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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 23.11.2020 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 
 
1. Schválenie programu 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie 

3. Informácia z referátu životného prostredia 

4. Informácia z referátu dopravy 

5. Materiály do Zastupiteľstva  

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 
..../2020 zo dňa  .  . 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych 
daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 
4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020.  

6. Podnety občanov 

7. Rôzne 

 

Vedením zasadnutia komisie dopravy a životného prostredia bola predsedom komisie, 
ktorý sa písomne ospravedlnil,   poverená Ing. Mgr. Anna Zemanová. 

 

 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 
Pán poslanec Kotál navrhol do programu rokovania doplniť do bodu 5. Materiály 
do Zastupiteľstva materiál Návrh rozpočtu ( program 5. a 6) ako bod 5b. 
Komisia DaŽP súhlasí s takto upraveným programom rokovania. 

 
 

Hlasovanie:     za:3    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, v riešení ostáva: 
-   Vretenová ulica-štúdia  ( oslovený projektant) 
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-   Ulica Adámiho – návrh na vybudovanie priechodu pre chodcov ( príprava nového 
návrhu na základe odporúčania KDI) 

 

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

 

 
 

3.   Informácia z referátu životného prostredia 
 

Informáciu podala pani Brezovská : viď  príloha č. 1 
 
Informovala o : 
odpadovom hospodárstve 
inventarizácii drevín 
jesenný zber elektroodpadu 
orezoch a výruboch drevín 
výsadbe zelene 
návrhu prác na rok 2021 
 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie.  
 

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

 
 

 

4. Informácia z referátu dopravy  
 

Informáciu podala pani Španková: viď. príloha č. 2 
 
Informovala o : 
ukončených opravách vozoviek a chodníkov 
ukončených opravách schodísk a rampy pri Bille 
naplánovanom čistení kanalizačných vpustí  
o stave prípravy projektov rezidenčného parkovania 
vydávaní rezidenčných a vyhradených parkovacích kariet 
prípravných prácach realizácie opravy komunikácie Svrčia – od Botanickej ul  po Spojenú 
školu internátnu pre  žiakov so zrakovým postihnutím 
spolupráci s Magistrátom pri DKR 
cyklostojanoch 
 
 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 
 
 

Hlasovanie:   za: 3  proti : 0 zdržal sa: 0 
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5. Materiály do Zastupiteľstva  

a)  Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Materiál uviedla prednostka MÚ pani Katarína Procházková. 

Po diskusii k návrhu VZN členovia komisie navrhli pani prednostke alternatívne 
riešenie- doplniť bod: 

Úľavu z dani držiteľom už prideleného ZŤP parkovacieho miesta, ktorí nie sú 
odkázaný na individuálnu prepravu po účinnosti novelizovaného nariadenia. 

S ostatnými návrhmi zmien komisia DŽP súhlasí a odporúča návrh VZN 
prerokovať v Rade a následne materiál posunúť na rokovanie Zastupiteľstva.  

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

 

b) Návrh rozpočtu na rok 2021 ( kapitola 5 a6) 

Na základe diskusie k návrhu rozpočtu komisia konštatuje, že návrh rozpočtu pre 
oblasť dopravy je takmer o polovicu nižší ako tohtoročný rozpočet, bude ťažké 
zabezpečiť samosprávne funkcie pre oblasť dopravy. 

Komisia DaŽP navrhuje do rozpočtu pridať položku 6.2.3 debarierizačná úprava 
komunikácií vo výške : 25.000€  a pri najbližšej zmene rozpočtu v roku 2021 
žiada o navýšenie položiek 6.1. a 6.2. 

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

 

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

7. Rôzne 

Komisia sa ešte v priebehu roka operatívne stretne k jednotlivým projektom organizácie 
dopravy. 

 

 

 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 
 

Ing. Mgr. Anna Zemanová 
           členka komisie  
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Príloha č.1 
Informácia z referátu životné prostredie  – komisia DŽP 23.11.2020 

1. Kontrola, stráženie a informovanie občanov o správnom nakladaní s odpadom pri VK 
kontajneri na objemný odpad (nábytok a drobný stavebný odpad) – od mája do septembra 
2020 každý utorok a stredu. 

2. Inventarizácia drevín v Karlovej Vsi zmapovaných 3100 drevín. 
3. jesenny zber elektroodpadu – najvyssia ucast za posledne dva roky, informovali a zasielali 

vyzvu spravcom o jesennom zbere nebezpecneho odpadu. Obstarali dve nove herne zostavy 
(domceky so smyklavkami) na DI Adamiho – Marie Jancovej a DI L.Fullu 10 – boli osadene 
teraz v piatok 20.11.2020. Plus bezna kazdodenna agenda 

4. výruby suchých drevín – lokality Púpavová, Borská, Molecova (aj orez do bezpečnostnej siete 
futbalového ihriska), Adámiho (aj orez stromov do rekonštrukcie strechy), Baníkova, H. 
Meličkovej, Veternicovej, Kuklovskej 

5. Naplánované orezy sú ešte na Karloveskej, Silvánskej, Lackovej, Tilgnerovej, Jamnického, 
Kolískovej, Pod Rovnicami, Segnerovej 

6. Dendrologické prieskumy v areáloch materských a základných škôl - pokračovanie 
7. Výsadba zelene: 

- Pešia zóna Pribišova/Fullu : nízke kry okrasné kvetom, trvalky, okrasné trávy, stromy Acer 
´Drummondii´ (javor) / terénne úpravy 

- Drevené vyvýšené črepníky : trvalky presadené z hríbikovej fontány pri KCK 
(echinacea/rudbeckia) 

- Námestie sv. Františka : trvalky, okrasné trávy + výsadba okrasných závesných kvetináčov 
s letničkami 

- Hríbiková fontána pri KCK : výsadba veľkých levandulí, okrasných tráv, stálozelených 
jasmínov a skalníkov, výsadba cibuľovín / terénne úpravy 

- Púpavova ul. : výsadba stálozeleného ŽP z prunus laurocerassus 
- Cestný trojuholník Sekulská/Kuklovská : trvalky, okrasné trávy, okrasné kamene, výsadba 

cibuľovín / terénne úpravy 
- Školské námestie Majerníkova 62 : výsadba stromov Aesculus/Carpinus (pagaštan/hrab), 

stálozelené nízke kry okrasné kvetom i listom, nízke kry okrasné kvetom, trávy, trvalky 
terénne úpravy, úprava svahu, výsadba voľnerastúceho ŽP z tavoľníka, výsadba cibuľovín 

- Terénne úpravy, príprava a následný výsev kvetinových lúk Tilgnerova/Karloveská, 
Veternicova križovatka, Námestie sv. Františka/Karloveská 

Všetky práce sa urobili aj vďaka súčinnosti VPS Karlova Ves !!! 
 

8. Pokračujeme vo výruboch so súčinnosťou VPS 
9. Realizácia adventného venca na pešej zóne Pribišova/Fullu so súčinnosťou VPS 
10. Podľa rozpočtu sa budeme snažiť urobiť budúci rok:  

- orezy a výruby MŠ/ZŠ, detské ihriská 
- nákup a výsadba letničiek pešia zóna Pribišova/Fullu, Nám.sv.Františka 
- trvalkové záhony park Borská 
- trvalkové záhony park Púpavova 
- úprava verejného priestoru Samoška 
- úprava park KCK 
- realizáci/návrh stredového črepníka na schodoch pešej zóny Pribišova/Fullu  
- výsadba a dosadba cibuľovín 
- tienica plachta Školské námestie Majerníkova 62 
- predzáhradka pre všetkých (rastliny nakúpiť a rozdať obyvateľom KV prihláseným 2020) 
- adoptuj si kvetináč (táto akcia by mala ísť bez oddelenia ŽP) 
- komunitné záhrady Karloveská 61/GYM 
- venčoviská 
- údržba zelene počas celého roka so súčinnosťou VPS 
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Príloha č.2 
 
Informácia z referátu dopravy – komisia DŽP 23.11.2020  
 
Oprava  a údržba vozoviek a chodníkov( výtlky, sieťový rozpad, prepady) a drobné opravy  
- Informácie boli priebežne posielané 
- Príprava dokončenia opravy chodníka v MŠ Kolískova – po výrube topoľa 
Opravy a údržba betónových a dláždenných povrchov spevnených plôch, schodísk, a oprava a 
osadenie chýbajúceho zábradlia  
- opravy betónových povrchov – rampa Pribišová  ( pri Bille)  - práce sú odovzdané 
- opravy schodísk –  práce sú odovzdané 
- oprava parkoviska Fadruszova – práce budú odovzdané 24.11.2020 
 
 
Dopravné značenie :  priebežne sa realizujú opravy DZ 
 
Čistenie kanalizačných vpustí : 
- Realizácia  koncom novembra – začiatok decembra ( komunikácia Líščie údolie)  
 
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 
- návrh na zmeny VZN  
 
projekt vybudovania chodníka Svrčia ul .  –  komunikácia so spoločnosťou Bitéria 
 
chodník Svrčia – od Botanickej ul  po Spojenú školu internátnu pre  žiakov so zrakovým 
postihnutím  
-  september-november príprava podkladov na realizáciu 
- november – 15.12.2020 realizácia 
 
komunikácia so správcovskými spoločnosťami  a obyvateľmi ohľadne kontajnerových stojísk 
- spoločné rokovania s Magistrátom ( zeleň) 
- hľadanie možných plôch na  vybudovanie mimo komunikácií 
 
spolupráca so Starz – cyklostojany – príprava podkladov pre Starz 
 
spolupráca s Magistrátom  - DKR 
 
 
 
 
           


