
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA–KARLOVA VES 
( 7. VOLEBNÉ OBDOBIE ) 

 
 
 
 

Materiál na 36. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 25.9.2018 

 
 
 
 

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

Michal Drotován Mgr. Adam Beňo 
prednosta organizačné oddelenie 
 
 
 
 
Prerokované: 
 

v miestnej rade dňa 18.9.2018
 miestna rada prerokovala materiál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

- Návrh uznesenia 
- Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
- príloha č. 1 k uzneseniu č. 19/2015 - Správa o stave súdnych sporov 
- príloha č. 2 k uzneseniu č. 340/2017 – Zoznam kontajnerových stojísk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 2

NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A. berie na vedomie 
 
1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013), 
b) uznesenie č. 350/2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
b) uznesenie č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017). 
 

B.  schvaľuje 
 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 30.6.2018 TP: 31.3.2019 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 25.9.2018 TP: 31.3.2019 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 10.9.2018 TP: 31.3.2019 

 
C. zrušuje  

 
a) uznesenie č. 349/2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017). 
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
UZNESENIE č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013) 
zmenené uznesením (predĺženie termínu): 
UZN. č. 459/2013/B4 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 23.9.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení v časti D „plní sa“ na 
„nesplnené“ 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - p. Zajac: konštatuje v časti B,C,D „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 31.3.2016 
UZN. č. 208/2016/B (16.MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.10.2016 
UZN. č. 248/2016/B (22. MiZ 2016, 13.12.2016) TP: 30.9.2017 
UZN. č. 341/2017/B (30. MiZ 2017, 3.10.2017) TP: 30.6.2018 
 
B.  žiada starostku 
pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie 
v sume, ktorú mestská časť už získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke. 
 
Plnenie: Splnené. 
Stavenisko pre výstavbu Karloveskej lodenice bolo odovzdané zhotoviteľovi spoločnosti 
Ligneus  s.r.o. dna 18.4.2018. Výstavba prebieha v zazmluvnenom časovom harmonograme 
bez zdržania. V súčasnosti je ukončená betonáž stien prízemia a zaarmovaná strecha. Do zimy 
sa podľa harmonogramu očakáva vytiahnutie všetkých nasledujúcich podlaží. Členovia 
klubov vodných športov sú aktívnymi účastníkmi všetkých kontrolných dní na stavbe. Život v 
starej lodenici prebieha bez obmedzení. 
 
 
UZNESENIE č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015) 
33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 30.6.2015 
 
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
B. ukladá 
prednostovi predkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva správu o stave súdnych sporov 
mestskej časti. 

T: polročne, vždy k 30.06 a 31.12. kalendárneho roka 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Správa o stave súdnych sporov mestskej časti ku dňu 17.9.2018 je priložená v prílohe 
materiálu. 
 
 
UZNESENIE č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017) T: 20.11.2017 
UZN. č. 369/2017/B (32. MiZ 2017, 19.12.2017) TP: 30.6.2018 
 
žiada 
starostku mestskej časti, aby v súvislosti s potrebou zlepšenia parkovacích možností na území 
MČ Karlova Ves vykonala nasledovné zisťovania : 
1. súpis všetkých parkovacích miest v MČ, ktoré sa využívajú na iný účel, ako je parkovanie, 
v ktorom bude uvedená presná lokalita, počet parkovacích miest/rozmer, akým spôsobom sa 
parkovacie miesto užíva, kto je užívateľ parkovacieho miesta. 
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2. súpis všetkých potenciálnych parkovacích miest, na ktorých je státie a zastavenie 
obmedzené z dôvodu odvozu odpadu, v ktorom bude uvedená presná lokalita, počet 
parkovacích miest/rozmer. 
3. súpis všetkých nevyužívaných kontajnerových stojísk, v ktorom bude uvedená presná 
lokalita, rozmery stojiska, kto je vlastník/užívateľ stojiska, informácia, či je možné na mieste 
nevyužívaného kontajnerového stojiska vybudovať parkovacie miesto 
             

T:  do 20.11.2017 – na riadne zasadnutie komisií pred decembrovým zasadnutím MiZ. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Na území Karlovej Vsi a Dlhých dielov je 73 parkovacích miest, ktoré momentálne slúžia ako 
kontajnerové stojiská. Na území Karlovej Vsi a Dlhých dielov je 6 murovaných 
nevyužívaných kontajnerových stojísk. Jednotlivé miesta sú uvedené v prílohe č. 1 materiálu. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.3.2019 
 
 
UZNESENIE č. 349/2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017) 
 
A. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. xx/2017, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 29/1995 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 
30.08.1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
39/1997 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 28.01.1997, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a 
ochrane verejnej zelene. 
 
B. ukladá 
prednostovi pripraviť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe a ochrane 
verejnej zelene. 

T: 30.6.2018 
Plnenie: Nesplnené. 
V rokoch 2017 a 2018 hlavné mesto SR Bratislava pripravovalo návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a 
ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. Návrh niekoľko krát prerokovala pracovná skupina z magistrátu 
hlavného mesta s odbornými zástupcami zo všetkých mestských častí  a po každej pracovnej 
porade pripravila otázky na písomné pripomienkovanie znenia návrhu VZN všetkým 
mestským častiam. Po pracovnej porade, ktorá sa uskutočnila dňa 06.09.2017, sa mestská časť 
vyjadrila nasledovne: "Starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves súhlasí s tým, aby 
bolo jedno jednotné VZN o starostlivosti o verejnú zeleň a ochranu drevín na celom území 
hlavného mesta." Vzhľadom na prípravu celomestského VZN, navrhujeme uznesenie č. 
349/2017 zrušiť. 
 
 
UZNESENIE č. 350/2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017) 
 
A. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. .../2017 zo dňa 
19.09.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií, s účinnosťou 
01.11.2017. 
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B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti, aby vydala úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

T: 30.6.2018 
Plnenie: Splnené. 
Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na stránke mestskej časti 
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/VZN_8_2017_uplne-znenie-2.pdf 
 
 
UZNESENIE č. 369/2017/C (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 26.6.2018 
UZN. č. 418/2018/B (35. MiZ 2018, 26.6.2018) TP: 25.9.2018 
 
C. žiada 
starostku: 

1. dopracovať súpis kontajnerov, kontajnerových stojísk a zabratých parkovacích miest, 
identifikáciu spôsobu využitia a identifikáciu užívateľov verejných priestranstiev. 

2. získané údaje zapracovať do grafického informačného systému (GIS), ako samostatné 
vrstvy. Samostatná vrstva kontajnerových stojísk, s identifikáciou komu stojisko patri 
a či je využívané, s možnosťou samostatného zobrazenia len nevyužívaných stojísk. 
Samostatnú vrstvu kontajnerov na odpad, s identifikáciou, o aký druh kontajnera ide a 
kto je užívateľ kontajnera, s informáciou, či sa kontajner nachádza v stojisku, na 
zeleni, alebo na parkovisku, či komunikácií, s možnosťou samostatného zobrazenia 
kontajnerov na parkoviskách a komunikáciách. 

3. venovať riešeniu úlohy dostatočnú pozornosť, pretože úloha bude podkladom nielen 
pre riešenie problematiky parkovania, ale najmä k zlepšeniu verejného poriadku a 
estetickej kvality obce. 

4. pripraviť pilotný projekt sanácie nevyužívaných kontajnerových stojísk na ulici Hany 
Meličkovej a vyriešenie státia kontajnerov na prenajatej ploche priliehajúcej k tejto 
komunikácií. 

5. pripraviť návrh zmeny dopravného značenia pres státie pri kontajnerových stojiskách s 
časovým obmedzením 

6. priebežne informovať o plnení úlohy MiZ a jeho príslušné komisie (komisia pre 
dopravu a komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok). 

 
Plnenie:  Plní sa. 
Kontajnerové stojiská sú zmonitorované, osobnou kontrolou, zdokumentovaný skutočný stav, 
zaznačené do pracovnej GIS mapy aj s atribútmi- dáta o množstve a druhu kontajnerov v 
jednotlivých stojiskách, či uzavretých alebo otvorených. Postupne sa upozorňujú a 
napomínajú správcovia a zástupcovia vlastníkov, neuzavretých kontajnerových stojísk, aby 
neznečisťovali verejný priestor a vybudovali si uzavreté kontajnerové stojisko,  zapustené 
alebo polozapustené kontajneri. V prípade akýchkoľvek otázok a problémov s výberom 
miesta alebo riešenia kontajnerových stojísk im vieme byť nápomocní. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.3.2019 
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UZNESENIE č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 

D. žiada 
starostku mestskej časti: 

1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov, 

2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí 
rozpočtového opatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 

Plnenie: Plní sa priebežne. 
Ekonomické oddelenie zabezpečuje evidenciu prijatých rozpočtových opatrení v zmysle  § 14 
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov. 
Dňa 02.05.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018. O prijatí rozpočtového 
opatrenia bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 
07.06.2018 a následne bolo rozpočtové opatrenie doložené do informatívnych materiálov na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 26.06.2018. 
 
 
UZNESENIE č. 382/2017 (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 
 
na pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: 
 
žiada 
starostku na účely zámeru využívania nebytových priestorov – spoločných garáží pod pešou 
zónou Pribišova – Ľ. Fullu po ukončení nájmu Miran Duo s.r.o.: 

1. viesť rokovania o pilotnom odskúšaní parkovacích senzorov, 
2. vypracovať model kombinovanej prevádzky v spoločných garážach s delením na dva 

časové úseky od 8.00 do 16.00 hod. a od 16.00 do 8.00 hod. S cieľom zabezpečiť 
najvyššiu efektívnosť využívania parkovacích miest a príjmy minimálne na úrovni 
ročných nákladov spoločných garáží, 

3. návrh modelu podľa bodu č. 2 tohto uznesenia predložiť na rokovanie komisie pre 
dopravu v septembri 2018. 

 
Plnenie: Plní sa. 
Rokovania o pilotnom projekte s parkovacími senzormi prebehol, avšak priestory ešte nie sú 
prístupné pre realizáciu. 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.3.2019 


