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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 9  – 35/2019 
 

Z 2. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 19. 2. 2019 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
A. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o ich 
zvolení a ich zaradenie do komisií miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 9/2019 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 10/2019 
 
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
UZNESENIE č. 11/2019 
 
3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2019. 
UZNESENIE č. 12/2019 
 
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. 
UZNESENIE č. 13/2019 
 
5. Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie. 
UZNESENIE č. 14/2019 
 
6. Urbanistická štúdia Krčace, MČ Bratislavy – Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie. 
UZNESENIE č. 15/2019 
 
7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľby jej 
členov. 
UZNESENIE č. 16/2019 
 
8. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 17/2019 
 
9. Návrh odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov. 
UZNESENIE č. 18/2019 
 
10. Návrh na voľbu a odvolanie členov pracovných skupín. 
UZNESENIE č. 19/2019 
 
11. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového klubu. 
UZNESENIE č. 20/2019 
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12. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozorného orgánu VPS Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 21/2019 
 
13. Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 22/2019 
 
14. Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v 
MČ Bratislava Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. 
UZNESENIE č. 23/2019 
 
15. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre 
občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky. 
Predkladateľ stiahol materiál z programu rokovania. 
 
16. Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 33 60 
06. 
UZNESENIE č. 24/2019 
 
17. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 25/2019 
 
18. Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k. ú. Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 26/2019 
 
19. Žiadosť Ing. Juraja Galla o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 643/2 a parc. č. 2968/17,               
k. ú. Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 27/2019 
 
20. Žiadosť spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o predĺženie nájomnej zmluvy. 
UZNESENIE č. 28/2019 
 
21. Žiadosť spol. HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru. 
UZNESENIE č. 29/2019 
 
22. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru. 
UZNESENIE č. 30/2019 
 
23. Žiadosť   o zmenu  nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu. 
UZNESENIE č. 31/2019 
 
24. Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu. 
UZNESENIE č. 32/2019 
 
25. Žiadosti o dotácie na rok 2019. 
UZNESENIE č. 33/2019 
 
26. Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2018. 
UZNESENIE č. 34/2019 
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27. Informácia o vybavených interpeláciách. 
UZNESENIE č. 35/2019 
 
28. Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu 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 19.2.2019. 
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K časti A. 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o ich 
zvolení a ich zaradenie do komisií miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 9/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. konštatuje, že 

 
zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:  

 
1. Ing. Milan Ďurica a 
2. Mgr. Anton Šmotlák 

 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 
 

B. volí 
 

1. poslanca Ing. Milana Ďuricu do komisie  
a) dopravy a životného prostredia, 
b) územného rozvoja a výstavby. 

  
2. poslanca Mgr. Antona Šmotláka do komisie školstva, kultúry a športu. 

 
 
K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 10/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
1. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015). 
 

B.  schvaľuje 
 
2. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
4. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
5. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014/B 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
6. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
7. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 31.12.2018 TP: 31.12.2019 
8. Dana Čahojová, starostka MČ 383/2017/B1 31.12.2018 TP: 30.6.2019 
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C. zrušuje  
 

a) uznesenie č. 447/2013 (21. MiZ, 29.10.2013), 
b) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015). 
 

D. ukladá 
 

prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby povinnou prílohou materiálov týkajúcich sa predlžovania 
prenájmov pozemkov, nebytových priestorov, ktoré budú v budúcom období predkladané na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva, bol prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby prenájmu. 
 
 
K bodu 2. 
Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

 
UZNESENIE č. 11/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 

správu o kontrole činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci - Nezrealizované, ale zaplatené 
stavebné práce na stavbe – Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov ukončené v novembri 2011. 
 

 
K bodu 3. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 a udelenie súhlasu Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves miestnemu kontrolórovi na zastupovanie Hlavného mesta 
SR Bratislava v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

 
UZNESENIE č. 12/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2019. 
 

B. udeľuje súhlas 
 
miestnemu kontrolórovi – JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. byť členom riadiaceho orgánu – 
predstavenstva v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a vykonávať s tým spojený zamestnanecký 
pracovný pomer k tejto spoločnosti vyplývajúci z tejto funkcie. Tento súhlas sa vydáva na celé obdobie, 
počas ktorého bude miestny kontrolór vykonávať funkciu člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Nakoľko je vopred ťažko odhadnúť rozsah výkonu tejto funkcie 
a s tým spojeného prípadného zamestnaneckého pomeru k tejto spoločnosti, počnúc reálnym začiatkom 
výkonu funkcie sa upravuje rozsah pracovného úväzku miestneho kontrolóra na minimálne polovicu, 
alebo podľa skutočne odpracovaných hodín v prospech Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
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K bodu 4. 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019, s výhľadom na roky 2020 a 
2021. 

UZNESENIE č. 13/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 nasledovne : 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 14 559 571 Eur 
vrátane finančných operácií, 

b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške  
14 559 571 Eur vrátane finančných operácií, 

c) príjmy bežného rozpočtu 13 162 525 Eur, výdavky bežného rozpočtu 13 065 291 Eur a prebytok 
bežného rozpočtu 97 234 Eur, 

d) príjmy kapitálového rozpočtu 198 100 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 1 371 580 Eur 
a schodok kapitálového rozpočtu 1 173 480 Eur, 

e) príjmové finančné operácie 1 198 946 Eur, výdavkové finančné operácie 122 700 Eur, 
f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 
2. rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019, 
3. rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava –       
    Karlova Ves na rok 2019, 
4. rozpočet  Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok   
    2019, 
5. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova      
    Ves na rok 2019, 
6. rozpočet Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  
    na rok 2019, 
7. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 741 146 Eur    
    ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu, 
8. použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov schválených v roku 2018, 
    v mimorozpočtových peňažných fondoch,  na čerpanie na schválený účel v rozpočtovom  
    roku 2019. 
 

B. berie na vedomie 
 

návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves na roky  2020 a 2021. 
 

C. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2019: 

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. 
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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. 

 
D. žiada 

 
starostku mestskej časti 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 
informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí rozpočtového opatrenia 
bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 
 
 
K bodu 5. 
Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka“. 
 

UZNESENIE č. 14/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušného 
orgánu územného plánovania, k predloženému návrhu „Zadania Územného plánu zóny Karloveská 
zátoka“, doručené Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves listom 
č. OU-BA-OVBP-2018/001790 zo dňa 17.9.2018 v zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

B. schvaľuje 
 
predložené „Zadanie Územného plánu zóny Karloveská zátoka“. 
 
 
K bodu 6. 
„Urbanistická štúdia Krčace MČ Bratislavy-Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie“ 
 

UZNESENIE č. 15/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh poslanca Magáta: 
 

nesúhlasí 
 
s pripojením podpisu starostky: 

1. k „Urbanistickej štúdii Krčace MČ Bratislavy-Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie, október 2018“, 
2. k spracovaniu Urbanistickej štúdie Krčace MČ Bratislavy-Dúbravka a Karlova Ves 

v súlade s „Urbanistická štúdia Krčace MČ Bratislavy-Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie, 
október 2018“. 

 
 
K bodu 7. 
Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
 

UZNESENIE č. 16/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. zriaďuje 

 
Komisiu  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

B. volí 
 
1. členov komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  nasledovne: 

 
a) poslanca Mgr. Petra Buzáša              - za nezávislých poslancov, 
b) poslankyňu JUDr. Petru Hudákovú   - za SPOLU-občianska demokracia, 
c) poslanca Mgr. Antona Šmotláka       - za Kresťanskodemokratické hnutie. 

 
 

2. do funkcie predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 
funkcionárov: 

 
a) Mgr. Petra Buzáša   od 20.2.2019 do 31.12.2019, 
b) JUDr. Petru Hudákovú  od 1.1.2020 do 31.12.2020, 
c) Mgr. Antona Šmotláka  od 1.1.2021 do 31.12.2021, 
d) Petra Buzáša     od 1.1.2022 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy 

                 v roku 2022. 
 
 
 
K bodu 8. 
Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 17/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. odvoláva 
 
Členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves delegovaných 
miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves takto: 
 
 

Zariadenie 
Počet 
členov 
RŠ 

Počet 
poslancov Meno Priezvisko 

Spojená škola Tilgnerova 14  11 3 
Lívia  Poláchová 

Petra    Nagyová-Džerengová 
Branislav Zahradník 

Základná škola Karloveská 61 11 3 
Marcel Zajac 

Igor Bendík 
Peter Lenč 

Základná škola Majerníkova 
62 11 3 

Richard Savčinský 

Juraj  Kmeťko 
Zdeněk  Borovička 

Materská škola Adámiho 11 9 2 
Robert  Krampl 

Martina  Magátová 

Materská škola Borská 4 9 2 
Peter Lenč 

Anna Zemanová 

Materská škola Kolískova 14 9 2 
Rudolf Rosina 

Denis  Svoboda 

Materská škola L. Sáru 3 9 2 
Branislav  Záhradník 

Iva Lukačovičová 

Materská škola Ľ. Fullu 12 9 2 
Ján  Labuda 

Pavol Martinický 

Materská škola Majerníkova 
11 9 2 

Peter Buzáš 

Zuzana  Volková 

Materská škola Pod Rovnicami 9 2 
Miroslav Kadnár 

Iveta Hanulíková 

Materská škola Suchohradská 3 9 2 
Ján Horecký 

Jaromír Šíbl 
Materská škola Majerníkova 
60 6 1 Peter Buzáš 
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B. deleguje 
 
členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  s účinnosťou od 
1. 3. 2019 takto: 
 

Zariadenie 
Počet 
členov 
RŠ 

Počet 
poslancov Meno Priezvisko 

Spojená škola Tilgnerova 14  11 3 

Peter Magát 

Michal Kovács 

Ján Horecký 

Základná škola Karloveská 61 11 3 

Martin Ganz 

Branislav Záhradník 

Peter Lenč 

Základná škola Majerníkova 
62 11 3 

Richard Savčinský 

Juraj Kmeťko 

Martin Vician 

Materská škola Adámiho 11 9 2 
Petra Hudáková 

Martina Magátová 

Materská škola Borská 4 9 2 
Daniela  Záhradníková 

Anna Zemanová 

Materská škola Kolískova 14 9 2 
Lívia Poláchová 

Rudolf  Rosina 

Materská škola L. Sáru 3 9 2 
Matej Kotal 

Milan  Ďurica 

Materská škola Ľ. Fullu 12 9 2 
Martin  Vician 

Zuzana Melušová Kutarňová 

Materská škola Majerníkova 
11 9 2 

Peter Buzáš 

Anton  Šmotlák 

Materská škola Pod 
Rovnicami 9 2 

Branislav  Záhradník 

Zuzana Volková 

Materská škola Suchohradská 
3 9 2 

Jaromír Šíbl 

Pavol  Martinický 
Materská škola Majerníkova 
60 6 1 Filip Petrinec 

 
C. zrušuje 

 
uznesenia o delegovaní členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves: 
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Uznesenie MiZ č.21 /2015 zo dňa 10.02.2015, 
Uznesenie MiZ č. 92/2015 zo dňa 23.6.2015, 
Uznesenie MiZ č. 137/2015 zo dňa 15.12.2015, 
Uznesenie MiZ č. 197/2016 zo dňa 26.4.2016, 
Uznesenie MiZ č. 241/2016 zo dňa 27.9.2016. 
 
 
K bodu 9. 
Návrh na odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov 
 

UZNESENIE č. 18/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. odvoláva 
 
dňom 19.02.2019  
1. z rady Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 

1.1.  Mgr. Richarda Savčinského, 
1.2.  Mgr. Juraja Kadnára, 

1.3.  Miroslava Kadnára, 
1.4.  MUDr. Martinu Magátovú, 

1.5.  Mgr. Evu Horníkovú. 
 

2. z rady Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:  
2.1.  Mgr. Ing. Annu Zemanovú, 
2.2.  Mgr. Jána Labudu, 
2.3.  JUDr. Ivu Lukačovičovú, 
2.4.  Ing. Rudolfa Rosinu, 
2.5. Ing. Petru Nagyovú-Džerengovú. 

 
3. z rady Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení: 

3.1. Mgr. Jána Horeckého 
3.2. Ing. Igora Bendíka, 
3.3. Zdenka Borovičku, 
3.4.  Roberta Krampla, 
3.5.  Mgr. Richarda Savčinského. 
  

4. z rady Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
4.1.  Mgr. Petra Buzáša 
4.2.  Ing. Juraja Kmeťka, 
4.3.  Ing. Petra Lenča, 
4.4.  JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka 
4.5.  Mgr. Marcela Zajaca. 
 

5. z rady Fondu zelene a ochrany prírody: 
5.1.  Mgr. Líviu Poláchovú, 
5.2.  Mgr. Jána Labudu, 
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5.3.  JUDr. Ivu Lukačovičovú, 
5.4.  Ing. Zuzanu Volkovú, 
5.5.  RNDr. Jaromíra Šíbla, PhD. 

 
B. volí 

dňom 20.02.2019 
1. členov do Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 

1.1. Mgr. Richarda Savčinského, 
1.2. Mgr. Annu Paučovú, 

1.3. Mgr. Stanislava Hrdu, 
1.4. MUDr. Martinu Magátovú, 

1.5. Mgr. Evu Horníkovú. 
2. členov do Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 

2.1. Mgr. Ing. Annu Zemanovú, 
2.2. RNDr. Zuzanu Melušovú Kutarňovú, 

2.3. Ing. Martina Ganza, 
2.4. Ing. Rudolfa Rosinu, 

2.5. Mgr. Antona Šmotláka. 
 

3. členov do Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení: 
3.1. Mgr. Jána Horeckého, 

3.2. Ing. Petra Magáta, 
3.3. Ing. Martina Ganza, 

3.4. Ing. Michala Kovácsa, PhD. 
3.5. Mgr. Richarda Savčinského. 

 
4. členov do Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 

4.1. Mgr. Petra Buzáša,  
4.2. Ing. Juraja Kmeťka, 

4.3. Ing. Petra Lenča, 
4.4. JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka 

4.5. Mgr. Antona Šmotláka. 
 

5. členov do Fondu zelene a ochrany prírody: 
5.1. Ing. Milan Ďurica, 

5.2. JUDr. Petra Hudáková, 
5.3. Mgr. Matej Kotal, 

5.4. RNDR. Zuzanu Melušovú Kutarňovú, 
5.5. RNDr. Jaromíra Šíbla, PhD.. 
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6.  a) Mgr. Richarda Savčinského za predsedu rady Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
b) Ing. Martina Ganza za predsedu rady Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves,  

c) Mgr. Jána Horeckého za predsedu rady Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení  
d) Mgr. Petra Buzáša za predsedu rady Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves,  
e) RNDr. Jaromíra Šíbla, PhD. za predsedu rady Fondu zelene a ochrany prírody. 

 
 
K bodu 10. 
Návrh na odvolanie a voľbu členov pracovných skupín. 
 

UZNESENIE č. 19/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

A. odvoláva 
dňom 19.02.2019  
1.  z Pracovnej skupiny pre riešenie revitalizácie školskej plavárne na Základnej škole  Majerníkova 62 

(bazénová skupina) 
6.1. Ing. Rudolfa Rosinu, 
6.2. Ing. Vieru Bukovenovú, 
6.3. Zdenka Borovičku, 
6.4. Mgr. Richarda Savčinského, 
6.5. Ing. Juraja Kmeťka, 
6.6. Martina Gabaja, 
6.7. MUDr. Martinu Magátovú. 
 

2. z Pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo (TH skupina) 
7.1. Ing. Juraja Kmeťku, 
7.2. Mgr. Marcela Zajaca, 
7.3. Ing. Rudolfa Rosinu, 
7.4. Ing. Petra Sedláka, 
7.5. Ing. Janku Mahďákovú, 
7.6. Miroslava Mojžiša, 
7.7. Ing. Petra Magáta.  

 

B. volí 
dňom 20.02.2019 
1. do Pracovnej skupiny pre riešenie budúcej prevádzky školskej plavárne na Základnej škole 

Majerníkova 62 (bazénová skupina): 
1.1. Ing. Rudolfa Rosinu, 
1.2. Ing. Vieru Prepiakovú, 

1.3. PaeDr. Pavla Bernátha, 
1.4. Mgr. Richarda Savčinského, 
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1.5. Ing. Juraja Kmeťka, 

1.6. Mgr. Annu Paučovú, 
1.7. MUDr. Martinu Magátovú, 

1.8. RNDr. Zuzanu Melušovú Kutarňovú, 
1.9. Ing. Martina Ganza, 

1.10. Ing. Martina Viciana, 
1.11. Mgr. Ing. Annu Zemanovú. 

 
2. do Pracovnej skupiny pre riešenie budúcej prevádzky lodenice Karlova Ves (lodná skupina) 

2.1. Ing. Milana Ďuricu, 
2.2. RNDr. Jaromír Šíbl. PhD., 

2.3. Ing. Petra Magáta, 
2.4. Mgr. Annu Paučovú, 

2.5. Ing. Martina Ganza, 
2.6. JUDr. Petru Hudákovú, 

2.7. Mgr. Richarda Savčinského 
2.8. Ing. Janku Mahďákovú. 

 
3. do Pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo (TH skupina): 

3.1. Ing. Juraja Kmeťku, 
3.2. Ing. Petra Sedláka, 

3.3. Ing. Janku Mahďákovú, 
3.4. Jozefa Legényho 
3.5. Ing. Petra Magáta 

 
 
K bodu 11. 
Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového klubu. 
 

UZNESENIE č. 20/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. odvoláva 

 
dňom 19.02.2019 z rady Karloveského športového klubu: 

1. Mgr. Petra Buzáša, 
2. JUDr. Ivu Lukačovičovú, 
3. Ing. Petra Lenča, 
4. Mgr. Richarda Savčinského. 
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B. volí 
 

dňom 20.02.2019 týchto poslancov za členov  rady Karloveského športového klubu: 
1. Mgr. Petra Buzáša, 
2. JUDr. Petru Hudákovú, 
3. Ing. Petra Lenča, 
4. Mgr. Richarda Savčinského.  

 
 
K bodu 12. 
Návrh na odvolanie a voľbu členov dozorného orgánu Verejnoprospešných služieb Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 21/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

A. odvoláva 
 

dňom 19.02.2019 z dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves: 
1. Mgr. Petra Buzáša, 
2. Zdeňka Borovičku, 
3. Mgr. Dagnar Hladkú. 

B. volí 
 

dňom 20.02.2019 týchto členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves: 

1. Mgr. Petra Buzáša, 
2. Ing. Petra Magáta, 
3. Ing. Martina Viciana. 

 
 
K bodu 13. 
Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 22/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 1. marca 2019. 
 
 
K bodu 14. 
Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou 
v MČ Bratislava-Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40,  prioritnej osi 
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami 
Operačného programu Kvalita životného prostredia 
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UZNESENIE č. 23/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  výzvy OPKZP-

PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním 
na ochranu pred povodňami Operačného programu Kvalita životného prostredia. Plánované sú 
nasledovné opatrenia: 
- vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy vrátane regulovaného prístupu na budove prístavby 

sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (Pernecká ulica), 
- vytvorenie vegetačnej steny (na existujúcom múre) a prvku na zadržanie a postupnú infiltráciu 

zrážkovej vody (vsakovací prielah) v MČ Bratislava-Karlova Ves (Veternicová ulica), 
- výmena nepriepustného povrchu pochôdznych plôch a chodníkov v areáli Materskej školy Borská 

na retenčné pochôdzne plochy a chodníky v MČ Bratislava-Karlova Ves. 
 

2. spoluúčasť na financovaní projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“, ktorá bude pre  Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves vo výške  
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Predbežná suma celkových výdavkov  je 210 
160,37 EUR, spolufinancovanie bude tvoriť čiastku: 10 526 EUR. Suma na spolufinancovanie bude 
hradená z rozpočtovej položky 2.7 Projekty mestskej časti v podprograme vyčlenenom na 
spolufinancovanie projektov v  rozpočte Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2019 a  z 
rozpočtovej položky 2.1. Správa obce – mzdy, platy a ostatné vyrovnania v rozpočte Mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves 2019. 
 

3. zabezpečenie realizácie tohoto projektu Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v súlade 
s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov. 

 
 
K bodu 15. 
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby skateparku pre 
občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 16. 
Zámer mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 33 60 06. 
 

UZNESENIE č. 24/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
PREAMBULA 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves, v snahe hospodárne, operatívne a najmä 
efektívne zabezpečovať verejnoprospešné služby v podobe správy a údržby zelene, komunikácií, či 
iných verejných priestranstiev v správe mestskej časti a plnení iných verejnoprospešných úloh na území 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves založilo pre plnenie týchto verejnoprospešných úloh v roku 
2016 svoju vlastnú príspevkovú organizáciu - Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorej doterajšie 
pôsobenie potvrdilo tento cieľ. S prihliadnutím na potrebu definitívneho stabilizovania tejto organizácie 
v samostatných, dostupných a primeraných priestoroch, ktoré sa ani po niekoľkoročnom hľadaní v rámci 
územia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a finančných možností mestskej časti nepodarilo nájsť, 
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berúc ako jedinú možnosť v úvahu premiestniť túto organizáciu do nebytových priestorov terajšieho 
nájomcu CREATIV LINE s .r. o. 
 

A. deklaruje 
 
zmenu využitia predmetu nájmu špecifikovanom v nájomnej zmluve č. 135 0 33 60 06 zo dňa 29.09.2006 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2015, konkrétne nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavebnom 
objekte súpis. č. 6072 na Segnerovej ulici č. 1/B v Bratislave, postavených na pozemku parc. č. 668/8,    
k. ú. Bratislava – Karlova Ves, o celkovej podlahovej ploche 384 m2, ktorých vlastníkom je Mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves, z dôvodu verejného záujmu, a to zriadenia sídla príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8, 841 05 Bratislava, IČO: 
50 422 057 v predmetnom objekte. 
 

B. schvaľuje 
 
zámer mestskej časti vypovedať nájomnú zmluvu č. 135 0 33 60 06 zo dňa 29.09.2006  v znení dodatku č. 
1 zo dňa 04.03.2015, nájomcu CREATIV LINE – Ateliér reklamy s. r. o. so sídlom Sládkovičova 1962, 
093 02 Vranov nad Topľou, v súčasnosti CREATIV LINE s. r. o., so sídlom Segnerova 1/B, 841 04 
Bratislava, IČO: 31719791, z dôvodu zmeny využitia predmetu nájmu špecifikovanom v tejto zmluve. 
 
 
K bodu 17. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 25/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
  A/ Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami 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 

     - pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží ( jedna z titulu dedičstva, druhá z titulu 
kúpy): 

 
Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. PhDr. Eva 
Maierová, 
PhD. 
Púpavová 
691/23 
Bratislava 

238 
pozemok pod 
garážou 
Púpavová ul. 
   

     19 
 
 
 
 
      

     1,97 
 
 
 
 
      

01.03.2019 
neurčito 
 

2. 
 
 
 

Michal 
Labovský 
Pribišova 2 
Bratislava 

1040 
pozemok pod 
garážou 
Devínska 
cesta 
 

     18                 1,97 01.03.2019 
neurčito 
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B/    Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok - záhradu v súlade s ustanoveniami§ 9a ods.9 písm. 
c)zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

       - pozemok - záhradu, z dôvodu odkúpenia tesne susediacich nehnuteľností do osobného  vlastníctva: 
 

 
1. 
 
 

Ing. Rastislav 
Krajčovič a  
manž. 
Ing. Iveta 
Krajčovičová 
Donnerova 3 
Bratislava 

časť 1622/1 
Majerníkova 
ul. 
 

     28            
 
     
      

    0,59  
 
        
      

01.03.2019 
28.02.2023 

 
 
K bodu 18. 
Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k. ú. Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 26/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
dlhodobý prenájom časti pozemku registra C – KN parc. č. 390 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
4857 m2, k. ú. Karlova Ves, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, identický s pozemkom 
registra E – KN parc. č. 3337/1 – orná pôda o výmere 1947 m2, zapísaný na LV 4971, k.ú. Karlova Ves 
vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy, za účelom  zriadenia piatich parkovacích miest a ich využívania 
zákazníkmi Naše hospoda-karloveská, za nasledovných podmienok:  

- na dobu prenájmu 3 rokov s možnosťou jeho predĺženia podľa aktuálneho vývoja parkovacej 
politiky, 

- s platnosťou od 01.03.2019,  
- denne v čase od 11:00 do 19:00,  
- za cenu prenájmu jedného parkovacieho miesta minimálne vo výške 350,00 EUR za rok, 
- žiadateľ je povinný riadne označiť parkovacie miesta vodorovným a zvislým dopravným značením 

na vlastné náklady, do 14 kalendárnych dní od platnosti Zmluvy o dlhodobom prenájme časti 
pozemku 

- žiadateľ je povinný strpieť opravy havárií inžinierskych sietí na prenajatých parkovacích miestach 
bez nároku na náhradu, 

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: 

   
Por. 
čís. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Počet 
park.miest

Nájomné 
EUR/rok 
 

Doba nájmu 
od - do 

1. Juraj Zrunek  
Landauová 20, Bratislava 
 

časť parc.C-KN č. 390, 
identická s časťou parc.   
E-KN  č. 3337/1 
Segnerova ulica 

 5 parkov. 
 miest 
 

 350,00/rok/  
 jedno parkov. 
 miesto 

 01.03.2019 
 na dobu  
1 roka 
s možnosťou 
jeho 
predĺženia 
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K bodu 19. 
Žiadosť Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemku registra C-KN parc. č. 643/2 a parc. č. 2968/17,             
k. ú. Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 27/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
zámer Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2, LV 
č. 1 a parc. č. 2968/17 – ostatné plochy o výmere 11 m2, LV č. 2513, k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves do výlučného 
vlastníctva. 
 
 
K bodu 20. 
Žiadosť spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o predĺženie nájomnej  zmluvy a zrušenie uznesenia č. 
443/2018/1. 
 

UZNESENIE č. 28/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
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 prenájom nebytového priestoru  
nachádzajúceho sa v stavebnom objekte na Majerníkovej ulici, súpisné číslo 268 na parc. č. 1669/562 a 
časti parc. č. 1669/561 o výmere  303 m2 v  k. ú. Bratislava – Karlova  Ves na dobu 3 rokov spoločnosti 
ALL 4 CAR, s. r. o. so sídlom na Hlaváčikovej ul. č. 27 v Bratislave  za účelom prevádzkovania ručnej 
autoumyvárne, pneuservisu, a parkovacích státí, výška nájomného 50,00 Eur/m2/rok  (čo predstavuje 15 
150,30 Eur za predmet nájmu za rok, 1 265,03 Eur za mesiac). 
 
 
K bodu 21. 
Žiadosť spol. HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru. 
 

UZNESENIE č. 29/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere 78,93 m2 , ktoré sa nachádzajú na 
Majerníkovej ul. č. 9 v Bratislave  spol. HORTULANUS s. r. o., Pustá 3, Bratislava, IČO: 35909960 , s 
nájomným vo výške 59,25 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.07.2019 do 30.06.2020 za účelom 
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – ambulancie v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
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K bodu 22. 
Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru. 
 

UZNESENIE č. 30/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

 schvaľuje 
 
v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov  žiadateľovi 
Ľudmila Vasile Hrubjáková, Mamateyova 1580/7, 851 04 Bratislava, IČO: 32162383 nájom nebytových 
priestorov o výmere  8,70 m2 , ktorý sa nachádza v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave,  
s nájomným vo výške  42,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.08.2019 do 31.07.2022 za účelom 
prevádzkovania školského bufetu. 
 
 
 
 
K bodu 23. 
Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu. 
 

UZNESENIE č. 31/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

A. schvaľuje 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  nájom  nebytových priestorov  -  pavilón v budove Materskej školy Ľ. 
Fullu 12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m2  pre žiadateľa NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o. 
z., Púpavová 677/34, Bratislava, IČO: 5192514, s nájomným vo výške 12,00 €/m2/rok, s dobou prenájmu 
od 01.03.2019 do 31.07.2023 za účelom poskytovania sociálnych služieb podľa § 12, ods. 1 písm. b) čís. 
4. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, orientovaných na podporu zosúlaďovania rodinného 
života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.. 
 
 

B. berie na vedomie 
 
ukončenie nájomného vzťahu predmetného nebytového priestoru uzatvoreného v zmysle Uznesenia č. 
410/2018 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 24.04.2018, ktorým sa 
predĺžil nájom Detskému súkromnému zariadeniu Svetielko, s. r. o.  v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 
12  od 01.08.2018 do 31.07.2023. 
 
 
 
K bodu 24. 
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Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu. 
 

UZNESENIE č. 32/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie  

 
upozornenie prokurátorky a navrhuje zaslať odpoveď prokuratúre v tomto znení:  
Systém rezidenčného parkovania v MČ Karlova Ves bol zavedený aplikáciou § 3 ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. (ďalej len „cestný zákon“): 
 
„Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako 
prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú 
použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií 
a účelových komunikácií.“ 
 
MČ nezaviedla spoplatnenie zón a neaplikovala § 6a cestného zákona: 
 
„Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 
úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie 
miesta"), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. 
Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne 
záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob 
preukázania jej zaplatenia.“  
 
 
Mestská časť si dovoľuje poukázať na judikát týkajúci sa obdobnej veci a  ako je to v Nových Zámkoch, 
kedy platené parkovanie nebolo upravené VZN, ale iba osadením dopravného značenia v zmysle §3 
cestného zákona. Najvyšší súd ako súd odvolací judikoval nasledovné: 
 
„ Osadenie dopravnej značky obcou, resp. jej orgánmi nie je samo osebe, bez ohľadu na to, o akú značku 
ide, uložením povinnosti v zmysle tohto článku. Mesto Nové Zámky na to bolo oprávnené pri výkone 
miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií vykonávať prenesený výkon štátnej správy a na 
miestnych komunikáciách určovať so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, 
dopravných zariadení podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj 
cestný zákon), podľa ktorého miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových 
komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a 
na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú 
vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 
22c tohto zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií. 
 
Na rozdiel od tohto však osadenie dopravnej značky „IP 17a“ - Parkovisko - parkovacie miesta s 
plateným státím predpokladá a vyžaduje existenciu žalobcom namietaného všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Nové Zámky v zmysle zmocňovacieho ustanovenia § 6a cestného zákona. Je tomu tak z 
dôvodu, aby mesto pri vyžadovaní plnenia povinnosti platiť za parkovanie, resp. pri jej ukladaní konalo 
v súlade s uvedeným ústavným článkom - na základe zákona. Ak by tomu tak nebolo, ktokoľvek by 
mohol osadiť akúkoľvek dopravnú značku s obsahom, ktorý iným - účastníkom cestnej premávky - ukladá 
povinnosti správať sa určitým spôsobom. 
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K tomu, aby bolo možné postihnúť vodiča za parkovanie na platenom parkovisku bez zaplatenia poplatku 
za parkovanie je nevyhnutné v priestupkovom konaní nielen zistiť, či vodič stál na mieste, ktoré je 
označené za platené parkovisko dopravnou značkou, ale či je také miesto označené právne dovoleným 
spôsobom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä, ak obvinený z 
priestupku poukazuje na protiprávnosť vyberania poplatku za parkovanie na verejnom priestranstve a 
teda i zriadenia plateného parkoviska a označenia miesta dopravnou značkou IP-17 platené parkovisko. 
 
V právnom štáte musí mať každý postup i vyberanie parkovného na platenom parkovisku svoju oporu v 
právnych predpisoch a nemôže byť svojvoľné. Ak dôjde k zriadeniu plateného parkoviska a vyberaniu 
parkovného za jeho použitie v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo predpismi, 
nemôže sa vodič, ktorý ho použije bez zaplatenia parkovného, dopustiť priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. 
k/ ZoP so zreteľom na § 25 ods. 1 písm. o/ ZCP, pretože nie je preukázaná subjektívna stránka priestupku 
uvedená v ustanovení § 3 a 4 ods. 1 ZoP. Samotné naplnenie skutkovej podstaty priestupku bez toho, aby 
bola preukázaná subjektívna stránka podľa § 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, nie je možné. Na preukázanie subjektívnej stránky niekedy pri priestupku nepostačuje len 
konštatovanie, že neznalosť zákona neospravedlňuje a prosté konštatovanie porušenia povinnosti vodiča. 
 
V prerokúvanom prípade je zrejmé, že v čase spáchania konania vykazujúceho niektoré znaky 
priestupku neexistovala právna norma - všeobecne záväzné právne nariadenie Mesta Nové Zámky, 
ktorá by v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. umožňovala 
obmedziť používanie verejne prístupného majetku obce za odplatu.“  
 
Ustanovenie § 6a cestného zákona sa vzťahuje na tzv. dočasné parkovanie a týka sa regulácie dopravy 
na miestach, ktoré sú miestnymi komunikáciami. Vylúčené sú preto parkoviská, ktoré nie sú zaradené do 
siete komunikácií.  
Vzhľadom na to, že väčšina rezidentských parkovacích miest je určených nie ako parkovacie miesta 
zriadené na miestnych komunikáciách, ale na samostatných parkoviskách, ktoré nie sú súčasťou 
miestnych komunikácií, nie je možné uvažovať nad aplikáciou ustanovenia § 6a cestného zákona v týchto 
prípadoch vôbec.  
Taktiež treba upozorniť na fakt, že rezidentské parkovanie je vyhradeným parkovaním, tak ako to 
predpokladá § 3 cestného zákona a nie dočasným parkovaním v zmysle § 6a cestného zákona. Na základe 
uvedeného je vylúčená aplikácia § 6a cestného zákona a neexistuje povinnosť prijať VZN.  
 
Ustanovenie § 6a je špeciálnym ustanovením, ktoré upravuje špecifickú situáciu, ktoré je odlišná od 
aplikácie ustanovenia § 3 práve tým, že ide o spoplatnenie užívania komunikácie a o užívanie dočasné. 
Zákonodarca prijal uvedené ustanovenie ako odpoveď práve na rozhodnutie III ÚS 1/2000 a teda jeho 
účelom je zabrániť spoplatňovaniu užívania komunikácie bez právneho základu. Mestská časť má za to, 
že úprava parkovania v zóne nie je porušením povinnosti ustanovenia §6a cestného zákona a to okrem 
dôvodov uvedených vyššie aj z dôvodu, že toto užívanie komunikácie/parkoviska nie je spoplatnené. Pri 
aplikácií gramatického a najmä historického výkladu je zrejmé, že účelom ustanovenia §6a cestného 
zákona bolo zabránenie spoplatnenia parkovania bez príslušnej všeobecne záväznej právnej úpravy a nie 
úprava regulácie parkovania v obci ako takej. 
  
V prípade vyberania pokút v rámci priestupkového konania postupuje mestská časť presne v zmysle 
poslednej vety § 3 cestného zákona, ktorá logicky nadväzuje práve na zavedenie tejto povinnosti 
dopravným značením. Máme za to, že značka je určitá a zrozumiteľná, osadená na základe zákona a 
príslušného schvaľovacieho postupu, ktorý bol zachovaný, tak ako predpokladá cestný zákon a jeho 
nerešpektovanie zakladá deliktuálnu zodpovednosť v zmysle zákona o priestupkoch presne ako to 
predpokladá samotné ustanovenia § 3 cestného zákona.  
 
Na základe uvedeného máme za to, že neexistuje povinnosť MČ prijať VZN vo veci rezidenčného 
parkovania a aplikácia § 6a sa vzťahuje na odlišný typ parkovania. 
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K bodu 25. 
Žiadosti o dotácie na rok 2019. 
 

UZNESENIE č. 33/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
v zmysle  Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves  č. 7/2016 v znení 
VZN č. 8/2017 zo dňa 03. októbra 2017 o  podmienkach poskytovania dotácií na základe predloženého 
návrhu Dotačnej komisie poskytnutie dotácií na rok 2019 (Príloha č.1). 
 

B. volí 
 

za predsedníčku Dotačnej komisie do 31.12.2019 poslankyňu Mgr. Ing. Annu Zemanovú. 
 
 
K bodu 26. 
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2018. 
 

UZNESENIE č. 34/ 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, 
LL. M. odmenu  za  4. štvrťrok 2018  vo výške 1924 €. 
 
 
K bodu 27. 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 35/ 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 
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Žiadateľ (meno, alebo názov) Projekt/činnosť, účel       
 Výška žiadanej 

dotácie v € 
 Celková výška N na 

projekt/činnosť  
 Navrhovaná výška 

dotácie  

1
Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930
Sociálno-rehabi li tačný projekt 

starostlivosti  o nepočujúcich občanov KV 500,00 €               10 650,00 €                  500,00 €                    

2
CEHAP (Centrum hendikepovaných 

plavcov)
"Zober vozík a skoč do vody medzi nás" 

(Mokrohájska) 1 500,00 €           5 000,00 €                    700,00 €                    

3
CEHAP (Centrum hendikepovaných 

plavcov)
Veľká cena Bratislavy - Majstrovstvá SR v 

paraplávaní_plaváreň Pasienky 1 000,00 €           6 140,00 €                    500,00 €                    

4
DANUBIUS - klub športov v prírode, 

oz 44. ročník behu Devínskou kobylou 1 400,00 €           3 400,00 €                    750,00 €                    

5 FKMKV
Sústredenie mládežníckych družstiev 

FKMKV 2 760,00 €           4 780,00 €                    2 000,00 €                
6 FS Dol ina Doplnenie krojov a tanečnej obuvi 1 500,00 €           1 875,00 €                    1 000,00 €                

7 GENERÁCIE, o.z.
Jánošíkové dni  Terchová 2019 a program 

SENIORI IX - muzikanti 1 500,00 €           2 200,00 €                    -  €                          

8
MO Jednoty dôchodcov na 

Slovensku
Program aktívneho starnutia dôchodcov 

KV - 2014-2020 1 000,00 €           1 650,00 €                    800,00 €                    
9 Neinvestičný fond ROSA festival "Život v nás" 1 000,00 €           1 360,00 €                    600,00 €                    

10 Neinvestičný fond ROSA "Spolu na výlet" 625,00 €               775,00 €                        400,00 €                    
11 OZ B-S 13/Stoh "Bitka pri Lamači" 2 500,00 €           23 000,00 €                  -  €                          
12 OZ CirKusKus Svetový deň cirkusu 2019 2 000,00 €           4 000,00 €                    1 000,00 €                

13 OZ DFS Čečinka podpora činnosti  DFS Čečinka a FS Čečina 4 000,00 €           6 500,00 €                    2 000,00 €                
14 OZ Frater Rodinný splav 2 100,00 €           3 100,00 €                    500,00 €                    

15 OZ Frater
Rodinné stretnutia a semináre na 

upevnenie vzťahov 2 100,00 €           3 600,00 €                    1 000,00 €                

16 OZ Návraty k pokladom
Prezentácia - akcie kultúrno-spoloč. 

charakteru - poézia 850,00 €               1 020,00 €                    100,00 €                    
17 OZ Vagus Streetwork - TSP s ľuďmi bez domova 900,00 €               5 450,00 €                    900,00 €                    

18 RC Dlháčik

RC Dlháčik pre komunitný život v KV 2019 
- vytvorenie silnej a pevnej rodinnej 

komunity 2 794,36 €           4 659,36 €                    2 250,00 €                

19 RC Klbko
Revitalizácia terasy, nákup materiálu pre 

tvorivé dielne a akcie 1 875,00 €           2 500,00 €                    1 600,00 €                

20 Rodičovské združenie sv. František

Celoročné aktivity RZ, podujatia:         F-
Day 2018, Koncert pre prvákov, Knižnice 

dobrých vecí, oprava lezeckej steny 2 850,00 €           13 800,00 €                  2 100,00 €                

21
Ing. Jana Lokšenincová - SLNKO 

RECORDS (živnostník) Slnko spiri t - festival  alternatívnej hudby 4 200,00 €           6 500,00 €                    600,00 €                    

22 Spevácky súbor Senioranka
Nácvik, vystúpenia speváckeho súboru 

Senioranka 4 320,00 €           12 000,00 €                  800,00 €                    

23 Spevácky zbor M@gnificat, oz
Prezentácia hudobnej sakrálnej kultúry 

MČ KV 6 000,00 €           8 000,00 €                    500,00 €                    

24
Spojená škola sv. Františka                             

z Assisi , n.o. "Vdýchni  život - prvá pomoc" 1 400,00 €           2 000,00 €                    1 400,00 €                

25
SŠI  pre žiakov so zrakovým 

postihnutím, Svrčia Súťaž "Superstar Svrčia 2019" 300,00 €               400,00 €                        300,00 €                    
26 SZUŠ Prokofievova Výtvarné dielničky s tajným poslaním 900,00 €               1 900,00 €                    200,00 €                    

27 SZUŠ Prokofievova Tanečno-hudobné vystúpenie žiakov SZUŠ 2 500,00 €           5 350,00 €                    500,00 €                    
28 Šachový klub Doprastav Ba Šachový turnaj (Majerníkova 60) 700,00 €               1 760,00 €                    400,00 €                    

29
Univerzita Komenského v Ba 

(Prírodovedecká fakulta)
Dobrá myseľ - Komunitná záhrada pre 

ľudí 1 500,00 €           2 000,00 €                    400,00 €                    
30 VŠK PdF UK Hurikán Ba, oz Rozvoj florbalu detí a mládeže v KV 9 050,00 €           13 550,00 €                  600,00 €                    

31
Združenie kresťanských seniorov 

Slovenska, oz činnosť združenia, klub KV 800,00 €               1 067,00 €                    800,00 €                    

32
Združenie zdravotne postihnutých 

občanov v SR, oz

Sociálno-rehabi li tačné a rekondičné 
pobyty, aktivity zdravotne postihnutých 

občanov 1 920,00 €           3 274,00 €                    1 300,00 €                
Spolu 68 344,36 €         26 500,00 €              

3 500,00 €                
30 000,00 €              

Príloha č. 1            ZOZNAM prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2019 a návrh Dotačnej komisie

Rezerva na mimoriadne dotácie poskytované na základe rozhodnutia starostky MČ
Výška prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2018 na dotácie  


