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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 25.11.2019 
 
 
 
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. Informácia z referátu dopravy 
5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022 
6. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v roku 2020 - informatívny materiál 
7. Podnety občanov 
8. Rôzne 
 
 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

Predseda komisie navrhuje doplniť bod 5a – Dopravno inžinierska analýza Líščie 
údolie a J.Stanislava s ul. Ľ.Fullu 
 
Komisia DaŽP súhlasí s doplnením bodu a 5a a súhlasí  s upraveným programom. 

 
 

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

2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie. 
 

Komisia DaŽP berie na vedomie kontrolu zápisnice a plnenie uznesení 

z predchádzajúceho rokovania 

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

 
 
 

3.   Informácia z referátu životného prostredia 
 

Informáciu podala pani Trubínyiová 
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Pani Trubínyiová informovala v priereze o celoročných aktivitách referátu životného 
prostredia – vybudovala sa 1. komunitná záhrada, súťaž o najkrajšiu predzáhradku, adoptuj si 
svoj kvetináč, predzáhradka pre všetkých, zapájanie do dobrovoľníckych aktivít, posadenie 
vianočného stromčeka, sadenie vzrastlých stromov, sadenie mladých javorov, jarný a jesenný 
zber elektroodpadu nebezpečného odpadu , obnova hracích prvkov na ihriskách a obnova 
lavičiek, orezy a iné. 

 

Komisia DaŽP berie na vedomie informáciu . 
 

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

4. Informácia z referátu dopravy 
 

Informáciu podala pani Španková 
 
Pani Španková informovala o prebiehajúcich opravách výtlkov, oprave chodníka na 
Pribišovej, zrealizovali sa dva bezpečnostné priechody ( Adámiho pri detskom ihrisku, 
L.Sáru-pri gymnáziu), prebieha čistenie kanalizačných vpustí. 
Prebieha mapovanie skutkového stavu schodísk. 
Pripravuje sa stretnutie so správcovskými spoločnosťami ohľadne zimnej služby. 
V diskusii sa otvorili otázky: 
- zmeny režimu v rezidentskej parkovacej zóne Silvánska – cez prázdniny a víkendy voľné 
parkovanie 
- kontajnerové stojiská 
- parkovacia politika  
 

Komisia berie na vedomie informáciu. 

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

 
 

 

5.a)  Dopravno inžinierska analýza Líščie údolie a J.Stanislava s ul. Ľ.Fullu 

Členovia komisie sa dohodli, že k dopravnej analýze sa pripraví samostatné rokovanie za 
prítomnosti spracovateľa dopravnej analýzy, navrhnutý termín je 3.12.2019 o 16,00hod., 
a následne o 17,00hod. žiadajú pani prednostku predstaviť plán zimnej služby. 

Komisia dopravnú analýzu berie na vedomie a súhlasí so spoločným stretnutím so 
spracovateľom analýzy.  

 

Hlasovanie:   za: 4   proti :   0 zdržal sa:  0 
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5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom 
na roky 2021 a 2022 

 
Predmetom rokovania komisie bol návrh rozpočtu, ktorý s týkal  programov 4, 5 a 6. 
Výrazné zníženie návrhu rozpočtu je najmä v programe 6 – Doprava, cestné hospod.výstavba, 
( r. 2019-217.000€, návrh r. 2020-121.000€). 
Diskutovalo sa o programe 5.8.- komunitné projekty, na záver diskusie komisia prijala 
uznesenie: 
Komisia DŽP odporúča v návrhu rozpočtu v položke komunitné projekty( 5.8.)  uvedené 
komunitné záhrady (5.8.1-5.8.3) zlúčiť do položky 5.8.1. a následne ostatné  položky 
prečíslovať. 
Zároveň žiada prednostku o zabezpečenie vyhodnotenia pilotného projektu Komunitnej 
záhrady v roku 2019 ( Longitálka).  
 

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

 

 

6. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a 
miestneho zastupiteľstva v roku 2020 - informatívny materiál 

 

Komisia DaŽP  berie predložený materiál na vedomie. 

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

 

 

7. Podnety občanov 

návrh na predĺženie linky 139 

Komisia DŽP odporúča iniciovať rokovania s Magistrátom ohľadne hľadania  
najvhodnejšej alternatívy predĺženia-rozšírenia linky 139. 

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

 
podnet pána Vojtka  

- požiadavka osadenia tabule ( zákaz voľného pohybu psov), preverenie komunikácie 
s miestnym úradom 

 
Diskutovalo sa o detských ihriskách, cvičiacich prvkoch pre dospelých. 
 
Komisia DŽP žiada súpis všetkých ihrísk v správe MČ, ktoré sú využívané, ktoré sú  
nevyužívané a zrušené či nezrušené, aký je stav prvkov na cvičenie pre dospelých 
 

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

Bez hlasovania. 

 

Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
                                                                                       Ing. Peter Lenč          
           predseda komisie 


