
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 23.11.2016 (streda) 

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

Program: 
 

1. Urbanistická štúdia výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy. 
2. Územný plán zóny Karloveská zátoka – informácia. 
3. Parkovanie v Karlovej Vsi – overovacie štúdie parkovacích domov – informácia. 
4. Obytný súbor Karolia – architektonická a ideová štúdia – informácia. 
5. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na r. 2017 a výhľadu na r. 2018 

a 2019 - kapitálové výdavky v podprogramoch "Územné plánovanie - 
územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie", "Štúdie a projektové 
dokumentácie" a "Znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mestskej 
časti. 

6. Harmonogram zasadnutí komisií. 
7. Rôzne. 

a) Informácia o ďalšom postupe stavebného úradu vo veci uzávery v zóne Karloveské 
rameno. 

 
Hlasovanie o doplnení programu komisie do bodu "Rôzne": 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o programe komisie ako celku: 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7a. 
Komisia sa oboznámila so základnými informáciami k predloženému materiálu "Informácia 
pre komisiu výstavby a územného plánovania“, ktorý spracoval ing. Jaroslav Pavlovič, vedúci 
stavebného úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, a v ktorom je obsiahnutá analýza vzniknutej 
situácie. Ing. Pavlovič zároveň naznačil možnosti ďalšieho postupu stavebného úradu vo veci 
uzávery v zóne Karloveské rameno. Komisia odporúča materiál prerokovať na zasadnutí 
Komisie VUP dňa 25.1.2017. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Komisia sa oboznámila s návrhom "Urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta 
SR Bratislavy" a: 
a) odporúča, aby Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vo svojom stanovisku k predmetnej 

urbanistickej štúdii zopakovala všetky doteraz uplatnené návrhy/podnety na zmeny 
a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré majú vzťah k výškovej 
regulácii stavieb na území hlavného mesta. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 



b) súhlasí s uplatnením pripomienok, ktoré predstavil Ing. arch. Vaškovič k návrhu 
"Urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy". 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
c) odporúča v miestach, kde sa nachádzajú stavby v piatej výškovej hladine, od 32 m do 46 m 

a vyššie, (Majerníkova-2x, Karloveská-1x), uplatniť pripomienku na zníženie maximálnej 
výšky o dve hladiny, najviac do výšky stavby 27,5 m. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2. 
Komisia si vypočula informáciu o aktuálnom stave prác na obstarávaní "Územného plánu 
zóny Karloveská zátoka". Komisia odporúča vykonať kontrolu s cieľom určiť zodpovednosť 
za nezabezpečenie ochrany záujmov Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
v predchádzajúcich etapách obstarávania predmetného územného plánu zóny od podpísania 
zmluvy s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie dňa 9.12.2011. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3. 
Komisia si vypočula informáciu k predloženým overovacím štúdiám parkovacích domov 
v Karlovej Vsi a: 
a) súhlasí s doterajšími aktivitami oddelenia územného rozvoja miestneho úradu v predmetnej 

oblasti, 
b) navrhuje pokračovať v overovaní možností realizácie parkovacích domov prednostne 

v lokalitách, v ktorých sú pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
c) žiada prednostu miestneho úradu zabezpečiť spracovanie variantných návrhov modelov 

financovania výstavby a prevádzkovania parkovacích domov, 
d) žiada do programu marcového zasadnutia Komisie VUP v roku 2017 zaradiť návrh 

lokalizačného programu ďalších parkovacích domov v Karlovej Vsi. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia si vypočula informáciu o spracovanej architektonickej a ideovej štúdii "Obytný súbor 
Karolia" a žiada priebežne informovať o vývoji projektu obytného súboru na ďalších 
zasadnutiach Komisie VUP. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. 
Komisia prerokovala predložený materiál "Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves na r. 2017 a výhľadu na r. 2018 a 2019 ..." a žiada zapracovať ho do návrhu rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6. 
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom "Harmonogram zasadnutí komisií" 
a neprijala žiadne uznesenie. 
Bez hlasovania. 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Vladimír Dulla 


