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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

(8. volebné obdobie) 

 

U Z N E S E N I A  č. 273  – 283/2022 

 

Z 23. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 22. 2. 2022 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 23. zasadnutiu MiZ. 

UZNESENIE č.273/2022 

 

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021. 

UZNESENIE č.274/2022 

 

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o 

pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti zdravotníctva a v oblasti hospodárenia s majetkom 

Bratislavy. 

UZNESENIE č.275/2022 

 

4. Návrh na opätovné predĺţenie nájomnej zmluvy č. 3240364311 z dôvodu predĺţenia prerušenia nájmu 

pre umiestnenie detí z MŠ Kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu MŠ do priestorov uţívaných 

Rodinným centrom Dlháčik, o. z. 

UZNESENIE č.276/2022 

 

5. Návrh na financovanie rekonštrukcie strechy v budove školy na Majerníkovej 60 formou predplatenia 

nájomného nájomcom CENADA, n. o.. 

UZNESENIE č.277/2022 

 

6. Návrh na schválenie výšky zľavy z nájomného pre ţiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou SR 

na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID 19 – 3. vlna. 

UZNESENIE č.278/2022 

 

7. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺţenie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 

Bratislava -Karlova Ves. 

UZNESENIE č.279/2022 

 

8. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov reg. C KN parc. č. 12 a 13 k. ú. Karlova Ves  a objektu súp. 

č. 694 na ulici Borská 2 za účelom vybudovania a prevádzkovania zariadenia sociálnych sluţieb 

spoločnosti BORMED, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 2677/12, Bratislava. 

UZNESENIE č.280/2022 
 

9. Návrh štatútu denného centra mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

UZNESENIE č.281/2022 

 

10. Návrh na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves „Kaskády -

modelové riešenie zráţkových vôd na verejnom priestranstve (3.etapa)“. 

UZNESENIE č.282/2022 
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11. (Nový) Návrh poslankyne Zemanovej: Ţiadosti o dotácie na rok 2022. 

UZNESENIE č. 283/2022 

 

12. Rôzne. (V pôvodnom návrhu bod č. 11) 

K bodu nebolo prijaté ţiadne 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 22.2.2022. 
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K bodu 1.  

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 273/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. berie na vedomie 

 

1. priebeţne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

 uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015). 

 

B. schvaľuje 

 

predĺţenie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

  

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný 

termín 

Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 31.12.2021 TP: 30.6.2022 

2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 31.12.2021 TP: 30.6.2022 

3. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.12.2021 TP: 30.6.2022 

4. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 31.12.2021 TP: 30.6.2022 

5. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 31.12.2021 TP: 30.6.2022 

6. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 31.12.2021 TP: 30.6.2022 

7. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 31.12.2021 TP: 31.12.2022 

8. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 31.12.2021 TP: 31.12.2022 

9. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 31.12.2021 TP: 31.12.2022 

10. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 31.12.2021 TP: 31.12.2022 

 

C. zrušuje 

 

uznesenie č. 383/2017/B1, B2 (32. MiZ, 19.12.2017). 

 

 

K bodu 2. 

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. 

 

UZNESENIE č. 274/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

1. správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021. 

2. informáciu miestneho kontrolóra o rozšírení plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 na 

základe pokynu starostky mestskej časti Bratislava–Karlova Ves vo veci optimalizácie spotreby 

nákladov pri nákupe energií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súvislosti so 

všeobecným nárastom cien za elektrinu a plyn. 
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K bodu 3. 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti zdravotníctva a v oblasti hospodárenia 

s majetkom Bratislavy. 

 

UZNESENIE č. 275/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 33, 34 (pôsobnosti 

v oblasti zdravotníctva - pohrebiská)  a článku 80 (oblasť hospodárenia s majetkom Bratislavy - verejné 

obchodné súťaţe). 

 

 

K bodu 4. 

Návrh na opätovné predĺţenie nájomnej zmluvy č. 3240364311 z dôvodu predĺţenia prerušenia 

nájmu pre umiestnenie detí z Materskej školy Kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu materskej 

školy do priestorov uţívaných Rodinným centrom Dlháčik, o.z.. 

 

UZNESENIE č. 276/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. schvaľuje 

 

predĺţenie nájomnej zmluvy č. 3240364311 zo dňa 22.12.2016 v znení jej dodatkov uzavretej medzi 

mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves ako prenajímateľom a Rodinným centrom Dlháčik, o.z. ako 

nájomcom k nebytovým priestorom na Majerníkovej 60, súp. č. 3045, do 28.02.2026 z dôvodu prerušenia 

nájmu od 01.04.2022 do 31.08.2022 pre umiestnenie detí Materskej školy Kolískova 14 do priestorov, 

ktoré sú predmetom nájmu počas rekonštrukcie objektu materskej školy. 

 

B. splnomocňuje 

       

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 5. 

Návrh na financovanie rekonštrukcie strechy v budove školy na Majerníkovej 60 formou 

predplatenia nájomného nájomcom CENADA, n.o. 

 

UZNESENIE č. 277/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

prijatie finančných prostriedkov od CENADA n.o., IČO 37924745, ako nájomné v zmysle zmluvy 

č. 220/2018 zo dňa 3.7.2018 za obdobie od 1.3.2022 do konca doby platnosti nájomnej zmluvy 

31.07.2028 (spolu 77 platieb mesačného nájomného vo výške  2 545,58 Eur) v celkovej výške 

196 009,66 Eur, pričom tieto finančné prostriedky budú pouţité na rekonštrukciu strechy 

na Majerníkovej 60. 
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B. schvaľuje 

 

pouţitie finančných prostriedkov vo výške 196 009,66 Eur ako kapitálový výdavok do rozpočtu mestskej 

časti, program 7, podprogram 7.2 Základné školy – rekonštrukcia strechy na Majerníkovej 60. 

 

C. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 6. 

Návrh na schválenie výšky zľavy z nájomného pre ţiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou 

SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID 19 – 

3. vlna. 

 

UZNESENIE č. 278/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

1. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaţeného uţívania 

nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 155/2020 

Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 

Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení 

zákona č. 92/2020 Z. z. a poţiadali mestskú časť o poskytnutie zľavy v súlade s vyhlásenou 

výzvou Ministerstva hospodárstva SR – v rámci 3. vlny. 

 

2. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaţeného uţívania 

nájomcom, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 155/2020 

Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 

Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení 

zákona č. 92/2020 Z. z. a poţiadali mestskú časť o poskytnutie zľavy v súlade s vyhlásenou 

výzvou Ministerstva hospodárstva SR – v rámci 3.vlny. 

 

 

K bodu 7. 

Návrhna uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺţenie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves.. 

 

UZNESENIE č. 279/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garáţouv súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. 



 6 

c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa - pozemok pod garáţou z dôvodu zmeny vlastníka garáţe (z titulu kúpy): 

 

Por. 

č. 

Nájomca 

Bydlisko 

Parcela č. 

Lokalita 

Výmera 

v m
2
 

Nájomné 

m
2
/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Ing. Patrik Ort 

Segnerova 4  

841 04 Bratislava 

370 

Pozemok pod garáţou 

Segnerova ulica 

20 1,97 01.03.2022 

- neurčito 

 

2. Predĺţenie doby nájmu na pozemky pod garáţamiv 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 m
2
 

Nájomné 

m
2
/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. JUDr. Miloslav Kellner 

Hrachová 12 

821 05 Bratislava 

225 

Púpavová ulica 

20 1,97 01.03.2022 

- neurčito 

2. Pavol Khúla 

Vyšehradská 9 

851 06 Bratislava 

1045 

Devínska cesta 

18 1,97 01.03.2022 

- neurčito 

3. Ing. Jaroslav Mihálik  

a Ing. Beáta Miháliková 

Kuklovská 5 

841 04 Bratislava 

2190/0 

a časť dvora 2193 

Sekulská ulica 

19 

12 

1,97 

0,99 

01.03.2022 

- neurčito 

 

3. Predĺţenie doby nájmu na pozemky vo všeobecnostiv 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 m
2
 

Nájomné 

m
2
/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Andrea Ujvári 

Svetlá 8 

Bratislava 

2954/105,106,107 

a 2954/234 

Prístupová 

komunikácia Staré 

Grunty 

38 0,99 01.03.2022-

28.02.2027 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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K bodu 8. 

Návrhna schválenie prenájmu pozemkov reg. C KN  parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves a objektu 

súp. č. 694 na ulici Borská 2 za účelom vybudovania a prevádzkovania zariadenia sociálnych 

sluţieb spoločnosti BORMED, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 2677/12, Bratislava. 

 

 

UZNESENIE č. 280/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

 

prenájom nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a priľahlého areálu 

nachádzajúcich sa na pozemkoch registra C KN parc. č. 12 s výmerou 1 032 m
2
, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, na ktorom je umiestnená predmetná stavba a pozemok registra C KN parc. č. 13 s 

výmerou 3 205 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, všetko v k.ú. Karlova Ves, zapísaných na 

LV 2513 na Borskej 2 v Bratislave vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava zverené do správy 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, úspešnému uchádzačovi obchodnej verejnej súťaţe spoločnosti 

BORMED, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 2677/12 Bratislava, IČO 44 366 655,na základe vyhodnotenia 

komisiou pre vyhodnotenie súťaţných návrhov ustanovenou miestnym zastupiteľstvom, za nájomné vo 

výške 48 000,00 Eur ročne pre účel kompletnej rekonštrukcie objektu a následného zriadenia a 

prevádzkovania zariadenia sociálnych sluţieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a v súlade so zákonom č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov, a to za podmienok:  

 

a) nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 30 rokov,  

b) nájomca bude povinný vykonať rekonštrukciu a začať prevádzkovať zariadenie sociálnych sluţieb 

najneskôr do troch rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, 

c)  nájomca bude predmet nájmu uţívať výlučne na dohodnutý účel,  

d) nájomca bude povinný vykonať rekonštrukciu predmetu nájmu na vlastné náklady,  

e) hodnota investície (t.j. investovanie finančných zdrojov/prostriedkov do rekonštrukcie predmetu 

nájmu) vynaloţená nájomcom bude čiastočne započítaná do nájomného vzájomným započítaním 

pohľadávok, pričom nájomca bude povinný časť dojednaného nájomného v rozsahu 30%, platiť na 

účet prenajímateľa v pravidelných mesačných platbách, a zvyšná časť nájomného sa započíta oproti 

vynaloţenej investícii nájomcom,  

f) v prípade, ţe hodnota investície nájomcu do rekonštrukcie predmetu nájmu presiahne sumu 

započítanú oproti nájomnému za celú dobu nájmu podľa bodu f), nájomca nebude mať nárok na 

akékoľvek vysporiadanie a úhradu finančných prostriedkov nad rámec sumy započítanej na nájomné, 

ani na ţiadne prípadné zhodnotenie predmetu nájmu pri skončení nájmu v zmysle ust. § 667 ods. 1 

Občianskeho zákonníka,  

g) pri skončení nájmu uplynutím dojednanej doby nájmu sa nájomca zaväzuje odpredať prenajímateľovi 

zhodnotenie predmetu nájmu za cenu vo výške 1 euro,  

h) hodnota investovaných finančných prostriedkov nájomcom do rekonštrukcie predmetu nájmu bude 

limitovaná technickým projektom (výkaz-výmer) predloţeným prenajímateľovizo strany nájomcu 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, 

i) nájomca bude povinný bez zbytočného odkladu po ukončení rekonštrukcie predmetu nájmu, 

najneskôr v lehote určenej nájomnou zmluvou, predloţiť prenajímateľovi vyúčtovanie skutočne 

vynaloţených nákladov/finančných prostriedkov,  

j) nájomca sa zaväzuje v súlade s predloţenou ponukou pri prijímaní klientov preferovať obyvateľov 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pri dodrţaní platných zákonných 

podmienok,  
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k) nájomca bude oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretím osobám 

len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa s výnimkou prenechania 

predmetu nájmu, resp. jeho častí, do podnájmu spoločnosti, občianskemu zdruţeniu a/alebo 

neziskovej organizácii, zaloţenej za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych sluţieb pre 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách, ktorá je majetkovo, personálne a/alebo 

ekonomicky prepojená s nájomcom, 

l) v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia   uznesenia 

miestneho zastupiteľstva, toto uznesenie stráca platnosť. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 9. 

Návrh štatútu denných centier mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

UZNESENIE č. 281/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

štatút denných centier mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

 

K bodu 10. 

Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu„Kaskády - 

modelové pilotné riešenie zráţkových vôd na verejnom priestranstve (3.etapa) “. 

 

UZNESENIE č. 282/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

1. predloţenie  ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŢoNFP) za účelom realizácie projektu 

„Kaskády - modelové pilotné riešenie zráţkových vôd na verejnom priestranstve (3.etapa)“ 

realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-

2021-87 (vyhlásenej  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI 

SR), prioritnej osi 7: REACT-EÚ so zameraním na podporu nápravy dôsledkovkrízy v kontexte 

pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, v rámci 

Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (v skratke ako IROP) Európskej únie), 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom  Hlavného mesta SR Bratislavy, platným 

Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 

2016 – 2023 a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja (PHSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030).  

 

2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves  

ako ţiadateľom o NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci uvedenými  

v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (v skratke ako NFP)  

po očakávanom schválení NFP na projekt na MIRRI SR;      
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3. a) zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  na spolufinancovanie realizovaného projektu minimálne vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 12 138,86 EUR. Predpokladaná suma 

rozpočtovaných celkových výdavkov projektu je vo výške 242 777,19 EUR.  

Suma na spolufinancovanie bude hradená z rozpočtovej poloţky 2.7 Projekty mestskej časti v 

podprograme Ostatné projekty vyčlenenom na spolufinancovanie projektov  

v  rozpočte mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2022.  

 

b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu  

z vlastného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako ţiadateľa o NFP. 

 

V rámci špecifického cieľa 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách  

a mestských oblastiach sú oprávnené typy aktivít, ktoré  sú navrhnuté v súlade  

s výzvou vo vypracovanej projektovej dokumentácii stavby v rámci SO 03 Vodozádrţné opatrenia 

3. etapa a to nasledovne: 

 

1. Zberný systém akumulácie a vsakovania daţďovej vody z celej plochy strechy,  

obytných terás a trávnikov do akumulačnej nádrţe (AN)  

- podzemná PE plochá podzemná nádrţ 2 ks s objemom 7,5 m3 (1 ks pri hornom dome a 1ks 

pri spodnom dome, s prívodným kanalizačným potrubím PVC DN 160,  

el. čerpadlom (2x0,75 kW) s plavákovým sacím košom a hladinovým spínačom. 

 

2. Umelý potôčik  

- výtlačné vodovodné potrubie DN 100 dl.=100 m, el. čerpadlo 6 kW, spätné klapky, 

- kontrolná šachta DN 400/800, 

- kamenné lichobeţníkové koryto dl.=98 m, 

- regulačná šachta DN 1200x900x1500 s, ručným hradidlom  200x200,   

elektrickýmposuvným  uzáverom potrubia DN 200, vodovod.potrubím DN 32 a armatúrou, 

- vodovodné záhradné potrubie DN 32 dl.=165 m (151+7+7 m) na dopĺňanie  

vody do fontány, detského vodného ihriska a nových akumulačných nádrţí. 

 

3. Bioretenčné systémy  

- mokraďový záhon s retenčným priestorom 185,5 m2, objemom 42,5 m3 a s rastlinami. 

 

4. Malé vodné ihrisko  

- Ručná pumpa, mlynček, stavidlá, drevený sud. 

 

5. Fontána 

-  osvieţujúca a ochladzujúca fontána vedľa vodného ihriska s podzemnou PE nádrţou  

3x 3x 0,75 m s pozinkovaným roštom s okruhliakmi nad hladinou , elektrickým čerpadlom 

a dýzoupre fontánu výšky prúdu max. 1,2 m. 

 

6.  Nadzemné dekoratívne nádrţe  

-  Budú inštalované na stene domu 2 ks dekoratívne PE nadzemné akumulačné  

nádrţe s objemom 2x 2 m3 pre ručné polievanie pri dvoch zvislých daţďových zvodoch. 

 

7.  Závlahy  

- trysková závlaha trávnikov výmery 500 m2 pri malom vodnom ihrisku. 

 

8.  Výsadby  

- bude vysadených 5 ks stromov a 5 ks kríkov pri novom mokraďovom záhone. 
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9.  Vegetačná stena 

  - oceľové konštrukcie zábradlia a schodištia budú vybavené vegetačnými stenami výšky 4 m 

a šírky 9 a 3 m s konštrukčným systémom napínacích nerezových oceľových lán DN 5 mm s 

popínavými rastlinami, záhonom a kvapkovou závlahou. 

 

 

K bodu 11. 

(Nový) Návrh poslankyne Zemanovej:Ţiadosti o dotácie na rok 2022. 

 

UZNESENIE č. 283/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

1. na základe predloţeného návrhu Dotačnej komisie „Poskytnutie dotácií na rok 2022“ 

v zmysleVšeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 7/2021 

(Príloha č.1), 

 

2. s ohľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú pandémiou: 

 

a) v prípade, ţe sa akcie na ktoré boli ţiadané prostriedky v navrhovanom termíne nemohli 

uskutočniť, moţnosť zmeny termínu na konanie akcie v rovnakom rozsahu, 

 

b) v prípade, ţe sa aktivity na ktoré boli prostriedky ţiadané z vyššie uvedeného dôvodu nemohli 

uskutočniť, moţnosť realizovať obdobnú aktivitu v čase, keď uţ realizácia bude moţná. 

 

 

 

 

 

 

Dana Čahojová, v. r. 

starostka 


