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

 

UZNESENIE č. 7/2015 
 

zo 7. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 13.10.2015 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 13.10.2015 
schválila tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 8. zasadnutiu MiZ 2015. 
2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

(oblasť verejného poriadku). 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o poskytovaní  

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnych 

daniach. 
5. Návrh dodatku k Pravidlám odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov 

samosprávy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre 
samosprávu mestskej časti. 

6. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie  platnosti nájomných zmlúv na pozemky 
v k.ú Bratislava-Karlova Ves. 

7. Žiadosť Denisa Pazderu o nájom nebytového priestoru – školský bufet v Základnej škole A. 
Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava. 

8. Žiadosť Humana, o. z. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na rok 2016. 
9. Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2015. 
10. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2015. 
11. 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 splatných k 8. zasadaniu MiZ 2015 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (oblasť verejného poriadku) 
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 všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o poskytovaní  jednorazového finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa a neodporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva, odporúča návrh nariadenia opätovne predložiť na prerokovanie do komisie bytovej, 
sociálnej a zdravotnej.  
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnych daniach 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 Návrh dodatku k Pravidlám 
odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 6  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy a na predĺženie  platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú Bratislava-Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Denisa Pazderu o nájom 
nebytového priestoru – školský bufet v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava  
a odporúča do miestneho zastupiteľstva spracovať materiál iba pod písm. b) v návrhu uznesenia 
(verejná obchodná súťaž). 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Humana, o. z. 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na rok 2016 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 Odmeny predsedom komisií za 3. 
štvrťrok 2015a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 3. štvrťrok 2015 nasledovne: 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 278 € 
Bc. P. Buzášovi  .......................... 217 € 
JUDr. M. Khuriovej  ................... 155 € 
Mgr. M. Zajacovi  ....................... 217 € 
Mgr. R. Savčinskému  ................. 248 € 
Ing. D. Záhradníkovej ................. 186 € 
Ing. P. Lenčovi      ....................... 248 € 
Mgr. J. Labudovi    ...................... 155 € 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 10:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 
mesiace za 3. štvrťrok 2015 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 11 - Rôzne:   
Návrhy zástupcu starostu: 
11.1  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh na doplnenie Rady Karloveského 
športového klubu, berie návrh na vedomie  a odporúča písomný materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za:8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
11.2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie Informáciu o plánovanom vzdaní sa 
mandátu poslanca Ing. Martina Bertu, CSc. a nastúpení novej poslankyne do miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za:5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Informácia na návrh poslanca Bendíka: 
11.3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie informáciu o uznesení prijatom na 
komisii pre školstvo, mládež a šport dňa 6.10.2015 týkajúceho sa prerozdelenia príjmov mestskej 
časti z nájmu za nebytové priestory v školách a odporúča materiál s návrhom uznesenia predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
Návrh poslanca Zajaca: 
11.4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala návrh na  obnovenie činnosť odbornej 
komisie pre riešenie problematiky BAT (Bratislavská teplárenská, a. s.) a odporúča návrh 
zapracovať do budúcej reorganizácie komisií miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Písomný materiál na návrh starostky predložený zástupcom starostky: 
11.5 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na vydávanie lokálneho 
mesačného periodika vydávaného mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves  a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 8. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 8. zasadnutiu MiZ 2015. 
2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

(oblasť verejného poriadku). 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnych 

daniach. 
4. Návrh dodatku k Pravidlám odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov 

samosprávy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre 
samosprávu mestskej časti. 

5. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie  platnosti nájomných zmlúv na pozemky 
v k.ú Bratislava-Karlova Ves. 
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6. Žiadosť Denisa Pazderu o nájom nebytového priestoru – školský bufet v Základnej škole A. 
Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava. 

7. Žiadosť Humana, o. z. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na rok 2016. 
8. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2015. 
9. Návrh na doplnenie Rady Karloveského športového klubu. 
10. Návrh prerozdelenia príjmov mestskej časti z nájmu za nebytové priestory v školách. 
11. Návrh na vydávanie lokálneho mesačného periodika vydávaného mestskou časťou Bratislava-

Karlova Ves.   
 
 
Miestna rada neodporúča predložiť na 8. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o poskytovaní  

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 
 
 
 
 

    Dana Čahojová, v. r. 
             starostka 


