
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy MiZ Karlova Ves,

konaného dňa 16.10.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie komisie viedol predseda komisie p. Lenč

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

Hlasovanie: 

Za: 8 zdržal sa: 0 proti: 0

1. Protest občanov Starých Gruntov k stavbe projektu Sitina 

Pán  Tokár,  Winklér  a Hromádka  prišli  prezentovať  ich  nesúhlas  s aktivitami  na
Starých Gruntoch na ich ulici. Ich ulica bola donedávna slepá a pokojná, dnes im pred
domami jazdia nákladné autá k povolenej stavbe sietí na parcelách KN reg. C 2958/1,
2958/31 k.ú. Karlova Ves. Domnievajú sa, že mali byť účastníkmi územného konania
a stavebného konania. Chcú aby sa ďalší rozvoj Starých Gruntov riadil vypracovanou
štúdiou k územnému plánu mesta  Bratislavy,  ktorá definuje  pre danú  oblasť nízku
zástavbu rodinnými domami. 

Stanovisko:

Komisia  odporúča  občanom  kontaktovať  Okresný  úrad  a Prokuratúru  a napadnúť
pôvodné územné rozhodnutie 

Hlasovanie: 

Za: 9 zdržal sa: 0 proti: 0

2. Zásady parkovacej politiky (predložil p. Rosina)

Pán poslanec Rosina predložil materiál na diskusiu, komisia sa k tomu vráti.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č.  50/1998  o státí,  odťahovaní  vozidiel  a odstraňovaní  opustených  vozidiel
v znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999  a  Všeobecne  záväzného
nariadenia č. 3/2017

Uznesenie:

Komisia  odporúča  zrušenie  VZN  č.  50/1998   o státí,  odťahovaní  vozidiel
a odstraňovaní  opustených  vozidiel  v znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.
58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017



Hlasovanie: 

Za: 6 zdržal sa: 0 proti: 1 

4.  Parkovacie miesta- zmluva s hl.m SR Bratislavy

Stanovisko: 

Komisia odporúča budovať parkovacie miesta na ulici H. Meličkovej a súčasne riešiť
kontajnerové státia. 

Hlasovanie: 

Za: 8 zdržal sa: 0 proti: 0 

5.   Informácie z diskusie s petičiarmi o parkovacom dome Veternicová

Stanovisko: 

a) Komisia berie na vedomie informácie. 

b) Komisia odporúča vybudovanie parkovacích domov na zhorenisku na Janotovej
ulici a na Dlhodielskom námestí za Pribišovou 8 v svahu. 

Hlasovanie: 

Za: 8 zdržal sa: 0 proti: 0 

6. List Jozefa Trubeka- návrh čiastočnej zmeny trasy linky MHD č. 139

Stanovisko: 

Komisia podporuje návrh a odporúča vedeniu MČ aby sa obrátila na kompetentných. 

Hlasovanie: 

Za: 8 zdržal sa: 0 proti: 0 

7. Rôzne 

Zapísala: Ing. Konečná


