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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
(8. volebné obdobie) 

 
U Z N E S E N I A  č. 254  – 271/2021 

 
Z 21. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
zo dňa 14.12.2021 

 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 21. zasadnutiu MiZ. 
UZNESENIE č. 254/2021 
 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 
UZNESENIE č. 255/2021 
 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2021 zo dňa 
14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií. 
UZNESENIE č. 256/2021 
 
4. Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 257/2021 
 
5. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 
Bratislava -Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 258/2021 
 
6. Žiadosť Ing. Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6, k. ú. Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 259/2021 
 
7. Žiadosť Ing. Oláha o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 260/2021 
 
8. Žiadosť JUDr. Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13, 
2300/15, k. ú. Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 261/2021 
 
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. 
UZNESENIE č. 262/2021 
 
10. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov 
v Základnej škole Karloveská 61. 
UZNESENIE č. 263/2021 
 
11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 264/2021 
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12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Jamnického – Nad 
Sihoťou“. 
UZNESENIE č. 265/2021 
 
13. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV. 
UZNESENIE č. 266/2021 
 
14. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022. 
UZNESENIE č. 267/2021 
 
15. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 
UZNESENIE č. 268/2021 
 
16. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
UZNESENIE č. 269/2021 
 
17. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022. 
UZNESENIE č. 270/2021 
 
18. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2021. 
UZNESENIE č. 271/2021 
 
19. Rôzne. 
K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 

 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu 
s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 14.12.2021. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 254/2021  
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 

 

 
K bodu 2. 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 
2024. 

 
UZNESENIE č. 255/2021  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. schvaľuje 
 

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 nasledovne : 
a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 22 203 170 Eur vrátane 

finančných operácií, 
b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške 22 196 503 Eur 

vrátane finančných operácií, 
c) príjmy bežného rozpočtu 16 046 810 Eur, výdavky bežného rozpočtu 15 921 818 Eur a prebytok 

bežného rozpočtu 124 992 Eur, 
d) príjmy kapitálového rozpočtu 2 519 987 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 6 181 085 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu 3 661 098 Eur, 
e) príjmové finančné operácie 3 636 373 Eur, výdavkové finančné operácie 93 600 Eur, 
f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 
2. použitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 279 138 Eur ako použitie 

finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu. 
3. použitie Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo 

výške 255 000 Eur ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu. 
4. použitie Fondu tepelného hospodárstva  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 63 000 Eur 

ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu.    
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B. schvaľuje 
 
1. rozpočet  príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.  
2. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62. 
3. rozpočet rozpočtovej organizácie Spojená škola Tilgnerova 14. 
4. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Karloveská 61. 

 
 

C. berie na vedomie  
 

návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves na roky  2023 a 2024. 
 
 

D. schvaľuje 
 

prijatie investičného úveru vo výške maximálne 1 915 000 Eur, s dobou splácania 10 rokov, s fixnou 
úrokovou sadzbou maximálne 0,43% p. a., od Všeobecnej úverovej banky, a. s. na základe ponukového 
konania, za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a obnovy cestných komunikácií. 
 

E. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2022: 

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 
ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka presunom 
rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného rozpočtu nasledovne: 

a) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 3 % celkových 
výdavkov rozpočtu, 

b) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami 
rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci jedného programu, 

c) vykonávať presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych potrieb 
mestskej časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní zákonom 
stanovených podmienok, 

2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 možno realizovať presunom rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a neznížil sa rozpočtovaný 
prebytok, 

3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 
ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, 

4. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 
ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka viazanie 
rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak 
sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného 
fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím  účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných 
v minulých rokoch. 
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F. 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. 

 

 
K bodu 3. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. .../2021 zo dňa 
14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií. 

 
UZNESENIE č. 256/2021  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2021 zo dňa 14.12.2021 
o podmienkach poskytovania dotácií s účinnosťou od 01.01.2022. 
 

 
K bodu 4. 
Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 
UZNESENIE č. 257/2021  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 
koncepciu nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

 
K bodu 5. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. 
ú. Bratislava – Karlova Ves. 

UZNESENIE č. 258/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže (dedič): 
 

Por. 
č. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Alena Vargová 
Urpínska 4 
851 07 Bratislava 

1038 
Pozemok pod garážou 
Devínska cesta 

18 1,97 01.01.2022 
neurčito 
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2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok - všeobecne v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa nasledovnému nájomcovi:  

 

Por. 
č. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Vladimír Miškeřík 
Devínska cesta 30 
841 04 Bratislava 

3130/3 
3115/8 
Pozemky pod 
garážami pre lode, 
Karloveská zátoka 

21 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2022- 
31.12.2022 
 

 
 
3. Predĺženie doby nájmu na pozemky - všeobecne v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
nasledovným nájomcom:  
 

Por. č. Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. OZTON s. r. o. 
Rőntgenova 14 
Bratislava 

3128/1,  
3130/3  
a 3115/8 
Pozemky pod 
garážami pre lode, 
Karloveská zátoka 

200 
56 
100 

1,97 
1,97 
0,99 

01.01.2022-
31.12.2022 

2. Jozef Benčúrik 
Devínska cesta 18 
Bratislava 

3130/3 
3115/8 
Pozemky pod 
garážami pre lode, 
Karloveská zátoka 

51,30 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2022-
31.12.2022 

3. Vladimír Haman 
Saratovská 2 
Bratislava 

3130/3 
3115/8 
Pozemky pod 
garážami pre lode, 
Karloveská zátoka 

29,20 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2022-
31.12.2022 

 
 

B. splnomocňuje 
 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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K bodu 6. 
Žiadosť Ing. Silvie Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6  
v k. ú. Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 259/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

neschvaľuje 
 
zámer odpredať na základe žiadosti žiadateľky Ing. Silvie Slosarčíkovej pozemok registra C-KN parc. č. 
2998/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2, k. ú. Karlova Ves, do výlučného vlastníctva 
žiadateľky , v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 
K bodu 7. 
Žiadosť Ing. Ľubomíra Oláha o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3  
v k. ú. Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 260/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
zámer odpredať na základe žiadosti žiadateľa Ing. Ľubomíra Oláha časti pozemku registra C-KN parc. č. 
2954/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5899 m2, k. ú. Karlova Ves, do výlučného 
vlastníctva žiadateľa, vo výmere cca 90 m2 a cca 2000 m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 
K bodu 8. 
Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 
a 2300/15 v k. ú. Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 261/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
zámer odpredať na základe žiadosti žiadateľky JUDr. Evy Pistovičovej pozemky registra C – KN k. ú. 
Karlova Ves 
parc. č. 2300/12 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 78 m2,  
parc. č. 2300/13 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 137 m2, 
parc. č. 2300/15 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 m2, 
na Šaštínskej ulici do výlučného vlastníctva žiadateľky s manželom, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
za kúpnu cenu, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom, 
 

B. splnomocňuje 
 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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K bodu 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. 

 
UZNESENIE č. 262/2021  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

neschvaľuje 
 
nájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 3651/150 – ostatná plocha o výmere 44 m2, k.ú. Karlova Ves, 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10, zastúpených správcom Bytové 
družstvo „Centrum“ Bratislava, Záhradnícka 25, Bratislava, IČO: 00176834, v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 

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

UZNESENIE č. 263/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov prenájom  nebytového priestoru o celkovej výmere 58,20 m2  (učebňa o 
výmere 34,20 m2 a kabinet o výmere 24,00 m2), ktoré sa nachádzajú v objekte Základnej školy Karloveská 
61 nájomcovi o.z. Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, IČO: 31787436, Tomášikova 28, Bratislava, 
ktoré budú využívané ako ateliér textilnej a výtvarnej tvorby pre členov klubu a v rámci predmetu 
ARTEFILETIKA pre deti navštevujúce ZŠ Karloveská 61 s nájomným vo výške 1,00 €/rok s platbou za 
energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu podľa technického prepočtu a s dobou prenájmu od 
01.01.2022 do 30.06.2022.  
  

B. splnomocňuje 
  
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.  
 

 
K bodu 11. 
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok. 
 

UZNESENIE č. 264/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku z databázy majetku a 
účtovníctva v celkovej obstarávacej cene: 34 514,- Eur, podľa zoznamu (Prílohy č. 1) z rokovania 
vyraďovacej a likvidačnej komisie zo dňa 8.10.2021.                     
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B. súhlasí 
 
s predajom vyradeného majetku za najvyššiu ponúknutú sumu a s fyzickou likvidáciou majetku 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
C. schvaľuje 

 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok v celkovej výške 73 868,81 Eur podľa 
zoznamu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia a daňových pohľadávok v celkovej 
výške 17 862,19 Eur podľa zoznamu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia a ich 
odpísanie v účtovnej evidencii. 

 
D. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 
 

K bodu 12. 
Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY JAMNICKÉHO – 
NAD SIHOŤOU. 
 

UZNESENIE č. 265/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY JAMNICKÉHO – NAD SIHOŤOU. 

 
B. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 13. 
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2022-2026. 
 

UZNESENIE č. 266/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
volí 

 
za prísediacich na Okresnom súde Bratislava IV na funkčné obdobie 2022 – 2026 týchto kandidátov: 
 
1. Mgr. Peter Buzáš, bydlisko Bratislava-Karlova Ves, 
2. Mgr. Jana Hložeková, bydlisko Bratislava-Karlova Ves, 
3. JUDr. Miloslav Hrádek, LL.M., zamestnaný v Bratislava-Karlova Ves, 
4. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, bydlisko Bratislava-Karlova Ves. 
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K bodu 14. 
Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2022. 
 

UZNESENIE č. 267/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 
2022. 
 

B. odporúča 
 
1. predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva 

podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva v roku 2022. 

2. starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu zasadnutí 
komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022. 

 

 
K bodu 15. 
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
 

UZNESENIE č. 268/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.   schvaľuje 

 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne Majerníkova 62, Bratislava v termíne od 
01.01.2022 do 31.08.2022.  
 
Výška nájomného je stanovená na 25,00 € / 1 dráha / 1 hodina v zmysle Uznesenia č. 212/2021 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.04.2021, v maximálnom rozsahu: 
 

Por. č. Názov Športová aktivita Maximálny 
počet hodín / 

dráh (1 mesiac) 

Maximálny 
príjem  

(1 mesiac) 
1 Vysokoškolský športový 

klub FTVŠ UK 
Lafranconi 

plávanie, plutvové 
plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

2 Radovan Klikáč plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 
3 Zuzana Praženková plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 
4 Vodácky klub Tatran 

Karlova Ves - Bratislava, 
o.z. 

športová príprava - 
plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

5 Kanoistický klub Slávia 
UK Bratislava 

športová príprava - 
plávanie 

92 dráh/hodín 2 300,00 € 

6 Longital Sport Club športová príprava - 
plávanie 

92 dráh/hodín 2 300,00 € 
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7 Ján Homola kondičná príprava - 
plávanie 

92 dráh/hodín 2 300,00 € 

 
V tabuľke je uvedený maximálny počet dráho-hodín, ktoré si môže subjekt v konkrétnom mesiaci 
zarezervovať. Ako jednotka nájmu sa berie dráho-hodina, teda nájom jednej dráhy na hodinu. 

 
B. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 16. 
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. 
 

UZNESENIE č. 269/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci – Kontrola procesu evidencie a 
vymáhania pohľadávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a správu o kontrolnej 
činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci – Priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj v 
podmienkach Mestskej časti Bratislava. 
 

 
K bodu 17. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 
 

UZNESENIE č. 270/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje  

 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022. 
 

 
K bodu 18. 
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2021. 
 

UZNESENIE č. 271/2021  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 

miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 
M. odmenu  za  obdobie júl až december  2021  v sume 30 % zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 
2021. 
 

 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 


