
 

 

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

MiZ Karlova Ves zo dňa 02.09.2019 
 
 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 

 
Program: 
 
1. Schválenie programu 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie. 

3. Predloženie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulice Nad Dunajom (Nad 
Sihoťou) z roku 2007 

4. Rôzne. 

 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

Komisia DaŽP súhlasí s navrhovaným programom a dopĺňa ho v bode č. 4 
nasledovne: 4.1. Podnet pána Kročka ohľadne orezov stromov; 4.2. Podnet pani Musilovej 
ohľadne zrušenia časti VZN, ktorá sa týka prác v sobotu a v nedeľu; 4.3. Prezentácia 
parkovacieho systému – pán Mahren; 4.4. Beniakova – vychodené cestičky v tráve pozdĺž 
cesty; 4.5. Gabčíkova - neprehľadný výjazd na Molecovu; 4.6. Svrčia – reklamné zariadenie 
na zábradlí; 4.7. Nábělkova – parkovanie na chodníku; 4.8. Líščie údolie – výstavba; 
4.9. Oprava komunikácií – 1. etapa. 
 

Hlasovanie:   za:  4  proti:  0  zdržal sa: 0 
 
 
2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie. 

Návrh na úpravu VZN o úprave povrchu komunikácie a chodníka pri rozkopávkach bol 
upresnený podľa návrhu komisie zo dňa 03.06.2019. Projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu ulice Nad Dunajom (Nad Sihoťou) z roku 2007 bola vyhľadaná, spolupráca 
s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavou sa neuskutočnila. Osadenie odpadkového koša 
pri vstupe do cintorína v Slávičom údolí nie je v kompetencii mestskej časti. Stretnutie 
poslancov mestskej časti s projektantom, alebo zodpovedným pracovníkom za práce na 
rekonštrukcii električkovej trate sa aj vzhľadom na krátkosť času nezorganizovalo. Ing. Lenč 
poskytol k nahliadnutiu stratégiu cyklistickej dopravy Hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

Komisia DaŽP berie na vedomie kontrolu zápisnice z predchádzajúceho rokovania 
a odporúča zabezpečiť poskytnutie informácií o práci referátu životného prostredia 
do každej komisie, ideálne prostredníctvom pracovníka referátu ŽP. 
 

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



 

 

3. Predloženie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulice Nad Dunajom 
(Nad Sihoťou) z roku 2007. 
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Nad Dunajom (Nad Sihoťou) z roku 

2007 bola vyhľadaná a predložená komisii. Členovia komisie do projektovej dokumentácie 
nenahliadli. 
 

Komisia DaŽP berie na vedomie informácie o projektovej dokumentácii. 
 

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

 
4.1. Podnet pána Kročka ohľadne nutnosti orezania stromov na Karloveskej 
ulici č. 53-55. 
Referát životného prostredia poskytol odpoveď pánovi Kročkovi na uvedený problém 

a to pred uskutočnením zasadnutia komisie.  
 

Komisia DaŽP informáciu berie na vedomie. 
 

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

4.2. Podnet pani Musilovej ohľadne zrušenia časti VZN, ktorá sa týka prác 
v sobotu a v nedeľu. 

Pani Musilová vyjadrila nespokojnosť, že VZN o obmedzení hlučných prác v sobotu 
a nedeľu zrušili poslanci MiZ, keďže podľa nej táto kompetencia prislúcha Úradu verejného 
zdravotníctva SR. 
 

Komisia DaŽP berie na vedomie informáciu ohľadne zrušenia časti uvedeného 
VZN č. 4/2013. 
 

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

4.3. Prezentácia parkovacieho systému – pán Mahren. 
Pán Mahren na zasadnutie komisie neprišiel. 

 
 

4.4. Beniakova - vychodené cestičky v zeleni pozdĺž cesty. 
Popri ceste a parkovisku, kde sú zaparkované autá a popri tenisových kurtoch smerom 

od športového ihriska sú v zeleni vychodené cestičky. Od občanov eviduje pán poslanec 
Vician požiadavku na vybudovanie spevnených chodníkov a občania taktiež žiadajú 
jestvujúce poškodené chodníky opraviť. 

 
Komisia DaŽP odporúča overiť situáciu a zvážiť možnosť realizácie nových 

chodníkov a poškodené chodníky odporúča zaradiť do plánu opráv. 
 
Hlasovanie:   za: 5    proti: 0   zdržal sa: 0  

 
 
 



 

 

4.5. Gabčíkova - neprehľadný výjazd na Molecovu ulicu. 
Pri výjazde z Gabčíkovej ulice na Molecovu je nedostatočný výhľad kvôli autám, ktoré 

vodiči nechávajú zaparkované na chodníku priamo v oblúkoch napojenia vedľajšej 
komunikácie na hlavnú. 

 
Komisia DaŽP odporúča riešiť dopravnú situáciu dopravným značením. 

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

 
 

4.6. Svrčia – reklamné zariadenie na zábradlí.  
Reklamný pútač osadený na zábradlí pri výjazde z vedľajšej komunikácie na hlavnú 

cestu – Staré Grunty bráni dostatočnému výhľadu pri odbočovaní vpravo. 
 
Komisia DaŽP odporúča osloviť vlastníka pozemku a preveriť legálnosť 

reklamného zariadenia a jeho súlad s dopravnými predpismi.  
 

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

4.7. Nábělkova – parkovanie na chodníku. 
Podnet občana – na chodníku pred vchodom do bytového domu na adrese Jurigovo 

nám. č. 13 neoprávnene stoja zaparkované autá. 
 

Komisia DaŽP berie na vedomie a odporúča riešiť uvedenú situáciu 
prostredníctvom polície. 
 

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

4.8. Líščie údolie – výstavba cesty popri teplovode. 
Informácie poskytla vedúca stavebného úradu Ing. Klaučová: V Líščom údolí je 

vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu a prístupovú 
cestu. Pán poslanec Ďurica sa zaujímal, či bolo vydané rozhodnutie o výrube drevín a či bolo 
dodržané ochranné pásmo teplovodu. Ing. Klaučová uviedla, že všetky potrebné stanoviská 
dotknutých orgánov boli doložené. 

 
Komisia DaŽP berie informácie na vedomie. 

 
Bez hlasovania. 

 
 

4.9. Oprava komunikácií – 1. etapa. 
Pán poslanec Vician žiadal o poskytnutie informácie ohľadne stavu opráv, ktoré boli 

dodávateľovi prác na opravu komunikácií zadané v 1. etape. Prečítal zoznam a pani 
Zsírosová pri každej ulici uviedla, či oprava prebehla. V súhrne možno konštatovať, že boli 
opravené výtlky na miestnych komunikáciách Líščie údolie, časť Pod Rovnicami, časť 
na Adámiho, Púpavová a časť na Šaštínskej a Sološníckej. Chodníky a schodiská zatiaľ 
opravené nie sú. Komisia bola informovaná, že komunikácia s dodávateľom prác je zlá 
a práce boli zo začiatku odvedené nekvalitne, ale nedostatky boli neskôr opravené. 

 
Bez hlasovania. 



 

 

 
 

4.10. Informácie pani prednostky Kataríny Procházkovej o práci referátu 
životného prostredia a ďalších aktivitách mestskej časti. 

Pani prednostka informovala členov komisie o nasledovných aktivitách: Na rok 2020 
bol vyhotovený výsadbový plán. Pripravuje sa projekt, podľa ktorého si pre každé 
novorodeniatko budú môcť rodičia vysadiť stromček, o ktorý sa budú potom aj starať. 
Dňa 13. septembra sa uskutoční akcia „Milujeme svoje mesto“, počas ktorej budú 
dobrovoľníci na vybraných miestach vysádzať kvetiny. Dňa 20. septembra sa zamestnanci 
miestneho úradu zapoja do týždňa dobrovoľníctva, cieľom ktorého bude skrášliť okolie 
výsadbou, alebo obnovou poškodených náterov zábradlí a podobne. O údržbu zelene 
v mestskej časti sa budú starať aj odborní pracovníci. Rozširujú sa miesta pre komunitné 
záhrady a pracuje sa na nastavení celého konceptu pre rok 2020. Pripravuje sa projekt tzv. 
DogPark, čo bude oddelený viacúčelový priestor pre psíkov a ich majiteľov. Zistilo sa, že 
niektoré kontajnery, kde je možné odložiť použité šatstvo spoločnosť Ekocharita umiestnila 
bez povolenia a vedomia mestskej časti. Zo stretnutia s konateľkou spoločnosti vyplynulo, že 
nepovolené kontajnery odstránia a typ kontajnerov zjednotia. Pani prednostka informovala 
o neúspešnej komunikácii s dodávateľom prác na opravu komunikácií. 
 

Bez hlasovania. 
 
 

4.11. Stavebné práce pri cintoríne na Adámiho ulici. 
Na žiadosť pani poslankyne Zemanovej bola poskytnutá informácia o prácach 

pri cintoríne: realizujú sa opravy jestvujúcich chodníkov v areáli cintorína, plánuje sa urobiť 
prístupový chodník od komunikácie po vstup do cintorína a investorom je spoločnosť 
Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

 
Bez hlasovania. 

 
 

 
 
 
Zapísala: Ing. Erika Zsírosová 

     tajomník komisie 
 

 
 

Ing. Peter Lenč 
predseda komisie 


