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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

(8. volebné obdobie) 

 

U Z N E S E N I A  č. 146  – 163/2020 

 

Z 13. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 22. 9. 2020 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ. 

UZNESENIE č. 146/2020 

 

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

UZNESENIE č. 147/2020 

 

3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. 

UZNESENIE č. 148/2020 

 

4. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 

30.06.2020. 

UZNESENIE č. 149/2020 

 

5. Schválenie ţiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z 

príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR. 

UZNESENIE č. 150/2020 
 

6. 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. 

UZNESENIE č. 151/2020 
 

7. 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. 

UZNESENIE č. 152/2020 

 

8. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

UZNESENIE č. 153/2020 
 

9. Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r.o.. 

UZNESENIE č. 154/2020 

 

10. Ţiadosť občianskeho zdruţenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29. 

UZNESENIE č. 155/2020 
 

11. Návrh na odňatie správy majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 

Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. 

UZNESENIE č. 156/2020 
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12. Ţiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves. 

UZNESENIE č. 157/2020 

 

13. Ţiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na školský rok 

2020/2021. 

UZNESENIE č. 158/2020 

 

14. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre ţiadateľov v zmysle opatrení prijatých 

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

UZNESENIE č. 159/2020 

 

15. Ţiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus. 

UZNESENIE č. 160/2020 
 

16. Ţiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG. 

UZNESENIE č. 161/2020 

 

17. Informácia o vybavených interpeláciách. 

UZNESENIE č. 162/2020 
 

18. Rôzne. 

Návrh na voľbu člena dozorného orgánu organizácie Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves. 

UZNESENIE č. 163/2020 

 

 

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 22.9.2020. 
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K bodu 1.  

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 146/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. berie na vedomie 

 

priebeţne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

1. uznesenie č. 101/2019/E (9. MiZ, 17.12.2019). 

 

B. schvaľuje 

 

predĺţenie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

 

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 81/2019/C1 22.9.2020 TP: 31.12.2020 

 

 

K bodu 2. 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

 

UZNESENIE č. 147/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci –Kontrola hospodárenia 

školského bazéna na ZŠ A. Dubčeka. 

 

 

K bodu 3. 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020. 

 

UZNESENIE č. 148/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 nasledovne: 

 

1. zníţenie kapitálových výdavkov v podprograme 1.4.1 Strategické plánovanie, projekty mestskej 

časti o 25 000 EUR, 

2. zníţenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce – klimatizácia MÚ o 10 000 

EUR, 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov – transfer Hlavnému mestu SR Bratislave na základe Zmluvy 

o zdruţení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci o 35 000 EUR, 

4. zníţenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Sumbalova – 

Karloveská o 55 160 EUR, 

5. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Svrčia o 55 160 

EUR, 
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6. zníţenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie nových chodníkov o 60 000 

EUR, 

7. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka 

Pernecká o 60 000 EUR, 

8. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 SŠ Tilgnerova – spoluúčasť pri rekonštrukcii 

športoviska v areáli SŠ Tilgnerova vo výške 50 000,- EUR, 

9. pouţitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na krytie kapitálových 

výdavkov vo výške 50 000,- EUR. 

 

 

K bodu 4. 

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 

k 30.06.2020. 

 

UZNESENIE č. 149/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 

 

monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 

k 30.06.2020. 

 

 

K bodu 5. 

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

dane z príjmov fyzických osôb (FO) v roku 2020 z Ministerstva financií SR. 

 

UZNESENIE č. 150/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 
 

prijatie návratnej bezúročnej  finančnej výpomoci (pôţičky) poskytnutej Ministerstvom financií SR na 

základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a to v maximálnej výške 319 870 

€ na krytie kapitálových a/alebo beţných výdavkov roku 2020.  

Zároveň ţiada starostku v termíne do 31.12.2020 o predloţenie vyčíslenia pouţitia takto získaných 

finančných prostriedkov.  

 

B. splnomocňuje 
 

starostku v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 6. 

Návrhvšeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2020, 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. 

 

UZNESENIE č. 151/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2020 zo dňa 22.09.2020, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie zo dňa č.  8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní 

finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov s účinnosťou 15.10.2020. 

 

 

 

K bodu 7. 

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. 

 

UZNESENIE č. 152/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

súhlasí  

 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

v akom bolo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predloţené listom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava zo dňa 06.08.2020 avšak navrhuje zmeniť znenie § 3citovaného návrhu nariadenia 

nasledovne: 

 

§ 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov, stavieb, zariadení a prevádzok v ochrannom pásme 

pohrebísk 

 

V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať, povoľovať nasledovnébudovy, stavby, 

zariadenia 

a) bývanie v bytových domoch, v polyfunkčných objektoch bývania a občianskej vybavenosti 

a v zariadeniach občianskej vybavenosti, 

b) zariadenia kultúry a zábavy, 

c) ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, 

d) zariadenia verejného stravovania, 

e) zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, 

f) zariadenia školstva, vedy a výskumu, 

g) integrované zariadenia občianskej vybavenosti, 

h) areály voľného času a multifunkčné zariadenia, 

i) zariadenia športu, telovýchovy a voľného času, 

j) zariadenia veľkoobchodu, 

k) areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 

l) skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, 

m) reklamné stavby, 

n) zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácností, 

o) zariadenia odpadového hospodárstva, 

p) zariadenia, ktoré môžu spôsobovať zvýšený hluk. 
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K bodu 8. 

Správao plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej častiBratislava-Karlova 

Ves. 

 

UZNESENIE č. 153/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. berie na vedomie 

 

správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-KarlovaVes. 

 

B. žiada 

 

predloţiť hodnotiacu správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a aktualizáciu 

programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja vrátane akčného plánu. 

T: 30.6.2021 

C. odporúča 

 

1. v rámci miestneho úradu vyčleniť osoby zodpovedné za sledovanie napĺňania programu sociálneho a 

hospodárskeho rozvoja, 

2. okrem vecného plnenia priebeţne dopĺňať aj finančne naplnenie jednotlivých cieľov. 

 

 

K bodu 9. 

Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s.r.o. 

 

UZNESENIE č. 154/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje  

 

1. upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11.030,28 EUR s prísl. voči spol. IZOLBIT spol. 

s r.o., 

2. odpísaniepohľadávky vo výške 11.030,28 EUR s prísl. voči spol. IZOLBIT spol. s r.o. 

 

 

K bodu 10. 

Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29 k.ú. Karlova Ves. 

 

UZNESENIE č. 155/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

prenájom pozemku časti parc. reg. C KN č. 3566/29 vo výmere 280,0 m
2
 v súlade s ustanovením § 9a  

ods. 9  písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa tak ako je uvedené ďalej nájomcovi IMOBILIO, občianske zdruţenie so 

sídlom Matejkova 8, 841 05 Bratislava, IČO 37926403 na dobu neurčitú za cenu 1,00 Eur/celý predmet 

nájmu/rok na účely realizácie enviromentálnych aktivít zdruţenia (s podmienkou schválenia týchto aktivít 

prenajímateľom) a s účelom starostlivosti o čistotu prenajatého pozemku. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

 

K bodu 11. 

Návrh na odňatie správy majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 

Verejnoprospešné služby Karlova Ves (VPS KV) a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

UZNESENIE č. 156/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku z databázy majetku a 

účtovníctva, v celkovej obstarávacej cene:  24 202,18 € - podľa Prílohy č. 2  z  VaLK z 8.7.2020 

                                                                        44 691,94 € - podľa Prílohy č. 3  z VaLK z 8.7.2020  

a 

odňatie správy VPS KV motorového vozidlaVolkswagen Transporter a následne jeho vyradenie z 

databázy majetku a účtovníctva v obstarávacej cene: 12 900,- €. 

 

B. súhlasí 

 

s predajom vyradeného majetku za najvyššiu ponúknutú sumu a s fyzickou likvidáciou nepredaného 

majetku v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. - Zákon o odpadoch. 

 

 

K bodu 12. 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pac. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves. 

 

UZNESENIE č. 157/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

neschvaľuje 

 

zámer - predaj pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m
2
. 

 

 

K bodu 13. 

Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na školský rok 

2020/2021. 

 

UZNESENIE č. 158/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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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 nebytového priestoru – malá telocvičňa  nachádzajúca sa v ZŠ A. 

Dubčeka  ţiadateľovi BENI klub, o.z., Balkánska 95, 851 10 Bratislava, IČO: 42180309 za účelom 

vedenia športových kurzov pre deti predškolského veku, ţiakov I. a II. stupňa s nájomným 7,90/hod.  s 

dĺţkou trvania nájomného vzťahu od 28.09.2020 do 31.05.2021 nasledovne: 

 

pondelok  od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

utorok  od 15.00 hod. do 18.30 hod. 

streda  od 15:00 hod. do 17.00 hod. 

štvrtok  od 15.00 hod. do 18.30 hod. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku v predmetnej veci konať. 

 

 

 

K bodu 14. 

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. 

 

UZNESENIE č. 159/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

1. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaţeného uţívania 

nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva hospodárstva v zmysle ustanovení zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o 

niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 

92/2020 Z. z. tak ako je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

2. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaţeného uţívania 

nájomcom, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva hospodárstva v zmysle ustanovení zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona 

č. 92/2020 Z. z.  tak ako je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 
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K bodu 15. 

Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus-Kus. 

 

UZNESENIE č. 160/2020 

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 obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre 

kultúry, Molecova 2, Bratislava, veľká sála - pondelok od 16.30 h do 19.30 h, veľká sála - streda od 18.30 

h do 20.30 h a veľká sála - štvrtok od 16.30 h do 20.30 h.  Výška nájomného 8€/hod/veľká sála, 

5€/hod/malá sála v termíne od 16. 9. 2020 do 30. 6. 2021 o.z. CirKus-Kus, Hlaváčiková 28, 

Bratislava. Zníţený prenájom 8€/ veľká sála KCK a 5€/ malá sála KCK je pre prenajímateľa stanovená z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v aktuálnom znení. 

 

 

 

K bodu 16. 

Žiadosťo prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG. 

 

UZNESENIE č. 161/2020 

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 obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre 

kultúry, Molecova 2, Bratislava, veľká sála -pondelok od 19.30 do 21.00 h a veľká sála - štvrtok od 20.30 

do 22.00 h. Výška nájomného 8€/hod/veľká sála, 5€/hod/malá sála v termíne od 3. 9. 2020 do 30.6. 2021 

o.z. Gaston TRG, Ľudovíta Fullu 40, Bratislava. Zníţený prenájom 8€/ veľká sála KCK a 5€/ malá sála 

KCK je pre prenajímateľa stanovená z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení. 

 

 

 

K bodu 17. 

Informácia o vybavených interpeláciách. 

 

UZNESENIE č. 162/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 
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informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 

 

 

 

 

K bodu 18. 

Rôzne. 

Návrh na voľbu člena dozorného orgánu organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. 

 

UZNESENIE č. 163/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. berie na vedomie, že 

 

poslanec Ing. Peter Magát sa dňom 22.6.2020 vzdal členstva v dozornom orgáne príspevkovej 

organizácie Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves. 

 

B. volí 

 

dňom 22.9.2020. poslanca Jána Horeckého za člena dozorného orgánu príspevkovej organizácie 

Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves. 

 

 

 

 

 

Dana Čahojová, v. r. 

starostka 


