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 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, v zmysle uznesenia č. 
100/2007 MiZ MČ Karlova Ves zo dňa 25.9.2007, zaslala 
hlavnému mestu SR Bratislava listom č. 8031/2007-OV/St zo 
dňa 27.09.2007 podnety na zmeny a doplnky schváleného 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy špecifikované 
na priložených formulároch. Keďže lokalita č. 6 uvedeného 
podnetu nebola zahrnutá do strategického dokumentu "Územný 
plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a 
doplnky 02", žiadajú týmto o zahrnutie aj tejto lokality do ZaD 
02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súčasne je potrebné upozorniť aj na to, že MČ Bratislava - 
Karlova Ves v zmysle zákona c. 50/1976 Zb. začala 
obstarávanie územných plánov zón (vid' príloha listu). 

Neakceptuje sa. Pripomienka pozos-
távajúca z nového návrhu vymedze-
nia funkčných plôch je nad rámec 
prerokovaného materiálu ZaD 02. 
Pripomienka sa týka vymedzenia 
plochy športu, ktoré tvorí územnú 
súčasť súčasného areálu školy na 
Majerníkovej ul. Zaradenie areálu 
školy do funkcie občianska 
vybavenosť lokálneho významu kód 
202 je v súlade s metodikou 
spracovania ÚPN hl.m. SR Bratislavy 
a návrhu ZaD 02, t.j. plochy 
športových ihrísk škôl sú súčasťou 
funkčnej plochy občianska 
vybavenosť lokálneho významu. ÚPP  
Územný generel športu a rekreácie 
(2008) taktiež vyjadruje predmetný 
areál ako areál a zariadenie školskej 
telovýchovy.    
V tomto zmysle bol vyhodnotený aj 
podnet mestskej časti.  
V zmysle ustanovení stavebného 
zákona a vyhl. Č.55/2001 Z.z.  ÚPN 
obce stanovuje reguláciu funkčných 
plôch a územných jednotiek na 
úrovni mierky 1:10 000. 
Stanovenie regulácie využitia územia 
s presnosťou na parcelu a jednotlivé 
stavebné pozemky je predmetom 
spracovania ÚPN zóny, spracovaných 
v mierke 1:1000, 1: 500, ktorých 
obstaranie je plne v kompetencii 
príslušnej mestskej časti. Túto povin-
nosť ustanovuje aj samotný UP mesta  
Berie sa na vedomie. 

 Príloha listu vyjadruje podnet: návrh na zmenu č. 6 – lokalita 
Dlhé diely – areál KŠK Majerníkova ul., zmena funkčného 
využitia územia občianska vybavenosť lokálneho významu kód 
202 na funkčné využitie šport, telovýchova a voľný čas kód 
401 (stabilizácia skutkového stavu)  

Berie sa na vedomie v zmysle hore 
uvedeného vyhodnotenia. 

 Príloha listu vyjadruje grafické vyznačenie území na ktoré MČ 
obstaráva ÚPN Z:  
1. Dlhé diely 4-5 
2. Dlhé diely 6 
3. Majerníkova – severná časť 
4. Janotova – Hany Meličkovej 

Akceptované v návrhu ZaD 02 kde je 
v kapitole 2.2.5 Určenie územia pre 
ktoré je potrebné obstarať a schváliť 
ÚPN Z okrem iného stanovené: Pre 
ostatné územia mesta je možné 
spracovať ÚPN Z podľa potreby 
mesta a jednotlivých mestských častí. 

 


