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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 6.9.2021 

 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny ( zasadnutie sa konalo prezenčne) 
 
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. Materiál do Zastupiteľstva 

 Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r.o. a 
mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves 

 
6. POD – Líščie údolie  - pred realizáciou 

7. Rôzne 

 
 
1. Schválenie jednotlivých bodov programu. 

Komisia DaŽP súhlasí s predloženým programom rokovania a preradením bodu 
č.5 pred bod.č.2  

 
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 – vybratý projektant, + gedetické zamerania 
- Osadenie dopravných zrkadiel – Janotova/ Meličkova ( Magistrát) – MČ osloví 

zástupcu KDI na spoločné stretnutie k riešeniu  tohto dopravného uzla 
- 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 – riešení s vysúťaženým zhotoviteľom POD 

 

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

 Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s 
r.o. a mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves 

 
Materiál uviedla Ing. Španková, po diskusii členovia komisie prijali uznesenie: 
 
Komisia DaŽP berie predložený materiál na vedomie a odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu schváliť „ Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní 
odťahovej služby medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím 
systémom, spol. s r.o. a mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves“ .  
 

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

 
4.   Informácia z referátu životného prostredia 

 
Informáciu podala pani Brezovská, informovala o: 

- Detské ihrisko Adámiho- podľa harmonogramu prác zhotoviteľa práce by mali byť 
ukončená do 15.11.2021 

- Novo-osadených herných prvkov a zostáv na viacerých ihriskách – DI Púpavová, DI 
J.Stanislava 21, DI Jamnického 12, DI Park Kaskády, DI Hlaváčiková 33 

-  Bežná agenda ŽP (rozhodnutia, štátne dozory, konania ohľadom výrubov a podobne) 
-  Práca v teréne : obhliadky podnetov od občanov, značenie suchých drevín na 

odstránenie, pokračovanie v pasporte drevín v KV, Orezy drevín s VPS, orez nad 
parkoviskom Tilgnerova, orez Púpavova 21 – 33 

-  Verejnom obstarávaní na zeminu, príprave podkladov na výsadby, dosadby už 
zrealizovaných záhonov 

-  Osadenom novom mobiliári -lavičky a výsadba okrasných záhonov park Borská  
-  Čiastočnej rekonštrukcii DI Jamnického po osadení herného prvku (osadenie herného 

prvku, osadenie lavíc, terénne práce) 
- Starostlivosti o záhony : na školskom námestí ZŠ Dubčeka / Námestie Pribišova-Fullu 

/ cestný ostrovček Nad Lúčkami 
- Realizácii výsadby na Kresánkovej ulici (osadenie lavičiek a kvetináčov so zeleňou) 

prechod z Kresánkovej/park Kaskády, cestný ostrovček Adámiho/Nábelkova, 
príprava podkladov na nové výsadby 

- Príprave na začatie terénnych prác park Púpavova 
- VKK – kontrola bola realizovaná pravidelne utorky-stredy 
-  Starostlivosti o detské ihriská  - zabezpečuje pani Monika Rossová 

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 : 

-  o opravách komunikácií a chodníkov   
-  zrealizovaných bezbariérových úpravách na uliciach : Jána Stanislava - Tománkova, 
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Jamnického, Matejkova, Púpavová-Pustá, Ľ.Fullu a Borská 
- Príprave ďalších bezbariérových  úprav na Adámiho, Púpavovej 
- rokovaniach  a príprave návrhu  Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej 

služby.... materiál na rokovanie MZ 
- príprava VO na opravy schodísk, ktoré sú zverené do správy MČ v spolupráci  

            s majetkovým oddelením 
-  realizácii dopravného značenia- obnova značenia priechodov pre chodcov najmä pri 

školách  a opravy poškodených DZ 
- celomestskej parkovacej  politike – prebiehajú rokovania 
- vydávaní stanovísk – cestný správny orgán a správca komunikácií 
- komunikácii s občanmi ohľadne vydávania vyhradených ZŤP miest – zosúladenie s 

prijatou zmenou VZN  
- postupnom osádzaní stojísk   -  bikesharing 
- bežnej agende 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 schválený v operatívnej komisii magistrátu 
POD-Líščie údolie, ku ktorému prebehla diskusia, ku ktorej prijali uznesenie: 

Komisia DaŽP súhlasí s realizáciou schváleného a určeného POD. 

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

 

 

7. Rôzne 

Členovia komisie diskutovali o : 
- Možnosti zavedenia cyklopruhu na Karloveskej ulici 
- Bus pruhu na Molecovej ul. a osadenie zákazu zastavenia pri ihrisku 
- Zvýšenom pohybe chodcov na Adámiho počas rekonštrukcie ihriska – riešenie 

bezpečnosti a osadení info tabulí o rekonštrukcii 
- Komunikácii s Magistrátom ohľadne starostlivosti o lúky v ich správe  
- Oprave schodísk  

 
 
Zapísala:  
Ing. Jana Španková    
 tajomník komisie 

 
 
 

Ing. Peter Lenč   v.r. 
predseda komisie    


