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NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 

Štatút Fondu rozvoja bývania s účinnosťou od 1. novembra 2011 
a zároveň ruší doteraz platný Štatút Fondu rozvoja bývania. 

 
 

 
Dôvodová správa 

 
 
Fond rozvoja bývania bol zriadený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti  Bratislava -

Karlova Ves uznesením č.164/1995 dňa 14.2.1995, riadi sa Štatútom Fondu rozvoja bývania 
Bratislava - Karlova Ves zo dňa 14.2.1995 a platnými právnymi normami. Správu fondu 
vykonáva starosta, poradným orgánom je rada fondu tvorená z poslancov Miestneho 
zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves. 
 
Podľa aktuálne platnej verzie v zmysle štatútu príjmami fondu sú: 
a/ výnosy z prevodu vlastníctva bytov v správe mestskej časti, 
b/ výnosy z predaja pozemkov, na ktorých sú postavené bytové objekty a prislúchajúcich 

pozemkov v správe mestskej časti  a to v pomere 55 % pre mestskú časť, 45 % pre hl. 
mesto SR  Bratislavu , 

c/ výnosy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a pozemkov, na ktorých sú nebytové 
priestory postavené  a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti v pomere 55 % 
pre mestskú časť a 45 % pre hl. mesto SR  Bratislavu, 

d/ výnosy z predaja rodinných domov a pozemkov, na ktorých sú postavené a 
prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti v pomere 55 % pre mestskú časť a 45 % 
pre hl. mesto SR Bratislavu, 

e/ výnosy z predaja iných nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti. 

Použitie prostriedkov fondu: 
/1/ Prostriedky fondu sa použijú podľa schváleného rozpisu miestnym zastupiteľstvom. 

Presuny medzi jednotlivými časťami  rozpočtu môže výnimočne po prejednaní v MiR 
schváliť  starosta. 

/2/ Prostriedky fondu možno použiť na: 
a/ financovanie výstavby a obnovy inžinierskych sietí  a infraštruktúry mestskej časti, 
b/ bytovú výstavbu a zariadenia na sociálne ubytovanie  obyvateľov Karlovej Vsi, 
c/ obnovu bytového fondu a nebytových priestorov zverených do  správy mestskej časti, 
d/ zabezpečovanie príjmovej základne fondu, 
e/ spracovanie analýz, štúdií a iných odborných podkladov  potrebných pre odborné 

rozhodovanie súvisiacich s rozvojom  bývania. 
 
Od vzniku fondu boli realizované viaceré legislatívne zmeny realizované, najmä zmena 
v prerozdelení finančných prostriedkov medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou 



časťou pri predaji nehnuteľností účinnú od 1.1 2010 zakotvenú v Štatúte hlavného mesta, čl.  
91 odsek 1, písm. g) ktorý znie: 
„Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa 
rozdelia tak, že príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do 
správy mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelia v pomere 40 % pre rozpočet 
Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská 
časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy.“ 
 
Novelou Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č.8/2010, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov boli prijaté ustanovenia: „§12b, Finančné vzťahy mestských častí a hlavného 
mesta: 
(1)  Podiely z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, zvereného do správy mestskej 
časti zo zmlúv o prevode vlastníctva pozemkov zastavaných domami a priľahlých pozemkov, 
príslušenstiev domov, trvalých porastov, bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí 
a z poskytnutých 30 % zrážok z ceny bytu a 50 % zľavy z ceny bytu a pozemku [§9 ods. 3 
písm. b)] uzatvorených po 31. decembri 2009 sú mestské časti povinné určiť v kúpnej zmluve 
a zároveň určiť, aby ich kupujúci uhradil priamo na účet hlavného mesta. 
(2)  Podiely z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, zvereného do správy mestskej 
časti zo zmlúv o prevode vlastníctva pozemkov zastavaných domami a priľahlých pozemkov, 
príslušenstiev domov, trvalých porastov, bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí  
uzatvorených pred 1. januárom 2010 sú mestské časti povinné odviesť na účet hlavného mesta 
každoročne k dňu 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. a zároveň sú oprávnené ich znížiť o podiel na 
preukázaných nákladoch spojených so získaním podkladovej dokumentácie k prevodu 
vlastníctva pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta.“,  
 
ktoré majú vplyv na hospodárenie s prostriedkami fondu. 
 
Preto je potrebné aktualizovať Štatút Fondu rozvoja bývania. 
 
Predkladám návrh nového Štatútu Fondu rozvoj bývania so zapracovaním legislatívnych 
zmien, i s návrhom úprav požitia fondu v zmysle doterajších poslaneckých návrhov  tak, ako 
bolo dohodnuté na rokovaní MiZ 13. septembra. 
 
 
 
Stanoviská komisií: 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej zo dňa 27.9.2011: 
Komisia žiada zodpovedného pracovníka bytového referátu o nasledovné: 

počet sociálnych bytov 
počet záujemcov o sociálne byty 
ako sú vyťažené byty 

Prít: 6     za: 6     proti: 0     zdrž: 0 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej – zo dňa 29.9.2011: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. 
Prít: 5     za: 4     proti: 0     zdrž: 1 



/ NOVÝ/ 

ŠTATÚT Fondu rozvoja bývania 
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves 

 

§1 
Zriadenie fondu a jeho účelové určenie 

 

Fond rozvoja bývania Mestskej časti Karlova Ves (ďalej len "fond") bol zriadený v zmysle 30 
zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako účelový 
mimorozpočtový peňažný fond. 

 

§2 
Správa fondu 

/1/ Správu fondu vykonáva miestne zastupiteľstvo v súčinnosti so starostom. 
/2/ Iniciatívnym, kontrolným a správnym orgánom pre tvorbu a využívanie fondu je rada 

fondu. 

 

§3 
Rada fondu 

/1/ Členov rady volí a odvoláva Miestne  zastupiteľstvo. 
/2/ Na čele rady fondu je predseda, ktorého v jeho neprítomnosti  zastupuje podpredseda. 

Predsedu a podpredsedu rady fondu volia členovia rady spomedzi seba.  
/3/ Členstvo a funkcia v rade fondu sú čestné. 

/4/ Rada má 5 členov. 

 

§4 
Úlohy rady fondu 

/1/ Rada fondu plní najmä tieto úlohy: 
a) posudzuje zásadné otázky tvorby a využitia prostriedkov fondu, 

b) posudzuje ročný rozpočet príjmov a výdavkov fondu, 
c) v súlade s účelovým určením fondu navrhuje potrebné  opatrenia a ich zabezpečenia 

prostriedkami fondu, 
d) odporúča starostovi výšku čerpania prostriedkov fondu na  jednotlivé konkrétne 

prípady, 
e) kontroluje v súčinnosti s Miestnym úradom Karlova Ves použitie poskytnutých 

prostriedkov, 
f) prerokúva návrh rozpočtu a záverečný účet fondu. 



 

§5 
/1/ Rada fondu sa schádza podľa potreby. 

/2/ Zasadnutie rady fondu zvoláva a vedie jej predseda. Predseda  je povinný zasadnutie 
zvolať do 7 dní aj v prípade, ak o to  požiada jedna tretina členov rady fondu alebo 
starosta. Ak  tak neurobí, zasadnutie zvolá starosta. 

/3/ Program rokovania rady fondu určuje zvolávateľ.  

/4/ Rada fondu je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina 
všetkých členov. 

/5/ Uznesenie rady fondu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná  väčšina prítomných členov. 
Každý člen rady fondu má právo v  zápisnici odôvodniť svoje odchylné stanovisko oproti  
stanovisku väčšiny. 

/6/ O každom zasadnutí rady fondu sa spisuje zápisnica, ktorú  podpisuje jej predseda. 

 
§6 

Rozpočet fondu a záverečný účet 
/1/ Návrh rozpočtu fondu na každý kalendárny rok predkladá rada  fondu na posúdenie 

finančnej komisii miestneho zastupiteľstva a starostovi najneskôr v októbri  
predchádzajúceho roku. 

/2/ Po prerokovaní návrhu rozpočtu v rade fondu a v miestnej rade  starosta predkladá návrh 
rozpočtu fondu na nasledujúci  kalendárny rok miestnemu zastupiteľstvu na schválenie  
najneskôr v novembri predchádzajúceho roku. 

/3/ Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa uprednostňujú tie návrhy  na využitie prostriedkov 
fondu, ktoré sú pokračovaním návrhov  z predchádzajúceho roka a boli zabezpečované 
z prostriedkov  fondu v predchádzajúcom roku. 

/4/ Návrh záverečného účtu predkladá miestnemu zastupiteľstvu na  schválenie starosta po 
prerokovaní v rade fondu a miestnej  rade v marci nasledujúceho roka. 

 
§7 

Príjmy fondu 
/1/ Príjmami fondu sú: 

a) výnosy z prevodu vlastníctva bytov v správe mestskej  časti, 
b) výnosy z predaja pozemkov, na ktorých sú postavené bytové  objekty 

a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti  a to v pomere 60% pre mestskú 
časť, 40% pre hl. mesto SR  Bratislavu1, 

                                                
1 Štatút hl. mesta SR, čl. 91, písm. g) 
 



c) výnosy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a pozemkov, na ktorých sú 
nebytové priestory postavené a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti  v 
pomere 60% pre mestskú časť a 40% pre hl. mesto SR  Bratislavu, 

d) výnosy z predaja rodinných domov a pozemkov, na ktorých sú  postavené 
a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej  časti v pomere 60% pre mestskú časť 
a 40% pre hl. mesto  SR Bratislavu, 

e) výnosy z predaja iných nehnuteľností vo vlastníctve  mestskej časti, 

f) úvery, dotácie a iné finančné transfery účelovo viazané podľa §8 ods. 2, písmeno a/ až 
d/  

g)  výnosy z nájmu nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení bytových 
a polyfunkčných domov obnovených z prostriedkov fondu podľa § 8 ods.2, písm. c/ 

h) výnosy z nakladania s pozemkami, ktoré boli zhodnotené z prostriedkov fondu podľa 
§ 3 ods.2 písm. b/ 

i) iné príjmy. 

 

§8 
Použitie prostriedkov fondu 

/1/ Prostriedky fondu sa použijú podľa schváleného rozpisu  miestnym zastupiteľstvom.  
/2/ Prostriedky fondu možno použiť na: 
a) výstavbu bytov a bytových domov do vlastníctva mestskej časti 
b) podielové financovanie výstavby a obnovy infraštruktúry vo vlastníctve mestskej časti 
c) obnovu a rozvoj bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti 

alebo zverených do správy mestskej časti 
d) obnovu a rozvoj zariadení na ubytovanie obyvateľov Karlovej Vsi a zariadení 

sociálnych služieb vo vlastníctve mestskej časti  
e) splácanie finančných záväzkov ktoré mestská časť prevzala na účely podľa písmena a) 

až d),financovanie výstavby a obnovy inžinierskych sietí  a infraštruktúry mestskej 
časti, 

f) bytovú výstavbu a zariadenia na sociálne ubytovanie obyvateľov Karlovej Vsi, 
g) obnovu bytového fondu a nebytových priestorov zverených do  správy mestskej časti, 
h) zabezpečovanie príjmovej základne fondu 

/3/ Prostriedky fondu možno použiť len na účely, na ktoré boli  poskytnuté. Nepoužité 
prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť  bez zbytočného odkladu. 

/4/ Rada fondu má právo kontrolovať v súčinnosti s miestnym  úradom použitie 
poskytnutých prostriedkov, čím nie je  dotknuté právo kontroly miestneho kontrolóra. 

/5/ Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom  ústave. 
/6/ Zostatok peňažných prostriedkov po finančnom zúčtovaní koncom  roka neprepadne. 

 
§9 

Tento štatút fondu nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2011 a súčasne nahrádza doteraz 
platný štatút zo dňa 14. 02. 1995. 

 



 Ing. Iveta Hanulíková v. r. 
starostka MČ Karlova Ves 



/ NOVÝ SO ZAPRACOVANÝMI ZMENAMI 
 

ŠTATÚT Fondu rozvoja bývania 
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves 

 

§1 
Zriadenie fondu a jeho účelové určenie 

 
Fond rozvoja bývania Mestskej časti Karlova Ves (ďalej len "fond") bol zriadený v zmysle 30 

zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako účelový 

mimorozpočtový peňažný fond. 

 

§2 
Správa fondu 

/3/ Správu fondu vykonáva starosta miestne zastupiteľstvo v súčinnosti so starostom. 
/4/ Poradným Iniciatívnym, kontrolným a správnym orgánom pre tvorbu a využívanie 

fondu je rada fondu. 

 

§3 
Rada fondu 

/5/ Členov rady na návrh starostu volí a odvoláva Miestne  zastupiteľstvo. 
/6/ Na čele rady fondu je predseda, ktorého v jeho neprítomnosti  zastupuje podpredseda. 

Predsedu a podpredsedu rady fondu volia členovia rady spomedzi seba menuje a odvoláva 
starosta. 

/7/ Členstvo a funkcia v rade fondu sú čestné. 
/8/ Rada má 5 členov. 

 
§4 

Úlohy rady fondu 
/1/ Rada fondu plní najmä tieto úlohy: 

g) posudzuje zásadné otázky tvorby a využitia prostriedkov fondu, 
h) posudzuje ročný rozpočet príjmov a výdavkov fondu, 

i) v súlade s účelovým určením fondu navrhuje potrebné  opatrenia a ich zabezpečenia 
prostriedkami fondu, 

j) odporúča starostovi výšku čerpania prostriedkov fondu na  jednotlivé konkrétne 
prípady, 

k) kontroluje v súčinnosti s Miestnym úradom Karlova Ves použitie poskytnutých 
prostriedkov, 



l) prerokúva návrh rozpočtu a záverečný účet fondu. 

 
§5 

/7/ Rada fondu sa schádza podľa potreby. 
/8/ Zasadnutie rady fondu zvoláva a vedie jej predseda. Predseda  je povinný zasadnutie 

zvolať do 7 dní aj v prípade, ak o to  požiada jedna tretina členov rady fondu alebo 
starosta. Ak  tak neurobí, zasadnutie zvolá starosta. 

/9/ Program rokovania rady fondu určuje zvolávateľ jej predseda alebo  starosta.  
/10/ Rada fondu je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina 

všetkých členov. 
/11/ Uznesenie rady fondu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná  väčšina prítomných 

členov. Každý člen rady fondu má právo v  zápisnici odôvodniť svoje odchylné 
stanovisko oproti  stanovisku väčšiny. 

/12/ O každom zasadnutí rady fondu sa spisuje zápisnica, ktorú  podpisuje jej predseda. 

 

§6 
Rozpočet fondu a záverečný účet 

/5/ Návrh rozpočtu fondu na každý kalendárny rok predkladá rada  fondu na posúdenie 
finančnej komisii miestneho zastupiteľstva a starostovi najneskôr v októbri  
predchádzajúceho roku. 

/6/ Po prerokovaní návrhu rozpočtu v rade fondu a v miestnej rade  starosta predkladá návrh 
rozpočtu fondu na nasledujúci  kalendárny rok miestnemu zastupiteľstvu na schválenie  
najneskôr v novembri predchádzajúceho roku. 

/7/ Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa uprednostňujú tie návrhy  na využitie prostriedkov 
fondu, ktoré sú pokračovaním návrhov  z predchádzajúceho roka a boli zabezpečované z 
prostriedkov  fondu v predchádzajúcom roku. 

/8/ Návrh záverečného účtu predkladá miestnemu zastupiteľstvu na  schválenie starosta po 
prerokovaní v rade fondu a miestnej  rade v marci nasledujúceho roka. 

 

§7 
Príjmy fondu 

/1/ Príjmami fondu sú: 
j) výnosy z prevodu vlastníctva bytov v správe mestskej  časti, 

k) výnosy z predaja pozemkov, na ktorých sú postavené bytové  objekty 
a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti  a to v pomere 55 60% pre 
mestskú časť, 45 40% pre hl. mesto SR  Bratislavu2, 

                                                
2 Štatút hl. mesta SR, čl. 91, písm. g) 
 



l) výnosy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a pozemkov, na ktorých sú 
nebytové priestory postavené a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti  v 
pomere 55 60% pre mestskú časť a 45 40% pre hl. mesto SR  Bratislavu, 

m) výnosy z predaja rodinných domov a pozemkov, na ktorých sú  postavené 
a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej  časti v pomere 55 60% pre mestskú 
časť a 55 40% pre hl. mesto  SR Bratislavu, 

n) výnosy z predaja iných nehnuteľností vo vlastníctve  mestskej časti, 

o) úvery, dotácie a iné finančné transfery účelovo viazané podľa §8 ods. 2, písmeno a/ až 
d/  

p)  výnosy z nájmu nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení bytových 
a polyfunkčných domov obnovených z prostriedkov fondu podľa § 8 ods.2, písm. c/ 

q) výnosy z nakladania s pozemkami, ktoré boli zhodnotené z prostriedkov fondu podľa§ 
8 ods.2 písm. b/ 

r) iné príjmy. 

 

§8 
Použitie prostriedkov fondu 

/7/ Prostriedky fondu sa použijú podľa schváleného rozpisu  miestnym zastupiteľstvom. 
Presuny medzi jednotlivými časťami  rozpočtu môže výnimočne po prejednaní v MiR 
schváliť  starosta. 

/8/ Prostriedky fondu možno použiť na: 

a/ financovanie výstavby a obnovy inžinierskych sietí  a infraštruktúry mestskej časti, 
 b/ bytovú výstavbu a zariadenia na sociálne ubytovanie  obyvateľov Karlovej Vsi, 

c/ obnovu bytového fondu a nebytových priestorov zverených do  správy mestskej 
časti, 

d/ zabezpečovanie príjmovej základne fondu, 
e/ spracovanie analýz, štúdií a iných odborných podkladov  potrebných pre odborné 
rozhodovanie súvisiacich s rozvojom  bývania. 
 

i) výstavbu bytov a bytových domov do vlastníctva mestskej časti 
j) podielové financovanie výstavby a obnovy infraštruktúry vo vlastníctve mestskej časti 
k) obnovu a rozvoj bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti 

alebo zverených do správy mestskej časti 
l) obnovu a rozvoj zariadení na ubytovanie obyvateľov Karlovej Vsi a zariadení 

sociálnych služieb vo vlastníctve mestskej časti  
m) splácanie finančných záväzkov ktoré mestská časť prevzala na účely podľa písmena a) 

až d),financovanie výstavby a obnovy inžinierskych sietí  a infraštruktúry mestskej 
časti, 

n) bytovú výstavbu a zariadenia na sociálne ubytovanie obyvateľov Karlovej Vsi, 
o) obnovu bytového fondu a nebytových priestorov zverených do  správy mestskej časti, 
p) zabezpečovanie príjmovej základne fondu 

/9/ Prostriedky fondu možno použiť len na účely, na ktoré boli  poskytnuté. Nepoužité 
prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť  bez zbytočného odkladu. 



10 Rada fondu má právo kontrolovať v súčinnosti s miestnym  úradom použitie 
poskytnutých prostriedkov, čím nie je  dotknuté právo kontroly miestneho 
kontrolóra. 

11 Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom  ústave. 
12 Zostatok peňažných prostriedkov po finančnom zúčtovaní koncom roka 

neprepadne. 

 

 
§9 

Tento štatút fondu nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2011 a súčasne nahrádza doteraz 
platný štatút zo dňa 14. 02. 1995. 

 
 

 
                                                                                          Ing. Iveta Hanulíková v. r. 

                                                                                          starostka MČ Karlova Ves 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



STARÝ - PLATNÝ 
 

ŠTATÚT Fondu rozvoja bývania 
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves 

 
§1 

Zriadenie fondu a jeho účelové určenie 
Fond rozvoja bývania Mestskej časti Karlova Ves (ďalej len "fond") bol zriadený v zmysle 30 
zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako účelový 
mimorozpočtový peňažný fond. 

 

§2 
Správa fondu 

/1/ Správu fondu vykonáva starosta. 
/2/ Poradným orgánom starostu pre tvorbu a využívanie fondu je  rada fondu. 

 
§3 

Rada fondu 
/1/ Členov rady na návrh starostu volí a odvoláva Miestne  zastupiteľstvo. 

/2/ Na čele rady fondu je predseda, ktorého v jeho neprítomnosti  zastupuje podpredseda. 
Predsedu a podpredsedu rady fondu  menuje a odvoláva starosta. 

/3/ Členstvo a funkcia v rade fondu sú čestné. 
/4/ Rada má 5 členov. 

 
§4 

Úlohy rady fondu 
/1/ Rada fondu plní najmä tieto úlohy: 

 a/ posudzuje zásadné otázky tvorby a využitia prostriedkov fondu, 
 b/ posudzuje ročný rozpočet príjmov a výdavkov fondu, 

 c/ v súlade s účelovým určením fondu navrhuje potrebné  opatrenia a ich zabezpečenia 
prostriedkami fondu, 

 d/ odporúča starostovi výšku čerpania prostriedkov fondu na  jednotlivé konkrétne prípady, 
 e/ kontroluje v súčinnosti s Miestnym úradom Karlova Ves použitie poskytnutých 
prostriedkov, 
 f/ prerokúva návrh rozpočtu a záverečný účet fondu. 

 
 



§5 
/1/ Rada fondu sa schádza podľa potreby. 
/2/ Zasadnutie rady fondu zvoláva a vedie jej predseda. Predseda  je povinný zasadnutie 
zvolať do 7 dní aj v prípade, ak o to  požiada jedna tretina členov rady fondu alebo starosta. 
Ak  tak neurobí, zasadnutie zvolá starosta. 

/3/ Program rokovania rady fondu určuje jej predseda alebo  starosta.  
/4/ Rada fondu je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina 
všetkých členov. 
/5/ Uznesenie rady fondu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná  väčšina prítomných členov. 
Každý člen rady fondu má právo v  zápisnici odôvodniť svoje odchylné stanovisko oproti  
stanovisku väčšiny. 

/6/ O každom zasadnutí rady fondu sa spisuje zápisnica, ktorú  podpisuje jej predseda. 

 

§6 
Rozpočet fondu a záverečný účet 

/1/ Návrh rozpočtu fondu na každý kalendárny rok predkladá rada  fondu na posúdenie 
starostovi najneskôr v októbri  predchádzajúceho roku. 

/2/ Po prerokovaní návrhu rozpočtu v rade fondu a v miestnej rade  starosta predkladá návrh 
rozpočtu fondu na nasledujúci  kalendárny rok miestnemu zastupiteľstvu na schválenie  
najneskôr v novembri predchádzajúceho roku. 
/3/ Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa uprednostňujú tie návrhy  na využitie prostriedkov 
fondu, ktoré sú pokračovaním návrhov  z predchádzajúceho roka a boli zabezpečované z 
prostriedkov  fondu v predchádzajúcom roku. 

/4/ Návrh záverečného účtu predkladá miestnemu zastupiteľstvu na  schválenie starosta po 
prerokovaní v rade fondu a miestnej  rade v marci nasledujúceho roka. 

 
§7 

Príjmy fondu 
/1/ Príjmami fondu sú: 

 a/ výnosy z prevodu vlastníctva bytov v správe mestskej  časti, 
b/ výnosy z predaja pozemkov, na ktorých sú postavené bytové  objekty a prislúchajúcich 
pozemkov v správe mestskej časti  a to v pomere 55 % pre mestskú časť, 45 % pre hl. mesto 
SR  Bratislavu 1), 

 c/ výnosy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a pozemkov, na ktorých sú nebytové 
priestory postavené  a prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej časti  v pomere 55 % pre 
mestskú časť a 45 % pre hl. mesto SR  Bratislavu, 

 
_______________________________________ 

1) Štatút hl. mesta SR, čl. 49, písm. b 



 d/ výnosy z predaja rodinných domov a pozemkov, na ktorých sú  postavené a 
prislúchajúcich pozemkov v správe mestskej  časti v pomere 55 % pre mestskú časť a 45 % 
pre hl. mesto  SR Bratislavu, 

 e/ výnosy z predaja iných nehnuteľností vo vlastníctve  mestskej časti. 

 

§8 
Použitie prostriedkov fondu 

/1/ Prostriedky fondu sa použijú podľa schváleného rozpisu  miestnym zastupiteľstvom. 
Presuny medzi jednotlivými časťami  rozpočtu môže výnimočne po prejednaní v MiR 
schváliť  starosta. 
/2/ Prostriedky fondu možno použiť na: 

 a/ financovanie výstavby a obnovy inžinierskych sietí  a infraštruktúry mestskej časti, 
 b/ bytovú výstavbu a zariadenia na sociálne ubytovanie  obyvateľov Karlovej Vsi, 

 c/ obnovu bytového fondu a nebytových priestorov zverených do  správy mestskej časti, 
 d/ zabezpečovanie príjmovej základne fondu, 

 e/ spracovanie analýz, štúdií a iných odborných podkladov  potrebných pre odborné 
rozhodovanie súvisiacich s rozvojom  bývania. 

/3/ Prostriedky fondu možno použiť len na účely, na ktoré boli  poskytnuté. Nepoužité 
prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť  bez zbytočného odkladu. 

/4/ Rada fondu má právo kontrolovať v súčinnosti s miestnym  úradom použitie poskytnutých 
prostriedkov, čím nie je  dotknuté právo kontroly miestneho kontrolóra. 

/5/ Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom  ústave. 
/6/ Zostatok peňažných prostriedkov po finančnom zúčtovaní koncom  roka neprepadne. 

 
§9 

Tento štatút fondu nadobúda účinnosť dňom 14. 02. 1995. 
 

 
 

                                                                                          Ing. Bystrík H o l l ý, v. r. 
                                                                                          starosta MČ Karlova Ves 

 
 


