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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 7.9.2020 

 
 
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. Dopravné projekty MČ – chodník Pernecká, chodník Sumbalova a parkovisko Ľ.Fullu 

5. Informácia z referátu dopravy 

6. Vyhradené parkovanie pre osoby ŤZP – návrh zmeny 

7. Podnety občanov 

8. Rôzne 

 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 
Komisia DaŽP súhlasí s navrhnutým  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, bod č. 9 – Veternicová ulica-štúdia ostáva naďalej 
v riešení. 

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

 

 
 

3.   Informácia z referátu životného prostredia 
 

Informáciu podala pani Trubínyiová: viď. príloha č.1 
Komisia sa zaoberala najmä pasportom detských ihrísk, z ktorého sa bude vychádzať pri 
príprave koncepcie detských ihrísk a športovísk. 
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Komisia DaŽP berie na vedomie informáciu, žiada : 
- zaslať materiál – pasport k detským ihriskám na Úložisko 
- preveriť možnosť vybudovania  - zachovania retro-ihriska 
 

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

 
 

4. Dopravné projekty MČ – chodník Pernecká, chodník Sumbalova a parkovisko 
Ľ.Fullu 

 
Informáciu uviedol vedúci investičného oddelenia pán Bánik. 
 
Informoval členov komisie o pripravenosti jednotlivých projektov: 
chodník Pernecká, chodník Sumbalova a parkovisko Ľ.Fullu 
 

Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 
 
 

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

 

 

5. Informácia z referátu dopravy  
 

Informáciu podala pani Španková: viď. príloha č.2 
 
Členovia komisie sú priebežne informovaní o prácach – opravy komunikácií a opravy 
schodík. 
 
Komisia sa zaoberala umiestnením cyklo-stojanov. Nové podnety môžu členovia komisie 
posielať na oddelenie dopravy KV. 
 
Chodník Svrčia – oddelenie dopravy pripravuje opravu komunikácie od Botanickej 
v nadväznosti na ukončenie prác v rámci KVR, ktorá bude jednosmerná smerom ku škole( 
spojená škola pre žiakov so zrak. postihnutím).  
 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 
 
 

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

 

 

 



3 
 

 

6. Vyhradené parkovanie pre osoby ŤZP – návrh zmeny 

Informáciu podala pani Španková: 
 
Členovia komisie diskutovali k zaslanému materiálu. 
 
Komisia DaŽP odporúča upraviť( doplniť) podmienky prideľovania vyhradeného 
parkovacieho miesta pre držiteľov parkovacieho preukazu fyzickej osoby so 
zdravotným postihnutím s tým, že predloží posudok Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu dopravu .  
 
Návrh zmeny VZN 04/2017 
 
Ustanovenie § 4 odsek 2 sa nahrádza novým textom, ktorý vrátane poznámky 
pod čiarou znie :  
 
„Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené vyhradené časovo 
obmedzené parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre osoby s trvalým 
bydliskom v mestskej časti, ktoré sú držiteľom parkovacieho preukazu fyzickej 
osoby so zdravotným postihnutím vydaného podľa osobitého predpisu * a 
predloží posudok Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdzuje 
odkázanosť na individuálnu prepravu. 
*Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko 
zdravotného postihnutia 

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

 

 

Návrh zmeny VZN 06/2015 

Návrh zmeny sa týka §4, odsek 1a) 

- Od 01.04.2020 platí nová Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 
dopravnom značení. Na základe zmeny Vyhlášky bude potrebné zabezpečiť postupné 
nahradenie dopravného značenia. 

Nová vyhláška prináša okrem iného aj zmenu v označovaní vyhradeného 
parkovacieho miesta. Pôvodné značenie IP16 sa nahrádza dopravným značením Zákaz 
zastavenia č.270 s pridaním dodatkovej tabuľky vyhradeného parkovania č. 531 a 
dodatkovej tabuľky č. 509 s evidenčným číslom vozidla.  
Dnes využívané tabule IP16 s dodatkovými tabuľkami E12, E13 sa už nebudú môcť 
využívať (pre nesúlad s platnou legislatívou). 
 

Novou parkovacou politikou sa budú postupne rušiť vyhradené parkovacie miesta. 
Odstránenie dopravného značenia plánuje zabezpečiť MÚ Karlova Ves (cez odbornú 
firmu v súlade a dopravnými a bezpečnostnými predpismi). 
MČ KV vykoná odstránenie značenia na vyhradených parkoviskách plošne a 
systematicky na jednotlivých uliciach podľa svojho harmonogramu a zabezpečí aj 
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odvoz a likvidáciu značenia. Táto činnosť bude finančne pokrytá z čiastky 20 Euro, o 
ktorú sa navýši daň za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2021. 
 

 
Návrh zmeny VZN 06/2015 

Ustanovenie § 4 odsek 1a) 

1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý, aj začatý m² 
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pokiaľ nie je 
stanovené inak, je:  

a) za vyhradené časovo obmedzené parkovanie vozidla alebo prívesu mimo 
stráženého parkoviska : 0,0909 eur za m²a deň (365,29 eur/rok). 

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

 

 

 

7. Podnety občanov 
 
Podnety občanov členovia komisie zašlú v elektronickej podobe na oddelenie dopravy. 
 

 

8. Rôzne 

- Ulica Adámiho – návrh na vybudovanie priechodu pre chodcov bude predložený 
do operatívnej komisie Magistrátu 

 

 

 

 

 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 
 
                                                                                       Ing. Peter Lenč          
           predseda komisie 
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          Príloha č.1 

KOMISIA ŽP 7.9.2020 

 

Plánované arboristické orezy v lokalitách: 

Fadruszova 13-25 

Donnerova 23-29 

Areál SŠ Tilgnerova – elokované 1.ročníky 

Fadruszova 10 

Karloveská parkovisko – Wigvam 

Púpavová – park 

Vnútroblok – Borská, Zohorská, Púpavová, Pustá 

 

Pravidelná zálievka vysadených stromov a všetkých záhonov počas horúcich letných 
mesiacov 

Údržba všetkých záhonov a cestných ostrovčekov. 

 

Dendrologické posudky v MŠ - zrealizované : Majerníková 11, Ľ.Fullu, Fadruszova, Pod 
Rovnicami 

Plánovaná dendrologické posudzovanie : ZŠ Majerníková 62 a Karloveská 61 

 

Inventarizácia drevín bola zrealizovaná v roku 2020: 

Mokrohájska cesta, Líščie údolie, Segnerova, Karloveská, Pod Rovnicami, Tilgnerova, 
Donnerova, Kempelenova, Fadruszova, Čavojského, Nám. Sv. Františka, Borská, Púpavova, 
Zohorská, Pustá, Suchohradská, Lackova, Banikova, Hodálova, Novackého, Levárska, 
Sekulská, Janotova, Silvánska 

cca. 50% územia verejne dostupných priestranstiev z drevinami čo je viac ako 2600 drevín. 

 

Revitalizácia 2 ks DI: Matejkova, Pod Rovnicami 

Osadenie tabuľ na DI – podľa požiadaviek zákona 371/2019 

Kontrola všetkých DI - materiál 
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          Príloha č.2 
 
Informácia z referátu dopravy – 7-9-2020 

 

Oprava  a údržba vozoviek a chodníkov( výtlky, sieťový rozpad, prepady) a drobné opravy  

- Informácie boli priebežne posielané, doposiaľ boli vystavené 3 objednávky s popisom 
prác 

Opravy a údržba betónových a dláždenných povrchov spevnených plôch, schodísk, a oprava a 
osadenie chýbajúceho zábradlia  

- opravy betónových povrchov – rampa Pribišová  ( pri Bille)  - vystavená objednávka 

- opravy schodísk – boli vystavené 3 objednávky – práce sú odovzdané   
 

 
Dopravné značenie :  priebežne sa realizujú opravy DZ 

 
Čistenie kanalizačných vpustí : 

- Realizácia  september 

 

Parkovacia politika: 

- spolupráca s magistrátom pri tvorbe celomestskej parkovacej politiky 

- rezidentské parkovanie : 
príprava projektov:     zóna Pribišova a okolie 
                          zóna J.Stanislava  a Ľ. Fullu 
               zóna Líščie údolie 

 
 
 
Vyhradené parkovanie: 

- riešenie žiadostí a podnetov 

- príprava návrhu na zmeny VZN 
 
 
 
projekt vybudovania chodníka Svrčia ul .  –  komunikácia so spoločnosťou Bitéria 
 
chodník Svrčia – od Botanickej ul   - príprava realizácie 
 
komunikácia so správcovskými spoločnosťami  a obyvateľmi ohľadne kontajnerových stojísk 
– ich vybudovanie mimo komunikácií 
 
cyklistické chodníky – komunikácia s Magistrátom 
spolupráca so Starz – cyklostojany ( zaslané info) 
 
 


