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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A. berie na vedomie 
 
splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. uznesenie č. 191/2021 (15. MiZ. 23.2.2021), 
2. uznesenie č. 214/2021 (18. MiZ, 25.5.2021). 
 

 
UZNESENIE č. 191/2021 (15. MiZ. 23.2.2021) 
UZN. č. 204/2021/B1 (17. MiZ, 27.4.2021) TP: 29.6.2021 
 
A. berie na vedomie 
informáciu o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 
   
B. žiada 
spracovať a predložiť na prerokovanie všeobecne záväzné nariadenie regulujúce nakladanie s 
bytmi a ubytovacími zariadeniami vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. 

T: 15.04.2021 
Plnenie: Splnené. 
Všeobecne záväzné nariadenie o mestskej časti Bratislava-Karlova ves o nájme bytov vo 
vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bolo spracované, prerokované 
v komisiách miestneho zastupiteľstva, zverejnené na web stránke na pripomienkovanie a je 
zaradené v programe miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves dňa 29.06.2021 ako 
predmet rokovania.  
 

 
UZNESENIE č. 214/2021 (18. MiZ, 25.5.2021) 
 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 nasledovne: 
 
1. zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2.1 Správa obce vo výške 200 000 Eur, na 
rekonštrukciu priestorov vo vlastníctve mestskej časti za účelom dočasného umiestnenia tried 
Materskej školy Kolísková, 
2. použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 200 000 Eur podľa 
bodu 1. 
 
B. poveruje 
starostku v predmetnej veci konať a podať podrobnú informáciu o realizácií predmetnej 
investície. 
 

Termín: 29.6.2021 
 
Plnenie: Splnené. 
Rekonštrukčné práce v interiéri budovy MŠ Kolískova 14 sa začnú v júli 2021 s plánovaným 
ukončením v decembri 2021. Následne bude prebiehať kolaudačné konanie. Obnovenie 
prevádzky MŠ Kolískova 14 je naplánované na február 2022. Po odchode detí do 1. ročníka ZŠ 
ostane v MŠ Kolískova 14 v šk.r. 2021/2022 89 detí. Deti budú dočasne umiestnené v iných 
materských školách a priestoroch škôl.  
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Po zaslaní podkladov k náhradným priestorom a po dohovore s pracovníkmi RÚVZ BA sa 
konala dňa 8. júna 2022 obhliadka vytipovaných  priestorov. Po odkonzultovaní a posúdení 
vhodnosti týchto riešení bol s RÚVZ BA dohodnuté, že mestská časť zašle žiadosti s potrebnou 
dokumentáciou a RÚVZ BA následne vydá rozhodnutie. Dočasné  umiestnenie detí sa 
týka týchto priestorov:  
 

1. MŠ Majerníkova 11 – v jednej z tried (herňa a spálňa) sa vytvorí „herňo-spálňa“. Obe 
miestnosti budú slúžiť ako herne, jedna pre deti MŠ Kolískova a druhá pre deti MŠ 
Majerníkova 11 a zároveň v čase odpočinku ako spálne s rozloženými ležadlami.  
 

2. MŠ Ľ. Fullu - v jednej z tried bude vytvorená „herňo-spálňa“. Obe miestnosti budú 
slúžiť ako herne, jedna pre deti MŠ Kolískova a druhá pre deti MŠ Ľ. Fullu a zároveň 
v čase odpočinku ako spálne s rozloženými ležadlami. Vznikne aj nová spálňa z 
priestorov učebne AJ. 
 

3. MŠ Majerníkova 60 – škôlka disponuje voľnou triedou, ktorú t.č. využíva na telocvik 
a krúžky. Vďaka tomuto voľnému priestoru možno spraviť samostatnú triedu (herňu) 
pre deti z MŠ Kolískova. V čase odpočinku budú deti spať vo vedľajších spálňach a na 
rozložených ležadlách v triede. 
 

4. RC Dlháčik -  priestory rodinného centra sú vhodné na vytvorenie 1 triedy 
s kompletným  zázemím.  
 

5. Voľná existujúca 8. trieda MŠ Majerníkova 11, ktorú t.č. využíva škôlka na krúžkovú 
činnosť, bude slúžiť ako trieda pre deti z MŠ Kolískova 14. 

Počet detí takto umiestnených: 
1. Možnosť – 13 
2. Možnosť – 13 
3. Možnosť – 18 
4. Možnosť – 25  
5. Možnosť – 15 
6. 5 detí bude umiestnených do existujúcej triedy v rámci jednej z MŠ v Karlovej Vsi 

SPOLU:  89   

Tieto navrhované riešenia nevyžadujú čerpanie kapitálových výdavkov. Náklady spojené 
s vybavením týchto priestorov budú pokryté z bežných výdavkov napr. na kúpu rozložiteľných 
ležadiel, koberca, maľovky a pod.. Pôjde o kúpu zariadenia, ktoré po skončení dočasného 
umiestnenia detí ostane v majetku „náhradnej“ škôlky, alebo bude prenesené do 
zrekonštruovanej MŠ Kolískova. 
 
Prípadné zmeny a aktualizácia plnenia uznesenia bude predložená aj na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva. 


