
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 18.10.2017 (streda) 

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

Program: 
 

1. Školský bazén ZŠ A. Dubčeka – informácia o stave prípravy projektu „Rekonštrukcia 
bazéna v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici č. 62“. 

2. Oprava strechy telocviční Spojenej školy Tilgnerova – informácia o stave prípravy. 
3. Stavba – Lodenica Karloveské rameno – informácia o aktuálnom stave prípravy 

výstavby novej lodenice. 
4. Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej ul., č. 12 

pre spoločnosť LUPY, s.r.o. 
5. Informácia o príprave výstavby chodníka vedúceho od konca existujúceho nadchodu 

nad Karloveskou ulicou pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ a ďalej smerujúceho 
k Sumbalovej ulici. 

6. Rôzne 
 
 
K bodu 1. 
Komisia berie na vedomie ústnu informáciu o stave prípravy projektu „Rekonštrukcia bazéna 
v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici č. 62“. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia 

a) berie na vedomie ústnu informáciu o stave prípravy opravy strechy telocviční Spojenej 
školy Tilgnerova, 

b) žiada doplniť informáciu o prácach naviac a ich vplyve na navýšenie rozpočtu 
predmetnej opravy. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3. 
Komisia berie na vedomie ústnu informáciu o aktuálnom stave prípravy výstavby novej 
lodenice v Karloveskom ramene. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia 

a) sa oboznámila so žiadosťou o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK 
na Janotovej ulici, č. 12, s preloženým projektom „OUTDOOR GYM“ spoločnosti 
LUPY, s.r.o., a konštatovala, že predložený materiál neobsahuje dostatočné 
informácie o novo navrhovaných technických riešeniach a ani o predpokladaných 
zásahoch do existujúcich konštrukcií v majetku mestskej časti, 

b) súhlasí s prenájmom predmetných vonkajších priestorov, ale vzhľadom k tomu, že 
predložený materiál neobsahuje dostatočné informácie v zmysle bodu 4. a), žiada 
do zmluvy o prenájme zapracovať podmienku, aby realizácia zásahov do konštrukcií 



v majetku mestskej časti bola odsúhlasená mestskou časťou ešte pred začatím 
ich realizácie. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5. 
Komisia 

a) 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, 

b) žiada získať informáciu o vlastníkom požadovanej cene pozemkov dotknutých 
výstavbou predmetného chodníka, 

c) žiada, aby miestny úrad odoslal na Hlavné mesto SR Bratislava žiadosť o prenájom 
príslušnej časti pozemku za účelom vybudovania chodníka, 

d) odporúča, aby miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú spoluúčasť Hlavného mesta 
SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na financovaní výstavby 
chodníka, 

e) odporúča, aby mestská časť informovala verejnosť o doteraz podniknutých krokoch 
smerujúcich k výstavbe predmetného chodníka ako aj o tom, že riešenie problému je 
podmienené súhlasom Hlavného mesta SR Bratislava ako vlastníka dotknutého 
pozemku. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6. Rôzne 
Komisia žiada predložiť na rokovanie Komisie VUP dňa 22.11.2017 informáciu o aktuálnom 
stave prác, ktoré Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje v súvislosti 
s obstarávaním a spracovávaním územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích 
dokumentácií ako aj Zmien a doplnkov platného Územného plánu Hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Informácie k bodu 1. (Rekonštrukcia bazéna v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici č. 62), k bodu 2. 
(Oprava strechy telocviční Spojenej školy Tilgnerova) a k bodu 3. (Stavba – Lodenica Karloveské rameno) 
v písomnej forme. 
 
 
 
 
 
 



Príloha k zápisnici zo zasadnutia „Komisie výstavby a územného plánu“  Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -Karlova Ves zo dňa 18.10.2017 
 
K bodu 1. 
Školský bazén ZŠ A. Dubčeka – informácia o stave prípravy projektu „Rekonštrukcia bazéna 
v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici č. 62“. 
 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako stavebník, podala dňa 19.6.2017 na Stavebný úrad 
Bratislava-Petržalka žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dokončenú stavbu - „Školský 
bazén v ZŠ A. Dubčeka, súp. č. 3101, Majerníkova 62“. 
 
Začatie stavebného konania bolo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves oznámené listom 
zo dňa 31.7.2017, ktorý bol na mestskú časť doručený dňa 9.8.2017. 
 
Spracovaná projektová dokumentácia bola doplnená o čiastkové dokumentácie súvisiace 
s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a s energetickým hodnotením stavby bazéna. 
Doplnenie projektovej dokumentácie sa nedotklo vlastného technického riešenia 
rekonštrukcie bazéna, ktoré zostalo nezmenené. 
 
V súčasnosti pracovníci miestneho úradu pripravujú súťažné podklady pre verejné 
obstarávanie zhotoviteľa predmetnej rekonštrukcie. Po spracovaní súťažných podkladov budú 
tieto zaslané Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) a následne bude verejné obstarávanie 
zverejnené vo vestníku UVO. Predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania 
je 23.10.2017. Lehota na predkladanie ponúk bude, vzhľadom na náročnosť požadovaných 
rekonštrukčných prác, dlhšia ako stanovuje zákon o verejnom obstarávaní. Po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk bude nasledovať „otváranie ponúk“ komisiou (1. kolo) a následne 
bude vybraný zhotoviteľ prostredníctvom elektronickej aukcie. 
 
Verejné obstarávanie bude zverejnené aj na web-stránke Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. 
 
Rekonštrukcia bazéna by mala byť zrealizovaná v lehote 8 mesiacov vrátane skúšobnej 
prevádzky. 
 
K bodu 2. 
Oprava strechy telocviční Spojenej školy Tilgnerova – informácia o stave prípravy. 
 
Formou verejného obstarávania bol vysúťažený zhotoviteľ statického zabezpečenia strešnej 
konštrukcie telocviční, ktorý však nevedel akceptovať v zmluve navrhované termíny 
realizácie a zmluva s ním preto nebola podpísaná. 
 
Projektová dokumentácia statického zabezpečenia strešnej konštrukcie telocviční bola 
následne pracovníkmi miestneho úradu prehodnotená s výsledkom, že projekt bude potrebné 
spracovať komplexnejšie, t.j. projekt je potrebné doplniť o stavebné úpravy, o dokumentáciu 
elektroinštalácie a osvetlenia, o dokumentáciu súvisiacu so zmenou trasovania niektorých 
potrubí kúrenia a ďalšie. Po dopracovaní projektovej dokumentácie (v lehote do konca 
októbra 2017) budú spracované nové súťažné podklady a bude vyhlásené nové verejné 
obstarávanie zhotoviteľa predmetnej opravy. 
 
Verejné obstarávanie bude zverejnené aj na web-stránke Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. 
 
 



K bodu 3. 
Stavba – Lodenica Karloveské rameno – informácia o aktuálnom stave prípravy výstavby 
novej lodenice. 
 
Projektová dokumentácia pre realizáciu predmetnej stavby (realizačný projekt) je pripravená 
ako jeden zo súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zhotoviteľa stavby. Termín 
vyhlásenia verejného obstarávania zhotoviteľa stavby je predpokladaný na začiatku novembra 
2017 s lehotou na predkladanie ponúk v trvaní 30 dní. 
 
V súvislosti s existujúcimi garážami umiestnenými na záujmovom pozemku novej lodenice sú 
nájomné zmluvné vzťahy (podľa informácií pracovníkov „oddelenia majetkového 
a podnikateľských činností“) nastavené tak, že nájomcovia uvoľnia pozemok do začiatku 
výstavby novej lodenice. Predseda „klubu vodákov“ je informovaný, že príprava staveniska 
novej lodenice bude začatá v novembri 2017. 
 
 
 
 
 
 


