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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 7.6.2021 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny ( zasadnutie sa konalo prezenčne) 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Schválenie programu 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie 

3. Materiály do Zastupiteľstva 

 „Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava-
Karlova Ves - aktualizovaná verzia“ 

 Záverečný účet 

 "Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy." 

4. Informácia z referátu životného prostredia  

5. Informácia z referátu dopravy 

6. Prerokovanie POD – Líščie údolie  

7. Rôzne 

 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

 
Komisia DaŽP súhlasí s predloženým 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 – pripravuje sa VO na projektanta štúdie 
- 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 
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Hlasovanie:   za: 3   proti : 0 zdržal sa:  0 

 

 
3.  Materiály do Zastupiteľstva 

 „Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava-
Karlova Ves - aktualizovaná verzia“  

Komisia DaŽP odporúča Zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie a žiada, 
návrh aktualizácie PHSR vyčistiť od úloh, ktoré nespadajú do kompetencie MČ 

Hlasovanie:     za: 3     proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 1 
 

 Záverečný účet 

Komisia DaŽP odporúča Zastupiteľstvu schváliť materiál Návrh Záverečného 
účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020  

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

 "Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy." 

Komisia DaŽP odporúča Zastupiteľstvu schváliť predložený materiál „Stanovisko 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy“ s formálnymi pripomienkami právneho oddelenia  
Pripomienky právneho oddelenia: 

1. V úvodných ustanoveniach je odkaz na zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z.  – zákon o hlavnom 
meste bol od tejto ich uvedenej novely (č. 535/2008 Z. z.)  novelizovaný už viackrát, 
posledná novela je č. 147/2021 Z. z., preto sa nám tam viac hodí formulácia „v znení 
neskorších predpisov“. 

2. V bode 11 odporúčame opraviť zarovnanie.  
3. Z chronologického hľadiska odporúčame bod 17 vymeniť s bodom 16. 
4. V bode 25 v citovanom písm. b) odporúčame opraviť horný index pri bytovom dome 

z „12)“ na „11)“. 
5. V bode 26 odporúčame dať slovo „odpad“ do úvodzoviek 
 
Hlasovanie:     za: 4     proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 
 

 
4.   Informácia z referátu životného prostredia 

 
Informáciu podala pani Trubínyiová, informovala o : 
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- projekte kompletnej rekonštrukcie DI Adámiho – Márie Jančovej, budeme súťažiť vo 
VO dodávateľa 

-  vysúťaženom dodávateľovi  jednotlivých herných prvkov a zostáv na vytipovaných 
detských ihriskách – Park Kaskády DI, Jamnického DI, Púpavova DI kruhové 
v parku, realizácia prebehne pravdepodobne v mesiaci jún 

-  mobiliári, lokalita park OD Centrum (vysúťažený dodávateľ) a vedľa KCK pri 
Kostole (objednané), avšak rieši sa osadenie, nakoľko GIB sa chystá rekonštruovať 
celú Hríbovú fontánu a jej okolie 

-  osadení košov na špaky – OD Centrum a Veternicová (zastávka) 
-  bežnej agende ŽP (rozhodnutia, štátne dozory, konania ohľadom výrubov, obhliadky 

podnetov od občanov, pokračovanie v pasporte celkového stavu drevín v Karlovej 
Vsi, ..) 

- návrh a príprava výsadby park Borská – kvetinové záhony a park Púpavová,  
-  dreviny, kry, trvalky – vysúťažený dodávateľ 
- o zadaní prác Magistrátu v k.ú. KV – injektáž aplikovaná na dreviny v počte 167 ks 

v priebehu júna, júla (Injektáž pajaseňa žliazkatého – lokalita Botanická, F. Kostku, 
Borská, Fadruszova x Karloveská, Levárska x Karloveská, ulica Karloveská, 
St.Grunty, Dlhé diely II,  

 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 

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

 

 
5.  Informácia z referátu dopravy  

 
Informáciu podala pani Španková, informovala o : 

- pláne opráv komunikácií a chodníkov  
- príprava zoznamu opráv schodísk, ktoré sú zverené do správy MČ 
- realizuje sa obnova značenia priechodov pre chodcov a opravy poškodených DZ 
- celomestskej parkovacej politiky – prebiehajú rokovania 
- informácia o zaslaní návrhu rezidentských zón  
- o riešení vyhradených ZŤP miest – zosúladenie s prijatou zmenou VZN 
- bežná agenda oddelenia dopravy – odpovede na podnety, odkaz pre starostu a pod. 

 
Komisia DaŽP berie informáciu na vedomie. 
 

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

 

6.  Prerokovanie POD – Líščie údolie  

Vedúca oddelenia predstavila členom komisie návrh POD-Líščie údolie, ku ktorému prebehla 
diskusia, ku ktorej prijali uznesenie: 

Komisia DaŽP súhlasí s predloženým POD. 

Zároveň odporúča pokračovať v riešení ďalšieho úseku komunikácie Líščie údolie : od 
križovatky LÚ-Pod Rovnicami zjednosmernením komunikácie LÚ ( smer Park) po 
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Čárskeho;  Čárskeho-Čavojského ( po križovatku) obojsmerná komunikácia; 
Križovatka Čárskeho-Donnerova, Pod Rovnicami jednosmerná. 

Návrh nového POD ( pokračovania)  bude predmetom rokovania komisie. 

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

 

 

 
7. Rôzne 

 

- pán poslanec Lenč upozornil na podnet občana ohľadne solenia na komunikácii 
Beniakova - informácia bude posunutá na VPS 

- pani poslankyňa Zemanová sa informovala ohľadne pasportizácie vnútroblokov 
– požiadavka bude preverená na referáte ŽP 

- podnet občana   - pán Beladič sa osobne zúčastnil na komisii, poukázal na problém so 
spustením semaforov na radiále, čo spôsobuje spomalenie dopravy ( e-mail, ktorým 
upozornil MČ, ale i pána primátora a pani starostku bude zaslaný členom komisie ) 

 

 

 

 
 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
 
 

Ing. Peter Lenč   v.r. 
predseda komisie    


