
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 12.9.2018 (streda) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 
Čas:  17.00 hod. 
 
 

Program: 
 
 
1. Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie – Zadanie – návrh. 
2. Poučenie o ochrane osobných údajov. 
3. Rôzne 

a) Polyfunkčný bytový dom K2 
 b) Starý cintorín v Karlovej Vsi. 
 c) Protipovodňová ochrana v Karloveskej zátoke. 
 d) Územnoplánovacie dokumentácie obstarávané mestskou časťou. 
 e) Projekty rozpracované mestskou časťou. 
 
 
 
K bodu 3a. 
Komisia sa oboznámila s prezentáciou zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie „Polyfunkčný bytový dom K2“ a 
a) vníma návrh polyfunkčného domu ako nedostatočne rešpektujúci existujúcu zástavbu 

v okolí a súčasne považuje priestor prvého nadzemného podlažia za neprimerane vysoký, 
Za: 4  Proti: 2  Zdržal sa: 0 
 
b) odporúča zhotoviteľovi projektovej dokumentácie doložiť, ako stavba ovplyvní možnosť 

výstavby na susedných pozemkoch. 
Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 3 
 
K bodu 1. 
Komisia prerokovala predložený materiál „Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie – 
Zadanie – návrh“ a neodporúča vyhovieť žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy o predĺženie 
lehoty na zaslanie stanoviska k návrhu zadania Územného plánu zóny Karlova Ves – Líščie 
údolie. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Komisia berie na vedomie predložený materiál “Poučenie o ochrane osobných údajov“. 
Bez hlasovania. 
 
K bodu 3b. 
Komisia navrhuje, aby miestny úrad prešetril aktuálny stav a zvážil možnosti riešenia 
adekvátneho prístupu na starý cintorín v Karlovej Vsi, nakoľko sa na ňom znova pochováva. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



K bodu 3c 
Komisia žiada miestny úrad, aby zabezpečil informácie 
a) o aktuálnom stave prebiehajúcich prác súvisiacich s realizáciou protipovodňovej ochrany 

v Karloveskej zátoke, 
b) o tom, ako bude upravený povrch terénu po skončení prác na realizácii protipovodňovej 

ochrany, najmä v súvislosti s cyklistickým prepojením Karloveskej zátoky a mestskej 
promenády. 

Bez hlasovania. 
 
K bodu 3d 
Komisia žiada predložiť na nasledujúce zasadnutie komisie VUP informáciu o aktuálnom 
stave prác na mestskou časťou obstarávaných územnoplánovacích dokumentáciách. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3e 
Komisia žiada predložiť na nasledujúce zasadnutie komisie VUP informáciu 
o rozpracovaných investičných akciách mestskej časti. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomník komisie: Ing. Dušan Koreň             Predseda komisie: Ing. Pavol Martinický 
 
 
 


