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

 

UZNESENIE č. 8/2015 
 

z 8. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 01.12.2015 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 01.12.2015 
schválila tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 
o miestnych daniach. 

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

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o umiestňovaní 
volebných plagátov. 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe.  

7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s 
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

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

9. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol., vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na 
Adámiho ul. v Bratislave o predaj priľahlých pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 1214 
tvoriacich    vjazd do garáží a výjazd v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ (dôvod hodný 
osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. b/ ( pozemok priľahlý k stavbe) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov do ich podielového spoluvlastníctva, každému v 
podiele 1/32. 

10. Ekonomický prenájom posilňovne a vybavenia na Janotovej 12. 
11. Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. č. 4 

v Bratislave. 
12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2. 
13. Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves (prerokovaný ako bod 2A). 
14. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016. 
15. Odmeny predsedom komisií za 4. štvrťrok 2015. 
16. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
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Informatívne materiály (prednosta): 
1.       Výsledky obchodnej verejnej súťaže Matejkova 20.  
2.       Výsledky obchodnej verejnej súťaže Pernecká , Špieszova. 
3.   Výsledky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 8.10.2015  
 
 

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 9. zasadaniu MiZ 2015 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
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: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 2A 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča vypustiť z materiálu body B. a C. uznesenia. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na pomenovanie ulíc, 
premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa časti A uznesenia. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  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 poskytovaní  jednorazového finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa 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 všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o umiestňovaní volebných plagátov a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 6  
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe.  
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K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do 
správy hlavným mestom SR Bratislavou a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných 
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 9:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol., 
vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na Adámiho ul. v Bratislave o predaj priľahlých 
pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 1214 tvoriacich    vjazd do garáží a výjazd v súlade s 
ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ (dôvod hodný osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. b/ ( pozemok 
priľahlý k stavbe) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do ich 
podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/32 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 10:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Ekonomický prenájom posilňovne 
a vybavenia na Janotovej 12 a odporúča vypracovať v spolupráci s vedením Karloveského 
športového klubu (KŠK), pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou KŠK a predstaviteľov 
klubov (združených v Karloveskom športovom klube) stratégiu ďalšieho fungovania KŠK. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 11:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Jednoty dôchodcov na 
Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 12:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných 
zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 13:   
Prerokovaný ako  bod 2A.  
 
K bodu 14:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Harmonogramu zasadnutí 
komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov 
miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva podľa pripomienok miestnej rady. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 15:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmeny predsedom komisií za 4. 
štvrťrok 2015 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 4. štvrťrok 2015 nasledovne: 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 278 € 
Bc. P. Buzášovi  .......................... 217 € 
JUDr. M. Khuriovej  ................... 155 € 
Mgr. M. Zajacovi  ....................... 186 € 
Mgr. R. Savčinskému  ................. 248 € 
Ing. D. Záhradníkovej ................. 186 € 
Ing. P. Lenčovi      ....................... 248 € 
Mgr. J. Labudovi    ...................... 186 € 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 16 - Rôzne:   
Návrhy poslanca Zajaca (predložený ústne): 
16.1  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh na zriadenie pracovnej skupiny        
a) pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole Majerníkova 62, 
b) pre tepelné hospodárstvo 
 a odporúča písomný materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Návrh poslanca Záhradníka (predložený písomne): 
16.2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala protest prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26.03.1996 
o deratizácii a dezinfekcii a odporúča materiál predložiť do miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za:5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Návrh poslanca Záhradníka (predložený písomne): 
16.3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala list predsedu Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru o ponuke stať sa členom ZMOS-u a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za:5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Návrh poslanca Záhradníka (predložený ústne): 
16.4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu 
mestskej časti na rok 2016 s tým, že 9.12.2015 o 16 hod. bude zvolaná finančná komisia 
s možnosťou účasti všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, pričom zasadanie miestneho 
zastupiteľstva v mimoriadnom termíne k rozpočtu na rok 2016 sa uskutoční 21.12.2016 o 16 hod. 
 
K bodu Rôzne ešte vystúpila: 
Starostka: informovala o stretnutí s občanmi dňa 30.11.2015 v Karloveskom centre kultúry na tému 
parkovacej politiky. 
Uznesenie nebolo prijaté 
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Miestna rada odporúča predložiť na 9. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 
o miestnych daniach. 

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

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o umiestňovaní 
volebných plagátov. 

6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s 
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

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

8. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol., vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na 
Adámiho ul. v Bratislave o predaj priľahlých pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 1214 
tvoriacich    vjazd do garáží a výjazd v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ (dôvod hodný 
osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. b/ ( pozemok priľahlý k stavbe) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov do ich podielového spoluvlastníctva, každému v 
podiele 1/32. 

9. Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. č. 4 
v Bratislave. 

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2. 
11. Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. 
12. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016. 
13. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej 

škole Majerníkova 62 a pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo. 
14. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26.03.1996 o deratizácii a dezinfekcii. 
15. List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru o ponuke stať sa 

členom ZMOS-u. 
 
 
 
 

    Dana Čahojová, v. r. 
             starostka 


