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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 
 

UZNESENIE č. 13/2020 
 
 

z 13. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 09. 02. 2021 
 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 09.02.2021 schválila 
tento program: 
 
Program pôvodný : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. 
2. Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 1/2018 zo 
dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

4. 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 COVID 19 – 2. vlna. 

5. Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 
V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 

6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o  nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na Perneckej 37, Špieszovej 2 
v Bratislave. 

7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
8. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 
9. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
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Schválený program : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. 
2. Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ. 
3. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi a ubytovacími zariadeniami vo 

vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 1/2018 zo 
dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

6. 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 COVID 19 – 2. vlna. 

7. Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 
V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 

8. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o  nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na Perneckej 37, Špieszovej 2 
v Bratislave. 

9. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
10. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 
 

- - - - - - - 
 
 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 
 
K bodu 1: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu 
poriadku Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a schvaľuje  
Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 9.2.2021. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k 15. 
zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
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K bodu 3 (pôvodný bod 8): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácie o bytoch a ubytovacích 
zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto 
majetkom a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 (nový): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia o nakladaní s bytmi a ubytovacími zariadeniami vo vlastníctve alebo správe mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a odporúča starostke materiál predložiť na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva po preskúmaní zákonom stanovených postupov. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 5 (pôvodný bod 3): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 1/2018 zo dňa 27.02.2018 o určení školských 
obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 6 (pôvodný bod 4): 
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 COVID 19 – 2. vlna a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7 (pôvodný bod 5): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť MUDr. Miroslavy 
Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 V Bratislave - zámer mestskej 
časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 1  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8 (pôvodný bod 6): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o  nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) 
nachádzajúceho sa na Perneckej 37, Špieszovej 2 v Bratislave a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
 



 
4 

K bodu 9 (pôvodný bod 7): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv 
na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 1  zdržal sa: 0 
 
 
K  bodu 10 - Rôzne:   
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 15. zasadnutie MiZ (23. 02. 2021) tieto materiály: 
 

1. Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ . 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 
1/2018 zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

3. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 

4. 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 COVID 19 – 2. vlna. 

5. Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 
9 V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 

6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o  nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na Perneckej 37, Špieszovej 2 
v Bratislave. 

7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
 
 
 

 
 
 
 
  Dana Čahojová, v. r. 
                   starostka 


