
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 09.09.2020 (streda) 

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

Program: 
 

1. Chodník pozdĺž Perneckej ulice v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – 
informácia. 

2. Chodník Sumbalova – informácia. 
3. Návrh Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves. 
4. Aktuálny stav rozpracovanosti „Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie, 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves“ – informácia. 
5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

6. Správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

 
 
Hlasovanie o programe: 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1. 
Ing. Allan Bánik z miestneho úradu oboznámil členov komisie s aktuálnym stavom 
prípravy realizácie investičného zámeru „Chodník pozdĺž Perneckej ulice v Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves“. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 2. 
Ing. Allan Bánik oboznámil členov komisie s aktuálnym stavom prípravy investičného 
zámeru „Chodník Sumbalova“. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 3. 
Ing. arch. Peter Vaškovič z miestneho úradu poskytol členom komisie základné informácie 
o obsahu a rozsahu spracovaného „Návrhu Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5, MČ 
Bratislava-Karlova Ves“. Sústredil sa na predstavenie navrhnutej urbanistickej koncepcie 
a celkového charakteru potenciálnej zástavby územia. Členov komisie oboznámil 
s navrhnutou priestorovou a funkčnou reguláciou, ako aj s reguláciou rozvoja zástavby 
územia, t.j. s reguláciou rozptýlenej zástavby samostatne stojacich rodinných domov. 
Členovia komisia podanú informáciu berú na vedomie 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu 4. 
Ing. arch. Peter Vaškovič z miestneho úradu poskytol členom komisie základné informácie 
o aktuálnom stave rozpracovanosti „Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie údolie, 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves“. 
Členovia komisie: 

a) podané informácie berú na vedomie, 
b) žiadajú zaslať členom komisie spracované vyhodnotenie pripomienok k návrhu 

zadania ÚPN-Z po jeho dokončení. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. 
Ing. arch. Peter Vaškovič z miestneho úradu podal členom komisie základné informácie 
k návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy“  a k návrhu stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves k predmetnému návrhu VZN. 
Členovia komisie: 

a) podané informácie berú na vedomie, 
b) odporúčajú MiZ schváliť zmenu ust. § 3 navrhovaného VZN obsiahnutú 

vo variante 2 návrhu uznesenia k predmetnému materiálu. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6. 
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom „Správa o plnení programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ a berie ho 
na vedomie. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Martin Ganz 
 


