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NÁVRH  UZNESENIA 

 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

   

A. schvaľuje 

 

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

  

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný 

termín 

Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 31.3.2022 TP: 31.12.2022 

 

 

UZNESENIE č. 482/2014/B,C,D,E,F (23. MiZ, 11.2.2014) 

zmenené uznesením: 

UZN. č. 499/2014/F (12. mim. MiZ, 15.4.2014) p. Zajac: v bodoch B, C, D, E, F plnenie: „plní 

sa“. 

UZN. 518/2014/B (25. MiZ, 17.6.2014) TP: 31.12.2014 

UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 

UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 

UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016 

UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 

UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 

UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 

UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 

UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021 

UZN. č. 232/2021/B (20. MiZ 2021,28.9.2021) 30.9.2021 

UZN. č. 254/2021/B (21. MiZ 2021, 14.12.2021) TP: 31.3.2022 
 

B.  ukladá prednostovi 

aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, v rámci 

stavebného konania uplatnil požiadavku vo svojom stanovisku na vybudovanie chodníka 

na strane rodinných domov. 

 

C.  ukladá prednostovi 

aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, obstaral v čo 

najkratšom čase projektovú dokumentáciu pre zmenu verejnoprospešnej stavby „účelová 

komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

 

D.  ukladá prednostovi 

aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, do realizácie 

stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ pripravil návrh a prerokoval s Dopravným 

inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu 

slabozrakých a nevidomých. 

 

E.  ukladá prednostovi 

aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou 

stavby podľa bodu D. pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné 

opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých. 
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F.  žiada starostku a prednostu 

aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného objektu na Svrčej ulici 

dôsledne chránili verejný záujem a prihliadali na oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej 

lokality a žiakov ZŠ Svrčia. 

 

Plnenie: Plní sa. 

Spracovaná projektová dokumentácia pre stavbu „Oprava a údržba komunikácie Svrčia – 

Chodník na Svrčej ulici“ je zaktualizovaná. V rámci tejto dokumentácie je navrhnuté rozšírenie 

komunikácie v Svrčej ul. v šírke 5,5 m a jej vybavenie obojstrannými chodníkmi (v šírke 1,5 m 

na strane s existujúcou zástavbou rodinných domov, v šírke 2,0 m na strane opačnej). Obidva 

chodníky sú v spracovanej dokumentácii vybavené prvkami umožňujúcimi bezpečný pohyb 

slabozrakých a nevidomých. 

V súčasnosti prebieha príprava realizácie opravy predmetnej komunikácie a oprava chodníka 

priliehajúceho k existujúcej zástavbe rodinných domov. 

 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2022 


