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Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Stanoviská komisií 
Žiadosť o preskúmanie návrhu Zadania 
Zadanie 
Vyhodnotenie pripomienok 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

A.  berie na vedomie 
 

predložený návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka“ 
 

B. schvaľuje 
 
predložené „Zadanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka“ 
 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, ako orgán územného plánovania, zabezpečuje 
v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov obstarávanie územného plánu zóny pre predmetné územie. 
V rámci procesu obstarávania ÚPN-Z boli vykonané prípravné práce (§19b stavebného 
zákona), boli spracované prieskumy a rozbory (§19c stavebného zákona) a bolo spracované 
a prerokované Zadanie (§20 stavebného zákona). Pripomienky organizácií a verejnosti, ktoré 
mestská časť obržala v rámci prerokovávania Zadania, boli vyhodnotené. Následne bola 
spracovaná žiadosť o posúdenie Zadania a spolu s príslušnými prílohami bola odoslaná 
na Okresný úrad Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky listom zo dňa 21.10.2014. 
Keďže vyjadrenie k Zadaniu zo strany okresného úradu mestská časť ani po uplynutí šiestich 
mesiacov neobdržala, problematika bola prerokovaná na Komisii VUP dňa 15.4.2015, ktorá 
vo svojom stanovisku aj vzhľadom na časový tlak (riešené územie nemáme nateraz chránené 
stavebnou uzáverou) odporučila predložiť Zadanie ÚPN-Z na rokovanie MiR a následne do 
MiZ na schválenie aj bez vyjadrenia okresného úradu. 

Preložený materiál obsahuje dokumenty, ktoré boli spolu so žiadosťou o posúdenie 
odoslané na okresný úrad. 

V prípade územia riešeného v rámcu ÚPN-Z Karloveská zátoka považujeme za 
potrebné zvážiť, či pokračovať v procese obstarávania predmetného ÚPN-Z týmto spôsobom, 
pretože na základe minulých rokovaní bolo zo strany poslancov MiZ odporúčané využiť 
práve v prípade obstarávania tejto územnoplánovacej dokumentácie inštitút „súťaže návrhov“ 
v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
 
Dušan Koreň 
V Bratislave 21.4.2015 
 
Stanovisko komisie územného plánu a investícií zo dňa 15.4.2015: 
A. Komisia prerokovala predložený materiál „Územné plány zón – informácia“ 
a k jednotlivým zónam prijala nasledovné stanoviská: 
5) k „ÚPN-Z Karloveská zátoka“ komisia odporúča: 
a) upozorniť okresný úrad na to, že žiadosť mestskej časti o posúdenie návrhu Zadania nebola 
ani po uplynutí šiestich mesiacov vybavená, 
b) vyzvať okresný úrad o neodkladné zaslanie stanoviska k návrhu Zadania, pretože 
v opačnom prípade si mestská časť budem uplatňovať náhradu škody vyplývajúcu 
z nesprávneho postupu okresného úradu, 
c) predložiť návrh Zadania predmetného ÚPN-Z na rokovanie MiR a následne do MiZ 
na schválenie aj bez vyjadrenia okresného úradu. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 


