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 Z á p i s n i c a  

z on-line mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a životného prostredia 
MiZ Karlova Ves zo dňa 17.5.2021 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny ( zasadnutie sa konalo on-line) 
  Zasadnutie bolo otvorené všetkým poslancom Miestneho zastupiteľstva 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Schválenie programu 

2. Materiál do Zastupiteľstva – Návrh stanoviska MZ MČBA-KV k návrhu VZN hl.m. SR 
Bratislavy, ktorým sa mení VZN hl.m. SR Bratislavy č.8/2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel 

3. Rôzne 

 
1.  Schválenie  programu. 

 
Komisia DaŽP súhlasí s predloženým programom rokovania. 

 
Hlasovanie:     za: 5     proti:  0 zdržal sa: 0 

 

 
 

2. Materiál do Zastupiteľstva – Návrh stanoviska MZ MČBA-KV k návrhu VZN hl.m.   
    SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hl.m. SR Bratislavy č.8/2019 o dočasnom    
    Parkovaní motorových vozidiel 
 
K predloženému návrhu VZN so stanoviskom  a pripomienkami mestskej časti (oddelenia 
dopravy ) oboznámila prítomných vedúca oddelenia dopravy pani Španková. 
Prvé dve pripomienky v návrhu uznesenia sa týkajú formálnych záležitostí. 
Pripomienka 3 a 4 sú vecnými pripomienkami: 

-  doplnenie možnosti zakúpenia parkovacieho lístka formou SMS správy, táto možnosť 
bola v pôvodnom znení VZN, avšak v predloženom návrhu VZN §6 odsek 1, táto 
možnosť bola odstránená, s odôvodnením vysokých finančných nárokov zo strany 
mobilných operátorov. 

      Návrh MČ je ponechať túto možnosť. 
- vo viacerých paragrafoch sa VZN odvoláva na prevádzkový poriadok, ktorý však nie 

je predložený k predkladanému návrhu VZN,  preto navrhujeme, aby bol predložený 
mestskej časti v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN. 

 
Návrh Uznesenia je prílohou zápisnice. 

 
K predloženému materiálu sa viedla diskusia. 
Na rokovaní vystúpil splnomocnenec pre parkovaciu politiku Hl. mesta SR Bratislavy pán 
Herceg, aby odpovedal na otázky poslancov.  
V diskusii sa otvorila otázka zón dočasného parkovania v mestskej časti Karlova Ves. 
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 V predloženom návrhu VZN nie sú navrhnuté parkovacie zóny dočasného parkovania v MČ 
Bratislava-Karlova Ves, po diskusii k tejto téme poslanci navrhli, aby v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves sa vytvorili 3 zóny dočasného parkovania: 
1. zóna  -Karlova Ves -sever (ohraničená komunikáciou Karloveská -Dlhé diely–smer kataster 
Devína) 
2. zóna – Karlova Ves -  juh ( ohraničená komunikáciou Karloveská – smer Líščie údolie ) 
3. zóna – Staré Grunty – po Lamač 
 
Hranicou pre 1 a 2 zónu je Karloveská cesta. 
 
Uznesenie komisie: 
 

1. Komisia DaŽP prerokovala  Návrh stanoviska MZ MČBA-KV k návrhu VZN 
hl.m.  SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hl.m. SR Bratislavy č.8/2019 o 
dočasnom  parkovaní motorových vozidiel, odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť  Variant 2 návrhu  Uznesenia ( t.j. súhlasí s pripomienkami).  
 
Hlasovanie:   prítomní : 4 za: 4     proti:  0 zdržal sa: 0 

 
2. Komisia DaŽP navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu doplniť Uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
( bod B) navrhuje 
hlavnému mestu SR Bratislava podľa Čl. 58c Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy nasledujúce zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava- 
Karlova Ves : 
1. zóna  -Karlova Ves -sever (ohraničená komunikáciou Karloveská -Dlhé diely–  
smer kataster Devína) 
2. zóna – Karlova Ves -  juh ( ohraničená komunikáciou Karloveská – smer Líščie  
údolie ) 
3. zóna – Staré Grunty – po Lamač 
 
Hlasovanie:   prítomní : 4 za: 4     proti:  0 zdržal sa: 0 

 
 
 3. Rôzne. 
 
 
 
 

 
 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
 
 

Ing. Peter Lenč   v.r. 
predseda komisie   
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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č............/2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

   
Stanovisko  

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2021, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
8/2019  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

Variant 1 

súhlasí  
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2019  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, predloženým 
listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúšom Vallom  zo dňa 
27.04.2021. 

 
Variant 2 

 
súhlasí  

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2019  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, predloženým 
listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúšom Vallom  zo dňa 
27.04.2021 v zmysle nasledujúcich pripomienok : 
 
1. V úvodných ustanoveniach, ktorý sa týka zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave sa navrhuje text „v znení zákona č. 535/2008 Z. z.“ 
nahradiť textom „v znení neskorších predpisov“. 

2. V bode 9 návrhu VZN doplniť pred „§ 11“ písmeno „V“.  
3. V bode 6 návrhu VZN : 

a) doplniť v § 6 odsek 1 za písmenom c) slovo „alebo“ a 
b) doplniť písmeno d)  SMS správy.  
Nové znenie § 6 ods. 1 by znelo: 
„(1) Parkovací lístok možno zakúpiť prostredníctvom: 
a) internetového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie alebo 
b) parkovacieho automatu alebo 
c) predajného miesta alebo 
d) SMS správy 

4.     Návrh VZN  sa v § 4 ods. 3, v § 11 ods. 3 a v § 20 ods. 2  odvoláva na prevádzkový 
poriadok, ktorý však nie je k predkladanému návrhu priložený. Navrhujeme prevádzkový 
poriadok predložiť mestskej časti v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím účinnosti tohto 
VZN.  
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