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Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie 
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti  
Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023 

 



 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 
2016 – 2023.  

 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 
2016 – 2023 (ďalej len „PHSR“) bol na 20. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27. 9. 2016 uznesením č. 231/2016  schválený za účelom 
predloženia oznámenia o strategickom dokumente v súlade  so zákonom č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Dňa 22.11.2016 bolo Okresným úradom v Bratislave, Odborom starostlivosti o životné 
prostredie vydané rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2016/093541/LAZ/IV-SEA-r (v prílohe), že 
navrhovaný strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023 sa nebude   posudzovať podľa  zákona č.  
24/2006  Z.  z.  o  posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene a doplnení   
niektorých   zákonov   v   znení   neskorších   predpisov. Zo stanovísk doručených uvedeným 
rozhodnutím k oznámeniu o strategickom dokumente, vyplynuli niektoré konkrétne 
požiadavky nestrategického charakteru, ktoré boli zohľadnené v predloženom strategickom 
dokumente nasledovne.  
 

 Prvá odrážka: nie je známe také stanovisko zo žiadneho orgánu. Avšak podmienka 
bude dodržaná v prípade, že sa v rámci realizácie PHSR vyskytne projekt, ktorý bude 
mať významný vplyv na Európsku sústavu chránených území. 
 

 Druhá odrážka: zohľadniť skládku s ukončenou prevádzkou a päť odvezených sklá-
dok. 

Do analytickej časti boli doplnené tieto informácie: 
- Päť skládok je evidovaných ako rekultivovaných a vyvezených. 
- Skládka s ukončenou prevádzkou je v časti Polianky, mestská časť v budúcnosti 

plánuje rekultiváciu tohto priestoru. 
 

 Tretia odrážka – dodržať príslušné ustanovenia o vodách 
Týka sa realizácie PHSR, príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách 
a zákona č.7/2010 Z.Z o ochrane proti povodňami budú rešpektované.  
 

 Štvrtá odrážka – zapracovať pripomienky Hl. m. Bratislavy 11.2 – záver a 11.5. – od-
pady. 



 
- V tab. 30, str. 91 z analýzy SWOT boli zrušené dve ohrozenia: 

- Územný plán mesta nerešpektuje v mnohých lokalitách záujmy a potreby mest-
ských častí a ich obyvateľov, ako aj potreby rekreácie a ochrany prírody 
- závislosť na územnom pláne mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
často v rozpore so záujmami a potrebami obyvateľov, 

- Na str. 63 bol uvedený aktuálne platný zákon a VZN podľa pripomienky. 
- Tab.23 na str. 64 bola preverená a opravená.  

 
Nakoľko pripomienky neboli strategického charakteru a  boli v plnej miere zapracované 
podľa odporúčania OÚ, navrhovaný strategický dokument je možné schváliť podľa 
osobitných predpisov miestnym zastupiteľstvom. 
 
 
V Bratislave, 12.12.2016 


