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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 
 

UZNESENIE č. 18/2021 
 
 

z 18. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 30. 11. 2021 
 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 30.11.2021 schválila 
tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Plnenie uznesení splatných k 21. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 

2024. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2021 zo dňa 

14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií. 
4. Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
5. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 

v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
6. Žiadosť Ing. Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6, k. ú. Karlova 

Ves. 
7. Žiadosť Ing. Oláha o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova Ves. 
8. Žiadosť JUDr. Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 

2300/13, 2300/15, k. ú. Karlova Ves. 
9. Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 o nájom časti 

pozemku registra C-KN parc. č. 3651/150 v k. ú. Karlova Ves pre zriadenie kontajnerových 
stojísk. 

10. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov 
v ZŠ Karloveská 61. 

11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

12. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Jamnického – Nad 
Sihoťou“. 

13. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV. 
14. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022. 
15. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 
16. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.11.2021 
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MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 
 
K bodu 1: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k 21. 
zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0    
 
 
K bodu 3: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2021 zo dňa 14.12.2021 o podmienkach 
poskytovania dotácií a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Koncepcia nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť do miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv 
a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0   
 
 
K bodu 6: 
Na návrh poslanca Buzáša: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Slosarčíkovej 
o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 2 (neschvaľuje zámer). 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 7: 
Na návrh poslanca Buzáša: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Oláha o odkúpenie časti 
pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť  na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 2 (neschvaľuje) v zmysle stanoviska finančnej 
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komisie zo dňa 25.11.2021 k tomuto bodu . 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť JUDr. Pistovičovej 
o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13, 2300/15, k. ú. Karlova Ves a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 1  zdržal sa: 0   
 
 
K bodu 9: 
Na návrh poslanca Buzáša: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 o nájom časti pozemku registra C-KN parc. 
č. 3651/150 v k. ú. Karlova Ves pre zriadenie kontajnerových stojísk a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 2 (neschvaľuje) v zmysle stanoviska finančnej 
komisie zo dňa 25.11.2021 k tomuto bodu . 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Klubu textilných 
výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61 a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyradenie prebytočného 
a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Jamnického – Nad Sihoťou“ a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na voľbu prísediacich pre 
Okresný súd Bratislava IV a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 14: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala a odporúča materiál Harmonogram zasadaní 
komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022 predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 15: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom dráh Školskej plavárne 
Majerníkova 62 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K  bodu 16 - Rôzne:   
1. Poslanec Magát – požiadal o riešenie situácie zvýšeného pohybu diviakov cez územie Karlovej 

Vsi. 
2. Poslanec Magát – požiadal o tlmočenie poďakovania za inštaláciu adventného venca na Námestí 

sv. Františka. 
 
V rámci bodu rôzne uznesenie nebolo prijaté. 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 21. zasadnutie MiZ (14. 12. 2021) tieto materiály: 
 

1. Plnenie uznesení splatných k 21. zasadnutiu MiZ . 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 

a 2024. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2021 zo 

dňa 14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií. 
4. Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
5. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 

v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
6. Žiadosť Ing. Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6, k. ú. Karlova 

Ves. 
7. Žiadosť Ing. Oláha o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova 

Ves. 
8. Žiadosť JUDr. Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 

2300/13, 2300/15, k. ú. Karlova Ves. 
9. Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 o nájom 

časti pozemku registra C-KN parc. č. 3651/150 v k. ú. Karlova Ves pre zriadenie 
kontajnerových stojísk. 

10. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov v ZŠ Karloveská 61. 

11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé upustenie 
od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

12. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Jamnického – Nad 
Sihoťou“. 

13. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV. 
14. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022. 
15. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 

 
 
 
 
  Dana Čahojová, v. r. 
                   starostka 


