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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 
 

UZNESENIE č. 15/2021 
 
 

z 15. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 25. 05. 2021 
 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 25.05.2021 schválila 
tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 8/2019 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
3. 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 z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo strany  
Ministerstva hospodárstva SR. 
 

 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 

- - - - - - - 
 
 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 
 
K bodu 1: 
Na návrh poslankyne Zemanovej: 
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, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva s pripomienkou nahradiť v uznesení 
(variant 2) v bode B2 slová „Líščie údolie“ na slová „Staré Grunty“. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 2: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 3: 
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 z dôvodu 
aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo strany  Ministerstva hospodárstva SR a odporúča 
materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 18. zasadnutie MiZ (25. 05. 2021) tieto materiály: 
 

1. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 
8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
3. 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 z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo strany  
Ministerstva hospodárstva SR. 
 

 
 
 
 
  Dana Čahojová, v. r. 
                   starostka 


