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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 14.10.2019 
 
 
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. Oprava komunikácii – aktuálny stav. 

5. Podnety občanov. 

6. Rôzne. 

 

 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 
Komisia DaŽP súhlasí s navrhovaným programom. 

 
 

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

2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie. 
 

Do programu rokovania na základe požiadavky poslancov bol zaradený bod č. 3- 
Informácia z referátu životného prostredia. 
Beniakova ul. - vychodené cestičky v zeleni pozdĺž cesty -oprava chodníka je naplánovaná 
v tomto roku 2019 a vybudovanie spevnených plôch – bude zaradené do návrhu plánu r. 2020. 
Gabčíkova - neprehľadný výjazd na Molecovu ulicu, situácia bola komunikovaná so 
zástupcami polície, aj možnosť zmeny dopravného značenia, zatiaľ bola požiadaná polícia 
o častejšiu kontrolu výjazdu 
Svrčia – reklamné zariadenie na zábradlí, o umiestnenie klamného zariadenia nebola 
požiadané ani na SÚ ani odd. ŽP.  

 

Komisia DaŽP berie na vedomie kontrolu zápisnice a plnenie uznesení 

z predchádzajúceho rokovania 

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

 
Informáciu podala pani Trubínyiová 
 
Informovala o čerpaní rozpočtu referátu ŽP, o zbere nebezpečného odpadu a elektroodpadu. 

V mesiaci september sa úrad zapojil do dobrovoľníckych aktivít a prebehli výsadbové 

činnosti. Prebehla súťaž o najkrajšiu predzáhradku a bol vyhodnotený najkrajší vnútroblok. 

V roku 2020 je naplánované vybudovanie 2 komunitných záhrad ( KŠK Janovova 

a Karloveská 61). Je pripravený vládny návrh zákona, podľa ktorého od 1.1.2020 musia byť 

oplotené všetky detské ihriská. 

Bude prebiehať výrub suchých stromov a jesenná výsadba drevín. Poslanci žiadajú zverejniť 

výrub suchých stromov. V prípade požiadaviek poslancov na výsadbu drevín, môžu sa obrátiť 

na p. Gašparovú a Svoreňovú. 

Poslanci navrhli, aby pieskoviská (ktoré sú vybetónované a rušia sa) sa ponúkli  obyvateľom. 

Ing. Lenč informoval o nových košoch pri oprave Karloveskej radiále. 

 

Komisia DaŽP berie na vedomie informáciu a žiada zverejniť plánovaný výrub stromov. 
 

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

 
 
 
4. Oprava komunikácii – aktuálny stav 
Informáciu podala pani Španková 
 
Informovala o „Dohode o predčasnom ukončení Rámcovej zmluvy“ na opravu komunikácií. 

V súčasnosti sa pripravuje súťaž na opravu chodníka na Pribišovej ulici a súťaž na opravu 

komunikácii, ktoré  sa plánujú zrealizovať do konca tohto roka. Na realizáciu inteligentných 

priechodov sú vybrané dva lokality- gymnázium L.Sáru-škôlka a MŠ Adámiho-detské 

ihrisko. Pripravuje sa objednávka na vyčistenie kanalizačných vpustí. 

Poslanci sa informovali ohľadne výzvy na parkovisko pred cirk.školou  Karlovestská 32, 

o cyklo-pruhu v rámci rekonštrukcie radiály,  a PHSR.  

 

Komisia berie na vedomie informáciu. 

 
Hlasovanie:   za: 5    proti :   0 zdržal sa:  0 
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5. Podnety občanov. 

Ing. Lenč informoval ohľadne výstavby v lokalite Krčace. Predniesol návrh poslancov z MČ 

Dúbravka, aby sa stretli a pripravili spoločné pripomienky. 

Pán Mokren by chcel poslancom predstaviť možnosť realizácie parkovacích domov v MČ. 

 

Komisia DaŽP súhlasí so spoločným stretnutím s poslancami MČ Dúbravka 

a splnomocňuje predsedu komisie Ing.Lenča aby zorganizoval toto stretnutie. 

 

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

 

 

6. Rôzne. 

Poslanci diskutovali . 

- Projekt cyklotrasy Líščie údolie 

- Parkovisko  Líščie údolie – Nad Rovnicami 

- Slávičie údolie-cintorín – parkovisko 

 

Bez hlasovania. 

 

 

Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
                                                                                       Ing. Peter Lenč          
           predseda komisie 


