
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy MiZ Karlova Ves,
konaného dňa 13.3.2017

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie viedol p. Lenč.

1., 2. O bode č. 1 a bode č. 2, Návrh zmeny VZN č. 50/1998 v súvislosti so zmenou podmienok na
vydávanie rozhodnutia o povolení vyhradeného parkovania pre ŤZP osoby a Návrh zmeny VZN č. 
6/2015 v súvislosti so zmenou podmienok na vydávanie rozhodnutia o povolení vyhradeného 
parkovania pre ŤZP osoby sa rokovalo spoločne.
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča predložiť materiál na miestnu radu a na miestne 
zastupiteľstvo. Odporúča, aby sa rozhodnutia o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP 
vydávali na 1 rok a aby sa od žiadateľov nepožadovala overená kópia dokladu. Novely VZN by 
mali nadobudnúť účinnosť 1.7.2017.
Hlasovanie: 
za: 6 zdržal sa: 1 proti: 0

3. Informácia o príprave zjednosmernenia Líščieho údolia.
Uznesenie: 
Komisia požaduje vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu zjednosmernenia Líčšieho 
údolia a takúto dokumentáciu predložiť na rokovanie komisie dopravy. Komisia dopravy odporúča 
ponechať časť komunikácie Líščie údolie od Svrčej po Botanickú ulicu v obojsmernom režime a 
dopravným značením tu zabezpečiť zákaz parkovania. 
Hlasovanie:
za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0
 
4. Rôzne
Komisia dopravy rokovala o podnete MČ Bratislava Devín, týkajúcom sa prepravy stavebného 
materiálu z kameňolomu na Devínskej ceste cez MČ Bratislava Karlova Ves.
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča požiadať kompetentné orgány o zabezpečenie opatrení na 
zamedzenie prepravy stavebného materiálu po Devínskej ceste a cez MČ BA Karlova Ves. Túto 
dopravu žiada riešiť alternatívnou lodnou dopravou:
Hlasovanie:
za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0

Komisia dopravy rokovala o dopravnom probléme – parkovaní a spojazdňovaní námestia pred ZŠ 
Majerníkova a chodníkov vo vnútrobloku Pribišovej ulice.
Uznesenie: Komisia dopravy na mieste posúdi optimálny spôsob riešenia dopravnej obsluhy 
vnútrobloku.
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0

Komisia dopravy pozýva na ďalšie rokovanie vedúceho oddelenia dopravy a životného prostredia p.
Michala Drotována.
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0

Komisia dopravy bola informovaná o spracovanom zámere podľa zákona NR SR č 24/2006 Z.z. Na
Parkovací dom na Veternicovej ulici v Bratislave. Zámer bude predložený na proces EIA. K 
dispozícii bude na www.enviroportal.sk.

Zapísala: Ing. Tatiana Kratochvílová


