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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 
 

UZNESENIE č. 16/2021 
 
 

zo 16. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 16. 05. 2021 
 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 15.06.2021 schválila 
tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Plnenie uznesení splatných k 19. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu dodatku 

štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú 
nové čl. 31 až 32i). 

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo 
vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 
30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské 
účely v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011. 

7. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves - aktualizovaná verzia. 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
9. Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN 

č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku.  
10. Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

11. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
12. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.05.2021 
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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 19. 
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 Návrh záverečného účtu mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 1 
 
 
K bodu 3: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-
sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)  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 Stanovisko miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a odporúča materiál predložiť do 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
vo variante 2. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 6: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 o výške nájomného 
za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva vo variante 2. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 1 
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K bodu 7: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Správa o plnení programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia  a odporúča 
materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
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: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pána Guido Paradiso 
o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie 
a prevádzkovanie predajného stánku a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku č. 3 k Poriadku 
odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom dráh Školskej plavárne na 
Majerníkovej 62 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K  bodu 12 - Rôzne:   
Na návrh starostky: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál žiadosť Rodinného centra Dlháčik 
o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania za roky 2017, 2018 a 2019 a odporúča materiál spracovať 
a predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 19. zasadnutie MiZ (29. 06. 2021) tieto materiály: 
 

1. Plnenie uznesení splatných k 19. zasadnutiu MiZ . 
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu dodatku 

štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa 
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vkladajú nové čl. 31 až 32i). 
4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov 
vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich 
na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011. 

7. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves - aktualizovaná verzia. 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
9. Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN 

č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku.  
10. Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

11. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
12. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania za roky 2017, 2018 

a 2019. 
 

 
 
 
 
  Dana Čahojová, v.r. 
                   starostka 


