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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
(8. volebné obdobie) 

 
U Z N E S E N I A  č. 216  – 231/2021 

 
Z 19. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
zo dňa 29. 06. 2021 

 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 19. zasadnutiu MiZ. 
UZNESENIE č. 216/2021 
 
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
UZNESENIE č. 217/2021 
 
3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2021. 
UZNESENIE č. 218/2021 
 
4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 
UZNESENIE č. 219/2021 
 
5. 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). 
UZNESENIE č. 220/2021 
 
6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
UZNESENIE č. 221/2021 
 
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo 
vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 222/2021 
 
8. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - 
aktualizovaná verzia. (V pôvodnom programe bod č. 9) 
UZNESENIE č. 223/2021 
 
9. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. (V pôvodnom 
programe bod č. 10) 
UZNESENIE č. 224/2021 
 
10. 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. (V pôvodnom programe bod č. 11) 
UZNESENIE č. 225/2021 
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11. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 v znení jej dodatkov z dôvodu jej prerušenia pre 
umiestnenie detí z Materskej školy Kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu do priestorov užívaných 
Rodinným centrom Dlháčik (V pôvodnom programe bod č. 12) 
UZNESENIE č. 226/2021 
 
12. 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. (V pôvodnom programe bod č. 13) 
UZNESENIE č. 227/2021 
 
13. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. (V pôvodnom programe bod č. 14) 
UZNESENIE č. 228/2021 
 
14. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2021. (V pôvodnom programe bod č. 15) 
UZNESENIE č. 229/2021 
 
15. (Nový) Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves.  
UZNESENIE č. 230/2021 
 
16. Informácia o vybavených interpeláciách. 
UZNESENIE č. 231/2021 
 
17. Rôzne. 
K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
Pôvodný bod č. 8, 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, stiahol 
predkladateľ z programu rokovania. 
 

 
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 29.6.2021. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 216/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. uznesenie č. 191/2021 (15. MiZ. 23.2.2021), 
2. uznesenie č. 214/2021 (18. MiZ, 25.5.2021). 
 

 
K bodu 2. 
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. 

 
UZNESENIE č. 217/2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 

správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci: 
 

1. priebežná kontrola plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2021, 
2. čiastkovú správu o kontrole procesu evidencie a vymáhania pohľadávok v podmienkach mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves, 
3. čiastkovú správu o priebežnej kontrole výberu poplatku za rozvoj v podmienkach mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. 
 

 
K bodu 3. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. 

 
UZNESENIE č. 218/2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2021. 
 

 
K bodu 4. 
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 

 
UZNESENIE č. 219/2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 s výrokom : „Celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“, 
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2. presun prebytku rozpočtu a presun zostatku finančných operácií za rok 2020 po vylúčení 
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 720 260 EUR nasledovne: 
a) do rezervného fondu mestskej časti finančné prostriedky vo výške 639 132 EUR, 
b) do fondu tepelného hospodárstva mestskej časti finančné prostriedky vo výške 81 128 EUR. 

 

 
K bodu 5. 
Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 
31 až 32i). 
 

UZNESENIE č. 220/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 
31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 
 

 
K bodu 6. 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  číslo ..../2021 zo dňa  .... 2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

UZNESENIE č. 221/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí  

 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

 
K bodu 7. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo 
vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 222/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Magáta: 

 
schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  3/2021 zo dňa 29.06.2021  o  nájme 
bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
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K bodu 8. 
Správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves – aktualizovaná verzia. (V pôvodnom programe bod č. 9) 
 

UZNESENIE č. 223/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na doplňujúci návrh poslankyne Zemanovej: 

 
A. berie na vedomie 

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

B. ruší 
 

úlohy , ktoré nespadajú do kompetencie MČ, sú kompetenciou mesta, alebo iných samosprávnych orgánov 
prípadne ich nedovoľuje platná legislatíva. 

 
Menovite ide o nasledovné aktivity: 
Aktivita 1.4.1:  
Zistiť možnosti 
vzdelávania dospelých 
v mestskej časti 

Prebieha 
Oddelenie 

školstva MiÚ 

Oddelenie školstva MiÚ navrhuje 
vypustiť túto úlohu z odd. školstva. 
V rámci daných kapacitných oddelenia 
možností, nie je aktuálne možné pokryť 
oblasť vzdelávania dospelých. 

Aktivita 1.5.3:  
Posilniť personálnu 
kapacitu pre rozvoj 
vzdelávania v mestskej 
časti 

Neprebieha 
Oddelenie 

školstva MiÚ 

Pokles o 1 miesto na školskom úrade 
financované z preneseného výkonu 
Pozn.:  

Aktivita 4.2.2:  
Tvoriť pilotné 
programy v oblasti 
sociálneho bývania 
reagujúce na aktuálne 
potreby rôznych skupín 
obyvateľov 

Neprebieha 
Oddelenie 

právne 
a majetkové  

Realizovalo sa v minimálnom rozsahu, 
nakoľko MČ nemá na takýto typ 
bývania dostatok finančných zdrojov – 
prerobenie 2 nebytových priestorov na 
bývanie, momentálne v štádiu 
dokončovania. 
Túto činnosť na území hlavného mesta 
sanuje Hlavné mesto, v rozsahu 
schválenom mestským zastupiteľstvom. 
Magistrát hl.m.SR Bratislavy 
programovo zavádza nové formy 
bývania – v tejto oblasti je možné 
nadviazať spoluprácu vo forme 
reflektovania zmapovaných potrieb 
obyvateľov Karlovej Vsi.  

Aktivita 4.2.3:  
Vytvoriť funkčný 
systém sociálneho 
bývania v mestskej 
časti 

Neprebieha   

Nerealizuje sa výstavba nových foriem 
bývanie, MČ rieši túto agendu v 
obmedzenom rozsahu vzhľadom na 
príliš vysoký finančný nárok. 
Táto problematika je v Bratislave 
pokrývaná najmä hlavným mestom SR.  
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Úloha 7.1.2.1: 
Dokončenie cyklotrasy 
Nábrežie Ľubomíra 
Kadnára – časť most 
Lafranconi, po 
Lodenicu VK Tatran 

Prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ 

V kompetencii hl. mesta Bratislavy 
Komunikácia s magistrátom ohľadne 
cyklotrás – nutnosť vyriešiť majetkovo-
vlastnícke vzťahy  

Úloha 7.1.2.2: 
Vybudovanie 
cyklotrasy Svrčia Prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ  

V kompetencii hl. mesta Bratislavy 
Je v riešení vybudovanie chodníka 
a komunikácie Svrčia, následne sa bude 
môcť riešiť cyklotrasa 

Aktivita 8.2.2: 
Spolupracovať s 
výskumnými a 
vzdelávacími 
inštitúciami na území 
mestskej časti 

 Nerealizovaný 
 Oddelenie 

školstva 

Kapacitné limity doposiaľ nedovolili 
rozvinúť v tejto oblasti spoluprácu s 
inštitúciami ako sú napríklad Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, alebo 
tvorivou dielňou FABLAB 

Úloha 9.3.2.5:  
Aktívne ovplyvňovať 
udržateľnú obnovu 
bytového fondu  

 Neprebieha 
Referát 

územného 
rozvoja MiÚ, 

Vzhľadom na vysokú finančnú 
náročnosť táto agenda je dnes 
vykonávaná na pôde magistrátu 
hlavného mesta Bratislavy.  

Aktivita 9.4.1.: 
Zabezpečiť obstaranie, 
spracovanie 
a odsúhlasenie 
strategického 
územnoplánovacieho 
podkladu pre celé 
územie mestskej časti 
v spolupráci s 
obyvateľmi 

Neprebieha  
 Referát 

územného 
rozvoja MiÚ 

Naplnenie aktivity nebolo zrealizované, 
keďže aktuálne legislatívne podmienky 
(platný zákon č.50/1976 Zb. v znení 
aktuálnych predpisov, t. j. stavebný 
zákon) neumožňujú obstarať 
strategický územnoplánovací podklad, 
resp. územnoplánovaciu dokumentáciu, 
pre celé územie mestskej časti. 

 
 

 
K bodu 9. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú. Bratislava – Karlova Ves. 
(V pôvodnom programe bod č. 10) 
 

UZNESENIE č. 224/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

A. schvaľuje 
 

uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami 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 - pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží (z titulu kúpy): 
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Por. 
č. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Ing. Jaroslav Vrbický 
s manželkou 
Adámiho 17,  
841 05 Bratislava 

1311/4 
Pozemok pod garážou 
Baníkova ul. 

21 1,97 01.07.2021 
neurčito 
 

2. Mgr. Alena Havelková 
Silvánska 25 
841 04 Bratislava 

2143 
a časť dvora 2148 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.07.2021 
- 

neurčito 

 
B. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 10. 
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. (V pôvodnom programe bod 
č. 11) 
 

UZNESENIE č. 225/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 

prenájom pozemku parc. reg. C KN č. 1669/245 vo výmere 10,00 m2 pod predajným stánkom 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 tak ako je uvedené ďalej nájomcovi Guido Paradiso, 
Pribišova 23, 841 05 Bratislava na dobu do 31.12.2022 za cenu 39,50 Eur/m2/rok 
za účelom prevádzkovania predajného stánku Pizzeria Paradiso - skladové priestory. 
 

B. splnomocňuje  

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 
K bodu 11. 
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 v znení jej dodatkov z dôvodu jej prerušenia 
pre umiestnenie detí z MŠ Kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu do priestorov užívaných 
Rodinným centrom Dlháčik. (V pôvodnom programe bod č. 12) 
 
 

UZNESENIE č. 226/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 zo dňa 22.12.2016 v znení jej dodatkov uzavretej medzi 
Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves ako prenajímateľom a Rodinným centrom Dlháčik ako nájomcom 
o nájme nebytových priestorov na Majerníkovej 60, súp. č. 3045 na obdobie od 01.07.2021 do ukončenia 
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realizácie rekonštrukcie objektu MŠ Kolískova 14, najviac do 31.03.2022, počas ktorého budú priestory v 
budove na Majerníkovej 60 užívané ako náhradné priestory pre deti z MŠ Kolískova 14 počas rekonštrukcie 
objektu MŠ Kolískova 14. 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 12. 
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. (V pôvodnom programe bod č. 13) 
 
 

UZNESENIE č. 227/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Dodatok 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 s účinnosťou 1. júla 2021. 
 

 
K bodu 13. 
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. (V pôvodnom programe bod č. 14) 
 
 

UZNESENIE č. 228/2021 
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 plaveckých dráh Školskej plavárne Majerníkova 62, Bratislava v termíne od 
01.09.2021 do 31.08.2022.  
 
Výška nájomného je stanovená na 25,00 € / 1 dráha / 1 hodina v zmysle Uznesenia č. 212/2021 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.04.2021, v maximálnom rozsahu: 
 

Por. č. Názov Športová aktivita Maximálny 
počet hodín / 

dráh (1 mesiac) 

Maximálny 
príjem  

(1 mesiac) 
1 IUVENTA 

AQUATIX,o.z. 
synchronizované plávanie 

444 dráh/hodín 11 100,00 € 

2 Slávia STU Artistic 
swimming 

synchronizované plávanie 
444 dráh/hodín 11 100,00 € 

3 ŠK Synchro Bratislava synchronizované plávanie 444 dráh/hodín 11 100,00 € 
4 KVŠ Oceán Bratislava plávanie, plutvové 

plávanie 
324 dráh/hodín 8 100,00 € 
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5 Športový klub plávania a 
potápania ŽRALOK o.z. 

plávanie, plutvové 
plávanie 

254 dráh/hodín 6 350,00 € 

6 Kappy Kids Bratislava plávanie 184 dráh/hodín 4 600,00 € 
7 Prestigio Realiz Team 

Bratislava 
triatlon 

152 dráh/hodín 3 800,00 € 

8 PK Top Swim plávanie 150 dráh/hodín 3 750,00 € 
9 British International 

School Bratislava 
plávanie 

120 dráh/ hodín 3 000,00 € 

10 International Sport Club plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 
11 Plávanie NEMO plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 
12 Swimio plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

 
V tabuľke je uvedený maximálny počet dráho-hodín, ktoré si môže subjekt v konkrétnom mesiaci 
zarezervovať. Ako jednotka nájmu sa berie dráho-hodina, teda nájom jednej dráhy na hodinu. 

 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 14. 
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2021. (V pôvodnom programe bod č. 15) 
 

UZNESENIE č. 229/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 
M. odmenu  za  obdobie január až jún  2021  v sume 30 % zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 
2021. 
 

 
K bodu 15. 
(Nový) Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 230/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
zámer prípravy pravidiel participatívneho rozpočtu pre MČ Bratislava Karlova Ves a ich predloženia a 
prerokovania na zasadnutí MiZ v septembri 2021. 

 
B. žiada  

 
prednostku o zadanie prípravy pravidiel participatívneho rozpočtu v rámci miestneho úradu. 
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K bodu 16. 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 231/2021 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 
 


