
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia „Komisie výstavby a územného plánu“ Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (7. volebné obdobie) 

dňa 27.1.2016 (streda) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:   16.30 hod. 
 
 

Program: 
 

1. Vyhodnotenie činnosti Komisie VUP v roku 2015 a plnenia Plánu práce Komisie VUP 
 na rok 2015. 

2. Návrh Plánu práce Komisie VUP na rok 2016. 
3. Urbanistická štúdia „Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia“ – informácia o stave prác. 
4. Chodník na Svrčej ulici – priebežná informácia o príprave spoločného stretnutia 

 k projektu za účasti investora a zástupcov obyvateľov – užívateľov Svrčej ulice. 
5. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 – oprava znenia bodu 

 12. a doplnenie opraveného znenia do kapitálového rozpočtu Programu č. 1,
 Podprogramu 1.5 v roku 2016. 

6. Zámer spracovania „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti 
 Bratislava-Karlova Ves“. 

7. a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
o organizácii miestneho referenda, 

 b) Návrh VZN č..../2016 zo 16.februára 2016 o určení školských obvodov 
pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky. 

8. Rôzne. 
 a) Pneuservis pod pešou zónou v lokalite pri predajni BILLA – Dlhé Diely. 
 b) Spracovanie strategického plánovacieho dokumentu pre katastrálne územie Karlova 

Ves. 
 
K bodu 01. 
Komisia prerokovala materiál "Vyhodnotenie činnosti Komisie VUP v roku 2015 a plnenia 
Plánu práce Komisie VUP na rok 2015" a berie na vedomie dosiahnuté výsledky. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 02. 
Komisia prerokovala materiál "Návrh Plánu práce Komisie VUP na rok 2016" a žiada 
a) doplniť časť 2. Návrhu ... o bod 2.6 Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve, 

resp. v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s dôrazom na školské areály 
a budovy, 

b) starostku o vytvorenie podmienok na spracovanie pasportizácie majetku vo vlastníctve, 
resp. v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s dôrazom na školské areály 
a budovy, 

c) spracovanú pasportizáciu predložiť na rokovanie Komisie VUP dňa 7.9.2016. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



K bodu 03. 
Komisia prerokovala predložený materiál "URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES-
LÍŠČIE ÚDOLIE-SVRČIA“ a 
a) súhlasí so Zadaním pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu – URBANISTICKÁ 

ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – SVRČIA, 
b) žiada zaradiť do programu miestnej rady bod "Zadanie pre vypracovanie 

územnoplánovacieho podkladu – URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČIE 
ÚDOLIE – SVRČIA“ s cieľom zaradiť ho aj do programu miestneho zastupiteľstva 
plánovaného na 16.2.2016. 

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 04. 
Komisia berie na vedomie poskytnutú ústnu informáciu o súčasnom stave prípravy 
projektovej dokumentácie chodníka na Svrčej ulici a o najbližších zámeroch s organizáciou 
stretnutia zainteresovaných strán. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 05. 
Komisia prerokovala materiál týkajúci sa "Rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na rok 2016" a súhlasí so zmenou znenia bodu 12. v Programe č. 1, Podprograme 1.5 
rozpočtu. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 06. 
Komisia prerokovala materiál a súhlasí s návrhom "Zámeru spracovania Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves“. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
  
K bodu 07. 
Komisia prerokovala a berie na vedomie návrhy: 
a) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o organizácii 

miestneho referenda, 
b) VZN č..../2016 zo 16.februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy 

a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 
K bodu 08. Rôzne 
a) Komisia berie na vedomie ústnu informáciu a žiada podať informáciu ohľadom priestorov 

pod pešou zónou v lokalite pri predajni BILLA - Dlhé Diely, 
b) Komisia súhlasí s prerokovaním problematiky týkajúcej sa "Spracovania strategického 

plánovacieho dokumentu pre katastrálne územie Karlova Ves" na zasadnutí komisie VUP 
dňa 7.9.2016. 

 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Vladimír Dulla 
 
 


