
Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy MiZ Karlova Ves, 

konaného dňa 05.02.2018 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Okolo 17:00 odišli niektorí členovia komisie na zasadnutie iných komisií, počet 
rokujúcich členov Komisie pre dopravu tak, že nebola uznášaniaschopná. 

Rokovanie komisie viedol Ing. Rudolf Rosina, poverený predsedom komisie p. Lenč 

Komisia  na začiatku zasadnutia navrhla vypustenie bodu „Náklady na verejnú službu 
uznesenie 374/2017 z miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

Hlasovanie:  

Za: 7   zdržal sa: 0    proti: 0 

 

 p. Rosina navrhol zmenu programu, ktorý komisia schválila.  

Hlasovanie:  

Za: 7   zdržal sa: 0    proti: 0 

 

1. Občiansky podnet na rozšírenie rezidentských zón – hosť občan M. Beladič a M. 
Urbaník z kancelárie starostky 
 
M. Beladič tlmočil výhrady k rezidentskému parkovaniu v zóne Silvánska a sám by 
chcel aby aj jeho ulica (Karloveská- oproti zóne Silvánska) bola súčasťou 
rezidentského parkovania. Občan vyslovil nespokojnosť s parkovaním 
nerezidentských áut na parkovisku pred jeho domom. Vyžaduje si riešenie parkovania, 
najmä pre rezidentov. Chce vedieť kedy bude rezidentská zóna aj na jeho časti ulice, 
alebo aké je iné riešenie/riešenia parkovania v jeho okolí.  

Uznesenie: 

A. Komisia zdieľa výhrady, ktoré predstavil M. Beladič a žiada prednostu úradu aby 
predstavil riešenia a termíny situácie do ďalšej komisie  

Hlasovanie:  

Za: 5   zdržal sa: 0    proti: 0 

 

B. Komisia navrhuje spracovanie pilotného projektu časovo vymedzeného parkovania 
na Karloveskej ulici  

Hlasovanie:  



Za: 4   zdržal sa: 1    proti: 0 

 

2. Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory- 
spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova- Ľ. Fullu 

Komisia sa už vyjadrila na miestnom zastupiteľstve v decembri 2017, že ráta s danými 
garážami pre občanov a pilotným parkovacím projektom so spoločnosťou ParkDots, 
ktorý im bol predstavený na Komisii pre dopravu v decembri 2017.  

Uznesenie: 

Komisia neodporúča predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytové priestory- spoločné garáže 
pod pešou zónou Pribišova- Ľ. Fullu  

Hlasovanie:  

Za: 5   zdržal sa: 0    proti: 0 

 

3. Informácie o spracovávaní uznesenia 369/2017 z miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves- doplňujúci návrh pána poslanca Rosinu- 
súpis kontajnerov, kontajnerových stojísk... 

 
Uznesenie: 

Komisia víta predložené materiály   

Hlasovanie:  

Za: 5   zdržal sa:0    proti: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Konečná 


