
 
 

MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - KARLOVA VES  

Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica 

 zo zasadnutia komisie legislatívno-právnej konanej dňa 06.06.2022 

Miesto konania: Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, miestnosť č. 203 

Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny 

Čas rokovania: 16:00 hod. – 16:30 hod. 

 

Program: 

1. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie 

rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 

2026 (9. volebné obdobie). 

2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením. 

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020.  

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. 

5. Rôzne.  

 

Predsedníčka komisie legislatívno-právnej privítala zúčastnené osoby na rokovaní komisie 

a skonštatovala, že komisia je uznášania schopná.  

K bodu č. 1: 

Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie 

rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026 

(9. volebné obdobie). 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie. 

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2: 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením.  

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie.  

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 



Zapísala: JUDr. Martina Bendíková - tajomníčka komisie 

 

K bodu č. 3: 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie. 

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 4: 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na 

rokovanie. 

Prít.: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5: 

Na návrh člena komisie bol prediskutovaný návrh nového miesta volebného okrsku pre 

obyvateľov Starých Gruntov.  

K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

Na záver predsedníčka Komisie legislatívno-právnej poďakovala zúčastneným osobám a ukončila 

rokovanie komisie. 

V Bratislave 06.06.2022. 

 

 

 

 

JUDr. Petra Hudáková, v. r. 

predsedníčka Komisie legislatívno-právnej 

 

 

 


