
Z á p i s n i c a 
 
z mimoriadneho zasadnutia „Komisie výstavby a územného plánu“ Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (7. volebné obdobie) 
dňa 4.5.2016 (streda) 

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

Program: 
 
 
1. Technické riešenie a kvantifikácia nákladov odstránenia havarijného stavu na pešej zóne 

v úseku od schodov na Majerníkovej ulici po fontánu pri VÚB. 
2. Informácia o priebehu projektových prác pre obnovu plavárne a činnosti pracovnej 

skupiny pre obnovu bazéna. 
3. Lokality s možnými prírastkami parkovacích kapacít a hodnotiace kritériá 

pre využiteľnosť navrhovaných lokalít. 
4. Súťažné podklady pre obstaranie realizačného projektu (návrh) a správa poslanca 

Svobodu o preskúmaní dokumentácie overenej v stavebnom konaní (príloha stavebného 
povolenia). 

 
 
 
K bodu 1. 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu, aby predložil návrh riešenia v súvislosti 
s odstránením havarijného stavu (zatekanie do priestorov pod pešou zónou) v úseku 
od schodov na Majerníkovej ulici po fontánu pri VÚB na zasadnutie Komisie VUP 
dňa 8.6.2016. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia prerokovala problematiku súvisiacu s prípravou revitalizácie bazéna v objekte ZŠ 
A. Dubčeka na Majerníkovej ulici č. 62 a: 
 
a) berie na vedomie informáciu o priebehu projektových prác pre revitalizáciu bazéna 

a o činnosti "Pracovnej skupiny pre revitalizáciu bazéna v objekte Základnej školy 
Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave". 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 5 
 
b) berie na vedomie poznanie, ku ktorému dospela "Pracovná skupina pre ..." a vníma 

podstatný rozdiel oproti východiskám pre verejné obstaranie projektových prác. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
c) odporúča zvážiť využitie projektových prác v rozsahu štúdie vrátane odhadu nákladov 

pre zadanie novej súťaže v súlade so závermi "Pracovnej skupiny pre ..." 
Za: 6  Proti: 1  Zdržal sa: 0 
 
 



K bodu 3. 
Komisia prerokovala materiál "Lokality s možnými prírastkami parkovacích kapacít ..." a: 
 
a) odporúča tajomníkovi komisie VUP postúpiť poskytnuté podklady oddeleniu dopravy 

a vyžiadať doplňujúce informácie k návrhu Ing. arch. Brogyanyiho. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
b) žiada prednostu miestneho úradu predložiť na rokovanie komisie VUP dňa 8.6.2016 

materiál spracovaný oddelením dopravy pre účely identifikácie prírastkov možných 
parkovacích a garážovacích kapacít. 

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia prerokovala preložený materiál "Súťažné podklady pre obstaranie realizačného 
projektu (návrh) – opis predmetu zákazky(návrh) a správa ..." pre stavbu "LODENICA 
Karloveské rameno" a: 
 
a) berie na vedomie návrh opisu predmetu zákazky a správu poslanca Svobodu o obsahu 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
b) odporúča obstarávať realizačný projekt pre lodenicu a vyžiadať stanovisko konzultanta 

pre verejné obstarávanie a na základe jeho vyjadrenia zvážiť spôsob obstarávania. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
c) odporúča v prípade zadania zákazky formou verejného obstarávania zabezpečiť spoluprácu 

úspešného uchádzača s autorom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Vladimír Dulla 
 


