
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia „Komisie územného rozvoja a výstavby“ 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (8. volebné obdobie) 

dňa 24.11.2021 (streda) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: dištančná forma „on line“ 
Čas:  17.00 hod. 
 

Program: 
 

1. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny 
Jamnického – Nad Sihoťou“. 

2. Polyfunkčný objekt Dlhé diely – investičný zámer – informácia. 
3. Bytový dom „PIEROT“ – Majerníkova ulica – stavebné konanie – informácia. 
4. Informatívny materiál o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov 

a projektových dokumentácií k 30.11.2021 (uzn. MZ MČ BA-Karlova Ves 
č. 253/2021). 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom 
na roky 2023 a 2024. 

6. Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí – informácia 
o architektonicko-krajinárskej súťaži. 

7. Harmonogram zasadnutí komisií v roku 2022. 
 
 
K bodu 1. 
Ing. arch. Vaškovič oboznámil členov komisie so zámerom Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves obstarať pre lokalitu ohraničenú ulicami Jamnického – Nad Sihoťou – Matejkova 
územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Jamnického – Nad Sihoťou“ (ÚPN-Z). 
Súčasne oboznámil členov komisie aj s problematikou súvisiacou so zabezpečovaním 
obstarávania ÚPN-Z. 
 
Členovia komisie po diskusii berú predložený návrh na vedomie. 
Bez hlasovania 

 
K bodu 2. 
Ing. arch. Vaškovič poskytol členom komisie informáciu o pripravovanom investičnom 
zámere „Polyfunkčný objekt Dlhé diely“, ktorý je lokalizovaný v mestskej časti medzi ulicami 
Hlaváčiková – Iskerníková. 
 
Členovia komisie po diskusii berú predloženú informáciu na vedomie. 
Bez hlasovania 
 
 

K bodu 3. 
Ing. arch. Vaškovič poskytol členom komisie informáciu o prebiehajúcom stavebnom konaní 
pre „Bytový dom PIEROT – Majerníkova ulica“, ktorý je lokalizovaný v mestskej časti medzi 
ulicami Majerníkova – Dlhé diely I. a ktorý disponuje právoplatným rozhodnutím 
o umiestnení stavby (územným rozhodnutím). 
 
Členovia komisie po diskusii berú predloženú informáciu na vedomie. 
Bez hlasovania 



 
K bodu 4. 
Členovia komisie prerokovali predložený informatívny materiál „o štádiu prípravy 
investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií k 30.11.2021“ 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

Členovia komisie po diskusii berú predloženú informáciu na vedomie. 
Bez hlasovania 

 
K bodu 5. 
Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024“. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
K bodu 6. 
Ing. arch. Vaškovič, ako člen súťažnej poroty architektonicko-krajinárskej súťaže – 
Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí, poskytol členom komisie 
informáciu o aktuálnom stave predmetnej architektonicko-krajinárskej súťaže, resp. o stave 
po ukončení jej 2. kola, do ktorého postúpili 4 návrhy. Výsledky súťaže budú oficiálne 
oznámené a prezentované dňa 09.12.2021. Víťaz súťaže bude pokračovať na príprave 
realizácie predmetného zámeru vypracovaním jednotlivých stupňov projektovej 
dokumentácie. 
 
Členovia komisie po diskusii berú predloženú informáciu na vedomie. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
K bodu 7. 
Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál „Harmonogram zasadnutí komisií 
v roku 2022“. 
Bez hlasovania 

 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Martin Ganz 


