
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy MiZ Karlova Ves, 

konaného dňa 28.01.2019 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Rokovanie komisie viedol predseda komisie p. Lenč 

Predseda komisie na začiatku zasadnutia komisie navrhol zmenu programu, ktorú 
komisia schválila.  

Hlasovanie:  

Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

1. „Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie“ 
Uznesenie: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť „Územný plán zóny Karloveská 
zátoka, Zadanie“. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

2. Eco dog toilet 
Uznesenie: 

Komisia berie na vedomie informáciu o eco dog toilet a odporúča ich zaviesť 
v lokalitách Nabělková, Hlaváčikova 19-33, Pribišová-Majerníková. Komisia o rok od 
inštalácie žiada zhodnotiť výsledky. 

Hlasovanie:  
Za: 2   zdržal sa: 1    proti: 0 
 

3. Rokovací poriadok komisie 
Uznesenie: 

Komisia schvaľuje rokovací poriadok komisie. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

4. Rámcová náplň komisie 
Uznesenie: 

Komisia schvaľuje rámcovú náplň s tým, že žiada organizačné oddelenie o úpravu aby 
sa body neopakovali a náplň bola jednotná, keďže je jedna komisia ako napr. zjednotiť 
body b-e sú totožné v časti dopravy a aj životného prostredia. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 



 

5. Návrh rozpočtu 
Uznesenie: 

Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2019 a žiada v dôvodovej správe 
vysvetliť použitie navrhovaných prostriedkov v kapitolách 6.2 a 6.3 v kapitálovom 
rozpočte. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

6. Plány odd. na 4r 
Uznesenie: 

Komisia berie na vedomie. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

7. Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu 
Uznesenie: 

Komisia berie na vedomie. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

8. Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so 
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ 
Uznesenie: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť spoluúčasť projektu „Realizácia 
prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

9. Návrh zásad pri budovaní spevnených povrchov v Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves 
Uznesenie: 

Komisia odporúča schváliť návrh zásad. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

10. Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova 
Ves 
Uznesenie: 



Komisia odporúča schváliť žiadosť o dlhodobí nájom na 1 rok a predĺženie podľa 
aktuálneho vývoja parkovacej politiky. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

11. ALL 4 CAR predĺženie nájomnej zmluvy 
Uznesenie: 

Komisia odporúča zotrvať na uznesení 443/2018 a v prípade neodstúpenia zmluvy čas 
nájmu nepredlžovať. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

12. Podnety od občanov 
Uznesenie: 

Komisia berie na vedomie. 

Hlasovanie:  
Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 

Zapísala: Ing. Konečná 


