
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), ktoré sa konalo 

dňa 1.2.2017 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť:  č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:   17.00 hod. 
 

Program: 
 
1. VZN o miestnom poplatku za rozvoj. 
2. Chodník na Svrčej ulici - informácia. 
3. Žiadosť o súhlas na postavenie pomníka ThDr. Ferdinanda-Ferdiša Jurigu. 
4. Park v Karlovej Vsi - informácia. 
5. KŠK - informácia o aktuálnom stave prenajatých priestorov posilňovne na Janotovej 12, 

v ktorých od 01.08.2016 je nová prevádzka fitnescentra. 
6. Rôzne. 
6.1 Slovenský zväz ľadového hokeja - záujem o spoluprácu. 
6.2 Návrh nového predsedu Komisie výstavby a územného plánu. 
 
Hlasovanie o programe so zmenou poradia prerokovávaných bodov (bod 2. bude prerokovaný 
ako prvý a bod 1. ako druhý) a s doplnením programu rokovania komisie v bode Rôzne. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Ing. arch. Vaškovič oboznámil komisiu s aktuálnym stavom projekčných prác, resp. 
s technickým riešením návrhu úpravy komunikácie na Svrčej ulici a výstavby chodníkov 
pozdĺž komunikácie na Svrčej ulici. 
Komisia prerokovala predložený materiál "Chodník na Svrčej ulici - informácia" a odporúča 
vedeniu mestskej časti vytvoriť najlepšie podmienky pre realizáciu navrhnutého chodníka 
na strane rodinných domov v období hlavných školských prázdnin v lete roku 2017. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Komisia prerokovala predložený materiál "VZN o miestnom poplatku za rozvoj" a navrhuje: 
a) nezaradiť materiál na rokovanie MiR a MiZ 
Za: 3  Proti: 2  Zdržal sa: 3 
 

b) pre všetky stavby na celom území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ustanoviť 
jednotnú sadzbu miestneho poplatku za rozvoj na 10,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti stavby 

Za: 2  Proti: 0  Zdržal sa: 6 
 

c) z § 2 návrhu predmetného VZN vypustiť písmená b), c), d), e) 
Za: 2  Proti: 3  Zdržal sa: 3 
 

d) v § 2 písm. a) návrhu predmetného VZN ustanoviť sadzbu miestneho poplatku za rozvoj 
na 10,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby 

Za: 4  Proti: 1  Zdržal sa: 3 
 

e) v § 2 návrhu predmetného VZN ustanoviť sadzbu miestneho poplatku za rozvoj na 0,-
(nula) € 

Za: 3  Proti: 3  Zdržal sa: 2 
 

f) predložiť materiál na rokovanie MiR a MiZ 
Za: 3  Proti: 3  Zdržal sa: 2 
 



K bodu 3. 
Komisia prerokovala materiál "Žiadosť o súhlas na postavenie pomníka ThDr. Ferdinanda-
Ferdiša Jurigu" a: 
a) odporúča riešiť problematiku v rovine súkromno-právneho konania s Maticou slovenskou, 

ktorá mala spôsobiť krivdu premiestnením pomníka a ostatkov ThDr. Ferdinanda-Ferdiša 
Jurigu na Národný cintorín v Martine, 

b) konštatuje, že Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vzdala dostatočnú úctu 
ThDr. Ferdinandovi-Ferdišovi Jurigovi pomenovaním námestia v Karlovej Vsi po ňom – 
Jurigovo námestie. 

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Ing. arch. Vaškovič oboznámil komisiu s návrhom projektu mestského parku v Karlovej Vsi 
v lokalite medzi ČSPH SHELL a poisťovňou ALLIANZ. Projekt pre Hlavné mesto SR 
Bratislava, ktoré je vlastníkom pozemkov v záujmovom území, zabezpečuje Generálny 
investor Bratislavy (GIB). 
Komisia: 
a) konštatuje nevhodnosť navrhnutej koncepcie mestského parku a žiada zabezpečiť potreby 

mládeže a seniorov čo najjednoduchšími prvkami bez veľkých nárokov na prevádzkové 
využívanie parku, 

b) odporúča overiť alternatívne využitie plôch v záujmovom území pre situovanie zariadenia 
pre dopravnú výchovu detí, 

c) odporúča uvažovať v návrhu využitia záujmového územia s doplnkovou funkciou - 
odstavné a parkovacie plochy. 

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Komisia predložený materiál "KŠK - informácia o aktuálnom stave prenajatých priestorov 
posilňovne na Janotovej 12 ..." neprerokovávala. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 6. Rôzne. 
 

6.1 
Ing. arch. Vaškovič informoval komisiu o liste prezidenta Slovenského zväzu ľadového 
hokeja (SZĽH) Ing. Martina Kohúta adresovaného starostke Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, v ktorom SZĽH prejavuje záujem o spoluprácu s mestskou časťou v oblasti 
rozvoja športovej infraštruktúry, resp. v oblasti zlepšenia podmienok v mládežníckom športe, 
teda aj v mládežníckom hokeji. Návrh SZĽH na naplnenie tohto cieľa predstavuje výstavba 
športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a ďalšie 
zmysluplné využitie voľného času. 
 

Komisia víta ponuku na možnú spoluprácu so SZĽH a: 
a) konštatuje, že Mestská časť Bratislava-Karlova Ves nemá priestorové, technické, 

ekonomické a organizačné možnosti pre zabezpečenie prípravných prác pre predmetný 
zámer, 

b) odporúča informovať SZĽH o tom, že mestská časť nedisponuje aktuálnymi podmienkami 
pre naplnenie spolupráce na realizácii predmetného zámeru. 

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

6.2 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu, aby za predsedu Komisie výstavby a územného 
plánu bol zvolený Ing. Pavol Martinický. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 2 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň 


