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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 
 

UZNESENIE č. 11/2020 
 
 

z 11. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 16. 09. 2020 
 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 schválila 
tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (Nový) 
2A. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie  

č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania 
seniorov. 

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme 
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

4. Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r.o.. 
5. Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29. 
6. Návrh na odňatie správy majetku Mestskej časti Bratislava Karlova Ves príspevkovej organizácii 

VPS KV a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves. 
8. Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na školský 

rok 2020/2021. 
9. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení 

prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti 
s ochorením COVID19. 

10. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus. 
11. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG. 
12. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

k 30.06.2020. 
13. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves. 
14. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR. 
15. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
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MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 
 
K bodu 1: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k 13. 
zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2A 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia č.  /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 
o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Upustenie od vymáhania pohľadávky 
voči spol. Izolbit spol. s r.o. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť občianskeho združenia 
IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odňatie správy majetku 
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves príspevkovej organizácii VPS KV a vyradenie prebytočného 
a neupotrebiteľného majetku mestskej časti 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 7: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. 
č. 643/2 k.ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
v alternatíve A (neschvaľuje zámer). 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom 
malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na školský rok 2020/2021 a odporúča materiál 
predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na schválenie výšky 
odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie 
ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID19 a odporúča materiál 
predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o prenájom Karloveského 
centra kultúry o.z. CirKus-Kus a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o prenájom Karloveského 
centra kultúry o.z. Gaston TRG a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
v alternatíve 2. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia 
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2020 a odporúča materiál 
predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Správa o plnení programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál 
predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva so zapracovaním stanoviska finančnej komisie 
z 10.9.2020. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 14: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie žiadosti o poskytnutie 
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finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 z Ministerstva financií SR a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K  bodu 15 - Rôzne:   
Na návrh starostky: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie rozpočtového opatrenia 
starostky vo veci zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci s Hlavným 
mestom SR Bratislavou a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva tak, 
že bude zapracovaný do materiálu „Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na rok 2020“. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 13. zasadnutie MiZ (22. 09. 2020) tieto materiály: 
 

1. Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ . 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

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

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r.o.. 
6. Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29. 
7. Návrh na odňatie správy majetku Mestskej časti Bratislava Karlova Ves príspevkovej 

organizácii VPS KV a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves. 
9. Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na 

školský rok 2020/2021. 
10. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení 

prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti 
s ochorením COVID19. 

11. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus. 
12. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG. 
13. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.06.2020. 
14. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 
15. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR.  
 

 
 
 
 
  Dana Čahojová, v. r. 
                   starostka 


