
 
 

MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – KARLOVA VES  

Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i  s l  a v a  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica 
 zo zasadnutia komisie legislatívno-právnej konanej dňa 23.11.2020 

Miesto konania: Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, miestnosť č. 203 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Čas rokovania: 17:00 hod. – 18:40 hod. 
 
Program: 

            Otvorenie a schválenie programu 

1. Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ 

od súkromných vlastníkov.  

2. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

3. VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o výške úhrad, spôsobe určenia a 

platenia za sociálne služby.  

4. VZN o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves.  

5. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.  

6. Podnájomná zmluva Nová lodenica. 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo ..../2020 zo 

dňa . . 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 

2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020. 

8. Rôzne. 

 
Predsedníčka komisie legislatívno-právnej privítala prítomných členov komisie legislatívno-právnej 
a skonštatovala, že komisia je uznášania schopná.  

K bodu č. 1 

Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ 
od súkromných vlastníkov. 
Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2 

VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  
Nakoľko materiál k tomuto bodu programu nebol spracovateľom do dnešného dňa komisii predložený, 
komisia legislatívno-právna o tomto materiáli nerokovala.  



Zapísala: 
JUDr. Martina Bendíková - tajomníčka komisie 
 

K bodu č. 3 

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia 
za sociálne služby. 
Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 4 

VZN o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves.  

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5 

Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a navrhuje ho v tomto znení schváliť miestnym 
zastupiteľstvom. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6 

Podnájomná zmluva Nová lodenica. 
Komisia legislatívno-právna prerokovala materiál a odporúča aby sa  druhá veta v čl. 6 ods. 9 písm. b) 
zmluvy zmenila nasledovne: „V prípade, že odborný inštruktor nebude môcť z vážnych dôvodov 
uskutočniť kurz, bezodkladne o tom informuje nájomcu a navrhne primeraný termín v ktorom vykoná 
náhradu, čo uvedie aj vo výkaze“. Komisia odporúča materiál schváliť s uvedenou zmenou. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 7 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo ..../2020 zo 
dňa . . 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo 
dňa 30. júna 2020. 
Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
Na záver predsedníčka komisie legislatívno-právnej poďakovala členom za účasť a ukončila rokovanie 
komisie. 

V Bratislave 23.11.2020. 
 
 
 
 
 

JUDr. Petra Hudáková, v.r. 
predsedníčka komisie legislatívno-právnej 


