
1 
 

 
 Z á p i s n i c a  

z on-line zasadnutia komisie dopravy a životného prostredia 
MiZ Karlova Ves zo dňa 12.4.2021 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny ( zasadnutie sa konalo on-line) 
 
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. Prerokovanie POD – zóna Pribišova, Ľ.Fullu a Jána Stanislava – prezentácia projektu 
spracovateľom 

6. Materiály do Zastupiteľstva 

7. Rôzne 

 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 
Komisia DaŽP súhlasí s programom rokovania v zmenenom poradí, bod č.5 sa 
prerokuje po bode č.1 

 
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) 
- Osadenie dopravných zrkadiel – Janotova/ Meličkova ( Magistrát) 
- Ulica Adámiho – návrh na vybudovanie priechodu pre chodcov ( príprava nového 

návrhu na základe odporúčania KDI), po diskusii komisia rozšírila uznesenie o 
prípravu návrhu na celkovú úpravu dopravného usporiadania komunikácie 
Adámiho, vrátane zavedenia zóny 30  

- Námestie Sv. Františka – oprava líšt a vyčistenie od lístia 
 
 

 
Hlasovanie:   za:  3  proti :  0 zdržal sa:  1 
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3.   Informácia z referátu životného prostredia 
 

Informáciu podala pani Brezovská, informovala o : 
1. Dokončovanie výrubov, označovanie drevín do ďalšieho výrubového obdobia, 

informovanie občanov 
2. Žiadosť BSK o Grant Púpavova park – bol schválený grant vo výške 12 500€ 
3. Bežná agenda rozhodnutia, Štátne dozory 
4. Pokračovanie pasportu drevín 
5. VKK apríl, máj, jún 2x týždenne, zabezpečovanie kontroly pri stojiskách 
6. Návrh výsadby na parkovací dom Ľ.Fullu, spolupráca s investičným oddelením 
7. Začína sa údržba záhonov, polievanie, príprava kvetináčov na  námestie 

Pribišova/Ľ.Fullu – Nám.sv.Františka 
8. Zvoz bioodpadu 1x týždenne KV 
9. Bežná údržba detských ihrísk, výmena piesku, kontrola stavu herných prvkov 
10. Údržba zelene / orezy / vyspravenie trávnatých plôch 
11. VO dreviny, trvalky, lavičky, herné prvky 
12. DI Adámiho – dendrologický prieskum, rezistograf Populus 4x, veterinárna búda, ... 

 
 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie, zároveň žiada, aby informácie 
o plánovaných aktivitách ohľadne zberu odpadu sa uvádzali na Facebooku MČ a 
zasielali sa i správcom bytových domov. 
 

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

 
 

4. Informácia z referátu dopravy  
 

Informáciu podala pani Španková, informovala o : 
1. pláne opráv komunikácií a chodníkov , ktorý bol členom komisie zaslaný    
            s požiadavkou o jeho doplnenie o požiadavky poslancov 
2. príprava zoznamu opráv schodísk, ktoré sú zverené do správy MČ 
3. Dopravné značenie :   
            obnova značenia priechodov pre chodcov – prednostne priechody, kde sa zároveň  
            budú realizovať i bezbariérové opravy a následne sa priechod obnoví   
            opravy poškodených DZ 
4. spolupráci MČ s  Magistrátom pri tvorbe celomestskej parkovacej politiky 
5. Vyhradené parkovanie: 
             riešenie žiadostí na rok 2021 v súlade s úpravou dane  
    riešenie podnetov na zneužívanie parkovacích miest inými vozidlami než ako je     
             vydané rozhodnutie 
 riešenie vyhradených ZŤP miest – zosúladenie s prijatou zmenou VZN 
6. Projekt organizácie dopravy : Líščie údolie – koordinácia s Magistrátom  ohľadne  
            riešenia POD s súvislosti s cyklotrasou 
7. Slovnaft Bike -  bikesharing – vybrané lokality, ktoré sa budú realizovať tento rok     
8.       spoločné rokovania s Magistrátom pri riešení umiestnenia kontajnerových stojísk  

       ( zeleň), hľadanie možných plôch na ich vybudovanie  
9.       Karloveská radiála -komunikácia s Magistrátom  pri odstraňovaní  závad 
10.       Parkovisko Billa ( Dlhé diely)  - bol zaslaný zo strany MČ spoločnosti Billa návrh       

      zmluvy spolu s riešením, zo strany spoločnosti Billa nebolo doručené žiadne    
      stanovisko  k tomuto návrhu. 
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Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 

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

 

5. Prerokovanie POD – zóna Pribišova, Ľ.Fullu a Jána Stanislava – prezentácia 
projektu spracovateľom ( bol prerokovaný po bode č.1) 

 
Zástupcovia spoločnosti Cestprojekt predstavili členom komisie projekt POD, ktorý 
prezentovali  v dvoch častiach, najprv zónu J.Stanislava a Ľ, Fullu, následne zónu 
Pribišova. 
 
Do POD je potrebné pripraviť návrh ( úrad a poslanci), ako budú v projekte 
umiestnené voľné parkovacie miesta,  ZŤP a ich percentuálne obsadenie. 
Členovia komisie sa zhodli, že je dôležité do projektu vyznačiť každé možné 
parkovacie miesto, ktoré bude prístupné. Zároveň treba preveriť všetky kontajnerové 
stojiská, ktoré by eventuálne mohli zaberať navrhnuté parkovacie miesta a rokovať so 
správcami o ich umiestnení mimo parkovacích miest. 
Otvorila sa otázka áut, ktoré sú dlhšie (5,5 m) ako parkovacie miesta a často zasahujú 
do komunikácie ( prečnievajú).  
 

Komisia DaŽP prerokovala návrh POD – zóna Pribišova, Ľ.Fullu a Jána 
Stanislava a odporúča ho na základe diskusie dopracovať a postúpiť na 
prerokovanie v rámci schvaľovacieho procesu. 

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

 

 

 

6. Materiály do Zastupiteľstva – neboli predložené žiadne materiály na rokovanie 
komisie 

 

7. Rôzne 

Pani poslankyňa Zemanová požiadala, aby sa v budúcnosti na začiatku on-line 
komisie podala informácia, že sa komisia nahráva. 

 
 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
 
 

Ing. Peter Lenč   v.r. 
predseda komisie    


