
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 9.6.2021 (streda) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: dištančná forma „on line“ 
Čas:  17.00 hod. 
 
 

Program: 
 

1. Aktuálne investičné zámery Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
... Parkovací dom – ul. Ľudovíta Fullu – nahliadnutie do projektovej dokumentácie, 
... Chodník medzi ul. Jána Stanislava a Karloveskou ulicou, 

2. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2020. 
3. Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí – informácia 

o vyhlásenej architektonicko-krajinárskej súťaži (https://mib.sk/sutaz/rekonstrukcia-
verejnych-priestranstiev-na-jurigovom-namesti/). 

4. Nová lodenica Kanoistického klubu Slávia UK v Karloveskej zátoke – informácia 
o pripravovanom zámere. 

5. Správa o plnení Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava-
Karlova Ves – aktualizovaná verzia. 

6. Rôzne 
a) V akom stave je zámer rekonštrukcie parkoviska pred cirkevnou školou na ul. 

Karloveská. 
b) V akom stave je zámer rekonštrukcie KCK a druhá etapa rekonštrukcie 

karloveskej knižnice. 
c) V akom stave je zámer rekonštrukcie náhradných priestorov vo vlastníctve KV 

pre dočasné preloženie žiakov MŠ Kolískova z dôvodu rekonštrukcie škôlky. 
 
 
K bodom 1. a 6. 
Ing. Bánik informoval členov komisie o stave prípravy aktuálnych investičných zámerov 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Členovia komisie berú informáciu na vedomie. 
Bez hlasovania. 

 
K bodu 2. 
Členovia komisie, po diskusii, berú predložený materiál „Návrh Záverečného účtu mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2020“ na vedomie. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 4. 
Pani Paučová informovala členov komisie o aktuálnom stave pripravovaného zámeru stavby 
„Nová lodenica Kanoistického klubu Slávia UK v Karloveskej zátoke“. Členovia komisie, 
po diskusii, berú informáciu na vedomie. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 5. 
Členovia komisie berú predložený materiál „Správa o plnení Programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves – aktualizovaná verzia“ na vedomie. 
Bez hlasovania. 



K bodu 3. 
Členovia komisie, po diskusii k materiálu „Rekonštrukcia verejných priestranstiev 
na Jurigovom námestí – informácia o vyhlásenej architektonicko-krajinárskej súťaži“: 

a) berú predložený materiál na vedomie, 
b) žiadajú na najbližšom zasadnutí komisie (dňa 8.9.2021) podať informáciu o aktuálnom 

stave predmetnej súťaže po vyhodnotení jej I. kola. 
Bez hlasovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Martin Ganz 


