
 

 

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

MiZ Karlova Ves zo dňa 03.06.2019 
 
 
 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 

 
Program: 
 
1. Schválenie programu. 

1.a Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie. 

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

3. Informácie o stave komunikácie na ulici Nad Sihoťou. 

4. Rôzne. 

 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

Predseda komisie navrhol doplniť do programu bod 1.a „Kontrola zápisnice a uznesení 
z predchádzajúceho rokovania komisie.“ 

 
Komisia DaŽP súhlasí s navrhovaným programom. 

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

 
 

1.a Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie. 
Odporúčania komisie zo dňa 8.4.2019 a spôsob ich riešenia boli prečítané 

p. Zsírosovou: Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektro odpadu 
prostredníctvom stacionárnych kontajnerov nebol odsúhlasený v MiZ. Návrh na úpravu VZN 
o úprave povrchu komunikácie a chodníka pri rozkopávkach bude predložený v bode 2. tohto 
zasadnutia. Úprava prejazdu pri predajni MiranDuo je zaradená do 1. etapy opráv. Analýza 
s vyhodnotením a predbežným návrhom dopravného značenia na zjednosmernenie ulice 
Ľudovíta Fullu a ulicu Jána Stanislava zatiaľ nebola obstaraná. Plán opráv komunikácií 
a chodníkov na rok 2019 podľa stupňa poškodenia bol vyhotovený zatiaľ na 1. etapu. Zoznam 
reklamovaných opráv ciest a chodníkov zatiaľ nebol vypracovaný. Zoznam ulíc v mestskej 
časti Karlova Ves, kadiaľ by sa mohla viesť cyklotrasa zatiaľ nie je vypracovaný. Analýza 
dopravnej situácie v Líščom údolí v úseku od križovatky Alianz po Park SNP, vrátane ulice 
Pod Rovnicami a návrh riešenia bezpečnosti chodcov a cyklistov zatiaľ nebola obstaraná.  

 
Komisia DaŽP vzala informácie na vedomie.. 

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

 
 



 

 

2. Návrh na úpravu VZN o úprave povrchu komunikácie a chodníka pri 
rozkopávkach. 
 
Do znenia úpravy VZN bude doplnený text v bode 1.b) „v celej šírke jazdného pruhu 

dotknutého výkopom“ a v bode 2.b) „na celú šírku chodníka“. 
 
Komisia DaŽP odporúča schváliť návrh VZN s uvedenými pripomienkami. 

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

 
 
3. Informácie o stave komunikácie na ulici Nad Sihoťou. 

Stav komunikácie Nad Sihoťou, históriu jej užívania, poškodenia a opravy 
prezentovali prizvaní páni Čulen, Gavora a Bajer. Požiadali o spoluprácu pri riešení jej 
sanácie, vrátane financovania. 

 
Komisia DaŽP odporúča vyhľadať projektovú dokumentáciu s návrhom 

rekonštrukcie komunikácie Nad Dunajom (pôvodný názov) z roku 2007 a iniciovať 
spoluprácu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s Hlavným mestom SR Bratislavou 
na vybudovanie komunikácie Nad Sihoťou. 
 

Hlasovanie:   za:   3  proti :   0 zdržal sa:  1 
 
 
4. Rôzne 

 
4.1. Návrh stáleho bodu č. 2 do programu komisie DaŽP: „Kontrola zápisnice 

a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie“. 
 

Komisia DaŽP odporúča uvedené zaradiť ako bod č. 2 do každého programu 
svojej komisie. 
 

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

4.2. Pán Milan Ďurica predložil podnet občana: pri vstupe do cintorína Slávičie 
údolie chýba odpadkový kôš. 

 
Komisia DaŽP odporúča osadiť odpadkový kôš pri vstupe do cintorína Slávičie 

údolie. 
 

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

 
4.3. Pani Zemanová sa spýtala, aké informácie má mestská časť o plánovanej 

rekonštrukcii električkovej trate. 
 

Komisia DaŽP odporúča, aby mestská časť zorganizovala stretnutie poslancov 
MČ s projektantom, alebo zodpovedným pracovníkom na Magistráte hl. m. ohľadne 
rekonštrukcie Karloveskej radiály. 



 

 

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

 
4.4. Pani Zemanová navrhuje preformulovať odporúčanie ohľadne 

vytypovania ulíc pre cyklotrasu v Karlovej Vsi. 
 
Formulácia by mala znieť: vypracovať zoznam komunikácií, na ktorých má zmysel 

vybudovať cyklotrasu. Pán Kotal navrhuje dobudovať trasy, ktoré sú aktuálne používané. 
 
Komisia DaŽP berie na vedomie: pán Lenč poskytne na nazretie členom komisie 

návrh stratégie cyklistickej dopravy Hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

bez hlasovania 
   

 
4.5. Pán Ďurica požiadal predsedu komisie pána Lenča ako poslanca mestského 

zastupiteľstva, aby preveril možnosti ohľadom miesta na odkladanie 
tovaru predávajúcich pri cintoríne Slávičie údolie. 
 

bez hlasovania 
  

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Erika Zsírosová 

     tajomník komisie 
 

 
 

Ing. Peter Lenč 
predseda komisie 


