
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 8.6.2016 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka Miestnej rady 
Čas:   17.00 hod. 
 

Program: 
 

1. Odstránenie havarijného stavu (zatekanie do priestorov pod pešou zónou) v úseku 
 od schodov na Majerníkovej ulici po fontánu pri VÚB. 

2. Revitalizácia školskej plavárne – stav projektovej prípravy a termíny odovzdania 
 ucelených častí a komplexného projektu, zmluvné zabezpečenie, spôsob a termín 
 schválenia projektu investorom, príprava a odsúhlasenie špecifikácie zákazky na účely 
 verejného obstarávania, predpokladané termíny realizácie, odhadované náklady 
 a finančné zabezpečenie revitalizácie. 

3. Parkovacia politika – identifikácie prírastkov možných parkovacích a garážovacích 
 kapacít stavebnou činnosťou. 

4. Obstarávanie realizačného projektu pre stavbu Lodenica Karloveské rameno - 
 informácia. 

5. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2015. 
6. Návrh novej štruktúry programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 na rok 2017. 
7. Informačný materiál o stave sídliskových športovísk v MČ Karlova Ves. 
8. Rôzne. 

 Revitalizácia garáží na Matejkovej ulici – štúdia. 
 
K bodu 1. 
Komisia 
a) 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 7.9.2016, 
b) odporúča preveriť situáciu týkajúcu sa reklamných plôch v lokalite pešej zóny od schodov 
na Majerníkovej ulici po fontánu pri VÚB, 
c) odporúča preveriť fungovanie únikového východu z priestoru pod pešou zónou. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2. 
Komisia prerokovala Záznam z pracovného stretnutia „Pracovnej skupiny pre riešenie 
rekonštrukcie školského bazéna na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul., č. 62“, ktoré 
sa uskutočnilo 19.05.2016, poskytnutú ústnu informáciu o aktuálnom stave projektovej 
prípravy a poskytnuté termíny odovzdania ucelených častí projektovej dokumentácie, vrátane 
informácie o jej zmluvnom zabezpečení, a: 
a) žiada, aby "Pracovná skupina pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna ..." posúdila 
úplnosť projektovej dokumentácie s termínom dodania 23.06.2016, 
b) žiada uskutočniť spoločné zasadnutie Komisie VUP a "Pracovnej skupiny pre riešenie 
rekonštrukcie školského bazéna ..." s cieľom overiť vhodnosť navrhnutého technického 
riešenia odstránenia havarijnej situácie v bazéne              T: po dohode, 
c) žiada uskutočniť spoločné zasadnutie Komisie VUP a "Pracovnej skupiny pre riešenie 
rekonštrukcie školského bazéna ..." k spracovanej štúdii revitalizácie školského bazéna 
v septembri (07.09.2016 – plánovaný termín zasadnutia Komisie VUP), resp. v októbri 2016, 



d) odporúča nezačať verejné obstarávanie zhotoviteľa realizácie projektu pred schválením 
modelu trvalo udržateľnej prevádzky bazéna a pred získaním dotácie na realizáciu projektu 
od príslušného ministerstva, 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 3. 
Komisia sa oboznámila s poskytnutými materiálmi identifikujúcimi prírastky možných 
parkovacích a garážovacích kapacít a žiada priebežne informovať o prípadných zmenách. 
Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia sa oboznámila s poskytnutou ústnou informáciou o obstarávaní realizačného projektu 
pre stavbu "Lodenica Karloveské rameno" a žiada podať informáciu o postupe prác 
na najbližšom zasadnutí Komisie VUP. 
Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. 
Komisia sa oboznámila s "Návrhom Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
za rok 2015". 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 6. 
Komisia sa oboznámila s "Návrhom novej štruktúry programového rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2017" a odporúča v Programe 1 Podprograme 1.4 doplniť 
za text "Strategické plánovanie" text "- PHSR, UPD, ..." 
Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7. 
Komisia sa oboznámila s "Informačným materiálom o stave sídliskových športovísk v MČ 
Karlova Ves" a vyjadruje spokojnosť s prvotnou pasportizáciou. Odporúča využiť materiál 
v administrácii návrhu PHSR. 
Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8. 
Komisia sa oboznámila účelom, zámerom a cieľom materiálu "Revitalizácia garáží 
na Matejkovej ulici – štúdia" a žiada mestskú časť obstarať spracovateľa "Zadania" 
architektonickej súťaže na overenie revitalizácie existujúceho objektu hromadných garáží 
s požiadavkou, že "Zadanie" bude vytvorené participatívnym spôsobom. 
Za: 6  Proti: 2  Zdržal sa: 1 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Vladimír Dulla 
 


