
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 30.01.2019 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:  17.00 hod. 
 

Program: 
 

1. Schválenie rokovacieho poriadku komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV). 
2. Voľba podpredsedu komisie ÚRV. 
3. Rámcová náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 
4. Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie. 
5. Urbanistická štúdia Krčace MČ Bratislavy-Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie 
 – informácia. 
6. Bytový dom BD Matejkova, dokumentácia pre územné rozhodnutie – informácia. 
7. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom 

na roky 2020 a 2021. 
8. Návrh na spoluúčasť na projekte „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia 

so zrážkovou vodou v MČ Bratislava-Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-
SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
so zameraním na ochranu pred povodňami Operačného programu Kvalita životného 
prostredia. 

9. Rozhodnutie o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie – informácia. 
10. Rôzne 

a) Informácia o žiadosti o kúpu pozemkov registra „C-KN“ parc. č. 643/2 a 2968/17, 
k. ú. Karlova Ves. 

 
 
K bodu 8. 
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom – návrhom na spoluúčasť na projekte 
„Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava-Karlova 
Ves“ a: 

a) navrhuje predložiť predmetný návrh na rokovanie miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva, 

b) odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Komisia schvaľuje predložený rokovací poriadok komisie územného rozvoja a výstavby 
(ÚRV). 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Prítomnými členmi komisie bol zvolený za podpredsedu komisie územného rozvoja 
a výstavby Ing. Pavol Martinický. 
Za: 2  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 



K bodu 3. 
Komisia súhlasí s predloženým návrhom „Rámcová náplň práce komisií Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
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 
 
K bodu 5. 
Komisia 

a) prerokovala a berie na vedomie predložený materiál „Urbanistická štúdia Krčace 
MČ Bratislavy-Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie“, 

b) súhlasí so spracovaním predmetnej urbanistickej štúdie v dvoch alternatívach a žiada 
priebežne poskytovať aktuálne informácie o postupe prác na urbanistickej štúdii. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6. 
Komisia 

a) berie na vedomie informáciu o zámere súkromného investora zrealizovať nový bytový 
dom na Matejkovej ulici v zmysle predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

b) má záujem o poskytovanie aktuálnych informácií o postupe povoľovacích procesov 
pre pripravovaný zámer realizácie bytového domu. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7. 
Komisia berie na vedomie predložený materiál „Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021“. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 9. 
Prítomní členovia komisie si vypočuli informáciu Ing. arch. Petra Vaškoviča o vydanom 
rozhodnutí stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o stavebnej uzávere 
v území zóny Líščie údolie. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 10. Rôzne 

a) Informácia o žiadosti o kúpu pozemkov registra „C-KN“ parc. č. 643/2 a 2968/17, 
k. ú. Karlova Ves. 

 
Komisia si vypočula informáciu o podanej žiadosti o kúpu pozemkov s parc. č. 643/2 
a 2968/17 a nesúhlasí s predajom predmetných pozemkov. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Martin Ganz 
 


