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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A. berie na vedomie 
 
1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 150/2020 (13. MiZ, 22.9.2020). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015), 
b) uznesenie č. 165/2020 (14. MiZ, 15.12.2020), 
c) uznesenie č. 383/2017/B1 (32. MiZ, 19.12.2017). 
 

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

termín 
Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 31.12.2020 TP: 31.12.2021 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 31.12.2020 TP: 31.12.2021 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.12.2020 TP: 30.6.2021 
4. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 31.12.2020 TP: 30.6.2021 
5. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 31.12.2020 TP: 30.6.2021 
6. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 31.12.2020 TP: 30.6.2021 
7. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 31.12.2020 TP: 30.6.2021 
8. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 31.12.2020 TP: 31.12.2021 
9. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 31.12.2020 TP: 31.12.2021 
10. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 31.12.2020 TP: 31.12.2021 
11. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 31.12.2020 TP: 31.12.2021 
12. Dana Čahojová, starostka MČ 81/2019/C1 31.12.2020 TP: 30.6.2021 

 

 
UZNESENIE č. 269/2008  (15. MiZ, 4.11.2008) 
zmenené uzneseniami (predĺženie termínu): 
UZN. č. 318/2009/B5 (17. MiZ, 3.2.2009)  T: 30.6.2009  
UZN. č. 367/2009/B3 (20. MiZ, 30.6.2009)  T: 31.12.2009 
UZN. č. 443/2010/B2 (24. MiZ, 2.2.2010)  T: 31.12.2010 
UZN. č. 14/2011/B1 (3. MiZ, 1.3.2011)  T: 31.12.2011 
UZN. č. 152/2011/B2 (10. MiZ, 20.12.2011)  T: 31.12.2012 
UZN. č. 310/2013/B1 (16. MiZ, 29.1.2013)  T: 31.12.2013 
UZN. č. 481/2014/B1 (23. MiZ 11.2.2014)  TK: MiZ 1.4.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TP: 31.12.2014 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 30.6.2016 
UZN.  č. 228/2016/B (20. MiZ 2016, 27.9.2016) TP: 31.12.2016 
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
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A. schvaľuje 
stavebný zámer: Výstavba prepojovacieho chodníka Karloveská - Nad Lúčkami, alt. č. 2 
 
B. poveruje 
prednostu vo veci konať a zabezpečiť cenové ponuky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie.  

T: do 31.12.2008 
na doplňujúci návrh poslanca Bertu: 
 
C. poveruje 
starostku MČ Bratislava – Karlova Ves vo veci zverenia pozemkov na výstavbu prepojovacieho 
chodníka Nad Lúčkami konať. 

T: do konca roka 2008 
T: predĺžený do 31.12.2011 

Plnenie: Plní sa. 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves požiadala Hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie 
predmetného pozemku do správy mestskej časti (list zo dňa 8. januára 2015). Predmetný 
pozemok zatiaľ do správy MČ zverený nebol. 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021 
 

 
UZNESENIE č. 518/2010  (29. MiZ, 3.11.2010) 
UZN. č. 14/2011/B4 (3. MiZ, 1.3.2011)  T: 31.12.2011 
UZN. č. 152/2011/B4 (10.MiZ, 20.12.2011)  T: 30.11.2012 
UZN. č. 286/2012/B1 (15. MiZ, 11.12.2012)  T: MiZ 17.12.2013 
UZN. č. 459/2013/B1 (22. MiZ, 17.12.2013)  T: MiZ 11.2.2014 
UZN. č. 481/2014/B2 (23. MiZ, 11.2.2014)  TK: MiZ 1.4.2014 
UZN. č. 481/2014/C   (23. MiZ, 11.2.2014)  p. Čahojová: mení „plní sa“ na „nesplnené“ 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TP: 31.12.2014 
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: 31.12.2016 
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
A. schvaľuje 
bezodplatný prevod pozemku registra „C“ KN parcely číslo 3111/6, ostatná plocha o výmere 
196 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves do výlučného vlastníctva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves formou darovacej zmluvy od darcu Karloveské rameno, s.r.o. Bratislava.  
Na predmetnom pozemku darca v súlade s čl. 4, bodom 4.3. Darovacej zmluvy, ktorá bude 
následne uzavretá, vybuduje na vlastné náklady časť účelovej komunikácie spájajúcej 
karloveskú lodenicu s ramenom Dunaja pre prístup vodákov a širokej verejnosti k vode ramena 
Dunaja, ktorú po kolaudácii tiež bezodplatne prevedie do vlastníctva Mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves; 
 
B. splnomocňuje 
starostu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať 

 
T: 30.11.2010 

Plnenie: Plní sa. 
Bod A uznesenia (prvá časť) bol splnený (parcela č. 3111/6 je v súčasnosti vo vlastníctve 
mestskej časti). 
Bod A uznesenia (druhá časť) navrhujeme predĺžiť termín kontroly plnenia do 31.12.2021. 
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Navrhovaný termín predĺženia:  31.12.2021 

 

 
UZNESENIE č. 469/2013 (22. MiZ, 17.12.2013) 
zmenené uznesením: 
UZN. č. 481/2014/C (23. MiZ, 11.2.2014) p. Buzáš: mení „splnené“ na „plní sa“ 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 17.6.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TK: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), TP: MiZ 17.3.2015 
UZN. č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 23.6.2015 
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ 2015, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.10.2015 
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 31.3.2016 
UZN. č.208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.12.2016 
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
A. berie na vedomie 
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu zóny 
JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“ (list č. A/2010/674-6 HOM zo dňa 
11.11.2010). 
 
B.  schvaľuje 
„Zadanie územného plánu zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Práce na predmetnom ÚPN-Z boli v roku 2019 pozastavené vzhľadom na skutočnosť, že 
predmetný ÚPN-Z nie je obsiahnutý v platnom Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh na obstaranie predmetného ÚPN-Z bol 
zaradený do Návrhu Zmien a doplnkov 07 Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.6.2021 
 

 
UZNESENIE č. 482/2014/B,C,D,E,F (23. MiZ, 11.2.2014) 
zmenené uznesením: 
UZN. č. 499/2014/F (12. mim. MiZ, 15.4.2014) p. Zajac: v bodoch B, C, D, E, F plnenie: „plní 
sa“. 
UZN. 518/2014/B (25. MiZ, 17.6.2014) TP: 31.12.2014 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016 
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
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B.  ukladá prednostovi 
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, v rámci 
stavebného konania uplatnil požiadavku vo svojom stanovisku na vybudovanie chodníka 
na strane rodinných domov. 
 
C.  ukladá prednostovi 
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, obstaral v čo 
najkratšom čase projektovú dokumentáciu pre zmenu verejnoprospešnej stavby „účelová 
komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves. 
 
D.  ukladá prednostovi 
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, do realizácie 
stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ pripravil návrh a prerokoval s Dopravným 
inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu 
slabozrakých a nevidomých. 
 
E.  ukladá prednostovi 
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou 
stavby podľa bodu D. pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné 
opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých. 
 
F.  žiada starostku a prednostu 
aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného objektu na Svrčej ulici 
dôsledne chránili verejný záujem a prihliadali na oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej 
lokality a žiakov ZŠ Svrčia. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Spracovaná projektová dokumentácia pre stavbu „Oprava a údržba komunikácie Svrčia – 
Chodník na Svrčej ulici“ je zaktualizovaná. V rámci tejto dokumentácie je navrhnuté rozšírenie 
komunikácie v Svrčej ul. v šírke 5,5 m a jej vybavenie obojstrannými chodníkmi (v šírke 1,5 m 
na strane s existujúcou zástavbou rodinných domov, v šírke 2,0 m na strane opačnej). Obidva 
chodníky sú v spracovanej dokumentácii vybavené prvkami umožňujúcimi bezpečný pohyb 
slabozrakých a nevidomých. 
V súčasnosti prebieha príprava realizácie opravy predmetnej komunikácie a chodníkov 
po oboch stranách komunikácie. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.6.2021 
 

 
UZNESENIE č. 524/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) 
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: 31.8.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.11.2015 
UZN. č. 208/2016/B (16. MiZ 2016, 28.6.2016) TP: 31.12.2016 
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
B.  schvaľuje 
Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného 
plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ, október 
2013“. 
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Plnenie: Plní sa. 

Miestny úrad zabezpečil, prostredníctvom verejného obstarávania, nového spracovateľa 
územného plánuzóny (ÚPN-Z) – Ing. arch. Karol Balaš, ktorýspracoval návrh ÚPN-Z. 
 
Harmonogram prác na ÚPN-Z 

 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými 
orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia, 
s vlastníkmi nehnuteľností v území, 

 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z, 
 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z, 
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami 

a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, 

 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava, 
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z, 

 
Navrhovaný termín predĺženia: 30.6.2021 

 

 
UZNESENIE č. 578/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP:31.12.2016 
UZN. č. 272/2017/B (24. MiZ 2017, 14.2.2017) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
A.  berie na vedomie 

informáciu o predmetnej petícii. 
 
B.  odporúča 
komisii výstavby a územného plánu aby sa predmetnou petíciou zaoberala na najbližšom 
zasadaní a navrhla odborný postup k ochrane dosiahnutej kvality životného prostredia 
obyvateľov dotknutého územia, navrhla zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby.  
 

T: najbližšie zasadnutie MiZ 
 
Plnenie: Plní sa. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje obstarávanie Územného plánu zóny Karlova 
Ves – Líščie údolie (ÚPN-Z) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Eva 
Balašová a spracovávanie územného plánu zóny prostredníctvom spracovateľa – 
AŽ PROJEKT s.r.o. 
V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie uplatnených pripomienok, stanovísk a námietok 
k návrhu zadania ÚPN-Z. Po vyhodnotení stanovísk a pripomienok požiada mestská časť 
o posúdenie zadania ÚPN-Z Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 
Prerokované zadanie, po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava, bude 
predložené na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 
 
Harmonogram prác na ÚPN-Z 

 spracovanie čistopisu zadania po jeho schválení v miestnom zastupiteľstve, 
 spracovanie návrhu ÚPN-Z, 
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 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými 
orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia, 
s vlastníkmi nehnuteľností v území, 

 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z, 
 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z, 
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami 

a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava, 
 schválenie ÚPN-Z v miestnom zastupiteľstve po obdržaní súhlasného stanoviska 

Okresného úradu Bratislava, 
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z, 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.6.2021 
 

 
UZNESENIE č. 579/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 30.6.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 30.6.2016 
UZN. č. 228/2016/B (20. MiZ 2016, 27.9.2016) TP: 31.12.2017 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 10/2019/B (2. MiZ 2019, 19.2.2019) TP: 31.12.2019 
UZN č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
žiada starostku 
aby predložila na nasledujúce miestne zastupiteľstvo správu o plnení zmluvy na zhotovenie 
ÚPN-Z -Karloveská zátoka. Informácia musí obsahovať podrobné porovnanie už realizovaných 
prác a harmonogramu obsiahnutý už v zmluve so zhotoviteľom ÚPN-Z - Karloveská zátoka. 
 
Plnenie: Plní sa. 

V procese obstarávania Územného plánu zóny Karloveská zátoka (ÚPN-Z) boli zabezpečené 
prípravné práce a spracované prieskumy a rozbory. Následne bol spracovaný návrh zadania, 
ktorý bol prerokovaný s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými orgánmi 
a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia. K návrhu zadania 
ÚPN-Z vydal 24.09.2018 stanovisko Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky, v ktorom ako príslušný orgán územného plánovania súhlasil s predložením návrhu 
zadania ÚPN-Z na schválenie miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. 
Zadanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka bolo schválené miestnym zastupiteľstvom 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 19.02.2019. 
 
Harmonogram prác na ÚPN-Z 

 spracovanie návrhu ÚPN-Z, 
 prerokovanie návrhu ÚPN-Z s verejnosťou, s orgánmi územného plánovania, s dotknutými 

orgánmi a organizáciami, so správcami dopravného a technického vybavenia územia, 
s vlastníkmi nehnuteľností v území, 

 vyhodnotenie stanovísk a pripomienok získaných v priebehu prerokovania návrhu ÚPN-Z, 
 zapracovanie akceptovaných pripomienok do upraveného návrhu ÚPN-Z, 
 predloženie upraveného návrhu ÚPN-Z s vyhodnotenými stanoviskami a pripomienkami 

a s potrebnými prílohami na preskúmanie Okresnému úradu Bratislava, 
 schválenie ÚPN-Z v MiZ po obdržaní súhlasného stanoviska Okresného úradu Bratislava, 
 spracovanie čistopisu ÚPN-Z 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.6.2021 
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UZNESENIE č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015) 
UZNESENIE č. 71/2015/B (5. MiZ, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015 
UZNESENIE č. 94/2015/B (7. MiZ, 22.9.2015) 2. zmenu textu uznesenia č. 43/2015 zo dňa 
17.3.2015 nasledovne: 
a) V bode B1. za slovo „mesiaca“ sa vkladajú slová „vyplatené z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a na základe dobrovoľne a včas poskytnutých dokladov o výplate z 
iného verejného rozpočtu a ak doklady o výplate z iného verejného rozpočtu nebudú k 
dispozícii, čo sa vyjadrí v informačnom súbore poznámkou neposkytnuté, do 25. dňa po 
skončení polroka na základe žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorých nezískanie v zákonnej 
lehote sa vyjadrí v informačnom súbore poznámkou nesprístupnené“. 
b) text: TK: ... „k 31.5. a 3.11. nahradiť textom: „k 30.6. a 31.12.“ 
 
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejňovať na webovom sídle (internetovej 
stránke) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na 
hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate, alebo platových 
pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon 
pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady, poslancov miestneho 
zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uhrádzaných 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy 
do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným v § 19 Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
 
 a) titul, meno, priezvisko, 
 b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie 
 a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
 c) mzda, plat, alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
 všetkých verejných volených funkcií starostu mestskej časti, zástupcu starostu mestskej 
časti, tajomníka miestnej rady mestskej časti a poslanca orgánu územnej samosprávy v poradí 
podľa výšky súm vyplatených z verejných rozpočtov. 

T: trvale od 1.4.2015 
TK: polročne, k 31.5. a 30.11. bežného roka 

Plnenie: Plní sa priebežne. 
Požadované informácie sú zverejňované pravidelne mesačne, v prípade verejných funkcií 
mimo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves štvrťročne, na webovom sídle mestskej časti: 
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/ziadost-o-informacie/proces-
vybavovania/zverejnovanie-prijmu-verejnych-funcionarov-mestskej-casti/ 
 

 
UZNESENIE č. 319/2017/C2. (27. MiZ 2017, 27.6.2017) T: MiZ september 2017 
UZN. č. 369/2017/B (32. MiZ 2017, 19.12.2017) TP: 27.2.2018 
UZN. č. 387/2018/B (33. MiZ 2018, 27.2.2018) TP: 30.4.2018 
UZN. č. 418/2018/B (35. MiZ 2018, 26.6.2018) TP: 31.8.2019 
UZN. č. 71/2019/B (7. MiZ 2019, 24.9.2019) TP: 31.12.2019 
 
C. žiada 
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
2. prednostu predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu o 
výsledkoch právnej analýzy stavu neplnenia zmluvných podmienok Bratislavskej teplárenskej, 



 9 

a. s. a predložiť plán aktivít miestneho úradu vedúcich k vymáhaniu plnenia týchto zmluvných 
povinností. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Bratislavská teplárenská, a.s. zaslala mestskej časti list, v ktorom uznala, že v rokoch 2015 
a 2016 neuhradila ročnú platbu v dohodnutej výške 81 128,09 eur v zmysle podmienok 
Koncesnej zmluvy a zároveň pre rok 2017 deklarovala tri investície v celkovej výške 
218 482,97 eur a to konkrétne: 
  
-meranie spotreby TUV pre OST 954 Nábělkova vo výške 84 511,75 eur 
-meranie spotreby TUV pre OST 992 Veternicova vo výške 47 311,00 eur 
-úprava rozvodov BD Adámiho 12-22 a Nováckého 8 vo výške 86 660,22 eur 
  
Rozdiel vo výške 24 901,30 € bol poukázaný na účet mestskej časti. Mestská časť odoslala v 
apríli 2018 Bratislavskej teplárenskej, a.s. list, ktorým deklarovala svoje nesúhlasné právne 
stanovisko k výškam úhrad tak ako je uvedené vyššie. 
V decembri 2018 boli na účet MČ poukázané finančné prostriedky vo výške 81.128 eur. 
V decembri 2019 boli na účet MČ poukázané finančné prostriedky vo výške 81 128 eur. 
V decembri 2020 boli na účet MČ poukázané finančné prostriedky vo výške 81 128 eur. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021 
 

 
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 
UZN. č. 437/2018/B (36. MiZ 2018, 25.9.2018) TP: 31.3.2019 
UZN. č. 36/2019 (3. MiZ 2019, 20.5.2019) TP: 31.12.2019 
UZN. č 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
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. 
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. Mestská časť spolupracuje s Magistrátom ohľadne súčinnosti pri 
hľadaní vhodných miest na ďalšie kontajnerové stojiská. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021 
 

 
UZNESENIE č. 369/2017/C (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 
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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 
UZN. č. 437/2018/B (36. MiZ 2018, 25.9.2018) TP: 31.3.2019 
UZN. č. 36/2019 (3. MiZ 2019, 20.5.2019) TP: 31.12.2019 
UZN. č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
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 tejto činnosti sa ďalej pokračuje, riešenie si vyžaduje dlhší 
proces.  

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021 
 

 
UZNESENIE č. 382/2017 (32. MiZ 2017, 19.12.2017) 
UZN. č. 437/2018/B (36. MiZ 2018, 25.9.2018) TP: 31.3.2019 
UZN. č. 36/2019 (3. MiZ 2019, 20.5.2019) TP: 31.12.2019 
UZN. č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 31.12.2020 
 
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, 
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3. návrh modelu podľa bodu č. 2 tohto uznesenia predložiť na rokovanie komisie pre 
dopravu v septembri 2018. 

 
Plnenie: Plní sa. 
So spoločnosťou GOSPACE Tech s. r. o. realizovala naša samospráva 2 pilotné projekty, kde 
sme skúšali využiteľnosť technológie SPOT pre rozdielne prípady využitia.  
Prvý spôsob monitorovaného parkovania bol zavedený na Borskej ulici, pred obchodným 
domom CENTRUM, kde je 15 parkovacích miest pre krátkodobé parkovanie na maximálne 2 
hodiny.  
Druhý spôsob bol realizovaný na Pribišovej ulici. Bolo osadených 23 senzorov GOSPACE na 
rezervovaných parkovacích miestach pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP). ZŤP 
osobám boli pridelené "iPermit" karty, ktoré sú spárované so senzorom. Systém monitoruje, ak 
zaparkuje na vyhradené miesto neoprávnené vozidlo (tzn. bez iPermit karty).Upozornenie príde 
prostredníctvom e-mailusprávcovi systému a podľa dohody aj mestskej polícii. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2021 
 

 
UZNESENIE č. 383/2017/B1 (32. MiZ, 19.12.2017) 
UZN. č. 404/2018/B (34, MiZ 2018, 24.4.2018) TP: 31.12.2018 
UZN. č. 404/2018/B (34, MiZ 2018, 24.4.2018) TP: 30.6.2019 
 
A. súhlasí 
so zámerom vybudovať zariadenie sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi v spolupráci s 
partnerskou organizáciou. 
 
 
 
B. žiada prednostu miestneho úradu: 
1. spracovať podmienky na vypísanie výberového konania na výber partnerskej organizácie, 
 

T: 31.3.2017 
 
2. po výbere partnerskej organizácie predložiť v spolupráci s partnerskou organizáciou časový 
harmonogram vybudovania zariadenia sociálnych služieb (prípravné práce, zriadenie 
organizácie, spracovanie projektu, stavebné konania, realizácia projektu a i.) vrátane 
predpokladaných finančných prostriedkov na vybudovanie a prevádzku zariadenia, ktoré bude 
treba vyčleniť v rozpočte mestskej časti. 

T: 30.9.2018 
TK: polročne k 30.6. a 31.12 

Plnenie: Plní sa. 
Stav plnenia uznesenia je súčasťou informatívnych materiálov predložených na 15. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
 

 
UZNESENIE č. 81/2019/C1(7. MiZ, 24.9.2019) 
UZN. č. 111/2020/B (10. MiZ 2020, 11.2.2020) TP: 21.4.2020 
UZN. č. 122/2020/B (12. MiZ 2020, 30.6.2020) TP: 22.9.2020 
UZN. č. 146/2020/B (13. MiZ 2020, 22.9.2020) TP: 31.12.2020 
 
na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: 

C. odporúča 
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1. spracovať kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti podľa typu 
nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu nehnuteľnosti 
v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe navrhnúť tzv. minimálne ceny prenájmu pre 
jednotlivé kategórie nehnuteľností. 

T: 31.12.2019 
 
Plnenie: Plní sa. 
Majetkové oddelenie spracúva kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti 
podľa typu nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu nehnuteľnosti a 
v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe pripravuje koncepciu prenajímania nehnuteľností v 
správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves - návrh cenovej mapy, ktorej význam spočíva 
v určení hodnoty prenájmu nehnuteľností. Na rokovanie miestneho zastupiteľstva 22.09.2020 
bol predložený informačný materiál - pasportizácia majetku mestskej časti, ktorý slúži ako 
východiskový pre koncepciu nakladania s majetkom vo vlastníctve mestskej časti a majetkom 
zvereným do správy mestskej časti. 
Na rokovanie 23. februára 2021 bude predložený materiál Informácia o bytoch a ubytovacích 
zariadeniach vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní 
s týmto majetkom. 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.06.2021 
 

 
UZNESENIE č. 150/2020 (13. MiZ, 22.9.2020) 
 
A. schvaľuje 
prijatie návratnej bezúročnej  finančnej výpomoci (pôžičky) poskytnutej Ministerstvom financií 
SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a to v 
maximálnej výške 319 870 € na krytie kapitálových a/alebo bežných výdavkov roku 2020.  
Zároveň žiada starostku v termíne do 31.12.2020 o predloženie vyčíslenia použitia takto 
získaných finančných prostriedkov.  
 
B. splnomocňuje 
starostku v predmetnej veci konať. 

T:31.12.2020 
 
Plnenie: Splnené. 
Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom financií SR vo výške 319 870 € boli použité 
na krytie kapitálových výdavkov v programoch 7.1 Rekonštrukcie materských škôl, 7.2 
Rekonštrukcie základných škôl a 6.2 Vybudovanie komunikácie Svrčia podľa rozpočtového 
denníka nachádzajúceho sa v prílohe. 
 

 
UZNESENIE č.165/2020 (14. MiZ, 15.12.2020) 
 
E. žiada 
starostku mestskej časti: 
1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 
583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 
2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí 
rozpočtovéhoopatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 
 
 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
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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. 
V roku 2021 k dátumu vyhodnocovania plnenia uznesení nebolo prijaté rozpočtové opatrenie 
starostky. 
 

 
 
 

 
 


