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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
(8. volebné obdobie) 

 
U Z N E S E N I A  č. 204  – 212/2021 

 
ZO 17. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
zo dňa 27.4.2021 

 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 17. zasadnutiu MiZ. 
UZNESENIE č. 204/2021 
 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
UZNESENIE č. 205/2021 
 
3. Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C o predĺženie nájmu garáže na Novackého ul. 
UZNESENIE č. 206/2021 
 
4. Žiadosť Mládežníckeho basketbalového klubu Karlovka, o. z.  o predĺženie nájmu veľkej    telocvične 

v ZŠ A. Dubčeka. 
UZNESENIE č. 207/2021 
 

5. Žiadosť Ing. Vladimíra Mosného, PhD. o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. 
ú. Karlova Ves.  

UZNESENIE č. 208/2021 
 
6. Žiadosť Moniky Španitzovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110, k. ú. Karlova 

Ves. 
UZNESENIE č. 209/2021 
 
7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 

Bratislava -Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 210/2021 
 
8. Predĺženie zmluvy o nájme a podnájme priestorov  so Stolnotenisovým športovým klubom Karlova 

Ves. 
UZNESENIE č. 211/2021 
 
9. Doplnenie cenníka Školskej plavárne Majerníkova 62. 
UZNESENIE č. 212/2021 
 
10.  Rôzne 
K bodu neboli prijaté žiadne uznesenia. 
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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 27.4.2021. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
 

UZNESENIE č. 204/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. uznesenie č. 192/2021 (15. MiZ. 23.2.2021). 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
  

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. 
Pôvodný 
termín 

Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 191/2021 15.4.2021 TP: 29.6.2021 

 

 
K bodu 2. 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 

 
 

UZNESENIE č. 205/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
A. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 v príjmovej časti 

nasledovne : 
 

1. zvýšenie bežných príjmov v položke Refundácia nákladov za testovanie na Covid o 364 760  EUR, 
2. zvýšenie bežných príjmov v položke Refundácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny za mzdy 

o 320 320 EUR, 
3. zvýšenie kapitálových príjmov v položke Transfer z Hlavného mesta SR na kapitálové výdavky na 

základe memoranda o 747 170 EUR, 
4. zvýšenie kapitálových príjmov v položke Transfer z Hlavného mesta SR na kapitálové výdavky na 

základe zmluvy na rekonštrukciu Karloveskej knižnice o 50 000 EUR, 
5. zníženie príjmových finančných operácií o 2 010 EUR, 
6. zvýšenie príjmových finančných operácií o 22 874 EUR. 

 
 

B. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 vo výdavkovej časti 
nasledovne : 
 

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, materiál Covid o 80 825 EUR, 
2. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, služby Covid o 181 705 EUR, 
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3. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, poistné a príspevky do poisťovní o   

50 000 EUR, 
4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, oprava a údržba bytu v materskej 

škole Ladislava Sáru o 950 EUR, 
5. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rutinná a štandardná údržba o 9 000 

EUR, 
6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, služby – príspevok do fondu opráv 

v objekte Matejkova 20 o 35 000 EUR, 
7. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 Miestny informačný systém, služby kybernetická 

bezpečnosť o 20 000 EUR, 
8. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.6 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov o 22 874 EUR, 
9. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.7 Projekty mestskej časti, ostatné projekty o 5 000 

EUR, 
10. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 4.1 Príspevok na činnosť pre organizáciu 

Verejnoprospešné služby Karlova Ves o 38 200 EUR, 
11. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.4.3 Zakladanie novej zelene o 15 000 EUR, 
12. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.2.2 Správa a údržba chodníkov o 25 000 EUR, 
13. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.3 Parkovacia politika, rozšírenie rezidenčného 

parkovania o 35 000 EUR, 
14. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.3 Parkovacia politika, elektronizácia vyhradeného 

parkovania o 5 000 EUR,  
15. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rekonštrukcia bytu v materskej 

škole Pod Rovnicami o 18 000 EUR, 
16. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rekonštrukcia bytu na Ľudovíta 

Fullu 3 o 19 000 EUR, 
17. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rekonštrukcia bytu v nebytovom 

priestore Majerníkova 9 o 8 500 EUR, 
18. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, rekonštrukcia Jurigovho 

námestia o 35 000 EUR, 
19. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Pernecká, nákup 

pozemkov o 60 000 EUR, 
20. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Pernecká, transfer 

z Ministerstva financií o 2 010 EUR, 
21. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská 

o 45 550 EUR, 
22. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľudovíta 

Fullu o 701 620 EUR, 
23. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Revitalizácia dopravného ihriska pri základnej 

škole Karloveská 61 o 40 000 EUR, 
24. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 8.1 Letné kino, ozvučenie o 900 EUR, 
25. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice o 50 000 

EUR, 
26. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 10.3 Senior klub Lackova, výmena dverí o 3 000 

EUR. 
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K bodu 3. 
Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C o predĺženie nájmu garáže na Novackého ul. 

 
 

UZNESENIE č. 206/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

A. schvaľuje 

 

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

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru – garáž o výmere 12,00 m2 nachádzajúcu sa 

v rade garáží na Novackého ul. v Bratislave pre nájomcu Pavol Radič – SOUNDTECH S & T.C., Jadranská 

64, 841 01 Bratislava, IČO: 34858172, s nájomným vo výške 25,78 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 

01.05.2021 do 30.04.2026 za účelom skladovania vecí nájomcu. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 4. 
Žiadosť Mládežníckeho basketbalového klubu Karlovka, o. z. o predĺženie nájmu veľkej  telocvične 
v ZŠ A. Dubčeka. 

 
 

UZNESENIE č. 207/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 

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

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru – veľkej telocvične (o celkovej výmere 

624,00 m2) s príslušenstvom v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62 pondelok až piatok od 15.30 

hod. do 21.30 hod. (počas školského roka) Mládežníckemu basketbalovému klubu KARLOVKA, o. z., 

Furdekova 16, 851 04 Bratislava, IČO: 30847435 na zabezpečenie tréningového procesu, resp. odohratia 

súťažných a turnajových zápasov družstiev nájomcu, príp. ďalších užívateľov s nájomným 7,90 €/hod. a 

dobou prenájmu od 01.07.2021 do 30.06.2031. 

 

 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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K bodu 5. 
Žiadosť Ing. Vladimíra Mosného o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3 v k. ú. 
Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 208/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
na základe žiadosti Ing. Vladimíra Mosného predaj časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3 – 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5899 m2, k. ú. Karlova Ves, do výlučného vlastníctva Ing. 
Vladimíra Mosného, vo výmere 13 m2 podľa Geometrického plánu č. 2/2021, v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
 

 
K bodu 6. 
Žiadosť Moniky Španitzovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. ú. Karlova 
Ves. 
 

UZNESENIE č. 209/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

neschvaľuje 
 

na základe žiadosti Moniky Španitzovej predaj pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 – ostatná plocha 
o výmere 51 m2, k. ú. Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľa Moniky Španitzovej, v súlade s 
ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 

 
K bodu 7. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 
Bratislava – Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 210/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
predĺženie doby nájmu na pozemky - záhrady v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa nasledovným nájomcom:     
 

Por. č. Nájomca 
bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Tatiana Páleníková, Ing. 
Sokolská 12, 
Bratislava 

2569/16 
Patrónka-
Mokrohájska cesta  

275 
 

1,10 
 
 

01.05.2021 - 
30.04.2026 
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B. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 
K bodu 8. 
Predĺženie zmluvy o nájme a podnájme priestorov so Stolnotenisovým športovým klubom Karlova 
Ves. 
 

UZNESENIE č. 211/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.   schvaľuje 

 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov priamy prenájom nájomcovi Stolnotenisový športový klub Karlova Ves, Karloveská 3, 841 05 
Bratislava, IČO: 317 89 692 telocvične na 1NP a dvoch priľahlých šatní v objekte Molecova 1/A, 841 05 
Bratislava na dobu určitú do 07.10.2030. Nájomné sa určuje vo výške 325,82 €/mesačne.  
 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 9. 
Doplnenie cenníka Školskej plavárne Majerníkova 62. 
 
 

UZNESENIE č. 212/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.   schvaľuje 

 
cenový výmer č. 1/2021 pre Školskú plaváreň Majerníkova 62 na základe § 2 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 01.09.2021: 
 

25 m plavecký bazén 
Názov tovaru Cena 

Jednorazové vstupné 75 minút  

 Vstupné dospelí 4,00 € 

 Vstupné dospelí – obyvatelia Karlovej Vsi 3,00 € 

 Vstupné deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S* 2,00 € 

 Vstupné študenti od 15-26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26 3,00 € 

  
Jednorazové vstupné na lekciu 60 minút  

 Aquafitness 7,00 € 

 Paddleboard joga 7,00 € 

 Floatfit® 10,00 € 

  



 8 

Zvýhodnené vstupné platné rok od zakúpenia  

 Permanentka – 10 vstupov dospelí 36,00 € 

 Permanentka – 10 vstupov dospelí obyvatelia Karlovej Vsi 27,00 € 

 Permanentka – 10 vstupov deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia 
preukazu ŤZP, ŤZP-S* 

18,00 € 

 Permanentka – 10 vstupov študenti od 15-26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, 
EURO26 

27,00 € 

 Permanentka – 5 vstupov na cvičenia (aquafitness, paddleboard joga) 30,00 € 

  
Užívanie bazénovej dráhy 60 minút  

 Užívanie 1 bazénovej dráhy 25,00 € 

 
 

Malý neplavecký bazén 
Názov tovaru Cena 

Jednorazové vstupné na lekciu 60 minút  

 Plávanie s bábätkami 17,00 € 

  
Užívanie celého bazéna 60 minút  

 Užívanie celého bazéna 35,00 € 

  
 

Poplatky 
Názov tovaru Cena 

Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút účtuje poplatok 
pre kategóriu dospelých 

2,00 € 

Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút účtuje poplatok 
pre kategóriu dospelých – obyvatelia Karlovej Vsi a študenti od 15-26 rokov, držitelia 
kariet ISIC, ITIC, EURO26 

1,50 € 

Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút účtuje poplatok 
pre kategóriu deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S* 

1,00 € 

Poplatok za znečistenie bazéna 50,00 € 

 
*osobní asistenti držiteľov preukazu ŤZP-S majú vstupné zdarma sú oslobodení od poplatku za prekročenie 
časového limitu 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


