
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 13.9.2017 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť:  č. 231 – zasadačka Miestnej rady 
Čas:   17.00 hod. 
 

Program : 
 

1. Stavba – Lodenica Karloveské rameno – oboznámenie sa s realizačným projektom. 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času 
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a to v súvislosti 
s rekonštrukciou el. trate, na základe podnetu investora – ulice Karloveská – 
J. Stanislava – informácia. 

 
3. Rôzne. 

3.1 Návrh zonácie územia Mestských lesov v Bratislave. 
 3.2 Rekonštrukcia bazéna v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici č. 62. 
 3.3 Chodník Nad lúčkami. 

3.4 Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre     
      spoločnosť LUPY s.r.o. 

 3.5 Oprava strechy telocviční – Spojená škola Tilgnerova. 
 3.6 Stavebná činnosť na Starých gruntoch. 
 
K bodu 1. 
Komisia berie na vedomie informáciu o zhotovení a odovzdaní kompletného realizačného 
projektu lodenice a žiada od miestneho úradu poskytnúť na nasledujúcom rokovaní Komisie 
VUP dňa 18.10.2017 informáciu o: 

a) aktuálnom stave zabezpečenia financovania výstavby lodenice, 
b) o tom, ako sa plní požiadavka odstránenia garáží z miesta stavby predmetnej lodenice. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia prerokovala materiál "Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves ..." a: 

a) nesúhlasí s návrhom zmeny predmetného VZN v predloženom znení, nakoľko 
predložený návrh nedáva záruku skrátenia lehoty rekonštrukcie električkovej trate, nie 
je zárukou kvalitnejšej realizácie rekonštrukcie a práce, ktoré by mali byť vylúčené 
z prác v nočných hodinách cez víkend, cez štátne sviatky a v dňoch pracovného 
pokoja z dôvodu vysokej hlučnosti sú definované nejednoznačne, 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
b) vyjadruje ochotu rokovať a prípadne podporiť lepšie naformulované znenie VZN, 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

c) neodporúča predložený materiál predložiť na rokovanie MiR a MiZ. 
Za: 3  Proti: 1  Zdržal sa: 1 



K bodu 3.1 
Komisia nerokovala o predloženom materiáli „Návrh zonácie územia Mestských lesov 
v Bratislave“ nakoľko nepadá do kompetencie Komisie VUP a zároveň aj z toho dôvodu, že 
nebol prítomný spracovateľ predmetného materiálu. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.2 
Komisia žiada predložiť na najbližšie rokovanie Komisie VUP dňa 18.10.2017 aktuálne 
informácie: 

a) o stave prípravy projektu „Rekonštrukcia bazéna v objekte ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej ulici č. 62“ vrátane informácie o existencii stavebného povolenia alebo 
súhlasu príslušného stavebného úradu s vykonaním stavebných prác, 

b) o tom, či sú pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávaniu na zhotoviteľa 
stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou predmetného bazéna. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.3 
Komisia berie na vedomie informáciu o príprave výstavby chodníka vedúceho od konca 
existujúceho nadchodu nad Karloveskou ulicou pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ 
a ďalej smerujúceho k Sumbalovej ulici. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.4 
Komisia žiada predložiť na rokovanie Komisie VUP súpis zásahov do existujúcich 
konštrukcií a návrh riešenia nových konštrukcií v súvislosti so žiadosťou o prenájom 
vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej ul. Č. 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.5 
Komisia žiada predložiť na rokovanie Komisie VUP projekt opravy strechy telocviční 
Spojenej školy Tilgnerova a poskytnúť informáciu o existujúcom súhlase príslušného 
stavebného úradu resp. o stavebnom povolení na vykonanie predmetnej opravy. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.5 
Komisia si vypočula informáciu Ing. Martinického, ktorý sprostredkoval informáciu od Ing. 
Lenča, týkajúcu sa záujmu občana Karlovej Vsi o stretnutie s poslancami Komisie VUP 
v súvislosti so stavebnou činnosťou na Starých gruntoch. Členova komisie prejavili ochotu 
zúčastniť sa na takomto stretnutí. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 


