
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 16.10.2019 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:  17.00 hod. 
 

Program: 
 

1. Karloveské Centrum Kultúry – Štúdia rekonštrukcie – prezentácia spracovanej štúdie. 
2. Poskytnutie informácií o nasledovných pripravovaných investičných akciách Mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves: 
... chodník na Perneckej ulici, 
... prepojovací chodník Nad lúčkami, 
... parkovisko pred „Spojenou školou sv. Františka z Assisi“ na Karloveskej ulici č. 32. 

3. Návrh Územného plánu zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves. 
4. Investičný zámer „Polyfunkčný súbor, Bratislava – Dúbravka – Krčace“. 
5. Rôzne. 

 
O programe: 
Komisia vypúšťa z programu bod 3. „Návrh Územného plánu zóny Dlhé diely 4-5, 
MČ Bratislava-Karlova Ves“ a presúva jeho prerokovanie na nasledujúce zasadnutie komisie 
ÚRV, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Ing. arch. Vaškovič oboznámil členov komisie so zadaním miestneho úradu pre spracovanie 
štúdie rekonštrukcie Karloveského centra kultúry (KCK). Ing. arch. Karásek, spracovateľ 
štúdie, odprezentoval členom komisie spracovanú Štúdiu rekonštrukcie KCK. 
Komisia po diskusii spracovanú Štúdiu rekonštrukcie KCK berie na vedomie. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia predloženú informáciu o pripravovaných investičných akciách Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves berie na vedomie.. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom zámere, vrátane dokumentácie 
investičného zámeru „TRI DUBY, Polyfunkčný súbor, Bratislava – Dúbravka – Krčace“ 
a odporúča na najbližšom zasadnutí Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy informovať jej členov o zámere Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves obstarať 
pre predmetnú lokalitu územný plán zóny. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. Rôzne 
Komisia žiada predložiť na nasledujúce rokovanie komisie ÚRV informáciu o aktuálnom 
stave rozpracovanosti územných plánov zón na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Bez hlasovania. 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Martin Ganz 


