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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 12.9.2022 

 

 

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. Rôzne 

 

 

1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 

Komisia DaŽP súhlasí s predloženým programom rokovania  

 

Hlasovanie:     za: 5     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 v riešení, následne VO projektu 

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

- Ulica Adámiho – vybudovanie priechodu pre chodcov – zrealizované, úloha splnená 

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

podľa finančných možností 

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

nový vpust zrealizovaný  

- Prehodnotenie POD – zjednosmernenie časti komunikácie od križovatky poliklinika 

smer LU-Svrčia  - na základe komunikácie s KDI a Dopravným podnikom ( vyústenie 

áut zo Svrčej a Staré Grunty na Botanickú, čo môže spôsobovať dopravné kolízie) 

- osadenie stĺpikov v lokalite školy Tilgnerova  - osadenie zrealizované, po osadení 

odcudzené neznámym páchateľom, stĺpik bude znova osadený, dodávateľská firma zmení 

spôsob uchytenia 

 

 

Hlasovanie:   za: 5  proti : 0  zdržal sa: 0 
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3 .   Informácia z referátu životného prostredia 

 

 

Informáciu podala pani Brezovská, informovala o aktivitách oddelenia : 

1. Prebieha celodenná údržba všetkých výsadieb a drevín 

2. Podľa počasia sa neustále zalievajú všetky výsadby/stromy (júl/august každý deň) teraz 

2-3x za týždeň 

3. Na Karloveské hody sa objednali rastliny, ktoré sa rozdajú obyvateľom (800 ks 

vresov/800 ks Viola/50 ks chryzantém, z ktorých sa polovica vysadí do sudov na 

Námestí sv. Františka) 

4. Prebehlo 3. kolo kosenia a prebieha 4.kolo kosenia 

5. Prebiehajú postupne orezy drevín v KV, prednostne sa urobili orezy v MŠ Kolískova, 

pred nástupom detí do MŠ. 

6. Prebieha odstraňovanie suchých drevín, zber biologického odpadu po orezoch 

urobených obyvateľmi KV 

7. V septembri sa znova začali pristavovať VKK – utorok a streda 

8. Podpísali, odoslali sa zverovacie protokoly s Hl. mestom SR, ohľadne 

československých lavičiek, mali by nám byť doručené v počte 24 kusov v priebehu 

septembra. Lavičky postupne osadí VPS. Osádzať sa budú na Molecovej – vedľa KCK 

a na Školskom námestí 

9. Zrekonštruovali sme dve detské ihriská – DI Segnerova (opravila sa aj obruba 

pieskoviska) a DI L. Sáru vedľa KCK, plus sa doplnili a vymenili nevyhovujúce herné 

prvky na DI J. Stanislava, DI Púpavova kruhové ihrisko, DI Školské námestie, DI Toro 

park – tam sa vymenilo aj celé oplotenie, budú osadené futbalové bránky a šachový stôl 

s posedením)  

10. Bežná agenda ŽP 

 

 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie, žiada pripraviť článok do novín o tom, aký 

odpad môže ísť do pristavených VKK. 

 

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

 
 

 

4.  Informácia z referátu dopravy  

 

Informáciu podala pani Španková, informovala o : 

1. Rekonštrukcii komunikácie Púpavová – realizácia 1 a 2 časti  I.etapy rekonštrukcie,  

2. celomestskej parkovacej politike – prebiehajú rokovania, komunikácia s majetkovými 

oddeleniami - MČ a Magistrát 

3. rokuje sa o príprave zmluvy o spolupráci k parkovacej politike 
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4. investičnej akcii - komunikácia Svrčia, práce na  chodníku sú pred dokončením – riešia 

sa jednotlivé detaily 

5. opravy komunikácií a bezbariérové priechody –komunikácia Líščie údolie, Adámiho, 

Levárska ul ( chodník), Kuklovská, .... 

6. dopravné značenie – obnova dopravného značenia, osádzanie chýbajúcich o obnova 

poškodených dopravných značiek 

7. projektoch organizácie dopravy – v procese spracovania Fadrusova, Segnerova 

8. zrealizované projekty parkovanie na chodníku –  J. Stanislava, Špieszova, Levárska,  

9. priebežnom vydávaní stanovísk – cestný správny orgán a správca komunikácií, 

stanoviská pre investičné aktivity na území KV 

10. kontrolách rozkopávkových  povolení – najväčšia akcia Nad Lúčkami, Ferdiša Kostku,  

riešenie podnetov a kontrola na dennej báze pri zabezpečení dodržiavania podmienok 

vydaných v rozkopávkovom povolení 

11. prebiehajúcich obhliadkach v teréne – pravidelná kontrola + podnety 

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

13. blíži sa termín vydávania rezidentských kariet na rok 2023 – úprava podmienok do 

zavedenia celomestskej parkovacej politiky ( na základe podnetov a postrehov) 

 Členom komisie boli pred letom zaslané podklady ohľadne rezidenčného a vyhradeného       

 parkovania, je potrebné zosúladiť podmienky vydávania parkovacích kariet s pravidlami   

 celomestskej parkovacej politiky. Danou témou sa budú poslanci zaoberať. 

 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie, žiada zaslať informáciu k parkovaciemu 

domu na ulici  Ľ.Fullu. 

 

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

 

 

 

 

5.  Rôzne 

 

Predseda komisie sa poďakoval členom komisie a zástupcom úradu za spoluprácu počas 

tohto volebného obdobia. 

 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Jana Španková    

 tajomník komisie 

 

Ing. Peter Lenč   v.r. 

predseda komisie    


