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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 ako 
príslušného orgánu územného plánovania, k predloženému návrhu „Zadania Územného 
plánu zóny Karloveská zátoka“, doručené Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves listom 
č. OU-BA-OVBP-2018/001790 zo dňa 17.9.2018 v zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 

B. schvaľuje 
 
 
predložené „Zadanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

Spôsob prerokovania návrhu zadania 
Územného plánu zóny Karloveská zátoka 

 
 

V platnom Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov, kapitola C Záväzná časť Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
zmien a doplnkov 01, 02, 03 a 05, podkapitola C.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich 
alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie 
regulácie využitia jednotlivých plôch, časť 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné 
obstarať a schváliť ÚPN-Z, je medzi určenými časťami územia na spracovanie ÚPN-Z 
uvedená aj Karloveská zátoka v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

Dôvodom obstarania „Územného plánu zóny Karloveská zátoka“ je stanovenie 
podrobnejšej regulácie funkčného využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia 
Karloveskej zátoky prehlbujúcej Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov. 
 

Zámerom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako orgánu územného plánovania je 
získať záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu s podrobnejším definovaním regulačných 
podmienok pre usmerňovanie investičnej činnosti dotýkajúcej sa rozvoja územia tak, aby sa 
dosiahla optimálna miera dostavby existujúcej urbanistickej štruktúry. 
 

Stanovenie podrobnejšej regulácie pre výkon územnoplánovacej praxe v riešenom 
území súvisí so zámerom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves koordinovať na podrobnejšej 
úrovni zachovanie prírodného charakteru priestoru Karloveskej zátoky, v rámci ktorého sa 
uskutočňujú a budú ďalej rozvíjať aktivity športu, rekreácie a voľného času a s nimi súvisiace 
zariadenia a súčasne využitie časti územia určeného pre rozvoj aj funkcie bývania 
a občianskej vybavenosti ako súčasti mestského prostredia.  
 

Prerokovanie návrhu zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka (ďalej len 
„zadania“) v súlade s § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s dotknutými orgánmi, 
organizáciami a verejnosťou sa uskutočnilo v termíne od 11.11.2013 do 16.12.2013. Došlé 
pripomienky a námietky k prerokovávanému návrhu „zadania“ boli vyhodnotené 
a zapracované do upraveného návrhu „zadania“. Takto upravený návrh „zadania“ 
pre spracovanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka bol zaslaný na posúdenie 
Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Okresný úrad Bratislava 
vo svojej odpovedi (list. č. OU-BA-OVBP-2015/002901 zo dňa 14.12.2015, ktorý bol 
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zaevidovaný dňa 29.12.2015), 
konštatoval, že v čase prerokovania návrhu „zadania“ stratil platnosť preukaz o odbornej 
spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie odborne spôsobilej osoby, Ing. arch. Ivan Móro, CSc., registračné číslo 166, 
a zároveň Okresný úrad Bratislava požiadal mestskú časť o oznámenie, ktorá odborne 
spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a stavebného 
zákona v súčasnosti zabezpečuje proces obstarávania Územného plánu zóny Karloveská 
zátoka. 
 

Po vykonaní kontroly celého doterajšieho procesu spracovania a prerokovávania 
návrhu „zadania“ pre spracovanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka bolo možné 
konštatovať, že celý doterajší postup je v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 



plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 
 

Subjekty, ktorých pripomienky a námietky boli časovo obmedzené a stratili v priebehu 
procesu prerokovávania návrhu „zadania“ platnosť, boli opätovne oslovené. Taktiež boli 
opätovne oslovené aj subjekty, ktoré boli v minulosti oslovené a k návrhu „zadania“ sa 
nevyjadrili. Jednalo sa o: 

 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 
 Slovak Telekom, a.s., 
 Západoslovenská energetika, a.s. 
 
 

K zaslanému návrhu „zadania“ sa opätovne vyjadril len Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava, ktorého stanovisko bolo zapracované do doplneného návrhu „zadania“ a aj 
do vyhodnotenia pripomienok, požiadaviek a námetov uplatnených vo vyjadreniach 
a stanoviskách k návrhu „zadania“. 
 
 

Doplnený návrh „zadania“ je, po jeho kladnom posúdení Okresným úradom 
Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, predkladaný na schválenie Miestnemu 
zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

Návrh „zadania“ schválený v Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves bude slúžiť ako záväzný dokument pre spracovanie Návrhu Územného plánu 
zóny Karloveská zátoka. 
 
 
Vypracoval: 
 
Ing. Terézia Davidová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, preukaz o odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie registračné číslo 270, 
v súčinnosti so spracovateľom Územného plánu zóny Karloveská zátoka. 
 
 
 
 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (DŽP) zo dňa 28.01.2019: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť „Územný plán zóny Karloveská zátoka, 
Zadanie“. 
Hlasovanie: Za: 3   zdržal sa: 0    proti: 0 
 
 

Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 30.01.2019: 
Komisia prerokovala predložený návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny 
Karloveská zátoka“ a odporúča schváliť predmetný návrh v MiZ. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 


