
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – 
KARLOVA VES 

(7. volebné obdobie) 
 
 
 
 
 

Materiál na 04. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 

 
 
 
 

Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia – predstavenie projektu rekonštrukcie 
električkovej trate 

 
 
Predkladateľ:      Spracovateľ: 
 
Ing. Peter Lenč     Ing. Peter Lenč 
poslanec      poslanec 
 
 
 
Prerokované: 

 
- ako informácia v miestnej rade 21.04.2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 
 

A. zvoláva 
 

verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 18.5.2015 o 17,00 
hod. v Karloveskom centre kultúry v súvislosti s predstavením projektu rekonštrukcie 
električkovej trate Karlovesko-Dúbravská radiála. 

 
B. žiada 

 
starostku informovať obyvateľov mestskej časti o zvolaní verejného zhromaždenia 
prostredníctvom dostupných informačných prostriedkov. 

           T:  08.05.2015 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
Podľa § 3, ods. 2, písm. c, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

doplnení sa obyvatelia obce zúčastňujú na samospráve obce prostredníctvom verejného 
zhromaždenia obyvateľov obce, kde môžu vyjadrovať svoje názory k veciam týkajúcim sa obce. 
Zhromaždenie obyvateľov obce na posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže podľa § 10 
zákona 377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave v znení neskorších doplnení zvolať Miestne 
zastupiteľstvo príslušnej mestskej časti. 

Hl. m. SR Bratislava pripravuje 2. časť stavby – modernizácia električkovej trate 
(Dúbravsko - Karloveská radiála), ktorá bude pozostávať z dvoch  samostatných stavebno - 
prevádzkových úsekov, Hanulova – obratisko Karlova Ves v dĺžke 1 865 m a obratisko Karlova 
Ves – tunel v dĺžke 4 950 m.  

Cieľom modernizácie električkovej trate je nahradenie zastaraných a opotrebovaných 
konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky, zníženie hluku a vibrácií, vyriešenie 
bezkolízneho prestupu z trolejbusov obsluhujúcich Dlhé diely v križovatke Molecova 
a prestavbu niektorých zastávok, križovatiek, priecestí a priechodov pre peších. 

Realizáciou stavby sa dosiahne z pohľadu dopravno-oblsužných parametrov zvýšenie 
priemerných traťových rýchlosti v električkovej doprave, bez zmeny linkového vedenia 
a zachovania doteraz existujúcich prepravných prúdov. Investícia do modernizácie tratí zvýši 
komfort prepravy cestujúcich, ktorý (pri predpoklade skrátenia prepravných časov vyvolaných 
zvýšením prepravnej rýchlosti električkovej dopravy) môže sekundárne na strane cestujúcich 
vyvolať, pri totožnom prepravnom prúde, preferenciu električkovej dopravy pred autobusovou 
dopravou. 

Realizácia projektu modernizácie električkových tratí prinesie skrátenie prepravných 
časov, čo sa z pohľadu logistiky dopravy pozitívne odzrkadlí na znížení náročnosti objemu 
dennej výpravy električkových vlakov a znížení finančných nákladov na zabezpečenie 
prevádzky električkovej dopravy. 

MČ Bratislava – Karlova Ves sa prostredníctvom svojho zástupcu zúčastňovala rokovaní 
pracovnej skupiny pripomienkujúcej dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá ukončila 
svoju činnosť záverečným pracovným prerokovaním predmetného projektu. Teraz je čas 
predstaviť celý projekt verejnosti a preto je na mieste zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov 
k tejto veci. Termín verejného zhromaždenia je prekonzultovaný s vedením MČ Bratislava – 
Karlova Ves, so zástupcami Magistrátu hl. m. SR Bratislavy a s projektantom Fi Reming Consult 
a.s., ktorí prisľúbili svoju účasť. Verejné zhromaždenie sa uskutoční vo veľkej sále 
Karloveského centra kultúry v pondelok 18.5.2015 o 17,00 hod. 


