
 

 

Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia komisie dopravy a životného prostredia 

MiZ Karlova Ves zo dňa 08.04.2019 
 
 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Schválenie programu 

2. Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektro odpadu prostredníctvom 
stacionárnych kontajnerov. 

3. Návrh na úpravu VZN o úprave povrchu komunikácie a chodníka pri rozkopávkach. 

4. Podnet občana: šírka chodníka pri predajni Miranduo neumožňuje plynulý prejazd 
automobilov. 

5. Podnet občana: „grafity“ na opornom múre na Jamnického ulici – negatívny vplyv 
na životné prostredie a pohodu bývania . 

6. Rôzne. 

 

 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

Komisia DaŽP súhlasí s navrhovaným programom. 
 

Hlasovanie:   za:  5   proti:  0  zdržal sa: 0 
 
 
2. Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektro odpadu 

prostredníctvom stacionárnych kontajnerov. 
 
Na území mestskej časti bude rozmiestnených 11 stacionárnych kontajnerov na zber 

elektro odpadu. Verejnosť bude informovaná na aký druh odpadu sú a na aký druh odpadu nie 
sú kontajnery určené. 
 
Komisia DaŽP odporúča predložiť materiál do MiR a MiZ. 
 

Hlasovanie:   za:  5   proti :  0  zdržal sa:  0  
 
 
3. Návrh na úpravu VZN o úprave povrchu komunikácie a chodníka 

pri rozkopávkach. 
 
Komisia DaŽP odporúča predložiť do svojho nasledujúceho zasadnutia spresnenú 
formuláciu uvedeného návrhu tak, aby mohla byť predložená do MiR a MiZ. 
 

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



 

 

 
4. Podnet občana: šírka chodníka pri predajni MiranDuo neumožňuje plynulý 

prejazd automobilov. 
 
Prepojenie chodníkov je úzke a autá si pri prejazde poškodzujú podvozok. 

 
Komisia DaŽP odporúča upraviť predmetnú časť chodníka tak, aby bol umožnený 
plynulý prejazd automobilov. 
 

Hlasovanie:   za:  5   proti: 0   zdržal sa: 0  
 
 
5. Podnet občana: „grafity“ na opornom múre na Jamnického ulici – negatívny vplyv 

na životné prostredie a pohodu bývania . 
 
Občana tvrdí, že ho obťažuje zápach z aerosólových sprejov pri nastrekovaní grafity 

na betónový oporný múr a znečistené okolie od odhodených prázdnych sprejových nádob. 
Komisia bola informovaná, že na kontrole sa nezistilo znečistenie prostredia, úprava 
betónového múru sa deje so súhlasom vlastníka a so zainteresovanými mladými ľuďmi je 
dobrá spolupráca.  
 
Komisia DaŽP berie podnet na vedomie a odporúča kontrolovať čistotu a poriadok 
v okolí oporného múru na Jamnického ulici. 
 

Hlasovanie:   za:  5   proti:  0  zdržal sa:  0  
 
 
 
Predseda komisie Ing. Peter Lenč sa ospravedlnil, že pre neodkladné povinnosti musí odísť 
a ďalším vedením zasadania komisie poveril členku komisie Ing. Mgr. Annu Zemanovú. 
 
6. Rôzne. 

 
6.1. Vedúca referátu životného prostredia Ing. Halina Trubíniová informovala 

komisiu o práci svojho referátu: 
 
Dňa 06.04.2019 bola realizovaná tzv. „komunitná záhrada“ v spolupráci obyvateľov 

a mestskej časti. Jarná brigáda sa uskutoční dňa 13.04.2019. Na jar tohto roku bude 
obyvateľom Karlovej Vsi opäť umožnený zber veľkých elektrospotrebičov. Tretí rok za sebou 
sa uskutoční akcia „adoptuj si kvetináč“. Vo vnútrobloku bytového domu na Brodskej ulici 
bude pre obyvateľov založené kompostovisko. 

Pani prednostka miestneho úradu Mgr. Katarína Procházková PhD. v tomto bode 
informovala komisiu o plánovanom spôsobe navýšenia parkovacích miest prostredníctvom 
dvojúrovňového parkovacieho systému. 
 
Komisia DaŽP berie uvedené na vedomie.  
 

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

6.2. Komisia bola informovaná o komplikáciách po obmedzení poskytovania 
bezplatného vyhradeného parkovania pre zdravotne ťažko postihnuté 
osoby. 



 

 

 
Komisia DaŽP uvedené berie na vedomie.  
 

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

6.3. Komisia bola informovaná o zámere urobiť jednosmernou časť ulice 
Ľudovíta Fullu a ulicu Jána Stanislava. 

 
Komisia DaŽP odporúča, aby bolo oprávnenej osobe (dopravnému inžinierovi) zadané 
vyhotovenie analýzy a predbežného návrhu dopravného značenia.  
 

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

6.4. Komisia bola informovaná v akom štádiu sa nachádza prerokovanie 
investičného zámeru „Polyfunkčný komplex Dlhé Diely“ na Okresnom 
úrade Bratislava. 
 

Komisia DaŽP uvedené berie na vedomie.  
 

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

6.5. Člen komisie Ing. Martin Vician požiadal, aby bol vypracovaný plán 
opráv komunikácií a chodníkov na rok 2019 podľa stupňa poškodenia. 
 

Komisia DaŽP odporúča, aby bol uvedený plán vypracovaný do nasledujúceho 
zasadnutia komisie.  
 

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

6.6. Člen komisie Ing. Martin Vician predložil komisii podnet občana, že 
na ulici Baníkova bola nekvalitne zrealizovaná rekonštrukcia chodníka. 
Ďalej uviedol nekvalitne zrealizovanú opravu schodiska vedúceho z ulice 
Ľ. Fullu ku škôlke. 

 
Komisia DaŽP odporúča, aby bol zostavený zoznam reklamácií na opravy ciest 
a chodníkov a predložený do nasledujúceho zasadnutia komisie.  
 

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

6.7. Cyklotrasa v mestskej časti Karlova Ves.  
 

Komisia DaŽP odporúča vypracovať zoznam ulíc v mestskej časti Karlova Ves, kadiaľ 
by bolo možné viesť cyklotrasu.  
 

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



 

 

 
6.8. Problematická dopravná situácia v Líščom údolí a na ulici 

Pod Rovnicami. 
 

Komisia DaŽP odporúča zadať vypracovanie analýzy dopravnej situácie v Líščom údolí 
v úseku od križovatky Alianz po Park SNP (vrátane ulice Pod Rovnicami) a návrhu 
na spôsob riešenia bezpečnosti chodcov a cyklistov.  
 

Hlasovanie:   za:  4   proti :  0  zdržal sa:  0 
 
 
 
Zapísala: Ing. Erika Zsírosová 

     tajomník komisie 
 

 
 

Ing. Peter Lenč 
predseda komisie 


