
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy  MiZ Karlova Ves,
konaného dňa 24.4.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie komisie dopravy viedol p. Rosina

1. Informácia o príprave zóny rezidentského parkovania na uliciach Veternicová a Hlaváčiková
Súčasný  stav  -  v  zóne  sa  nachádza  1530  bytov,  v  súčasnosti  tu  je  vyznačených  822
parkovacích miest, v dvoch parkovacích domoch sa nachádza cca 300 parkovacích miest, na
uliciach parkuje cca 1040 vozidiel (vrátane nelegálneho parkovania).
V novom riešení -  bude 811 parkovacích miest, z toho voľne prístupných 82 parkovacích
miest, podľa odhadu je v zóne cca 25% prenajatých bytov, čo môže znamenať, že v zóne by
malo v noci parkovať o 202 vozidiel menej. 
V navrhovanom parkovacom dome bude 180 miest, vzhľadom na to, že bude umiestnený na
jestvujúcom parkovisku so 60 miestami pribudne tu 120 parkovacích miest. 
Komunikácia projektu -  schválenie  projektu organizácie  dopravy je  plánované  v apríli
2017,  informovanie  komisie  dopravy  24.4.2017,  informovanie  verejnosti  od  1.5.2017.
Okrem bežne používaných foriem komunikácie pripravíme tlačovú konferenciu, parkovacie
okienko,  krátke  články  o  najviac  opakovaných  otázkach.  Realizácia  vodorovného
dopravného  značenia je  plánovaná na jún 2017, vydávanie parkovacích kariet  jún 2017,
realizácia  zvislého  dopravného  značenia  30.6.2017,  spustenie  parkovacej  politiky  je
pripravené na 1.7.2017. 
Stanovisko:
a) Komisia dopravy berie materiál na vedomie.
b)  Komisia  dopravy  odporúča  dokončiť  projektovú  dokumentáciu  dopravného  značenia
rezidentskej zóny a jej realizáciu odložiť.
c) Ako pilotný projekt  parkovacej politiky na Dlhých Dieloch odporúča pripraviť projekt
zvýšenia kapacity parkovania v oblúku na Veternicovej ulici pri križovatke so Stoklasovou
ulicou  prostredníctvom  jednoduchej  oceľovej  konštrukcie,  ako  jednoduché  prednostné
opatrenie pred zmenou organizácie dopravy v danom území.
d) Rovnako odporúča komisia dopravy postupovať aj ďalších zónach.
Hlasovanie:
za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0

2. Príprava cyklotrás na území Karlovej Vsi – informácia o prebiehajúcich rokovaniach.
Mestská časť Karlova Ves rokuje o  vysporiadaní pozemkov pod cyklistickými trasami s
vedením Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sú už v súčasnosti stále viac využívané
na na cestu do práce. Ide sa o spojnicu medzi Svrčou ulicou a areálom UK a spojnicu medzi
Dunajskou promenádou a lodenicou v Karloveskom ramene.
Stanovisko:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0

3. Rôzne.
a)  MČ Karlova  Ves  realizuje  rezidentské  parkovanie  na  základe  schválených  projektov
organizácie dopravy. Prípravu VZN o parkovacej politike plánuje po prijatí dodatku štatútu
hl. m. SR Bratislavy - parkovacia politika, teda vtedy, keď sa bude v zmysle § 6 a) zákona č.
135/1961  Zb.  o  pozemných  komunikáciách,  stanovovať  výška  úhrady  za  dočasné
parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií. 
Uznesenie: 



Komisia  dopravy  žiada  právne  oddelenie  úradu  o  vypracovanie  stanoviska  k  postupu
realizácie rezidentského parkovania bez prijatia VZN o parkovacej politike.
Hlasovanie:
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0

b)  Na  rokovaní  komisie  dopravy sa  zúčastnil  Ing.  Michal  Čulen  -  obyvateľ  ulice  Nad
Sihoťou.
Opakovane upozorňuje na problémy súvisiace so stavebno technickým stavom komunikácie,
ktorý  nie  je  možné  vyriešiť,  pretože  komunikácia  nie  je  zaradená  do  siete  miestnych
komunikácií.  Stav komunikácie  a  plynulosť  jej  prevádzky je  závislá  na  stabilite  svahu,
medzi komunikáciou Devínska cesta a ulicou Nad Sihoťou. Ak je preukázané vlastníctvo k
pozemkom pod  komunikáciou,  ale  nie  je  určený  správca  komunikácie,  správcovstvo  je
povinný  vykonávať  vlastník.  V  tomto  zmysle  odporúča  komisia  pripraviť  odpoveď  p.
Čulenovi. Je nesporné, že uvedená komunikácia jestvovala aj pred rokom 1991, preto je viac
ako pravdepodobné, že je majetkom hlavného mesta Bratislava, a to aj v prípade, že mesto
ho  nemá  zaradené  do  majetku.  Cestný  správny  orgán  (KV)  by  mal  v  zmysle  platnej
legislatívy vyzvať majiteľa, aby si vykonával úlohy správcu komunikácie a uviedol ju do
prevádzkyschopného stavu.

Zapísala: Ing. Kratochvílová


