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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 
 

U Z N E S E N I A  č. 46  – 49/2019 
 
 

ZO 4. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 17. 5. 2019 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier 
na území hlavného mesta SR Bratislavy. (Nový) 
UZNESENIE č. 46/2019 
 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel. (V pôvodnom návrhu č. 1) 
UZNESENIE č. 47/2019 
 
3. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  v oblasti dočasného parkovania motorových 
vozidiel na území Bratislavy. (V pôvodnom návrhu č. 2) 
UZNESENIE č. 48/2019 
 
4. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  v oblasti nízko-emisných zón. (V pôvodnom 
návrhu č. 3) 
UZNESENIE č. 49/2019  
 
5.  Rôzne. (V pôvodnom návrhu č. 4) 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
 
 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu s 
uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 17.5.2019. 
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K bodu 1. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 
hier na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

UZNESENIE č. 46/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 
hier na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
K bodu 2.  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel. 
 

UZNESENIE č. 47/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. súhlasí 

 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel. 
 
na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 

B. odporúča 
 

1. zriadenie jednej rezidentskej zóny pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves ako celok. 
2. mestským poslancom za mestskú časť Bratislava-Karlova Ves podporiť VZN za predpokladu 

uzavretia dohody medzi hlavným mestom a mestskou časťou o spolupráci pri zavedení parkovacej 
politiky, ktorej súčasťou bude záväzok hlavného mesta: 

a)  zvýšiť kapacity MHD v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
b)  zabezpečiť vybudovanie nových parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves, 
c)  zabezpečiť zodpovedajúce kapacity mestskej polície pre vynútiteľnosť dodržiavania 

pravidiel a ochranu rezidentov, 
d)  poskytnúť súčinnosť pre zaradenie nezaradených komunikácií v mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves do siete mestských komunikácií. 
 
na doplňujúci návrh poslanca Lenča: 

C. žiada 
 

starostku v rámci pripomienkového konania k všeobecne záväznému nariadeniu uplatniť pripomienky 
mestskej časti v zmysle stanoviska miestneho úradu predloženého v materiáloch na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva.  
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K bodu 3. 
Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  v oblasti dočasného parkovania motorových 
vozidiel na území Bratislavy. 

 
UZNESENIE č. 48/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

súhlasí 
 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti dočasného parkovania 
motorových vozidiel na území Bratislavy. 
 

 
K bodu 4. 
Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  v oblasti nízko-emisných zón. 
 

UZNESENIE č. 49/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti nízko-emisných zón. 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
     starostka 

 


