
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 6.4.2016 (streda) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť:  č. 231 – zasadačka Miestnej rady 
Čas:   17.00 hod. 
 

Program : 
 
1. Obhliadka prenajatých priestorov garáží a servisu pod pešou zónou na Dlhých Dieloch 

pri pneuservise na Majerníkovej ulici (pri predajni BILLA) so začiatkom o 15.30 hod. 
s dobrovoľnou účasťou členov Komisie VUP. Po obhliadke presun do zasadačky MiR 
miestneho úradu a pokračovanie zasadnutia Komisie VUP o 17.00 hod. 

2. Projektová príprava obnovy plavárne v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 
z hľadiska súčinnosti komisie s projektantom. 

3. Informácia o výsledku referenda k parkovacej politike. 
4. LODENICA Karloveské rameno – informácia. 
5. Rôzne. 
 
K bodu 1. 
Komisia sa oboznámila so stavom prenajatých priestorov garáží a servisu pod pešou zónou 
na Dlhých Dieloch na Majerníkovej ulici  a odporúča: 
 
a) zabezpečiť odstránenie havarijného stavu na pešej zóne v úseku od schodov 

na Majerníkovej ulici po fontánu pri VÚB, 
b) predložiť návrh technického riešenia a kvantifikáciu nákladov na rokovanie Komisie VUP 

dňa 4.5.2016 o 17.00 hod., 
c) zabezpečiť v rámci výkonu administratívnych činností miestneho úradu posúdenie plnenia 

nájomných zmlúv so spoločnosťami "MIRAN DUO" a "BILLA z hľadiska údržby 
a odstraňovania nedostatkov (závad), 

d) oznámiť pracovnú pozíciu, ktorej prislúcha zodpovednosť za technickú časť správy 
majetku. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia prijala ústnu informáciu o vybratí spracovateľa dokumentácie pre obnovu plavárne, 
resp. zhotoviteľa projektovej dokumentácie, o začatí prác na projektovej príprave obnovy 
plavárne ... a žiada: 
 
a) predkladať informácie o priebehu projektových prác pre obnovu plavárne, činnosti 

pracovnej skupiny pre obnovu bazéna a odporúča, aby pracovná skupina pre obnovu 
bazéna mala spoločný termín zasadnutia s Komisiou VUP dňa 4.5.2016, 

b) aby každý člen Komisie VUP dostal rovnopis zmluvy o dielo so zhotoviteľom projektovej 
dokumentácie na obnovu bazéna, 

c) oznámiť členom Komisie VUP termíny rokovaní so zhotoviteľom projektovej 
dokumentácie na obnovu bazéna minimálne 2 až 3 dni pred týmto rokovaním, 

d) prednostu o informáciu týkajúcu sa zabezpečenia prevádzky bazéna po vykonaní jeho 
opravy a údržby, 



e) informáciu o výsledku žiadosti o osobitný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu 
na obnovu bazéna. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3. 
Komisia prerokovala materiál "Informácia o výsledku referenda k parkovacej politike" a: 
 
a) žiada prezentovať zámery rozširovania parkovacích kapacít s aktualizáciou na pozemky, 

ktoré sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves alebo na pozemky zverené 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

b) odporúča členom Komisie VUP aktívne spolupracovať na súpise lokalít s možnými 
prírastkami parkovacích kapacít, 

c) odporúča členom Komisie VUP, ktorí majú záujem, vypracovať hodnotiace kritériá 
pre podmienky využiteľnosti navrhovaných lokalít a predložiť ich na rokovanie Komisie 
VUP dňa 4.5.2016. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia berie na vedomie informáciu o právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu 
"Lodenica Karloveské rameno", žiada vypracovať súťažné podklady pre obstaranie 
realizačného projektu a predložiť ich na rokovanie Komisie VUP dňa 4.5.2016. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. Rôzne 
a) Rekonštrukcia KCK 

Komisia žiada predložiť na najbližšie zasadnutie materiál, ktorý bol predmetom rokovania 
Komisie pre kultúru a médiá a ktorý sa týkal úpravy okolia KCK. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Vladimír Dulla 
 


