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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 
 
 

A. berie na vedomie 
 

súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, doručené 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves listom č. OU-BA-OUBP1-2015/002804/HOM-2 
zo dňa 22.6.2915, k preskúmaniu Návrhu Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť 
podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
 
 
 

B. schvaľuje 
 
1. výroky k pripomienkam v rámci Vyhodnotenia pripomienok k návrhu Územného plánu 
zóny Majerníkova – severná časť 
 
2. Územný plán zóny Majerníkova – severná časť 
 
 
 

C. schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie č. ... / 2015 zo dňa 9.7.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť 
 
 
 

D. ukladá 
 
prednostovi zabezpečiť v zmysle schválených výsledkov rokovania miestneho zastupiteľstva 
spracovanie čistopisu Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť a jeho uloženie 
v zmysle § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
           T: 30.9.2015
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, ako orgán územného plánovania, zabezpečuje 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov obstarávanie Územného plánu zóny Majerníkova – 
severná časť (ÚPN-Z) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného 
zákona, Ing. Terézie Davidovej, číslo preukazu 270. Spracovateľom Územného plánu zóny 
Majerníkova – severná časť je spoločnosť BABS s.r.o., Ing. arch. Peter Babinec. 

 
V rámci procesu obstarávania ÚPN-Z boli vykonané prípravné práce (§ 19b 

stavebného zákona), boli spracované prieskumy a rozbory (§ 19c stavebného zákona) a bolo 
spracovaný a prerokovaný návrh zadania (§ 20 stavebného zákona), ktorý po vyhodnotení 
pripomienok organizácií a verejnosti posúdil Krajský stavebný úrad a vydal k zadaniu 
súhlasné stanovisko. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves schválilo 
Zadanie k vypracovaniu Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť uznesením 
č. 261/2012. 

 
V ďalšej etape procesu obstarávania ÚPN-Z bol spracovaný návrh ÚPN-Z, ktorý bol 

prerokovaný s príslušnými organizáciami, s verejnosťou a s vlastníkmi nehnuteľností 
v riešenom území. Pripomienky boli spracované a vyhodnotené, resp. opätovne prerokované 
s tými subjektmi, ktoré ich uplatnili. Následne bola spracovaná písomná žiadosť 
o preskúmanie návrhu ÚPN-Z (§ 25 stavebného zákona) a spolu s príslušnými prílohami bola 
odoslaná na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, listom zo dňa 
3.11.2014. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky predložený návrh 
ÚPN-Z preskúmal a vo svojom súhlasnom stanovisku (list č. OU-BA-OUBP1-
2015/002804/HOM-2 zo dňa 22.6.2015) odporučil predložiť „Návrh Územného plánu zóny 
Majerníkova – severná časť“ na schválenie zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves. 
 
Obstarávateľ, Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, preložil Okresnému úradu Bratislava, 
odboru starostlivosti o životné prostredie (OÚ BA) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov dňa 10.3.2014 oznámenie o strategickom dokumente „Územný 
plán zóny Majerníkova – severná časť“. OÚ BA v rámci zisťovacieho konania posúdil 
strategický dokument a vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3/2014/025374/DAM/IV.-EIA 
zo dňa 15.5.2014, v zmysle ktorého sa strategický dokument „Územný plán zóny Majerníkova 
– severná časť“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. 
 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves zverejnila návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
č. ... / 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z na pripomienkovanie s dňom vyvesenia 
23.6.2015. 
 
 
 
Dušan Koreň 
V Bratislave 9.7.2015 


