MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)
U Z N E S E N I A č. 213 – 215/2021
Z 18. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
zo dňa 25.05.2021

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:
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 č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel.
UZNESENIE č. 213/2021

2.

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021.
UZNESENIE č. 214/2021

3. Návrh na schválenie výšky zľavy z 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.
UZNESENIE č. 215/2021

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 25.5.2021.
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K bodu 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 č. 8/2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel.
UZNESENIE č. 213/2021
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
A. súhlasí
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2021,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, predloženým listom primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy Matúšom Vallom zo dňa 27.04.2021 s pripomienkami :
1.

V úvodných ustanoveniach, ktorý sa týka zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave sa navrhuje text „v znení zákona č. 535/2008 Z. z.“ nahradiť textom „v znení
neskorších predpisov“.
2. V bode 9 návrhu VZN doplniť pred „§ 11“ písmeno „V“.
3. V bode 6 návrhu VZN :
a) doplniť v § 6 odsek 1 za písmenom c) slovo „alebo“ a
b) doplniť písmeno d) SMS správy.
Nové znenie § 6 ods. 1 by znelo:
„(1) Parkovací lístok možno zakúpiť prostredníctvom:
a) internetového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie alebo
b) parkovacieho automatu alebo
c) predajného miesta alebo
d) SMS správy.
4. Návrh VZN sa v § 4 ods. 3, v § 11 ods. 3 a v § 20 ods. 2 odvoláva na prevádzkový poriadok, ktorý
však nie je k predkladanému návrhu priložený. Navrhujeme prevádzkový poriadok predložiť mestskej časti
v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN.
B. odporúča
hlavnému mestu SR Bratislava podľa Čl. 58 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy nasledujúce
zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava- Karlova Ves :
1. zóna -Karlova Ves - (ohraničená komunikáciou Karloveská - Dlhé diely– smer kataster Devína),
2. zóna – Karlova Ves - (ohraničená komunikáciou Karloveská – smer Staré Grunty),
3. zóna – Staré Grunty – po Lamač.

K bodu 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021.
UZNESENIE č. 214/2021
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 nasledovne:
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1. zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2.1 Správa obce vo výške 200 000 Eur, na
rekonštrukciu priestorov vo vlastníctve mestskej časti za účelom dočasného umiestnenia tried
Materskej školy Kolískova,
2. použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 200 000 Eur podľa bodu 1.
B. poveruje
starostku v predmetnej veci konať a podať podrobnú informáciu o realizácií predmetnej investície.
Termín: 29.06.2021

K bodu 3.
Návrh na schválenie výšky zľavy z 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.
UZNESENIE č. 215/2021
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
A. schvaľuje
poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania nájomcom, ktorí
spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva SR 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. a požiadali mestskú časť o poskytnutie zľavy v lehote
stanovenej Ministerstvom hospodárstva SR na podávanie žiadostí.

B. schvaľuje
poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania 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. a požiadali mestskú časť o poskytnutie zľavy v lehote
stanovenej Ministerstvom hospodárstva SR na podávanie žiadostí.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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