
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 29.11.2017 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:  17.00 hod. 
 
 
 

Program: 
 

1. Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie – aktuálny stav rozpracovanosti. 
2. Aktuálny stav rozpracovanosti v súvislosti s obstarávaním územnoplánovacích 

podkladov a územnoplánovacích dokumentácií v Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves – informácia. 

3. Žiadosť KŠK o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky a objekt 
na Botanickej ulici a o súhlas s ich dlhodobým podnájmom športovým klubom. 

4. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2018. 

5. Žiadosť obyvateľov o nápravu stavu v okolí ulíc Hany Meličkovej a Kresánkovej. 
6. Rôzne:  

6a) Návrh rozpočtu na rok 2018, oddelenie územného rozvoja, kapitálové výdavky. 
6b) Revitalizácia bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici. 

 
 
K bodu 3. 
Ing. arch. Vaškovič podal komisii ústnu informáciu o stave verejného obstarávania 
na zákazku „Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“, 
predmetom ktorého je výber zhotoviteľa novostavby lodenice. V informácii uviedol, že výzva 
na predkladanie ponúk bola zverejnená vo „vestníku verejného obstarávania“ dňa 02.11.2017 
s lehotou predkladania ponúk do 05.12.2017. 
 
Komisia prerokovala „Žiadosť KŠK o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy ...“ a neodporúča 
pokračovať v nájme pozemkov a objektu jestvujúcej lodenice, ak by to obmedzilo výstavbu 
novej lodenice z hľadiska priestorových podmienok, lehoty výstavby, ako aj bezpečnosti 
prevádzky jestvujúcej lodenice. 
 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 1. 
Komisia berie na vedomie prezentáciu rozpracovaných prieskumov a rozborov pre „Územný 
plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie“, s ktorými prítomných oboznámil spracovateľ 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Bez hlasovania. 
 
 
 
 



K bodu 2. 
Komisia berie na vedomie „informáciu o aktuálnom stave rozpracovanosti 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií v Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves“, ktorú poskytol a s ktorou prítomných oboznámil 
Ing. arch. Vaškovič. 
 
Bez hlasovania. 
 
 
K bodu 4. 
Komisia po prerokovaní „Harmonogramu zasadnutí ...“ odporúča, aby sa rokovania 
septembrových komisií konali v dňoch 10.09.2018 až 13.09.2018 a rokovanie MiR 
dňa 18.09.2018. Termín rokovania MiZ zostane nezmenený, t.j. MiZ sa uskutoční 
dňa 25.09.2018. 
 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 4 
 
 
K bodu 5. 
Komisia prerokovala materiál „Žiadosť obyvateľov o nápravu ...“ a: 
a) konštatuje, že podstata sťažnosti nepatrí do pôsobnosti Komisie VUP, 
b) nesúhlasí s krokmi, ktoré vedú k „privatizácii“ verejného priestoru či už formou budovania 

oplotenia prípadne iným spôsobom, 
c) súhlasí so stanoviskom oddelenia územného rozvoja miestneho úradu, ktoré k predmetnej 

problematike zaujalo a ktoré poskytlo oddeleniu životného prostredia, 
 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu Rôzne. 

6a) Komisia berie na vedomie informáciu Ing. arch. Vaškoviča k návrhu kapitálových 
výdavkov do rozpočtu mestskej časti na rok 2018 v pôsobnosti oddelenia územného 
rozvoja. 

 
Bez hlasovania. 
 
 
6b) Komisia vyjadruje záujem a žiada vedenie mestskej časti, aby projektová dokumentácia 

na revitalizáciu bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, ktorá bude podkladom 
pre výber zhotoviteľa realizácie rekonštrukcie bazéna, bola daná na posúdenie 
Komisii VUP. 

 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 


