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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
(7. volebné obdobie) 

 

UZNESENIE č. 6/2015 
 

zo 6. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 08.09.2015 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 08.09.2015 
schválila tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

k 30.6.2015. 
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
4. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.  
5. Zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok parc. č. 2954/108 k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, obidvaja bytom Parcelná 23, 
Bratislava. 

6. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom, k. ú Bratislava-
Karlova Ves na trhovisku Dlhé Diely. 

7. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom 
vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti. 

8. Informácia o obchodnej verejnej súťaži na záhrady. 
9. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

na ul. Matejkovej 20 – 2. návrh. 
10. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

na  ul. Pernecká, Špieszova – 2. návrh. 
11. Žiadosti o dotácie. 
12. Informácia o prevádzke plaveckého bazéna na Základnej škole Majerníkova 62 - ústne. 
13. Rôzne 
 
Ukončenie zasadnutia 
 
 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  

 
K bodu 1 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o plnení uznesení 
miestneho zastupiteľstva a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia 
Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves k 30.6.2015 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015 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 Ponuka na odkúpenie akcií 
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Zámer mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves predať pozemok parc. č. 2954/108 k. ú. Bratislava-Karlova Ves Vladimírovi Bílikovi 
a Viere Bílikovej, obidvaja bytom Parcelná 23, Bratislava a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 6  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod predajným stánkom, k. ú Bratislava-Karlova Ves na trhovisku Dlhé Diely 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Imricha Kukliša o nájom 
pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie 
na jeho nehnuteľnosti a odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál neschváliť. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o obchodnej verejnej 
súťaži na záhrady  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 9:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyhlásenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na ul. Matejkovej 20 – 2. návrh 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 10:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyhlásenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na  ul. Pernecká, Špieszova – 2. 
návrh a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 11:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o dotácie pre: 
1. Občianske združenie BejbiŠanca, Kempelenova 2, Bratislava vo výške 1 120,- EUR, 
2. Nový Priestor o.z., Tománkova 2A, Bratislava vo výške 2 496,- EUR 
a neschvaľuje dotácie pre:  
1. Občianske združenie BejbiŠanca, Kempelenova 2, Bratislava vo výške 1 120,- EUR, 
3. Nový Priestor o.z., Tománkova 2A, Bratislava vo výške 2 496,- EUR 
 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 12:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Informáciu o prevádzke plaveckého bazéna 
na Základnej škole Majerníkova 62 - ústne a vzala informáciu na vedomie. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13 - Rôzne:   
Materiály prerokované na návrh prednostu: 
13.1  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského športového 
klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej 12 do podnájmu Karloveskému 
tanečnému centru  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
13.2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského športového 
klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej 12 do podnájmu Tanečnej škole 
Miguela Mendéza  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
13.3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského športového 
klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej 12 do podnájmu spoločnosti 
RTA, s. r. o. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
13.4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka – 
Valba & Co o nájom nebytových priestorov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu rôzne ešte vystúpil: 
Poslanec Lenč: 

a) Informoval sa o stave podpisovej akcie „Petícia proti hazardu“. 
Uznesenie nebolo prijaté 

 
b) Informoval sa o možnosti pomoci utečencom. 
Uznesenie nebolo prijaté 

 
c) Informoval sa o ďalšom riešení rozobraného parkoviska na Karloveskej ul. 
 Uznesenie nebolo prijaté 

 
d) Informoval sa na stav telocvične na ZŠ Karloveská 61 (plesnivenie steny) 
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 Uznesenie nebolo prijaté 
 

e) Informoval sa o možnosti riešenia chodníka na Perneckej ul. v spolupráci s Cirkevnou 
základnou školou sv. Františka na Karloveskej 32. 

       Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 7. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 7. zasadnutiu MiZ 2015. 
2. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

k 30.6.2015. 
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
4. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 
5. Zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok parc. č. 2954/108 k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, obidvaja bytom Parcelná 23, 
Bratislava. 

6. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom, k. ú Bratislava-
Karlova Ves na trhovisku Dlhé Diely. 

7. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom 
vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti. 

8. Informácia o obchodnej verejnej súťaži na záhrady. 
9. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

na ul. Matejkovej 20 – 2. návrh. 
10. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

na  ul. Pernecká, Špieszova – 2. návrh. 
11. Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na 

Janotovej 12 do podnájmu Karloveskému tanečnému centru. 
12. Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na 

Janotovej 12 do podnájmu Tanečnej škole Miguela Mendéza. 
13. Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na 

Janotovej 12 do podnájmu spoločnosti RTA, s. r. o.. 
14. Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka – Valba @ Co o nájom nebytových priestorov. 
 
 
 
 
 

    Dana Čahojová 
             starostka 


