
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 7.6.2017 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady    Čas: 17.00 hod. 
 

Program: 
01. Polyfunkčný dom Staré Grunty – štúdia – predstavenie projektu. 
02. Školský bazén ZŠ A. Dubčeka – odstránenie havarijnej situácie – projekt pre realizáciu 

stavby. 
03. Lodenica Karloveské rameno – projekt pre realizáciu stavby. 
04. Verejná ponuka na spoluprácu v oblasti parkovacej politiky mestskej časti – spoločnosť 

INDIGO Infra Slovakia, s.r.o. 
05. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva – návrh. 
06. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016. 
07. Rôzne. 
07a. Parkovací dom Veternicová. 
 
Hlasovanie o programe. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 01. 
Komisia sa oboznámila s prezentáciou pripravovaného investičného zámeru – stavby 
„Polyfunkčný dom Staré Grunty – architektonická štúdia“ predstavenou zástupcami investora 
a spracovateľa uvedenej architektonickej štúdie a: 
 
a) odporúča informácie obsiahnuté v prezentácii využiť v Mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves v ďalších fázach prípravy investičného zámeru, 
b) vyjadruje názor, že predstavená verzia investičného zámeru je výrazne lepším návrhom 

než predchádzajúce riešenia zástavby navrhnuté pre záujmovú lokalitu v minulosti, 
c) odporúča Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves venovať pri posudzovaní investičného 

zámeru zvýšenú pozornosť dopravnému napojeniu stavby na komunikáciu v Starých 
gruntoch najmä z dopravno-bezpečnostného hľadiska, 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 03. 
Komisia si v rámci pracovného prerokovávania rozpracovaného projektu „Lodenica 
Karloveské rameno – projekt pre realizáciu stavby“ 
 
a) vypočula informácie spracovateľov projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 

„Lodenica Karloveské rameno“ o aktuálnom stave prác na projekte, resp. o aktuálnej 
rozpracovanosti projektu, 

b) vypočula otázky spracovateľov projektovej dokumentácie súvisiace s pokračovaním prác 
na projekte a v pracovnej diskusii hľadala odpovede na ne a hľadala ďalšie riešenia, 

c) vzniesla doplňujúce otázky, na ktoré spracovatelia projektovej dokumentácie odpovedali. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 02. 
Komisia si vypočula základné informácie o aktuálne uskutočnených krokoch a postupoch 
na príprave realizácie stavby „Školský bazén ZŠ A. Dubčeka – odstránenie havarijnej 
situácie“ sprostredkované Ing. arch. Vaškovičom a víta pokrok v personálnom zabezpečení 
investorskej prípravy realizácie predmetnej stavby. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 



K bodu 04. 
Komisia nepodporuje akceptovanie preloženej ponuky na spoluprácu v oblasti parkovacej 
politiky mestskej časti, ktorú predložila spoločnosť INDIGO Infra Slovakia, s.r.o. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 05. 
Komisia prerokovala predložený materiál „Rámcová náplň práce komisií miestneho 
zastupiteľstva – návrh“ a navrhuje jeho nasledovné zmeny a doplnenie: 
 
a) z čl. 1 návrhu vypustiť odseky 1 až 4 a 6 až 10. Odstrániť označenie odsek 5 a písm. c) 

doplniť o procesnú stránku / spôsob podieľania sa na výkone kontroly, podobne ako je to 
v písm. a) a b), alebo zmeniť označenie na odsek 1 a pridanie odseku 2, ktorý upraví 
procesnú stránku podielu na výkone kontroly. 

 
b) vypustiť z návrhu čl. 2 až 5. 
 
c) názov III. časti upraviť na tvar „Rámcová náplň práce komisií“. 
 
d) v čl. 9 písm. a) návrhu nahradiť týmto znením: 

„a) v rozsahu záujmov mestskej časti sa vyjadruje k návrhu územného plánu Bratislavy, 
jeho zmenám a doplnkom, k návrhu ďalšej územnoplánovacej dokumentácie 
a územnoplánovacích podkladov,“ 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
e) v čl. 9 návrhu doplniť nové písmeno b) s týmto znením: 

„b) odporúča a posudzuje obstarávanie územného plánu zóny, vyjadruje sa k návrhu 
zmluvy a vyhodnocuje priebeh obstarávania z hľadiska plnenia záväzkov a obsahu 
plnenia, poskytuje súčinnosť nevyhnutnú pre včasné obstarávanie,“ 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
f) z čl. 9 návrhu vypustiť pôvodné písm. b). 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
g) v čl. 9 písm. c) návrhu nahradiť týmto znením: 

„c) vytvára čo najvhodnejšie podmienky na proporčnú realizáciu programových cieľov 
PHSR v súlade s disponibilnými zdrojmi,“ 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 2 
 
h) z čl. 9 návrhu vypustiť písm. d). 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
i) z čl. 9 návrhu vypustiť písm. e). 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
j) v čl. 9 písm. f) návrhu vypustiť slová „demografického a ekologického,“ 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
k) z čl. 9 návrhu vypustiť písm. g). 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
l) v čl. 9 v písm. h) návrhu buď doplniť podobu a rozsah podielu komisie na hodnotení, 

alebo v návrhu vypustiť písm. h) z čl. 9. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
m) z čl. 9 návrhu vypustiť písm. k). 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
n) z čl. 16 ods. 1 návrhu vypustiť slová „zabezpečujú i ďalšie úlohy a“ 
 
o) v čl. 16 návrhu buď upraviť znenie odseku 3, aby reflektovalo názov a preambulu, ako aj 

návrh uznesenia, alebo vypustiť odsek 3 z čl. 16 návrhu. 
 



Hlasovanie o bodoch a), b), c), n), o). 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 06. 
Komisia prerokovala materiál „Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves za rok 2016“ a žiada: 
 
a) opraviť text v časti „Kapitálové výdavky“ ... „Podprogram 1.5 Územné plánovanie, 

architektonicko-urbanistické zámery, štúdie“ s tým, že projekt revitalizácie Školského 
bazéna ZŠ Majerníkova 62 a k nemu prislúchajúce výdavky nebudú zahrňované 
do „Podprogramu 1.5 Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery, štúdie“, 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
b) doplniť komentár o vecné a finančné rozdelenie zostávajúcich finančných prostriedkov 

po odpočítaní nákladov na projekt revitalizácie Školského bazéna ZŠ Majerníkova 62 
a ich priradenie k položkám pre zostavenie rozpočtu v sume 42 934,- EUR, 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
c) v rámci prípravy zmien rozpočtu zabezpečiť pre rok 2017 dodatočné rozpočtové krytie 

spracovania: 
1. štúdií zameraných na riešenie prírastkov parkovacích kapacít, najmä v parkovacích 

domoch, resp. aj iných dopravných stavieb, 
2. Urbanistickej štúdie Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia, 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7a. 
Komisia o problematike súvisiacej s prípravou projektu „Parkovací dom Veternicová“ 
nerokovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 
 
 


