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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  
 

A. schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 31.3.2019 TP: 31.12.2019 
 

B. zrušuje 
 
1. uznesenie č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017), 
2. uznesenie č. 369/2017/C (32. MiZ 2017, 19.12.2017). 
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
UZNESENIE č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017) T: 20.11.2017 
UZN. č. 369/2017/B (32. MiZ 2017, 19.12.2017) TP: 30.6.2018 
UZN. č. 437/2018/B (36. MiZ 2018, 25.9.2018) TP: 31.3.2019 
 
žiada 
starostku mestskej časti, aby v súvislosti s potrebou zlepšenia parkovacích možností na území 
MČ Karlova Ves vykonala nasledovné zisťovania : 
1. súpis všetkých parkovacích miest v MČ, ktoré sa využívajú na iný účel, ako je parkovanie, 
v ktorom bude uvedená presná lokalita, počet parkovacích miest/rozmer, akým spôsobom sa 
parkovacie miesto užíva, kto je užívateľ parkovacieho miesta. 
2. súpis všetkých potenciálnych parkovacích miest, na ktorých je státie a zastavenie 
obmedzené z dôvodu odvozu odpadu, v ktorom bude uvedená presná lokalita, počet 
parkovacích miest/rozmer. 
3. súpis všetkých nevyužívaných kontajnerových stojísk, v ktorom bude uvedená presná 
lokalita, rozmery stojiska, kto je vlastník/užívateľ stojiska, informácia, či je možné na mieste 
nevyužívaného kontajnerového stojiska vybudovať parkovacie miesto 
            T:  do 20.11.2017 – na riadne zasadnutie komisií pred decembrovým zasadnutím MiZ. 
 
Plnenie: Návrh na zrušenie uznesenia. 
Na území Karlovej Vsi a Dlhých dielov je 73 parkovacích miest, ktoré momentálne slúžia ako 
kontajnerové stojiská. Na území Karlovej Vsi a Dlhých dielov je 6 murovaných 
nevyužívaných kontajnerových stojísk. Predkladateľ navrhuje predmetné uznesenie zrušiť. 
 
 
UZNESENIE č. 369/2017/C (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 26.6.2018 
UZN. č. 418/2018/B (35. MiZ 2018, 26.6.2018) TP: 25.9.2018 
UZN. č. 437/2018/B (36. MiZ 2018, 25.9.2018) TP: 31.3.2019 
 
C. žiada 
starostku: 
1. dopracovať súpis kontajnerov, kontajnerových stojísk a zabratých parkovacích miest, 
identifikáciu spôsobu využitia a identifikáciu užívateľov verejných priestranstiev. 
2. získané údaje zapracovať do grafického informačného systému (GIS), ako samostatné 
vrstvy. Samostatná vrstva kontajnerových stojísk, s identifikáciou komu stojisko patri a či je 
využívané, s možnosťou samostatného zobrazenia len nevyužívaných stojísk. Samostatnú 
vrstvu kontajnerov na odpad, s identifikáciou, o aký druh kontajnera ide a kto je užívateľ 
kontajnera, s informáciou, či sa kontajner nachádza v stojisku, na zeleni, alebo na parkovisku, 
či komunikácií, s možnosťou samostatného zobrazenia kontajnerov na parkoviskách a 
komunikáciách. 
3. venovať riešeniu úlohy dostatočnú pozornosť, pretože úloha bude podkladom nielen 
pre riešenie problematiky parkovania, ale najmä k zlepšeniu verejného poriadku a estetickej 
kvality obce. 
4. pripraviť pilotný projekt sanácie nevyužívaných kontajnerových stojísk na ulici Hany 
Meličkovej a vyriešenie státia kontajnerov na prenajatej ploche priliehajúcej k tejto 
komunikácií. 
5. pripraviť návrh zmeny dopravného značenia pres státie pri kontajnerových stojiskách s 
časovým obmedzením 
6. priebežne informovať o plnení úlohy MiZ a jeho príslušné komisie (komisia pre 
dopravu a komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok). 
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Plnenie:  Návrh na zrušenie uznesenia. 
Kontajnerové stojiská sú zmonitorované, osobnou kontrolou, zdokumentovaný skutočný stav, 
zaznačené do pracovnej GIS mapy aj s atribútmi- dáta o množstve a druhu kontajnerov v 
jednotlivých stojiskách, či uzavretých alebo otvorených. Postupne sa upozorňujú a 
napomínajú správcovia a zástupcovia vlastníkov, neuzavretých kontajnerových stojísk, aby 
neznečisťovali verejný priestor a vybudovali si uzavreté kontajnerové stojisko, zapustené 
alebo polozapustené kontajneri. Predkladateľ navrhuje predmetné uznesenie zrušiť. 

 
 
UZNESENIE č. 382/2017 (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 
UZN. č. 437/2018/B (36. MiZ 2018, 25.9.2018) TP: 31.3.2019 
na pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: 
 
žiada 
starostku na účely zámeru využívania nebytových priestorov – spoločných garáží pod pešou 
zónou Pribišova – Ľ. Fullu po ukončení nájmu Miran Duo s.r.o.: 

1. viesť rokovania o pilotnom odskúšaní parkovacích senzorov, 
2. vypracovať model kombinovanej prevádzky v spoločných garážach s delením na dva 

časové úseky od 8.00 do 16.00 hod. a od 16.00 do 8.00 hod. S cieľom zabezpečiť 
najvyššiu efektívnosť využívania parkovacích miest a príjmy minimálne na úrovni 
ročných nákladov spoločných garáží, 

3. návrh modelu podľa bodu č. 2 tohto uznesenia predložiť na rokovanie komisie pre 
dopravu v septembri 2018. 

 
Plnenie: Plní sa. 
So spoločnosťou GOSPACE Tech s. r. o. realizovala naša samospráva 2 pilotné projekty, kde 
sme skúšali využiteľnosť technológie SPOT pre rozdielne prípady využitia.  
Prvý spôsob monitorovaného parkovania bol zavedený na Borskej ulici, pred obchodným 
domom CENTRUM, kde je 15 parkovacích miest pre krátkodobé parkovanie na maximálne 2 
hodiny.  
Druhý spôsob bol realizovaný na Pribišovej ulici. Bolo osadených 23 senzorov GOSPACE na 
rezervovaných parkovacích miestach pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP). ZŤP 
osobám boli pridelené "iPermit" karty, ktoré sú spárované so senzorom. Systém monitoruje, 
ak zaparkuje na vyhradené miesto neoprávnené vozidlo (tzn. bez iPermit karty). Upozornenie 
príde prostredníctvom e-mailu správcovi systému a podľa dohody aj mestskej polícii.  
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2019 
 
 

 


