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 Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia komisie dopravy a životného prostredia 
MiZ Karlova Ves zo dňa 22.11.2021 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny ( zasadnutie sa konalo on -line ) 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Schválenie programu 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie 

3. Informácia z referátu životného prostredia  

4. Informácia z referátu dopravy 

5. Rôzne – podnet obyvateľov ( pán Beladič) 

 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 
Komisia DaŽP súhlasí s predloženým programom rokovania  

 
Hlasovanie:     za: 4     proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 
 
2.  Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie 
 

Komisia DaŽP berie na vedomie kontrolu zápisnice a plnenie uznesení z 
predchádzajúceho rokovania, v riešení ostáva: 
- Vretenová ulica-štúdia – zaslaný návrh riešenia, bude dodaný rozpočet na všetky 3 

varianty 
- Osadenie dopravných zrkadiel – Janotova/ Meličkova ( Magistrát) – MČ oslovila 

Magistrát na spoločné stretnutie tohto dopravného uzla, v riešení 
- Ulica Adámiho – návrh na vybudovanie priechodu pre chodcov ( príprava nového 

návrhu na základe odporúčania KDI), príprava návrhu na celkovú úpravu 
dopravného usporiadania komunikácie Adámiho, vrátane zavedenia zóny 30 – rieši 
sa s vysúťaženým zhotoviteľom POD, prebieha bezbariérová úprava chodníka pri 
ihrisku, zároveň Adámiho ulica je v procese riešenia Mestskej parkovacej politiky, 
ktorú pripravuje magistrát v rámci celej parkovacej zóny 

 
Hlasovanie:   za:  4  proti :  0 zdržal sa:  0 

 

 
 

3 .   Informácia z referátu životného prostredia 
 

Informáciu podala pani Trubínyiová, informovala o: 
- o prebiehajúcej realizácii parku Púpavová 
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-  o plánovaných výruboch  a  označovanie drevín 
-  o výrube inváznych drevín v KŠK na Janotovej ( vyrúbané stromy budú nahradené 

stromami v spolupráci s Hl.m. SR Bratislavy, akcia 10 000 stromov) 
-    adventné vence – MČ má dva,  jeden na pešej zóne Pribišova, druhý na Nám.sv. 

Františka 
-   o tom, že prebieha zazimovanie záhonov 
- I o výsadbe 100 ks stromov do konca kalendárneho roka, táto povinnosť nám 

vyplynula z určenej náhradnej výsadby 
-  DI Adámiho – Márie Jančovej, ukončenie rekonštrukcie, slávnostné otvorenie pre 

verejnosť bude 24.11.2021 
 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie:   za: 4  proti : 0  zdržal sa: 0 
 

 

 
4.  Informácia z referátu dopravy  

 
Informáciu podala pani Španková, informovala o : 

-  o opravách komunikácií a chodníkov   
-  zrealizovaných bezbariérových úpravách na uliciach : Jána Stanislava - Tománkova, 

Jamnického, Matejkova, Púpavová-Pustá, Ľ.Fullu a Borská 
- Príprave bezbariérových  úprav na Adámiho, Púpavovej, Donnerova, Sáru,  
- Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby.... zaslaná na Magistrát – 

čakáme na podpis 
- opravy schodísk, ktoré sú zverené do správy MČ  - drobné opravy, problém so 

schodiskom a terasou na Karloveskou 13 – na základe komunikácie so zástupkyňou 
spoločenstva vlastníkov ( KAVES) je potrebné vytvoriť platformu - spoločný stôl 
Magistrát, SBD-IV, MČ, spoločenstvo vlastníkov, na hľadanie riešení 

-  realizácii dopravného značenia- obnova značenia priechodov pre chodcov najmä pri 
školách  a opravy poškodených DZ 

- celomestskej parkovacej  politike – prebiehajú rokovania – čakáme na projekty 
- vydávaní stanovísk – cestný správny orgán a správca komunikácií 
- komunikácii s občanmi ohľadne vydávania vyhradených ZŤP miest – zosúladenie s 

prijatou zmenou VZN 
- vydávanie rezidenčných kariet – podľa situácie sa plánuje predĺženie termínu   
- bežnej agende oddelenia dopravy – odpovede na podnety, odkaz pre starostu a pod. 

 
 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie:   za: 5   proti : 0 zdržal sa: 0  
 

 

 
6. Rôzne 

Podnety obyvateľov -List pána Beladiča bol zaslaný všetkým členom komisie, pán Beladič 
bol pozvaný na zasadnutie komisie a bol mu zaslaný linka na pripojenie sa. Počas zasadania 
komisie nebola zaznamenaná žiadosť o pripojenie zo strany pána Beladiča,  
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Členovia  komisie sa venovali zaslaným požiadavkám pána Beladiča, boli informovaní, že 
projekt organizácie dopravy v lokalite sa rieši vysúťaženou firmou, spracovaný návrh bude 
predmetom diskusie na komisii a s obyvateľmi. 
Ohľadne požiadavky úprav pred garážami a bytovým domom, oddelenie dopravy čaká na 
stanovisko z majetkového oddelenia. 
 
Pán poslanec Vician informoval o požiadavke obyvateľov ohľadne znovuosadenia stĺpikov 
v okolí školy Tilgnerova, - požiadavkou sa zaoberá referát dopravy, hľadá sa riešenie, ktoré 
zabezpečí bezpečnosť detí a obyvateľov na jednej strane a nebude prekážkou pre VPS pri 
celoročnej údržbe chodníkov a zelene na strane druhej.  
 

Členovia komisie za zoberali otázkami:   

- preverenie žiadosti ohľadne osadenia rampy pri Samoške na Adámiho 

- Molecová – Gabčíková – riešenie neprehľadného výjazdu, nakoľko tam stoja autá 

- Janotova zastávka smer DD – priechod pre chodcov  

- Líščie údolie – realizácia značenia podľa POD – po ukončení prebiehajúcich stavieb 
a vyriešenie nových vpustov, aby sa tam netvorili mláky pri dažďoch  

 

 

 

 

 

 
 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
 

Ing. Peter Lenč   v. r. 
predseda komisie    


