
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 7.9.2016 (streda) 

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

Program: 
 
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

na roky 2016-2023. 
2. Žiadosť spoločnosti PARKKING, s.r.o. o dlhodobý nájom pozemku. 
3. Oprava komunikácie Dlhé diely II. 
4. Bazén v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici – štúdia + projekt. 
5. Rôzne. 
 
 
K bodu 1. 
Komisia prerokovala predložený materiál "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023" a odporúča: 
a) upraviť údaje o územnom pláne obce v tabuľke na krycom liste podľa  záverov diskusie, 
b) preformulovať názov aktivity 9.4.1 v zmysle záverov diskusie, 
c) predložiť materiál na rokovanie do MiR a MiZ. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia prerokovala predložený materiál "Žiadosť spoločnosti PARKKING, s.r.o. o dlhodobý 
nájom pozemku" a neodporúča súhlasiť s dlhodobým prenájmom pozemku s parc. č. 3110/6 
na požadovaný účel spoločnosti PARKKING, s.r.o. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3. 
Komisia prerokovala predložený materiál "Oprava komunikácie Dlhé diely II" a žiada: 
a) preveriť právnu existenciu predmetnej účelovej komunikácie v termíne do 30.9.2016 

a následne podať informáciu o zistených skutočnostiach na Komisii VUP dňa 23.11.2016. 
b) v prípade nepreukázania právnej existencie predmetnej účelovej komunikácie pripraviť 

stavbu účelovej komunikácie v súčinnosti s vlastníkmi susediacich nehnuteľností v termíne 
október 2016, 

c) podať informáciu o stave prípravy vyššie uvedenej stavby na Komisii VUP 
dňa 23.11.2016. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia prerokovala predložený materiál "Bazén v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 
ulici – štúdia + projekt" a žiada predložiť: 
a) dokončený návrh modelu prevádzkovania bazéna, 
b) návrh súťažných podkladov verejného obstarávania zhotoviteľa prác na odstránení 

havarijnej situácie bazéna, 
c) informáciu o výsledku žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu 

– Nebezpečná a hygienicky neudržateľná prevádzka školského bazéna na ZŠ A. Dubčeka. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



K bodu 5. Rôzne 
a) Prepojovací chodník "Nad lúčkami" (od nadchodu pri električkovej zastávke 
"Nad lúčkami"). 

Komisia odporúča doplnenie aktivity do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023, 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
b) Kúpalisko Rosnička. 

Komisia odporúča v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka dočasne, v letnej 
sezóne, obmedziť (zjednosmerniť) dopravu na komunikácii v ulici Líščie údolie od Iuventy 
po parkovisko pred kúpaliskom Rosnička. 

 
c) Pešia zóna na Dlhých dieloch. 

Komisia žiada predložiť návrh technického riešenia a kvantifikácie finančných nákladov  
na odstránenie havarijného stavu na pešej zóne (zatekanie do priestorov pod pešou zónou) 
v úseku od schodov na Majerníkovej ulici po fontánu pri VÚB. 

 
d) Parkovanie. 

Komisia žiada predložiť informáciu o zabezpečení prístupu k parkovacím miestam 
a o postupe rokovaní v súvislosti s parkovacími miestami pod predajňou BILLA. 

 
e) LODENICA Karloveské rameno. 

Komisia žiada predložiť v dodatočne dohodnutom termíne návrh súťažných podkladov  
verejného obstarávania spracovateľa realizačného projektu stavby lodenice. 

 
f) Garáže na Matejkovej ulici. 

Komisia žiada predložiť na najbližšie rokovanie komisie (27.11.2016) informáciu 
o aktuálnom stave prípravy nového využitia objektu, resp. novej nadstavby existujúceho 
objektu hromadných garáží na Matejkovej ul. 

 
g) Parkovanie v Karlovej Vsi. 

Komisia žiada predložiť informáciu o potenciálnych lokalitách vhodných pre výstavbu 
hromadných garáží, ako aj o uvažovaných lokalitách s možnými prírastkami parkovacích 
kapacít v mestskej časti na rokovanie Komisie VUP dňa 27.11.2016. 

 
Hlasovanie - body 5b) až 5g): 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Vladimír Dulla 
 


