
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. Rodinné domy Pernecká – predstavenie investičného zámeru. 
2. Bytový dom Nad lúčkami – informácia. 
3. Návrh Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves. 
4. Aktuálny stav rozpracovanosti územných plánov zón na území Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves – informácia. 
5. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v roku 2020 – informatívny materiál. 
6. Rôzne. 

 6a) Jurigovo námestie 
 
K bodu 1. 
Komisia berie prezentáciu zástupcov investora k investičného zámeru „Rodinné domy 
Pernecká“ na vedomie a žiada poskytnúť informácie po doplnení predmetného investičného 
zámeru o výkresy priečnych rezov navrhovanej stavby a priľahlého terénu. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia berie informáciu zástupcov investora k investičného zámeru obsiahnutému 
v predloženej architektonickej štúdii „Bytový dom Nad lúčkami“ na vedomie a: 

a) k predloženému investičnému zámeru nemá výhrady, 
b) odporúča riešiť strechu bytového domu ako vegetačnú, 
c) odporúča využiť navrhované schodisko na pešie prepojenie medzi ulicami Nad 

lúčkami a Karloveská ako verejné schodisko. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 3. 
Ing. arch. Peter Vaškovič podal členom komisie základnú informáciu o spracovanom návrhu 
„ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves“. Miestny úrad spracuje k predmetnému 
návrhu „ÚPN-Z“ stanovisko a predloží ho na najbližšie rokovanie komisie ÚRV dňa 
22.1.2020. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. 
Komisia sa oboznámila s predloženým „Harmonogramom zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020“ a berie ho na vedomie. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



 
K bodu 6a. 
Komisia sa oboznámila s problematikou pripravovanej revitalizácie verejného priestranstva 
„Jurigovo námestie“ a odporúča v budúcnosti riešiť predmetné územie komplexne a súčasne 
vopred informovať komisiu ÚRV o pripravovaných projektoch mestskej časti. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu4. 
Miestny úrad spracuje informáciu o „Aktuálnom stave rozpracovanosti územných plánov zón 
na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ a túto informáciu zašle elektronickou poštou 
všetkým členom komisie. 
Bez hlasovania. 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Martin Ganz 
 


