
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy MiZ Karlova Ves,

konaného dňa 11.9.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie komisie viedol predseda komisie p. Lenč

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

Hlasovanie: 

Za: 7zdržal sa: 0proti: 0

3 .Prieskum medzi obyvateľmi so spokojnosťou s parkovacou politikou v
rezidenčnej zóne Silvánska- Informácie, hosť M. Urbaník

Viacerí páni poslanci spochybnili interpretáciu % účastníkov prieskumu ako aj 
skúmanú vzorku v zóne Silvánska.

Všeobecne by komisiu zaujímalo:

-Nerezidentské miesta sú obsadzované nerezidentmi alebo aj rezidetmi ?

-Kam a koľko nerezidentov sa presunulo?

-Je spomínaná parkovacia politika správna pre celú KV ?

-Kto je rezident  ?

-Koľko rezidentov vlastní 2 a viac motorových vozidiel a teda aj viac rezidenčných 
kariet v zóne Silvánska?

-Koľko rezidentov by podporilo návrh 1 rez. karta na byt, prípadne 1 rezidenčná 
karta na osobu?

Členovia komisie navrhli :

-Pozdĺžne parkovanie rovnou čiarou s prerušovaním ako je napr. v Horskom parku 
a inde vo svete

-Vytvoriť VZN pre Karlovu Ves samostatne a nečakať na Bratislavské VZN

-Miesta pre nerezidentov by mali využívať len nerezidenti

Pán predseda Lenč, objasnil, že Dopravný Inšpektorát vyžadoval práve 10% 
parkovacích miest pre nerezidentov, aby schválil projekt .

Uznesenie :

Komisia berie na vedomie informácie a odporúča pri ďalšej ankete informovať 
komisiu o navrhovaných otázkach, ako aj konzultovať doplnenie ďalších otázok .



Hlasovanie: 

Za: 6zdržal sa: 0proti: 0

1.Parkovací dom Veternicová – informácie

Uznesenie :

Komisia berie na vedomie informácie. V prípade pozitívneho záveru EIA, komisia 
odporúča pokračovať v zámere vybudovania Parkovacieho domu na Veternicovej ulici.

Hlasovanie: 

Za: 6zdržal sa: 0proti: 0

2.Spustenie rezidentského parkovania na Hlaváčikovej a Veternicovej ulici- 
informácie 

Stanovisko :

Komisia berie na vedomie informácie .

Hlasovanie: 

Za: 5zdržal sa: 0proti: 0 

Stanovisko :

Komisia pre dopravu upozorňuje na opakujúce sa nedostatky zo zóny Silvánska. 
Komisia neodporúča pokračovať v zóne .

Hlasovanie: 

Za: 4zdržal sa: 1proti: 0 

4  .Parkovanie pre obyvateľov pod Billou na Ľ. Fullu- informácie

Stanovisko :

Komisia berie na vedomie informácie .

Hlasovanie: 

Za: 5zdržal sa: 0proti: 0 

5   .Rôzne

Komisia dostala na prerokovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času 
predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb 
a bytov.

Komisia sa rozhodla tento bod neprerokovať z časového dôvodu.



Zapísala: Ing. Konečná


