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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

  
A. berie na vedomie 

 
splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. uznesenie č. 192/2021 (15. MiZ. 23.2.2021). 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
  

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. 
Pôvodný 
termín 

Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 191/2021 15.4.2021 TP: 29.6.2021 

 
 
UZNESENIE č. 191/2021 (15. MiZ. 23.2.2021) 

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: Plní sa. 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripravuje komplexnú úpravu podmienok 
regulujúcich nakladanie s  bytmi patriacimi do jej bytového fondu, vo vlastníctve ako 
aj  v  správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na spracovaní koncepcie nakladania 
s  bytovým fondom sa intenzívne pracuje, avšak v  súvislosti s  personálnymi zmenami na 
úrade, ktoré sa dotýkajú prípravy právneho predpisu upravujúceho problematiku nakladania 
s  bytmi v  správe ako aj vlastníctve mestskej časti Bratislava-KarlovaVes, a tiež s  ohľadom 
na rozsiahlosť legislatívnych súvislostí žiadame o  predĺženie termínu plnenia do 29.06.2021. 

 

UZNESENIE č. 192/2021 (15. MiZ. 23.2.2021) 

A. schvaľuje 

zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Karlova Ves. 

 

B. žiada 

prednostku miestneho úradu: 
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1. vybrať vhodný priestor, ktorý je majetkom mestskej časti, kde bude prevádzka fungovať a 
zabezpečiť materiálno technické podmienky  pre zriadenie prevádzky 

T: 31.03.2021 

2. zabezpečiť rokovanie s Potravinovou bankou a s ďalšími potenciálnymi dodávateľmi a  
obchodnými organizáciami 

T: 30.04.2021 

3. pripraviť a vypracovať návrh na zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 
(definovať okruh prijímateľov služieb sociálnej výdajne, pravidlá poskytovania bezplatnej 
pomoci, postup pri vybavovaní). 

T:30.04.2021 

Plnenie: Splnené. 

K bodu B1: Následne po schválení zámeru zriadiť Sociálnu výdajňu boli na území mestskej 
časti vytipované pani starostkou niektoré objekty, ktoré boli priebehu februára a marca 
obhliadnuté vedúcou oddelenia sociálnych vecí v spolupráci s vedúcimi pre referát správy 
budov, referát investícií, VPS a oddelením majetkovej a podnikateľskej činnosti. Pre svoju 
dostupnosť a vhodnosť bol vybratý priestor na Karloveskej 3 oproti KCK, kde bude potrebná 
rekonštrukcia a prispôsobenie vstupu do objektu.  

Nakoľko bude v objekte prebiehať rekonštrukcia, predpokladáme, že následné technické 
zabezpečenie a materiálne vybavenie priestorov SV bude v časovom rozmedzí 07 - 08/2021. 

K bodu B2: Potravinová banka bola oslovená mailom aj telefonicky, predbežne sme sa dohodli 
na budúcej spolupráci. Pán Michal Šľachta z Potravinovej banky mi poslal žiadosť o spoluprácu 
a návrh ich štandardnej zmluvy, kde sú obsiahnuté všetky podmienky spolupráce. Zistili sme, 
že prostredníctvom Potravinovej banky funguje aj spoločnosť Billa s.r.o, ktorú sme chceli 
osloviť na priamu spoluprácu, avšak prípadných ďalších priamych spolupracovníkov do 
budúcnosti nevylučujeme. Dohodli sme sa, že zrekonštruovaní priestoru sa opäť ohlásime a 
dohodneme bližšie termín spolupráce. Prostredníctvom Potravinovej banky vieme získavať 
potraviny až 3x týždenne.  

K bodu B3: Návrh na zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni je pripravený,  
je však potrebné ho v niektorých smeroch konzultovať. Samotné finálne spracovanie zásad 
poskytovania sociálnej pomoci v SV formou interného predpisu je podľa harmonogramu 
naplánované na 05/2021. 

 

 

 

 

 

 


