
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: 6 zdržal sa: 0 proti: 0

1. Odpoveď na žiadosť p. Rosinovi  

Uznesenie:

A. Komisia  odporúča  rokovať  so  správcami  budov  o možnosti  využívania
nevyužívaných  stojísk,  o možnosti  presunutia  kontajnerov  z parkovacích  miest
/komunikácií /vozoviek na iné miesto 

B. Pri jestvujúcich kontajnerových stojiskách zmeniť dopravné značenie zo zákazu na
zákaz státia na dobu odnášanie odpadu po konzultácií s OLO o časoch odvozu. 

C. Komisia odporúča riešiť danú situáciu nielen vzhľadom na dopravnú situáciu ale aj
životné prostredie- kontajnery mimo stojísk sú zdrojom znečistenia MČ. 

Hlasovanie: 

Za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0

2. Pilotný projekt parkovacích senzorov

Komisie  sa  zúčastnili  aj  zástupcovia  spoločnosti  PosAm spol.  s.r.o.  Marek  Líška
a GOSPACE Tech s.r.o. Pavol Turčina,  ktorí predstavili pilotný projekt parkovacích
senzorov ParkDots. Ako pilotné lokality boli vybrané parkovacie miesta na ul. Borská,
Čavojského a Karloveská.   

Uznesenie:

A. Komisia berie na vedomie

B. Komisia odporúča pokračovať v rokovaniach ale nie v navrhovaných lokalitách ale
v garážových priestoroch napr. Miran, Billa 

Hlasovanie: 

Za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0



3. Informácie o rezidenčných zónach a žiadostiach o výnimky

Uznesenie:

A. Komisia berie na vedomie informácie o zónach

Hlasovanie: 

Za: 1 zdržal sa: 5 proti: 0 

B. Komisia odporúča prehodnotiť podmienky získania rezidentských kariet tak, aby
sa nemuseli udeľovať výnimky

Hlasovanie: 

Za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0 

C. Komisia  odporúča ukončiť  pilotné  parkovacie  projekty Silvánska a Veternicová
a uviesť ich do pôvodného stavu.  

Hlasovanie: 

Za: 5 zdržal sa: 0 proti: 1

4.  Zásady pre vydávanie povolenia na prideľovanie vyhradených parkovacích miest
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

Stanovisko: 

Komisia neodporúča prijať zásady v tejto podobe. 

Hlasovanie: 

Za: 5 zdržal sa: 1 proti: 0 

5.   Harmonogram zasadnutí komisií 2018 

Stanovisko: 

Komisia  berie  na  vedomie  informácie.  Komisia  poveruje predsedu k dohode iného
času konania komisií v roku 2018

Hlasovanie: 

Za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0 

6. Rozpočet odd. dopravy

Uznesenie:



A. Komisia vyslovila nespokojnosť s navrhovaným rozpočtom odd. dopravy. 

B. Komisia odporúča navýšiť rozpočet aspoň na úroveň roku 2017

C. V prípade  nutnosti,  komisia  odporúča  spracovať  úverový  rámec  na  opravy
komunikácií.   

Hlasovanie: 

Za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0 

7. Rôzne- podnet pána Bergla

Stanovisko: 

Komisia prerokovala podnet p. Bergla a na jeho základe odporúča pripraviť prieskum
záujmu o nové možnosti parkovania v zóne Veternicová a priľahlých ulíc k zóne. 

Hlasovanie: 

Za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0 

Zapísala: Ing. Konečná


