
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 

č. ... / 2015 zo dňa 9.7.2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť. 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves podľa § 7a ods. 2 písm. b) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bra-
tislave v znení neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. p) a čl. 42 písm. c), d) Štatútu hlavné-
ho mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
 
1) Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny 

Majerníkova – severná časť schváleného miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 
Bratislava– Karlova Ves uznesením č. ... zo dňa 9.7.2015 

2) Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje funkčno–prevádzkové využitie a priestorové 
usporiadanie územia, podmienky jeho zastaviteľnosti a vymedzuje plochy 
pre verejnoprospešné stavby. 

3) Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje v celom riešenom území zachovať súčasné 
funkčné využitie územia, bez možnosti ďalšej zástavby, nadstavby, dostavby a prístavby 
existujúcich nadzemných objektov. V riešenom území je prípustná rekultivácia zelene, 
doplnenie zelene, dobudovanie peších ťahov, spevnených plôch detských ihrísk, 
doplnenie mobiliáru a parkovacích plôch. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie platí pre riešené územie zóny Majerníkova – severná 
časť. Je vymedzené záverom priestoru medzi ulicami Majerníkova, Kuklovská, 
Hlaváčiková a Veternicová v katastrálnom území Karlova Ves, miestna časť Dlhé Diely. 
Pre potreby definovania regulatívov sa riešené územie rozčlenilo do jedenástich 
funkčných celkov S.01 až S.11. 

5) Schéma záväznej časti Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť je graficky 
znázornená v Prílohe k Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves č. ... / 2015 zo dňa 9.7.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu zóny Majerníkova – severná časť. 

6) Platnosť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť nie je časovo obmedzená. 
 
 

§ 2 
 

1) Dokumentácia Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť je uložená a možno 
do nej nahliadnuť na miestnom úrade Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
a na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Občania majú právo 
do nej nahliadnuť a robiť si z nej výpisky. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2015. 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 




