
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 6.6.2018 (streda) 

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

Program: 
 

1. Návrh zadania – Urbanistická štúdia Krčace – Karlova Ves, Dúbravka. 
2. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2017. 
3. Rôzne. 

3a) Žiadosť miestneho kontrolóra o konzultáciu – Spojená škola Tilgnerova. 
3b) Chodník Nad lúčkami. 
3c) Spracovávanie územnoplánovacích dokumentácií. 

 
 
K bodu 1. 
Komisia: 
a) berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave rozpracovanosti návrhu zadania 

pre „Urbanistickú štúdiu Krčace – Karlova Ves, Dúbravka“ podanú Ing. arch. Rajeckou – 
odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacích dokumentácií, 

b) berie na vedomie informáciu podanú Ing. arch. Vaškovičom o príprave stanoviska 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu predmetného zadania, 

c) má záujem, aby pripravené stanovisko Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
predmetného zadania bolo zaslané v elektronickej forme členom komisie VUP 
k nahliadnutiu a k prípadnému pripomienkovaniu. 

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3a. 
Komisia si vypočula žiadosť miestneho kontrolóra JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. 
o konzultáciu v problematike „nacenenia“ zamerania a spracovania dokumentácie skutočného 
stavu objektu SŠ Tilgnerova a: 
a) konštatovala, že cena za zameranie a spracovanie dokumentácie skutočného stavu objektu 

závisí aj od toho, či existuje pôvodná projektová dokumentácia objektu, 
b) prikláňa sa k názoru, že s ohľadom na známe informácie je z pohľadu zložitosti 

a náročnosti inžiniersko-projektových činností (v zmysle sadzobníka UNIKA) zameranie 
a spracovanie dokumentácie skutočného stavu objektu SŠ Tilgnerova bližšie k pásmu 
náročnosti I. než k pásmu náročnosti II., 

c) odporúča, v prípade potreby rýchleho vyhotovenia podkladu pre spracovanie projektovej 
dokumentácie elektro-rozvodov a projektovej dokumentácie IT-rozvodov, použiť pôvodný 
projekt objektu SŠ Tilgnerova (pokiaľ je k dispozícii), nakoľko zamerať skutočný stav 
a spracovať novú dokumentáciu skutočného stavu objektu SŠ Tilgnerova v digitálnej 
forme do začiatku letných prázdnin nie je z časového hľadiska možné, 

d) odporúča pri spracovávaní digitálnej formy dokumentácie skutočného stavu objektu 
SŠ Tilgnerova postupovať tak, aby vyššie uvedená dokumentácia bola využiteľná aj 
pre prípadné budúce investičné zámery. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 3 



K bodu 2. 
Komisia: 
a) berie na vedomie „Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 
2017“, 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 
b) odporúča do dôvodovej správy doplniť dôvody, pre ktoré sa neuskutočnili pôvodne 
plánované investičné akcie v celom plánovanom rozsahu. 
Za: 2  Proti: 0  Zdržal sa: 2 
 
K bodu 3b. 
Komisia si vypočula informáciu podanú poslancom Ing. Martinickým o aktuálnom stave 
riešenia chodníka Nad lúčkami. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 3c. 
Komisia si vypočula informáciu podanú Ing. arch. Vaškovičom o aktuálnom stave prác 
súvisiacich so spracovávaním územnoplánovacích dokumentácií: 
ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 
ÚPN-Z Dlhé Diely 6 
ÚPN-Z Karloveská zátoka 
Bez hlasovania. 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 


