
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy  MiZ Karlova Ves,
konaného dňa 21. novembra 2016 (pondelok) o 17.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie komisie dopravy viedol p. Lenč.

1. Informácia o priebežnom vyhodnotení pilotnej Zóny parkovania Silvánska – poslanci boli 
informovaní o predbežnom vyhodnotení Zóny Silvánska v materiáli, ktorý bol zaslaný s 
pozvánkou. V diskusii poslanci riešili definíciu rezidenta (obyvateľ s trvalým pobytom/byt) 
a prípravu ďalších projektov rezidenčného parkovania.
Uznesenie: 
a) komisia dopravy berie na vedomie informáciu o priebežnom vyhodnotení Pilotnej zóny 
Silvánska 
b) odporúča zachovať pilotný projekt Silvánska aj po 1.1.2017
c) odporúča rozširovanie projektov rezidenčného parkovania v nadväznosti na už 
zrealizovanú zónu Silvánska. Pokračovanie nadväzujúcimi zónami treba riešiť formou 
pilotných projektov a tak zozbierať potrebné údaje z danej lokality. 
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

2. Informácia  o  príprave  Zóny  Veternicova  –  MÚ  MČ  Karlova  Ves  zadáva  dopracovanie
projektovej dokumentácie – projekt je potrebné dopracovať o presné zameranie a podrobné
zakótovanie.  Predpokladaný  termín  realizácie  dopravného  značenia  je  apríl,  máj  2017.
Zavedenie  rezidenčného  parkovania  na  komunikáciách  Veternicova,  Hlaváčikova  je
plánované na 1.7.2017.
Uznesenie:
a) Komisia dopravy berie na vedomie informáciu o príprave Zóny Veternicova
b) Odporúča verejnosti projekt predstaviť a zverejniť ho na stránke www.karlovaves.sk 
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

3. Dodatok ku štatútu hl. m SR BA – parkovacia politika
Dňa  8.11.2016  bol  na  MÚ Karlova  Ves  doručený Dodatok  Štatútu hlavného  mesta  SR
Bratislavy, v dôsledku zámeru prijať všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného
mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,  spôsobe
úhrady  a  preukázania  jej  zaplatenia.  Znenie  štatútu  bolo  dopracované  na  základe
pripomienok, ktoré si uplatnili mestské časti a komisie mestského zastupiteľstva.
Uznesenie:
Komisia  dopravy odporúča schváliť  predložený návrh štatútu s  podmienkou podporovať
súkromných  investorov  pri  realizácii  parkovacích  domov  na  základe  individuálneho
posúdenia mestskej časti, nie obligatórne. Mesto musí byť na základe výzvy mestskej časti
súčinné pri zaraďovaní komunikácií do siete miestnych komunikácií vrátane ich kolaudácie
a  musí  byť  súčinné  pri  riešení  pozemkov  pod  výstavbu  nových  parkovacích  kapacít.
Prerozdelenie výnosu zo sankcií v článku 87 má byť v pomere 68% v prospech hlavného
mesta a 32% v prospech príslušnej mestskej časti.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

4. Parkovanie v prípade znovuobnovenia pochovávania na Karloveskom cintoríne
Uznesenie:
Komisia  dopravy  berie  na  vedomie  informáciu  o  znovuobnovení  pochovávania  na
Karloveskom cintoríne.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

5. Možnosť zjednosmernenia Líčšieho údolia a následné vyznačenie cyklotrasy a parkovania
Uznesenie: 



Komisia dopravy odporúča spracovanie projektu zjednosmernenia Líščieho údolia v dvoch
alternatívach a o definitívnom riešení rozhodnúť až po ich vyhodnotení.
Hlasovanie: za: 4 proti: 1 zdržal sa: 0 

6. Výstavba cyklotrasy nadjazd nad Botanickou – Svrčia
Uznesenie:
Komisia dopravy berie  na vedomie informáciu o rokovaní o vytvorení cyklotrasy medzi
areálom UK a komunikáciou Svrčia.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

7. Príprava výstavby chodníka na Perneckej
Uznesenie:
Komisia dopravy berie na vedomie informáciu o príprave výstavby chodníka na Perneckej
ulici – momentálne prebieha výber projektanta.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

8. Harmonogram  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,  miestneho
zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku
2017  a  Kalendár  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,  miestneho
zastupiteľstva v roku 2017 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2017.
Uznesenie: Komisia dopravy berie na vedomie predložený materiál.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 

9. Informácia o počtoch pridelených vyhradených parkovacích miest ZŤP a ZŤP-S.
Uznesenie:
a)  Komisia  dopravy  berie  na  vedomie  informáciu  o  spôsobe  vydávania  vyhradených
parkovacích miest pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP S
b) odporúča pani starostke MČ BA Karlova Ves, aby povolenia bez spoplatnenia vydávala
len  tým občanom,  ktorí  majú  európsky  parkovací  preukaz.  Zároveň  odporúča  vydávať
parkovacie preukazy na číslo preukazu, nie na evidenčné číslo vozidla. Takto by mali byť
zobrazené aj dodatkové tabuľky na dopravných značkách.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

10. Informácia o štúdiách parkovacích domov na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Uznesenie:
Komisia  dopravy  berie  na  vedomie  informáciu  o  štúdiách  parkovacích  domov  na
Veternicovej ulici (Variant A – 186 parkovacích miest, Variant B – 248 parkovacích miest),
Matejkovej ulici (variant A 55 parkovacích miest, Variant B 50 parkovacích miest) a Pustej
ulici (165 parkovacích miest)
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

11. Rôzne
P. Rosina upozornil na to, že nebol odstránený nájazd pri Rotunde na Kolískovej ulici, na
ktorý upozornil v júni 2016
Uznesenie:
Komisia  dopravy  odporúča,  aby  bola  odstránená  čierna  stavba  –  nájazd,  ktorý  bol
vybudovaný účelovo pre vozidlá pizzérie.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
P.  Kadnár  žiada  MÚ  MČ  Karlova  Ves,  aby  bol  odstránený  plot  v  Líščom  údolí  pri
rozostavanej stavbe – plot bráni bezpečnému užívaniu chodníka, ďalej žiada o odstránenie
poškodeného stánku pod nadjazdom Nad Lúčkami, zabezpečenie používania vybudovaného
kontajnerového  stojiska  v Líščom údolí  č.  63 a  preverenie  vykonaných  prác  pri čistení
kanalizačných vpustov v Líščom údolí, ktoré nie sú naďalej funkčné.
Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča vykonať nápravu v uvedených prípadoch.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Zapísala: Ing. Kratochvílová



P o z v á n k a 

Vážený člen komisie,
dovoľujem si pozvať Vás na zasadnutie komisie dopravy MiZ Karlova Ves, ktoré sa bude konať dňa
21. septembra 2016 (pondelok) o 17.00 v zasadačke MiR v sídle MÚ MČ Bratislava Karlova Ves.

Program rokovania:

1. Informácia o priebežnom vyhodnotení pilotnej Zóny parkovania Silvánska
2. Informácia o príprave Zóny Veternicova
3. Dodatok ku štatútu hl. m SR BA – parkovacia politika
4. Parkovanie v prípade znovuobnovenia pochovávania na Karloveskom cintoríne
5. Možnosť zjednosmernenia Líčšieho údolia a následné vyznačenie cyklotrasy a parkovania
6. Výstavba cyklotrasy nadjazd nad Botanickou – Svrčia
7. Príprava výstavby chodníka na Perneckej
8. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 
2017 a Kalendár zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2017 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2017.

9. Informácia o počtoch pridelených vyhradených parkovacích miest ZŤP a ZŤP-S.
10. Informácia o štúdiách parkovacích domov na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
11. Rôzne

Bratislava, 16.11.2016
Ing. Peter Lenč, predseda komisie


