
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A č. 244 – 247/2016

Z 21. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 18. 10. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1.  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o
pôsobnosti  hlavného  mesta  a  mestských  častí  v  oblasti  trov konania  s  prejednaním  priestupku  a  o
prerozdelení dane z nehnuteľnosti.
UZNESENIA č. 244/2016

2. Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj.
UZNESENIA č. 245/2016

3. Stanovisko miestneho  zastupiteľstva k návrhu všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta SR
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.
UZNESENIE č. 246/2016

4. Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a priľahlého areálu.
UZNESENIE č. 247/2016

5. Rôzne.
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

Poznámka:
Hlasovania  miestneho  zastupiteľstva  sú  zverejnené  na  webovej  stránke  Karlovej  Vsi  spolu  s
uzneseniami  miestneho  zastupiteľstva,  a  to  v  rubrike  Miestne  zastupiteľstvo  /  Zasadnutia
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 18.10.2016.
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K bodu 1.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o
pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti trov konania s prejednaním priestupku a o
prerozdelení výnosu dne z nehnuteľností.

UZNESENIE č. 244/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

súhlasí

1. s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 87 a 89;
 
2. s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 91 od. 1 písm. b).

K bodu 2.
Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj.

UZNESENIE č. 245/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

súhlasí

1.  s návrhom na zmenu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj, na
základe ktorého sa Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 11 mení a dopĺňa
takto:

  1. V Čl. 18 ods. 4 písm. p) sa za slová „osobitného predpisu8)“ dopĺňajú slová „a rozhodovať o zavedení
a  zrušení  miestneho  poplatku  za  rozvoj,  určovať  náležitosti  miestneho  poplatku  za  rozvoj  podľa
osobitného predpisu,8a)“

  2. V nadpise Čl. 57 sa za slová „daní a“ dopĺňa slovo „miestnych“.

  3. V Čl. 57 ods. 1 znie:

     „(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach

a) miestnych daní

1. za psa,

2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti,

3. za predajné automaty,

4. za nevýherné hracie prístroje,

5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a

b) miestneho poplatku za rozvoj.“

  4. V Čl. 89 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu,8)“ nahrádzajú slovami „a miestneho poplatku
za rozvoj podľa osobitných predpisov,114a)“

  5. V Čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c) v znení:
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„c) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a roz-počty mestských
častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí,“

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie:
„114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov.

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

2.  so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava Karlova Ves zmysle 
zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 3.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.

UZNESENIE č. 246/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

nesúhlasí

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.

K bodu 4.
Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a priľahlého areálu.

UZNESENIE č. 247/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí  v  aktuálnom  znení  žiadateľovi  Spojená  škola  sv.  Františka  z  Assisi,  Karloveská  32,  841  04
Bratislava  nájom nebytových priestorov - objekt budovy na Veternicovej ul.  č.  20 a priľahlého  areálu
vrátane zariadenia s dobou prenájmu 01.11.2016 do 30.09.2037 za cenu 1 Euro za celý predmet nájmu za
rok  za  účelom  vykonávania  činnosti  elokovaného  pracoviska  nájomcu,  konkrétne  výchovno-
vzdelávacieho procesu základnej školy a školského klubu detí, za podmienky poskytovania bezplatného
vzdelávania  počas celej tejto doby ako aj podmienky na vlastné náklady udržiavať budovu a priľahlý
areál vrátane všetkých opráv a investícii ku ktorým by bol v zmysle právnych predpisov povinný vlastník
tak, aby pri ukončení nájomného vzťahu bol predmet nájmu minimálne v rovnakom stave, v akom bol pri
začatí nájomného vzťahu. Mestská časť súhlasí s využívaním priestorov formou bezplatného podnájmu
pre partnerov nájomcu v oblasti výchovy a vzdelávania.
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B. zveruje

viacúčelové športové ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je vybudované v školskom areáli na
Veternicovej 20 od 15.10.2016 do správy príspevkovej organizácie Karloveský  športový klub, Janotova
12,  Bratislava,  za  účelom prevažne  bezplatného  užívania  pre  verejnosť,  tak aby  bol  zachovaný  účel
užívania ihriska.  

  
C. zrušuje

uznesenie č. 204/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schválilo žiadateľovi Spojená škola sv. Františka z
Assisi,  Karloveská  32,  Bratislava,  IČO:  42176182  nájom  štyroch  učební  s  príslušenstvom (kabinet,
toalety, prístupové chodby) v budove Základnej školy Veternicová 20 v Bratislave na dobu 5 rokov od
15.08.2016, s cenou nájmu vo výške 1 Euro/rok + energie, pričom okrem nájomného žiadateľ uhrádza aj
pomernú časť nákladov spojených s prevádzkou budovy.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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