
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia „Komisie výstavby a územného plánu“  Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava -Karlova Ves (7. volebné obdobie) 

dňa 26.4.2017 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť:  č. 231 – zasadačka Miestnej rady 
Čas:   17.00 hod. 
 

Program : 
 

1. Chodník na Svrčej ulici – informácia. 
2. Prepojovací chodník Nad lúčkami – informácia. 
3. Chodník pozdĺž Perneckej ulice – informácia o rozpracovanej projektovej 

 dokumentácii. 
4. Pripravované projektové dokumentácie – rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ 

  Pod Rovnicami, komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ 
  na Majerníkovej ul., č. 60 a výmena pôvodných okien a vchodových dverí v ZŠ 
 na Majerníkovej ul., č. 60. 

5. Obytný súbor Karolia, Architektonická a ideová štúdia – informácia. 
6. Zmeny a doplnky Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení 

  zmien a doplnkov – informácia o uplatnených podnetoch Mestskej časti Bratislava-
 Karlova Ves a o možnostiach uplatnenia ďalších podnetov pre zmeny a doplnky 
  územného plánu Bratislavy. 

7. Lodenica Karloveské rameno – informácia. 
8. Rôzne. 

  8.1 Školský bazén ZŠ A. Dubčeka. 
  8.2 Investičný zámer „Karloveské terasy“. 
 
 
K bodu 1. 
Komisia berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave prác na príprave výstavby 
„Chodníka na Svrčej ulici“ a: 
a) súhlasí s navrhovaným riešením, 
b) odporúča vyvinúť úsilie so zámerom získať predmetný chodník do vlastníctva Mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia berie na vedomie informáciu v súvislosti s riešením chodníka v lokalite od konca 
nadchodu pri električkovej zastávke „Nad Lúčkami“ a ďalej smerujúceho k ulici Sumbalova 
a žiada prednostu: 
a) preveriť, či sú pozemky hlavného mesta s parc č. 1744/275 (register C), 3592 (register E) 
zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a v prípade, že predmetné 
pozemky do správy mestskej časti zverené nie sú, požiadať hlavné mesto o ich zverenie, 
b) v prípade, že hlavné mesto nevyhovie žiadosti Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
o zverenie pozemkov vyššie uvedených pozemkov do správy mestskej časti, alebo ak hlavné 
mesto nebude na žiadosť mestskej časti reagovať, požiadať hlavné mesto o nájom týchto 
pozemkov, 
c) po vyriešení vlastníckych alebo iných práv k pozemkom, ktoré by boli výstavbou chodníka 
dotknuté, začať proces prípravy výstavby chodníka v lokalite. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 



K bodu 3. 
Komisia berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave prác na príprave projektovej 
dokumentácie „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ a s navrhovaným riešením súhlasí. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia 
a) berie na vedomie informáciu o pripravovaných projektových dokumentáciách – 
rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Pod Rovnicami, komplexná rekonštrukcia 
hygienických zariadení v ZŠ na Majerníkovej ul., č. 60 a výmena pôvodných okien 
a vchodových dverí v ZŠ na Majerníkovej ul., č. 60, 
b) odporúča zebezpečiť postup pre významnú obnovu budovy v súlade so zákonom 
o energetickej hospodárnosti budov, preukázať komplexnosť a funkčnosť projektu 
pre celkovú obnovu budovy a certifikáciu v súlade s aktuálnymi štandardami energetickej 
hospodárnosti pre budovy škôl a školských zariadení resp. budov verejnej správy, 
c) požaduje, aby spracovateľ projektovej dokumentácie výpočtom preukázal splnenie 
požiadaviek na denné osvetlenie v učebniach škôl v zmysle platných technických noriem 
STN. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 2 
 
K bodu 5.  
Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom investičnom zámere „Obytný súbor 
Karolia“ a očakáva na najbližšom zasadnutí Komisie VUP jej doplnenie. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6.  
Komisia berie na vedomie informáciu o v minulosti uplatnených podnetoch Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a: 
a) súhlasí s návrhom opätovne uplatniť v minulosti podané podnety  na zmeny a doplnky 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, formou 
písomnej žiadosti adresovanej Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 
b) odporúča zvážiť možnosť vytipovať ďalšie plochy v katastrálnom území Karlova Ves 
vhodné pre funkčné využitie „šport, telesná výchova a voľný čas“ a pre tieto plochy spracovať 
nové podnety na zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov a doplniť ich k písomnej žiadosti v zmysle bodu a). 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7. 
Komisia prerokovala problematiku v súvislosti s prípravou stavby „LODENICA Karloveské 
rameno“ a odporúča: 
a) vyzvať uchádzača, ktorý uspel v súťaži na zhotovenie zákazky „Lodenica Karloveské 
rameno v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves“ s predmetom: Zabezpečenie projektových 
prác, vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a zabezpečenie autorského 
dozoru, aby podpísal Zmluvu o dielo pre splnenie predmetu zákazky, 
b) v prípade, ak úspešný uchádzač nepodpíše Zmluvu o dielo pre splnenie predmetu zákazky 
v lehote do 15 dní od výzvy v zmysle bodu a), súťaž zrušiťa začať nové verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa stavby „LODENICA Karloveské rameno“  podľa projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie a v zmysle právoplatného stavebného povolenia, 
c) v súťažných podkladoch pre nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „LODENICA 
Karloveské rameno“ osobitne upozorniť na potrebu zabezpečenia legislatívnej ochrany 
autorského práva k  projektovej dokumentácii. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 2 
 
 



K bodu 8.1. 
Komisia prerokovala problematiku v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou „Školského 
bazéna ZŠ A. Dubčeka“ a žiada: 
a) aby pri všetkých akciách mestskej časti, ktoré obsahujú stavebno-technické riešenia 
objektov, boli príslušné projekty predkladané na rokovanie Komisiec VUP, 
b) predložiť na rokovanie Komisie VUP dňa 7.6.2017 projektovú dokumentáciu „Školský 
bazén ZŠ A. Dubčeka“. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8.2. 
Ing. arch. Vaškovič informoval členov komisie o aktuálnom stave prípravy investičného 
zámeru „Karloveské terasy“. 
Bez hlasovania. 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 


