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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

A. berie na vedomie 
  
informáciu o rokovaní komisie VUP o informácii vo veci Prístupovej komunikácie ku skupine 
rodinných domov v kat. úz. Karlova Ves v lokalite Líščie údolie - Staré grunty a existenciu 
zámeru pre zisťovacie konanie (december 2013) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.   
 
 

B. konštatuje 
 
nevhodný rozsah navrhovanej činnosti s ohľadom na osobitný charakter a širšie vzťahy  
lokality 
 

C. schvaľuje 
 

a) potrebu zmeny územného plánu hlavného mesta SR v danej lokalite i širšom okolí 
z hľadiska verejného záujmu na trvalo udržateľnom rozvoji a zachovaní zelene ako 
prirodzenom pokračovaní biokoridoru 
 

b) potrebu obstarať územný plán zóny Karlova Ves – východ, ktorým sa zabezpečí 
efektívna ochrana záujmov občanov Mestskej časti Bratislava Karlova Ves 

 
  

D. žiada 
 
starostku mestskej časti Bratislava Karlova Ves 
 

a) predložiť hlavnému mestu podnet na zmenu územného plánu hlavného mesta v danej 
lokalite z dôvodu,   
1. že tento je v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, 
2. že tento je v rozpore so záujmami občanov Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, 
3. aby toto územie bolo zachované ako zeleň 
 

b) rokovať s hlavným mestom SR o dohode o obstarávaní územného plánu zóny Karlova 
Ves – východ, aby obstarávateľom bola Mestská časť Bratislava Karlova Ves. 

 
T: ihneď 

 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Občania sa obrátili s podnetom na poslancov – členov komisie VUP a poskytli im základné 
informácie a požiadali o prerokovanie. Komisia VUP sa problematike venovala na zasadnutí 
dňa 12.3.2014. Zobrala informácie na vedomie a prijala odporúčanie pre MiZ Mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves. Komisia nemala dostatok času na podrobné naštudovanie zámeru 
a mimoriadne zasadnutie dňa 27.3. musela venovať problematike obstarávania ÚPN-Z Dlhé 
diely 6. S ohľadom na obsah zámer treba považovať za vážne ohrozenie verejného záujmu 
a tomu prispôsobiť aktivity Mestskej časti Bratislava Karlova Ves. 
 
Podľa zámeru vo vymedzenom území má pribudnúť súbor stavieb s podlahovou plochou cca 
23 540 m2 a 360 parkovacími stojiskami. Parkovacie miesta vo vnútri stavieb by mali zabrať 
cca 6 863 m2. Doba výstavby sa predpokladá do 56 mesiacov. 
Záujmové územie sa nachádza na južnom a juhozápadnom svahu Starých gruntov s náležitou 
svahovitosťou, čo bude mať rozhodujúci vplyv na spôsob orientácie a polohy navrhovanej 
výstavby, celkové hmotové riešenia a architektonicko-urbanistický výzor. 
Investor uvádza, že zámerom je dotvárať mestskú štruktúru v tejto časti mesta. Je teda zrejmé, 
že investorovi nezáleží na nie mestskom charaktere tohto jedinečného územia a rozhodol sa 
stavať bytové domy tam, kde vôbec nepatria. 
 
Pre dané územie je stanovené funkčné využitie malopodlažná zástavba obytného územia 
s kódom 102 a záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality s kódom 1203. 
V zóne (označenie v zámere) sa navrhuje 20 497 m2 s kódom 102 a 2 697 m2 s kódom 1203. 
V zóne sa navrhuje 8 malopodlažných bytových domov a 4 rodinné domy, spolu 209 bytov.   
Vážnym zásahom do územia hrozia nutné inžinierske siete (kanalizácia, vodovod, plynovod, 
rozvody NN a VN atď.) a dopravná infraštruktúra. svahovitosť terénu si vyžaduje vybudovať 
viacero oporných múrov a vykonať celoplošné terénne úpravy. 
Dopravné napojenie súboru sa navrhuje z ulice Staré grunty. Je zrejmé, že aj počas výstavby 
by sa mala využívať táto ulica, ktorá už teraz je veľmi zaťažená. Na základnú sieť miestnych 
komunikácií je napojená ulicami s nižšími šírkovými parametrami, čo by spôsobovalo mnohé 
problémy. 
 
Ak sa má zabezpečiť trvale udržateľný rozvoj a kvalita bývania v Karlovej Vsi, treba urobiť 
maximum pre zachovanie súčasnej výmery zelene a vytvárať podmienky pre tvorbu novej 
zelene, a to tak na pozemkoch vo vlastníctve územnej samosprávy, ako aj vo vlastníctve 
súkromných osôb. Právo na priaznivé životné prostredie je základným právom, ktoré chráni 
Ústava SR (čl. 44 ods. 1). Okrem toho, podľa čl, 44 ods. 2 každý je povinný chrániť 
a zveľaďovať životné prostredie. 
Ochranu ústavného práva treba zabezpečiť tak z dlhodobého hľadiska, na čo najlepšie slúži 
územný plán hlavného mesta SR (ÚPN-Ba), resp. jeho zmeny a doplnky (ZaD), ako aj zo 
strednodobého hľadiska, na čo zase môže dobre poslúžiť územný plán zóny (ÚPN-Z) ako 
nástroj podrobnejšej územnoplánovacej regulácie, pričom výhodou je jednoduchšie a výrazne 
lacnejšie obstaranie. Ďalšou výhodou ÚPN-Z je, že po dohode s hlavným mestom ho môže 
obstarávať mestská časť a nie je potom odkázaná na úkony mestskej administratívy. Náklady 
sa potom hradia z rozpočtu mestskej časti. V súčasnosti Mestská časť Bratislava Karlova Ves 
predčasne ukončila obstarávania dvoch ÚPN-Z týkajúcich sa územia Dlhých dielov a tieto 
prostriedky by mohli slúžiť na financovanie úvodných prác v roku 2014. 
 
Aby sa postupovalo principiálne, navrhuje sa podať podnet hlavnému mestu na zmenu 
územného plánu hlavného mesta a popri tom sa navrhuje začať obstarávanie ÚPN-Z, aby sa 
predišlo neželaným zmenám na vzácnom území, jednom z posledných nezastavaných plôch, 
ktoré patrí k zeleným pľúcam našej mestskej časti.   


