
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 4.4.2018 (streda) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:   17.00 hod. 
 

Program: 
 
1. Zámer nadstavby garáží na Adámiho ulici – Ing. Slezák, Gar Park Slovakia, s.r.o., 
2. Návrh zadania – Urbanistická štúdia Krčace – Karlova Ves, Dúbravka, 
3. Rekonštrukcia a obnova spojovacej lávky v ZŠ Majerníkova č. 60 – ZŠ A. Dubčeka, 

Majerníkova č. 62 – informácia o aktuálnom stave prác, 
4. Sanácia strešnej konštrukcie nad telocvičňami SŠ Tilgnerova č. 14 – informácia 

o aktuálnom stave, 
5. Technický stav premostenia (nadjazdu) Devínskej cesty na Dlhé diely – Matejkova ul. – 

informácia o postupe miestneho úradu, 
6. Športový areál ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 – návrh koncepcie rozvoja. 
 
 
K bodu 5. 
Komisia sa oboznámila s informáciou obsiahnutou v materiáli „Technický stav premostenia 
(nadjazdu) Devínskej cesty na Dlhé diely – Matejkova ul. – informácia o postupe miestneho 
úradu“ a odporúča miestnemu úradu, aby zabezpečil informáciu o vykonanej prehliadke 
predmetného premostenia plánovanej v roku 2018 a aby s touto informáciou oboznámil 
komisiu VUP. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Komisia: 
a) sa oboznámila so zámerom nadstavby garáží na Adámiho ulici prezentovaným 

Ing. Slezákom, 
b) prezentovaný zámer podporuje, 
c) odporúča, v prípade záujmu investora, prezentovať zámer (doplnený o pripomienky 

vznesené členmi komisie v diskusii týkajúce sa najmä doriešenia komunikačného 
napojenia navrhovanej nadstavby) na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2. 
Komisia prerokovala materiál “Návrh zadania – Urbanistická štúdia Krčace – Karlova Ves, 
Dúbravka“ a žiada: 
a) prednostu miestneho úradu, aby zabezpečil spracovanie stanoviska k predmetnému 

„návrhu zadania“ a toto stanovisko predložil na prerokovanie komisii VUP, 
b) v rámci určenia špecifického účelu použitia predmetnej urbanistickej štúdie vybrať 

konkrétny účel a k nemu prislúchajúce hlavné ciele riešenia v záujme regulácie funkčného 
využitia a intenzity využitia riešeného územia, 

c) doplniť do hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie zabezpečenie regionálneho 
biokoridoru spájajúceho masív Sitiny a Devínskych Karpát. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



K bodu 3. 
Komisia si vypočula informáciu o aktuálnom stave prác v súvislosti s „Rekonštrukciou 
a obnovou spojovacej lávky v ZŠ Majerníkova č. 60 – ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova č. 62“ 
a žiada doplniť predmetnú informáciu o to, či projekt predmetnej rekonštrukcie obsahuje aj 
riešenie tepelnej izolácie. 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4. 
Komisia sa oboznámila s informáciou o aktuálnom stave prác v súvislosti so „Sanáciou 
strešnej konštrukcie nad telocvičňami SŠ Tilgnerova č. 14“ a odporúča: 
a) využiť letné prázdniny na realizáciu „dostuženia diagonál väzníkov V1“ v zmysle záverov 

odborného posudku č. 02/02/2018, zodpovedný riešiteľ: Ing. Kramár Cyril, súdny znalec 
a.h., 

b) vypracovať harmonogram realizácie opatrení uvedených v závere odborného posudku 
č. 02/02/2018 a tento harmonogram predložiť na rokovanie komisie VUP dňa 6.6.2018. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Komisia upozorňuje na zrejmú chybu (omyl pri písaní) v záveroch odborného posudku 
č. 02/02/2018 – na str. 45 je v bode 5. uvedený rok 1922. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 6. 
Komisia prerokovala predložený materiál „Športový areál ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 – 
návrh koncepcie rozvoja“ a: 
a) žiada predložiť spracovaný návrh (štúdiu) koncepcie využitia areálu pri ZŠ A. Dubčeka 

na rokovanie komisie VUP, 
b) žiada doriešiť kompetencie týkajúce sa prevádzky areálu pri ZŠ A. Dubčeka, 
c) odporúča 

c1) overiť účel, na ktorý bol areál pri ZŠ A. Dubčeka schválený, 
c2) vykonať súpis zmien v jeho technickom vybavení, ako aj súpis terénnych úprav, 
c3) zabezpečiť súhlas oprávneného orgánu štátnej správy a nové zámery využitia 

 areálu pri ZŠ A. Dubčeka spolu so zaznačením reálneho stavu zahrnúť do návrhu 
  koncepcie využitia predmetného areálu. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 


