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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

berie na vedomie 
 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 
 
 

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 
 
1.  Interpelácia poslanca:  Ing. Iveta Hanulíková 
Predmet interpelácie: Požiar na Stoklasovej ulici 
Vybavenie interpelácie: 
1. Viete o vypuknutí požiaru na Stoklasovej (4.9.2018)? 
Áno. Pracovníci miestneho úradu boli prítomní pri zásahu hasičov. S veliteľom zásahu boli 
vymenené informácie o aktuálnej situácii a následnom postupe. Správy zo zásahu hasičov má 
úrad mestskej časti k dispozícii. Rovnako správa o obhliadke a zisťovaní príčin požiaru bude 
miestnemu úradu doručená. 
 
2. Boli ste informovaná o aktuálnej situácii? 
Áno bola som informovaná zo strany sťažovateľov o danej situácii. Tento prípad sme riešili 
v spolupráci s organizáciou Depaul Slovensko, partnerom pre street work s ľuďmi bez 
domova. 
 
 
2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Vladimír Dulla 
Predmet interpelácie: Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie – Zadanie - návrh 
Vybavenie interpelácie: 
1.Akú odpoveď a kedy poslala mestská časť Bratislava-Karlova Ves na žiadosť Hlavného 
mesta SR o predĺženie lehoty na zaslanie stanoviska k návrhu zadania Územného plánu zóny 
Karlova Ves – Líščie údolie? 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves odpovedala na žiadosť Magistrátu Hlavného mesta 
Slovenskej republiky o predĺženie lehoty zaslania stanoviska k návrhu zadania Územného 
plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie listom č. KV/UR/1552/2018/14929/DK z 19.09.2018. 
V tomto liste mestská časť oznámila Hlavnému mestu Slovenskej republiky predĺženie lehoty 
na vydanie stanoviska do 10.10.2018. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zaujalo 
stanovisko k návrhu zadania Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie v liste 
č. MAGS OOUPD 51141/18-396839 z 25.09.2018, ktorý bol v podateľni Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zaevidovaný 10.10.2018. 
 
2. Aké pripomienky dostala mestská časť Bratislava-Karlova Ves k návrhu zadania Územného 
plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie? 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves dostala k návrhu zadania Územného plánu zóny 
Karlova Ves – Líščie údolie rôznorodé stanoviská a pripomienky od obyvateľov, vlastníkov 
pozemkov, právnických osôb, vlastníkov, prevádzkovateľov a správcov infraštrukturálnych 
vedení a sietí, dotknutých orgánov a organizácií, orgánu územného plánovania. 
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3. Kedy a ako vyhodnotila mestská časť Bratislava-Karlova Ves doručené pripomienky a ako 
ich premietla do návrhu zadania Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie? 
V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie doručených stanovísk a pripomienok uplatnených 
v priebehu prerokovávania návrhu zadania Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie 
údolie. Po vyhodnotení všetkých uplatnených stanovísk a pripomienok budú akceptované 
stanoviská a pripomienky zapracované do zadania Územného plánu zóny Karlova Ves – 
Líščie údolie. 
 
 
 


