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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 6.6.2022 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

 

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. Rekonštrukcia Púpavovej ul. 

6. Parkovanie v Karlovej Vsi – rezidenčné a vyhradené (FO, ZŤP, PO) 

7.  Rôzne 

 

 

1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 

Komisia DaŽP súhlasí s predloženým programom rokovania  

 

Hlasovanie:     za: 3     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 – príprava žiadosti ohľadne zverenia/súhlasu s využitím časti 

pozemku ZOO – výmera  

- Osadenie dopravných zrkadiel – Janotova/ Meličkova ( Magistrát) – v riešení 

dopravného uzla s Magistrátom 

- Ulica Adámiho – vybudovanie priechodu pre chodcov – prebieha realizácia 

- Molecová – Gabčíková – riešenie neprehľadného výjazdu – plánovaná realizácia, 

podľa finančných možností 

- Líščie údolie – realizácia značenia podľa POD – po ukončení prebiehajúcich stavieb 

a vyriešenie nových vpustov – v realizácii nová vpusť a vyspádovanie časti 

komunikácie 

Prehodnotenie POD – zjednosmernenie časti komunikácie od križovatky 

poliklinika smer LU-Svrčia 

- osadenie stĺpikov v lokalite školy Tilgnerova  - objednané u dodávateľa prác 

 

Hlasovanie:   za: 3  proti :  0  nehlasoval:  0 
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3 .   Informácia z referátu životného prostredia 

 

 

Informáciu podala pani Brezovská, informovala o aktivitách oddelenia : 

 

- Prebehlo VO na dodávateľa herných prvkov a zostáv na verejne detské ihriská, je  

vysúťažený zhotoviteľa, výmena a doplnenie herných prvkov sa bude realizovať na 

DI Segnerova, DI L.Saru pri KCK, DI J.Stanislava 21 a plus budú doplnené 

pozemné trampolíny na DI Púpavova kruhové ihrisko, DI Školské námestie a DI 

Toro Park 

- Opravili a vymenili sa vekom poškodené  herné zariadenia pred kostolom na 

Školskom námestí ( doplní sa i dopadová plocha EPDM pod šmykľavkami z veže) 

- Prebieha výmena oplotenia DI Toro Park 

- MC Bratislava – Karlova Ves je zapojená do systému zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu 

- Prebehol jarný zber elektroodpadu v spolupráci so združením Envidom, nahlásilo sa 

cca 120 domácnosti, o túto službu je stále veľký záujem 

- Prebehlo VO na výsadbový materiál – trvalky,  vysúťažený uchádzač 

- Vyspravenie terénnych úprav MŠ Kolískova (terénne úpravy, zatrávnenie) 

- Vyspravenie terénnych úprav po diviačej zvery – lokalita Kuklovská, Veternicova, 

Hlaváčikova, Park SNP 

- Premiestnenie detských herných prvkov ZŠ Majerníkova na novú plochu vedľa 

plážového volejbalu. Podľa naprojektovaného návrhu sa stará nevyužívaná plocha 

opravila, vyviezlo sa 11 kontajnerov 9m3 odpadu na skládku, premiestnili sa detské 

herné prvky, vybudovalo sa nové pieskovisko, nahodilo sa oplotenie, vymaľoval 

múr z DT tvárnic, vyspravil sa terén a položil sa umelý trávnatý koberec. Čaká sa na 

osadenie kresliacich tabúľ a bránok na loptové hry. 

- Prebehla výsadba trvalkových záhonov – lokalita Veternicova, Kostol Sv. Michala na 

Molecovej. 

- Prebehli búracie práce na Námestí sv. Františka štrkovej plochy, pod ktorou sa 

nachádzala betónová platňa o výmere cca 280 m2. Platňa sa rozbila, stavebný odpad 

sa odviezol na skládku, naviezla sa nová zemina cca 7 tatier 12t a vysadil sa 

trvalkový záhon po celej ploche. Na námestí boli vysadené nové dreviny – okrasné 

čerešne počet 21 ks, s nízkym vzrastom a malou korunou. 

- Prebieha celodenná údržba všetkých výsadieb a drevín 

- Podľa počasia sa neustále zalievajú všetky výsadby/stromy (teraz každý deň) 

- Na Karloveskom Majálese sa rozdalo 1200 ks muškátov v akcii s názvom ,, Karlova 

Ves kvitne ´´  

- Prebehlo 1. kolo kosenia a prebieha 2.kolo kosenia 

-  Bežná agenda ŽP  

 

 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie:   za: 3   proti :  0 nehlasoval: 0 
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4.  Informácia z referátu dopravy  

 

Informáciu podala pani Španková, informovala o : 

 

- Projekt rekonštrukcie komunikácie Púpavová – riešenie jednotlivých etáp 

rekonštrukcie,  : 

komunikácia s správcovskými spoločnosťami a zástupcami vlastníkov ohľadne 

umiestnenia kontajnerov – nové kontajnerové stojiská, 

komunikácia so SPF – žiadosť o umiestnenie nových kontajnerových schodísk,  

rozpočet rekonštrukčných prác – podľa rozpočtu sa budú realizovať jednotlivé etapy 

rekonštrukcie 

- projektová dokumentácia Vretenová – komunikácia ohľadne zverenia časti pozemku 

z HL. mesta BA, resp. ZOO  

- celomestská parkovacia politika – prebiehajú rokovania – konzultácie k projektovej  

dokumentácii, pripomienkovanie zo strany oddelenia dopravy 

- investičná akcia - komunikácia Svrčia, práce na  chodníku sú pred dokončením, počas 

realizácie sa riešili podnety s obyvateľmi a dodávateľom prác 

- opravy komunikácií – riešenie situácie na komunikácii Líščie údolie, oprava zabezpečí 

odstránenie mlák z úseku za Allianz,  vyspádovanie do vpustov - dažďová 

kanalizácia  - problém so splaškovou kanalizáciou z niektorých rodinných domov 

- dopravné značenie – obnova priechodov – najmä pri MŠ A ZŠ, osádzanie chýbajúcich 

o obnova poškodených dopravných značiek, realizácia schválených POD 

- projekty organizácie dopravy  - spracovanie podkladov, konzultácie, rozpracované 

projekty Sološnícka, Fadruszova,  

- parkovanie na chodníku – príprava projektov, spracované J. Stanislava, Špieszova 

- vydávanie stanovísk – cestný správny orgán a správca komunikácií, stanoviská pre 

investičné aktivity na území KV 

- rozkopávkové povolenia – kontrola prác v teréne, momentálne prebiehajú práce SPP 

distribúcia na komunikácii  Nad Lúčkami, riešenie podnetov a kontrola na dennej 

báze pri zabezpečení dodržiavania podmienok vydaných v rozkopávkovom povolení 

- vydávanie vyhradených ZŤP miest  na obdobie od 1.7.2022-30.6.2023 

- vydávanie rezidentských kariet na rok 2023 – úprava podmienok do zavedenia 

celomestskej parkovacej politiky ( na základe podnetov a postrehov) 

- obhliadky v teréne – pravidelná kontrola + podnety 

- bežná agenda oddelenia dopravy – odpovede na podnety, odkaz pre starostu a pod. 

 

 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie:   za: 3   proti : 0   zdržal sa: 0  

 

   

 

 

5.  Rekonštrukcia Púpavovej ul. 

 

- Projekt rekonštrukcie komunikácie Púpavová – poslancom bol prezentovaný projekt 

rekonštrukcie komunikácie, navrhnutý je pôvodný smer jednosmernej komunikácie,  

otočenie smeru komunikácie by spôsobilo zaťaženie odbočovacieho pruhu na 

Karloveskej smer do centra mesta, nakoľko i v súčasnej dobe dochádza najmä 

v ranných hodinách k vytváraniu kolóny týmto smerom 

- Projekt rieši: 

- rekonštrukciu vozovky a chodníkov 
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-  usporiadanie parkovania od napojenia Borská-Pernecká  

- nové kontajnerové stojiská: komunikácia s správcovskými spoločnosťami 

a zástupcami vlastníkov ohľadne umiestnenia kontajnerov, ktoré sú v súčasnosti 

voľne umiestnené na komunikácii 

-  sú vytipované miesta, kde by bolo vhodné umiestnenie nových kontajnerových 

schodísk – komunikácia s vlastníkom pozemku  

- rozpočet rekonštrukčných prác – podľa rozpočtu sa budú realizovať jednotlivé etapy 

rekonštrukcie 

- príprava VO  

 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie:   za: 3   proti : 0   zdržal sa: 0 

 

 

6. Parkovanie v Karlovej Vsi – rezidenčné a vyhradené (FO, ZŤP, PO) 

 

Členom komisie boli zaslané podklady k rokovaniu ohľadne rezidenčného a vyhradeného 

parkovania, ku ktorým prebehla diskusia. 

Poslanci sa k danej téme vrátia, je potrebné zosúladiť podmienky vydávania parkovacích 

kariet s pravidlami celomestskej parkovacej politiky. 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie, daná téma bude predmetom rokovania 

ďalších komisií. 

 

Hlasovanie:   za: 3   proti : 0   zdržal sa: 0 

 

 

7.  Rôzne 

 

Otázky členov komisie boli zodpovedané v rámci jednotlivých bodov. 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Jana Španková    

 tajomník komisie 

 

Ing. Peter Lenč   v. r. 

predseda komisie    


