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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 

 

UZNESENIE č. 21/2022 
 

 

z 21. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 12. 04. 2022 

 
 

Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 12.04.2022 schválila 

tento program: 

 
P r o g r a m : 

 

Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 24. zasadnutiu MiZ. 

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. 

3. Žiadosť Folklórneho súboru Dolina o. z. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v ZŠ Karloveská 61. 

4. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 

v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

5. Žiadosť Ing. Jozefa Vargu o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 3728, k. ú. Karlova 

Ves. 

6. Žiadosť spol. ALL 4 CAR s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v obj. č. 

268 na Majerníkovej ul.. 

7. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 

8. Rôzne. 

 

Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 

 

Informatívne materiály: 

Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.03.2022. 

 

 

- - - - - - 

 

 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 

 

K bodu 1: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k 24. 

zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0  nehl: 1 
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K bodu 2: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1    

 

 

K bodu 3: 

Na návrh poslanca Savčinského: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Folklórneho súboru Dolina 

o. z. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61 a odporúča materiál 

predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 1 (schváliť z dôvodu osobitného 

zreteľa). 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0    nehl: 2 

 

 

K bodu 4: 

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 do miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0   nehl: 1 

 

 

K bodu 5: 

Na návrh poslankyne Zemanovej: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Jozefa Vargu 

o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál 

predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo variante 2 (neschvaľuje zámer). 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0  nehl: 2   

 

 

K bodu 6: 

Na návrh poslankyne Zemanovej: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spol. ALL 4 CAR s.r.o. 

o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v obj. č. 268 na Majerníkovej ul. a odporúča 

materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva aj s doplnením o alternatívu podľa návrhu 

finančnej komisie zo dňa 7.4.2022 k tomuto bodu. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 7: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom dráh Školskej plavárne 

Majerníkova 62 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

K  bodu 8 - Rôzne:   

 

1. Starostka informovala o nadchádzajúcej voľbe miestneho kontrolóra. 

2. Poslanec Vician odporučil dať krátku správu o tom, ako mestská časť pomáha utečencom 

z Ukrajiny. 

3. Poslankyňa Zemanová odporučila prehodnotiť zmluvy, v ktorých sú fixne stanovené energie 

vzhľadom na existujúcu situáciu. 
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4. Poslankyňa Zemanová požiadala miestnu radu o zváženie presunu začiatku zasadania miestnej 

rady z 13 hod. na 14 hod. 

V rámci bodu rôzne uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Miestna rada odporúča predložiť na 24. zasadnutie MiZ (26. 04. 2022) tieto materiály: 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 24. zasadnutiu MiZ . 

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. 

3. Žiadosť Folklórneho súboru Dolina o. z. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v ZŠ Karloveská 61. 

4. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 

v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

5. Žiadosť Ing. Jozefa Vargu o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 3728, k. ú. 

Karlova Ves. 

6. Žiadosť spol. ALL 4 CAR s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v obj. č. 

268 na Majerníkovej ul.. 

7. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 

 

 

 

 

 

  Dana Čahojová, v. r. 

                   starostka 


