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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. č. 81/2019/C1 (7. MiZ, 24.9.2019). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 165/2020/E (14. MiZ, 15.12.2020), 
b) uznesenie č. 253/2021 (20. MiZ, 28.9.2021) 
 

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

termín 
Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014/B,
C,D,E,F 

30.9.2021 31.3.2022 

 

 
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 
UZN. č. 181/2021/B (15. MiZ 2021, 23.2.2021) TP: 30.6.2021 
UZN. č. 232/2021/B (20. MiZ 2021,28.9.2021) 30.9.2021 
 
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. 
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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: 31.3.2022 
 

 
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 
UZN. č. 232/2021/B (20. MiZ 2021,28.9.2021) TP: 14.12.2021 
 
na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: 

C. odporúča 

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: Splnené. 
Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2021 je predložený materiál Koncepcia 
nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v ktorom je spracovaná 
kategorizácia nájmov nehnuteľností v zmysle prijatého uznesenia. 
 

 
UZNESENIE č. 165/2020/E (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. 
583/2004 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. 
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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 30.06.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2021 a dňa 24.08.2021 bolo 
prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2021. O prijatí rozpočtových opatrení bola 
informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 09.09.2021 a následne 
boli rozpočtové opatrenia doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva dňa 28.09.2021. 
Dňa 05.10.2021 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2021. O prijatí rozpočtového 
opatrenia bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní dňa 
25.11.2021. Rozpočtové opatrenie je doložené do informatívnych materiálov na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2021. 
 

 
UZNESENIE č. 253/2021 (20. MiZ, 28.9.2021) 
 
žiada 
prednostu miestneho úradu spracovať a predkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
správu „Informatívny materiál o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov 
a projektových dokumentácií“ v nasledovnej štruktúre: 
 
1. Položka v rozpočte 
2. Názov predmetu investície 
3. Opis predmetu investície 
4. Typ obstarávania 
5. Odhadovaný náklad 
6. Vysúťažený náklad 
7. Stav investície v rozdelení:   

a) ukončené, 
b) v realizácii (popis stavu realizácie – štúdia uskutočniteľnosti, inžinierska činnosť, typ  

obstarávania, stavebné povolenie, projektová dokumentácia atď.), 
c) plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva, 
d)  nezačaté.  

 
Termín: k 30.05. a k 30.11. kalendárneho roka 

 
Plnenie:  Plní sa. 
Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2021 je predložený informatívny materiál 
stav prípravy investičných zámerov, investícií a projektov k 30.11.2021. 


