
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 7.2.2017 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:  17.00 hod. 
 
 
 

Program: 
 
 
1. Návrh na prenájom objektu starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej 

lodenice – LODENICA Karloveské rameno. 
2. Rôzne (informácie o stave aktuálne riešených akcií, resp. projektov). 

2.1. Rekonštrukcia a obnova spojovacej lávky na ZŠ Majerníkova č. 60 – ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova č. 62, v Bratislave, 

2.2. Sanácia strešnej konštrukcie nad telocvičňami SŠ Tilgnerova 14 
2.3. Rekonštrukcia školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova ul., č. 62. 
2.4. Stavby v školskom areáli ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova ul. č. 62. 
2.5. Premostenie (nadjazd) z Devínskej cesty na Dlhé diely – Matejkova ulica. 

 2.6  Revitalizácia pešej zóny pri predajni BILLA na Dlhých dieloch. 
 
 
 
K bodu 1. 
Komisia navrhuje vypustiť bod 1. z programu svojho rokovania, nakoľko k tejto problematike 
bolo stanovisko komisie už prijaté („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“) a to 
na rokovaní dňa 29.11.2017. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2.1. 
Komisia si vypočula ústnu informáciu o aktuálnom stave riešenia rekonštrukcie spojovacej 
lávky na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici a: 

a) žiada na zasadnutie komisie VUP, ktoré sa bude konať dňa 4.4.2018, predložiť 
informáciu o tom, či bolo súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie aj riešenie 
požiarnej ochrany, 

b) očakáva, že v budúcnosti dostane informácie o pripravovaných projektoch ešte 
pred začatím obstarávania stavebných prác, 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

c) žiada na zasadnutie komisie VUP, ktoré sa bude konať dňa 4.4.2018, predložiť 
informáciu o prijatých opatreniach na riešenie vzniknutého problému v súvislosti 
so zákazkou “Rekonštrukcia a obnova spojovacej lávky na ZŠ Majerníkova č. 60 – ZŠ 
A. Dubčeka, Majerníkova č. 62, v Bratislave“, 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
 
 



K bodu 2.2. 
Komisia si vypočula ústnu informáciu o aktuálnom stave riešenia zákazky „Sanácia strešnej 
konštrukcie nad telocvičňami SŠ Tilgnerova 14“ a žiada: 

a) predložiť členom komisie VUP znalecký posudok skutočného stavu strešnej 
konštrukcie, 

b) zabezpečiť také projekčné riešenie, aby bol naplnený zámer mestskej časti 
minimalizovať uhlíkovú stopu objektov vo vlastníctve mestskej časti, 

c) aby všetky zámery, ktoré súvisia so stavebnými zásahmi do majetku mestskej časti 
alebo do majetku v správe mestskej časti, boli predkladané na rokovania komisie 
VUP. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2.3. 
Komisia si vypočula ústnu informáciu o aktuálnom stave prípravy rekonštrukcie školského 
bazéna v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova ul., č. 62, a žiada prednostu miestneho úradu predložiť 
na rokovanie komisie VUP dopracovanú projektovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie 
zhotoviteľa predmetnej rekonštrukcie. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2.4. 
Komisia: 

a) žiada predložiť na rokovanie komisie VUP informáciu o tom, ktorý stavebný úrad 
vydal povolenie alebo súhlas na realizáciu detských ihrísk a prvkov v areáli ZŠ 
A. Dubčeka, Majerníkova ul., č. 62, a akými aktmi (s uvedením ich spisových 
značiek) tak vykonal, 

b) odporúča, aby pracovná skupina, ktorá bola zriadená v súvislosti s riešením detských 
ihrísk a prvkov v predmetnom školskom areáli, mala stanovené jasné kompetencie 
a pracovnú náplň. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 3 
 

c) žiada, aby v prípade, že navrhované riešenia sa budú týkať stavebných prác alebo 
architektúry, boli informácie o nich predložené na rokovanie komisie VUP. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2.5. 
Komisia navrhuje, aby mestská časť upozornila kompetentné orgány a vlastníka na zlý 
technický stav premostenia (nadjazdu) z Devínskej cesty na Dlhé diely, t.j. cestného mosta 
nad Devínskou cestou, po ktorom vedie Matejkova ulica. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2.6. 
Komisia žiada informáciu o aktuálnom stave prípravy sanácie súvisiacej so zatekaním 
do podzemných garáží pod pešou zónou na Dlhých dieloch pri predajni BILLA. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 
 
 


