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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(9. volebné obdobie) 
 

 

UZNESENIE č. 1/2023 
 

 

z 1. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 31. 01. 2023 

 
 

Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 31.01.2023 

schválila tento program: 

 
P r o g r a m : 

 

Otvorenie zasadnutia 

Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 3. zasadnutiu MiZ. 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023, ktorým 

sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 4/2012 z 

15.8.2012  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 

o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov v znení VZN č. 

4/2020 zo dňa 15.10.2020. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 

14.2.2023 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

6. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v 

k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

7. Žiadosť p. Jiřího Bašu o odkúpenie pozemku (záhrady pri RD) registra C-KN parc. č. 2954/172, 

k. ú. Karlova Ves. 

8. Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Segnerova 3 o nájom časti pozemku 

registra C-KN parc. č. 668/10, k. ú. Karlova Ves pre zriadenie kontajnerového stojiska. 

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

Ves. 

10. Návrh na realizáciu investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky 

objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“. 

11. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu. 

12. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu 

„Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Karloveská 61“.   
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13. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 

14. Rôzne. 

 

Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 

 

Informatívne materiály: 

Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.05.2022. 

 

 

 

- - - - - - 

 

 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 

 

K bodu 1: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k 3. 

zasadnutiu MiZ, odporúča uznesenie č. 382/2017 zo dňa 19.12.2017 zrušiť a odporúča materiál 

predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

 

K bodu 2: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 4/2012 z 15.8.2012  o úprave podmienok predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  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. ..../2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 

stravovania pre seniorov v znení VZN č. 4/2020 zo dňa 15.10.2020 a odporúča materiál predložiť na 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

 

K bodu 4: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 

obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0    
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K bodu 5: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 14.2.2023 o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

 

K bodu 6: 

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: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 7: 

Na návrh poslanca Viciana: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Jiřího Bašu o odkúpenie 

pozemku (záhrady pri RD) registra C-KN parc. č. 2954/172, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál 

predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 1 (schvaľuje zámer predaja pozemku). 

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

 

 

K bodu 8: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov BD Segnerova 3 o nájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 668/10, k. ú. 

Karlova Ves pre zriadenie kontajnerového stojiska a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva v alternatíve 1 (schvaľuje nájom pozemku). 

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

 

 

K bodu 9: 

Na návrh poslanca Viciana: 

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 v alternatíve 2 (neschvaľuje zámer predať 

pozemok). 

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

 

 

K bodu 10: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na realizáciu investície 

„Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, 

Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 11: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prijatie úveru 

z Environmentálneho fondu a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

 

K bodu 12: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spolufinancovanie z 

vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ 

Karloveská 61“ a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

 

K bodu 13: 

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

na Majerníkovej 62 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

 

K  bodu 14 - Rôzne:   

 

Starostka informovala miestnu radu o nastúpení nového poslanca a zložení jeho sľubu na najbližšom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva 14.2.2023. 

V rámci bodu rôzne uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Miestna rada odporúča predložiť na 3. zasadnutie MiZ (14. 02. 2023) tieto materiály: 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 3. zasadnutiu MiZ . 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023, 

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 

4/2012 z 15.8.2012  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 

o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov v znení VZN 

č. 4/2020 zo dňa 15.10.2020. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo 

dňa 14.2.2023 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 

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

v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

7. Žiadosť p. Jiřího Bašu o odkúpenie pozemku (záhrady pri RD) registra C-KN parc. č. 

2954/172, k. ú. Karlova Ves. 

8. Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Segnerova 3 o nájom časti pozemku 

registra C-KN parc. č. 668/10, k. ú. Karlova Ves pre zriadenie kontajnerového stojiska. 

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

Karlova Ves. 
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10. Návrh na realizáciu investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia 

výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“. 

11. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu. 

12. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu 

„Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Karloveská 61“.   

13. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 

 

 

 

 

 

  Dana Čahojová, v. r. 

                   starostka 


