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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 23.1.2023 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Schválenie programu 

2. Informácia z referátu životného prostredia  

3. Informácia z referátu dopravy 

4. Rôzne 

 

 

1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 

Komisia DaŽP súhlasí s predloženým programom rokovania  

 

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

 

 

1a.  Voľba zástupcu predsedu komisie 

 

Predseda komisie pán Masár navrhol členom komisie zvoliť za podpredsedu komisie 

dopravy a ŽP pána poslanca Michlíka, ktorý návrh prijal.  

 

Hlasovanie:     za: 3     proti: 0  zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 1/2023: 

Pán poslanec Michlík bol členmi komisie zvolený za podpredsedu komisie dopravy a ŽP 

 

 

2 .   Informácia z referátu životného prostredia 

 

Informáciu podala pani Brezovská, vedúca referátu ŽP : 

 

Podrobnejšie informovala členov komisie o jednotlivých bodoch, ktoré poli členom komisie 

zaslané ako podklad k predstaveniu činnosti referátu ŽP, bližšie informovala o: 

- výrube stromov, ktorý sa má realizovať do februára 2023 

- výrubových konaniach a agende k tejto téme 

- údržbe zelene 

- plánovanej výsadbe zelene 

- pasportizácii zelene 

- odpadovom hospodárstve ( veľkokapacitné kontajnery, zber odpadu a pod.) 

- detské ihriská – ich údržba 

- psie výbehy  

- o plánovaných aktivitách v najbližšom období 

 

K jednotlivým témam prebehla diskusia. 
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Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 

 

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

 

 
3.  Informácia z referátu dopravy  

 

Informáciu podala pani Španková, vedúca referátu dopravy : 

 

Podrobnejšie informovala členov komisie o jednotlivých bodoch, ktoré poli členom komisie 

zaslané ako podklad k predstaveniu činnosti referátu dopravy,  bližšie informovala o: 

- parkovacej politike – pristúpenie MČ k celomestskej parkovacej politike, spolupráci pri 

príprave projektov organizácie dopravy pri zavedení CPP s Magistrátom 

- rezidentskom a vyhradenom parkovaní, agende, ktorá je spojená s vydávaním 

parkovacích kariet 

- pravidlách vydávaní parkovacích kariet – vyhodnotenie a návh úprav na základe 

podnetov 

- príprave projektov organizácie dopravy na základe účinnosti zákona o parkovaní na 

chodníku 

- opravy komunikácií a chodníkov na rok 2023 – na základe rozpočtu, prioritou chodníky, 

komunikácie pri školách, škôlkach, inštitúciách a pod.- plán bude zaslaný členom 

komisie 

- kontajnerové stojiská – komunikácia so správcovskými spoločnosťami, vlastníkmi 

bytov a NP, Magistrátom 

- rozkopávkových povoleniach 

- stanoviskách cestného správneho orgánu ( cso) 

- o plánovaných aktivitách v najbližšom období 

 

K jednotlivým témam prebehla diskusia. 

 

Členom komisie budú zaslané na prerokovanie podklady rezidenčného a vyhradeného       

 parkovania, zosúladenie podmienok vydávania parkovacích kariet s pravidlami   

celomestskej parkovacej politiky. Danou témou sa budú poslanci zaoberať na ďalšom   

zasadnutí komisie.  

 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 

 

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

 

 

 

4.  Rôzne 

 

Predseda komisie sa poďakoval členom komisie za účasť na komisii.  

 

Zapísala:  

Ing. Jana Španková    

 tajomník komisie 

 

Ing. Martin Masár  v.r. 

predseda komisie    


