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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(7. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 133  – 155/2015 
 

Z 9. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 15. 12. 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 133/2015 
 
1A. Návrh poslanca Bendíka: Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov za rok 2015. 
UZNESENIE č. 134/2015 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
UZNESENIE č. 135/2015 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. 
UZNESENIE č.  136/2015 
 
3A. Delegovanie poslankyne Magátovej do školskej rady Materskej školy Adámiho 11 a jej voľba do 
Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č.  137/2015 
 
4. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - október 2015. 
UZNESENIE č. 138/2015 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
UZNESENIE č. 139/2015 
 
5A. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na projekt 
„Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 
UZNESENIE č. 140/2015 
 
6.  Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s 
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 
UZNESENIE č. 141/2015 
 
7. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
34/1996 zo dňa 26.3.1996 o deratizácii a dezinfekcii. 
UZNESENIE č. 142/2015 
 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o umiestňovaní 
volebných plagátov. 
UZNESENIE č. 143/2015 
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9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o poskytovaní  
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 
UZNESENIE č. 144/2015 
 
10. 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. 
UZNESENIE č. 145/2015 
 
11. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 
Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 146/2015 
 
12.  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. 
UZNESENIE č. 147/2015 
 
13. Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. č. 4 
v Bratislave. 
UZNESENIE č. 148/2015 
 
14. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže - školský bufet v ZS A. Dubčeka, Majerníkova 62, 
Bratislava. 
UZNESENIE č. 149/2015 
 
15. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2. 
UZNESENIE č. 150/ 2015 
 
16. Návrh  pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 151/ 2015 
 
17. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016. 
UZNESENIE č. 152/ 2015 
 
18. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole 
Majerníkova 62 a pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo. 
UZNESENIE č. 153/ 2015 
 
19. List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)  o ponuke stať sa členom ZMOS-u. 
UZNESENIE č. 154/ 2015 
 
20. Informácia o vybavených interpeláciách. 
UZNESENIE č. 155/ 2015 
 
21. Rôzne 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
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Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu 
s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Uznesenia 
miestneho zastupiteľstva / Rok 2015 / UZNESENIA č. 133 - 155/2015. 
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K bodu 1.  
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 133/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

  
A.  berie na vedomie 

 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 119/2015 (8. MiZ, 27.10.2015), 
b) uznesenie č. 588/2014 (27. MiZ, 28.10.2014). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C2  (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010), 
c) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012) 
d) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
e) uznesenie č. 445/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013), 
f) uznesenie č. 447/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013). 

 
B.  schvaľuje 

 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 TK: 30.10.2015 TP: 31.3.2016 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 TK: 30.11.2015 TP: 31.3.2016 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 584/2014 TK: 30.6.2015 TP: 30.6.2016 
4. Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015 TK: 15.12.2015 TP: 15.1.2016 
5. Dana Čahojová, starostka MČ 93/2015 TK: 30.10.2015 TP: 21.12.2015 

 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 

 
C. zrušuje 

 
1. uznesenie č. 88/2007/C2 (7. MiZ, 25.9.2007), 
2. uznesenie č. 445/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013), 
3. uznesenie č. 447/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013). 
 
 
K bodu 1A.  
Návrh poslanca Bendíka: Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov za rok 2015. 
 

UZNESENIE č. 134/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
za rok 2015. 
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K bodu 2. 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
 

UZNESENIE č. 135/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie   

 
správu o činnosti miestnej kontrolórky k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
 

B. ukladá 
 
miestnej kontrolórke: 
 
1. pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicová a najneskôr do nasledujúceho zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva predložiť poslancom miestneho zastupiteľstva výsledky kontroly. Pri kontrole 
postupovať samostatne, podľa uváženia a podľa rozsahu a závažnosti zistených skutočností. 
Miestne zastupiteľstvo žiada o poskytnutie údajov najmä o nasledovných skutočnostiach: 
a) ako sa naložilo s predmetnou čiastkou 33 000 Eur, komu a v akej výške boli vyplatené v tejto čiastky 
odmeny, prípadne iné finančné náležitosti, 
b) vykonať kontrolu aj v predchádzajúcich rokoch a zistiť, či aj v predchádzajúcich rokoch dochádzalo 
k obdobným pochybeniam, ako je uvedené v predloženej správe miestnej kontrolórky, prípadne k iným 
pochybeniam, 
c) predložiť prehľad všetkých mzdových príjmov, náhrad a ostatných finančných náležitostí súčasnej 
riaditeľky, v príslušnom členení, vyplatených v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľky Základnej školy 
Veternicová, 
d) ďalšie závažné skutočnosti súvisiace s hospodárením Základnej školy Veternicová. 
 
2. naďalej pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicová a predkladať správu na každé 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

T: 15.2.2016 
 
 
K bodu 3.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. 
 

UZNESENIE č. 136/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje  

 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2016. 

 
 

K bodu 3A.  
Delegovanie poslankyne Magátovej do školskej rady Materskej školy Adámiho 11 a jej voľba do 
Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 137/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. odvoláva 
 

Ing. Martina Bertu, CSc. 
1. zo školskej rady Materskej školy Adámiho 11 v Bratislave, 
2. z Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

B. deleguje 
 

do školskej rady Materskej školy Adámiho 11 v Bratislave poslankyňu MUDr. Martinu Magátovú. 
 

C. volí 
 

poslankyňu MUDr. Martinu Magátovú za členku Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 
 

K bodu 4.  
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – október 2015. 

 
UZNESENIE č. 138/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 

čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – október 2015. 
 
 

K bodu 5.  
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 
 

UZNESENIE č. 139/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015 v príjmovej časti bežného 

rozpočtu nasledovne : 
a) zvýšenie bežných príjmov v položke daň za parkovanie o 8 200,- €, 
b) zvýšenie bežných príjmov v položke nájomné pozemkov predajné miesta – stánky o 12 100,- €, 
c) zvýšenie bežných príjmov v položke nájomné Pernecká, Špieszova o 2 900,- €, 
d) zvýšenie bežných príjmov v položke správne poplatky stavebný úrad o 6 600,- €, 
e) zvýšenie bežných príjmov v položke správne poplatky zvláštne užívanie komunikácií o 400,- €, 
f) zvýšenie bežných príjmov v položke pokuty a priestupky OÚ o 500,- €, 
g) zvýšenie bežných príjmov v položke pokuty za porušenie predpisov MÚ o 100,- €, 
h) zvýšenie bežných príjmov v položke knižnica – kopírovacie práce o 50,- €, 
i) zvýšenie bežných príjmov v položke knižnica – internet o 100,- €, 
j) zvýšenie bežných príjmov v položke poplatky žiadosť o uzavretie manželstva o 2 000,- €, 
k) zvýšenie bežných príjmov v položke energie za bufety, nebytové  priestory a iné o 2 400,- €, 
l) zvýšenie bežných príjmov úroky – všetky prevádzkové účty o 1 000,- €, 
m) zníženie bežných príjmov úroky – termínované účty o 1 000,- €, 
n) zvýšenie bežných príjmov z vratiek o 500,- €, 
o) zníženie bežných príjmov granty na hody o 5 000,- €. 
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2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015 v príjmovej časti kapitálového  
rozpočtu nasledovne : 
a) zvýšenie kapitálových príjmov za odpredaj vozidla Avia Multikar o 200,- €, 
b) zvýšenie kapitálových príjmov za odpredaj autobusu o 1 940,- €. 

 
3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015 vo výdavkovej časti bežného  

rozpočtu nasledovne : 
a) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 – Stavebný úrad - mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania o 3 700,- €, 
b) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 – Stavebný úrad - odvody a poistné o 1 300,- €, 
c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.2 – energie pre Základnú školu Majerníkova 60 (z 

prenájmov) o 35 000,- €, 
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.3 – vzdelávacie aktivity voľnočasové školské kluby 

detí (ŠKD) o 10 000,- €, 
e) zníženie bežných výdavkov v podprograme 7.4 – školské stravovanie základ. škôl o 10 000,- €, 
f) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 9.1 – Karloveský športový klub (KŠK) príspevok na 

rekonštrukciu zadnej steny telocvične Molecova o 10 200,- €, 
g) zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania VPS o 10 700,- €, 
h) zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - odvody a poistné verejno-

prospešné služby (VPS) o     4 000,- €, 
i) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – ostatné všeobecné platby 

o 10 515,- €, 
j) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – vianočné osvetlenie o 2 800,- €, 
k) zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.2 – Právne služby, právny audit o 10 000,- €, 
l) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, internetová sieť, 

wifi, web stránka o 300,- €, 
m) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, softvér, licencie 

o 1 450,- €, 
n) zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, príslušenstvo 

výpočtovej techniky o 1 750,- €. 
 
4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015 vo výdavkovej časti kapitálového 

rozpočtu nasledovne : 
a) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Nákup autobusu o 1 175,- €, 
b) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Dokončenie zadnej steny telocvične na 

Molecovej ul. o 7 000,- €. 
 

 
K bodu 5A. 
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na projekt    
„Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. 
 

UZNESENIE č. 140/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
 

použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 48 769,20  Eur na 
predfinancovanie faktúr spoločnosti TRIMEL, s. r. o. evidovaných v knihe faktúr pod č. 1394/2015 
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a 1395/2015, ktoré budú po refundácii nenávratného finančného príspevku vrátené späť do rezervného 
fondu. 
 
 
K bodu 6.  
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s 
majetkom zvereným jej do správ hlavným mestom SR Bratislava. 
 

UZNESENIE č. 141/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

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

 
 

K bodu 7.  
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č. 34/1996 zo dňa 26.3.1996 o deratizácii a dezinfekcii. 
 

UZNESENIE č. 142/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. vyhovuje 

 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii.  
 

B. ukladá 
 
prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves spracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu v zákonnej lehote návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zruší Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii 
a dezinsekcii.  

 
 
K bodu 8.  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o umiestňovaní 
volebných plagátov. 
 

UZNESENIE č. 143/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2015 zo dňa 15.12.2015 
o umiestňovaní volebných plagátov s účinnosťou 1. januára 2016. 
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K bodu 9.  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o poskytovaní  
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 

 
UZNESENIE č. 144/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 
o poskytovaní  jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa  s účinnosťou 1. januára 2016. 
 

 
K bodu 10.  
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. 
 

UZNESENIE č. 145/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15.12.2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 
zo dňa 27.10.2015 o miestnych daniach. 

 
 

K bodu 11.  
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 
v k.ú. Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 146/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

schvaľuje 

A/  Uzavretie  nájomných zmlúv  na pozemok  v  k.ú.  Bratislava – Karlova Ves  v súlade    
       s ustanovením § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
       neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  

- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží ( 1 z titulu dedičstva a 1 na základe  
kúpnej zmluvy ) :  

 
Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Ing.arch. Eva Borecká 
Júnová 15, Bratislava 
 

2154 – pod garážou 
časť 2148 – spol. dvor 
Silvánska ul.  
 

    21 
    14 
 

      1,97   
      0,99 

 01.01.2016 
 31.12.2020 

   2. Mgr. Ľubomír Polonský 
Mokrohájska 1788/2  
Bratislava 

2587  
pozemok pod garážou 
Mokrohájska cesta 

    21 
     
 

      1,97   
       

 01.01.2016 
 31.12.2020 
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B/ Predĺženie doby nájmu  na pozemky pod predajnými stánkami  v súlade s ustanovením  
     § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
      predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovným nájomcom: 
 
  1.      Vojtech Jakubek  

Furdekova 10, Bratislava 
časť 2060/3 
rýchle občerstvenie 
Lackova ul.  

    28      51,35 01.01.2016 
31.12.2018 

  2.      Eva Divišová 
Fadruszova 23, Bratislava 

časť  2067 
stánok drobnochov, 
kvety,  Lackova ul.  

    32      21,73 01.01.2016 
31.12.2018 

  3.      Magdaléna Piczeková  
Líščie údolie 200 
Bratislava 

časť 2060/3 
stánok ovocie - zel.  
Lackova ul. 
  

   18,5      51,35 01.01.2016 
31.12.2018 

  4.      E.T.B. Eva Baranovičová  
Donská 60, Bratislava 

časť 2071 
zimná záhrada  
Lackova ul.  

    65      27,64 01.01.2016 
31.12.2018 

  5.      LACTOVITO  s r.o. 
Púpavová 28, Bratislava 

časť  3/1 
mliečny automat 
Borská ul.   

    12      43,15 01.01.2016 
31.12.2018 

 
 
K bodu 12.  
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. 

 
UZNESENIE č. 147/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
na pozmeňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca: 
 

súhlasí 
 

aby starostka oslovila listom Hlavné mesto SR Bratislavu, ako vlastníka pozemkov o vydanie 
predchádzajúceho súhlasu s prevodom vlastníctva pozemkov z registra C-KN parcely č. 1200, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 195 m2 a parc. č. 1214, zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2 do 
podielového spoluvlastníctva za symbolickú cenu 1 Euro za celý predmet predaja s postupom podľa § 9 
ods. 8  písm. e) zákona čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí  súčasným nižšie uvedeným vlastníkom garáží 
postavených na pozemkoch parc. č. 1184 až 1199,  1206 až 1213 a 1215 až 1222  na Adámiho ulici 
v Bratislave -  každý v  podiele  1/32, nakoľko takýto predaj nie je v rozpore so zámermi mestskej časti 
o využití predmetných parciel. 
 
por. vlastníci garáží                 súpis.č.    pozem.pod  
čís.                       garáže     garáž.par.č.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.   Ing. Ľuboš Calpaš, Jungmanova 14, Bratislava             3671         1184   

2.   Miroslava Škodáčková, r. Hrušovská, Adámiho 18, Bratislava        5754         1185   
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3.   Ing. Kamil Fronc, Líščie údolie 77, Bratislava            3669         1186   

4.   Mgr.Art. Juraj Raýman a Mgr.Art. Vanda, r. Adamove, Adámiho 15, BA      5759         1187   
5.   František Záhorský a Emília, r. Kraváriková, Adámiho 18, Bratislava            5763         1188   

6.   Ing. Jaroslav Mišovych, Pribišova 37, Bratislava          6076         1189   
7.   Ing. Ján Vaňo a Jana,  r. Hlôšková,  Adámiho 18, Bratislava        5835         1190   

8.   MUDr. Rudolf Rosina a PaeDr. Želmíra, r. Dubayová,  Adámiho 16, BA     5892         1191   
9.   MUDr. Rudolf Rosina a PaeDr. Želmíra, r. Dubayová, Adámiho 16, BA     5899         1192   

10.   Daniel Antalík, Adámiho 15, Bratislava              5756         1193   
   Tatiana Antalíková, r. Antlíková, Adámiho 15, Bratislava 
   Peter Antalík, Kapušnianska 3, Bratislava 
   Miriam Antalíková, r. Antlíková, Adámiho 15, Bratislava 
   (v spoluvlastníckom podiele: Daniel 5/8,  Tatiana – Peter - Miriam po 1/8) 
11.      Ing. PhD. Bronislava Herdová, s. Herdová, Adámiho 15, Bratislava       5757        1194      

12.      Ing. Vladimír Hronček a Ing. Jana,  r. Macháčová,  Majerníkova 1, BA      3675        1195   
13.      Slavomír Pikula, Obětí okupace 2, Nové Strašecí            3676        1196       

14.      MUDr. Helena Mišeková, r. Kapsiarová, Adámiho 13, Bratislava       5898        1197   
15.      Mgr. Mária Jančová, r. Bohušová, Majerníkova 38, Bratislava        5845        1198   

16.      Jozefa Sedláková, r. Zajíčková, Adámiho 16, Bratislava          5903        1199 
      MUDr. Víťazoslav Sedlák, SRN, Geldern, Am Stadtgraben 5 
      (v spoluvlastníckom podiele každý ½) 
 
spoločný vjazd a výjazd - parc.č. 1214 pre garáže: 

17.      JUDr. Eva Degmová, r. Kováčová, Novackého 8, Bratislava           3688         1206 

18.      Ing. Dalibor Marko a Ing. Vanda, r. Prikerová, Gessayova 16, BA        1185         1207 
19.      MUDr. Igor Rusňák a Eliška, r. Dostálová, Adámiho 10, Bratislava         5861         1208 

20. Ing. Dagmar Petrová, rod. Nemčičová, Janotova 6, Bratislava           5392         1209 
21. Mgr. Stanislav Španko a Mgr. Andrea, r. Mlčalová, Tr. SNP 6, Ban.Bystr.      5792         1210 

22. Pavol Hudec, Galbavého 2, Bratislava                   nemá  1211 
 Karol Hudec, Budatínska 31, Bratislava 
 (v spoluvlastníckom podiele po ½ ) 
23. Karol Janeček a Emília, r. Nejeschlebová, Janotova 1, Bratislava             5389  1212 

24. Ing. Michal Hruškovic CSc. a Darina, r.Ujváriová, Kapicova 11, Bratislava     5762       1213   
25. Ing. Ján Hozlár a Alžbeta, r. Rajtáková, Jurigovo nám. 7, Bratislava           5391  1215  

26. Ing. Ivan Šimčík, Adámiho 5, Bratislava                  5767        1216 
27. Ing. Milan Mosný a Viera, r. Glasová, Adámiho 9, Bratislava               3691   1217 

28. Ing. Dáša Kohútová, r. Karašová, Sološnícka 59, Bratislava              5847   1218 
 MUDr. Beáta Váhová, rod. Karašová, Obchodná 9, Bratislava 
 (spoluvlastnícky podiel po ½) 
29. JUDr. Hana Kováčová, r. Kováčová, Nad Dunajom 54, Bratislava            5868   1219  

30. Karol Voros, Jókaiho 42, Dunajská Streda                   5842   1220 
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31. Ing. Karol Badlík a Gabriela, r. Cibulová, Jurigovo nám. 1, Bratislava           5891   1221  

32. Zuzana Molčányiová, r. Magdolenová, Gorkého 15, Bratislava             5851   1222 
 

 
K bodu 13.  
Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. 
č. 4 v Bratislave. 
 

UZNESENIE č. 148/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Krampla: 

 
A. schvaľuje 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č. 138 / 1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení: 
 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov  na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave, žiadateľovi Jednote 
dôchodcov Slovenska, Okresná a miestna organizácia Bratislava IV, Lackova 4, Bratislava  na účely 
výkonu jej činnosti, výška nájomného a poplatkov za energie a služby 1,70 €/mesiac, v termíne 
do 31.7.2016. 
 

B. žiada 
 

vypracovať jednotnú koncepciu poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym 
skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi, s termínom predloženia koncepcie do komisií a na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva v mesiaci jún 2016. 
 
 
K bodu 14.  
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 
Bratislava. 

 
UZNESENIE č. 149/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

na pozmeňujúci návrh poslanca Krampla: 
 

A. schvaľuje 
 

podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  - školský bufet v  objekte ZŠ 
A. Dubčeka, Majerníkova 62 v  Bratislave (príloha), so zmenou v bode 4. Doba nájmu, ktorý sa 
nahradzuje textom: „Nájomná zmluva bude s víťazom Obchodnej verejnej súťaže uzavretá na dobu 
určitú, do 31.7.2017 odo dňa účinnosti zmluvy (predpokladaný začiatok nájmu 1.2.2016). 

 
B. poveruje 

 
starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v  prípade, 
ak do obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca. 
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K bodu 15.  
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2. 
 

UZNESENIE č. 150/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

   
a) v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov 
v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2, Bratislava  - malá sála v utorky od 16.00 hod. do 18.30 
hod., výška nájomného 5,00 €/hod. a veľká sála v štvrtky od 16.00 hod. do 18.30 hod., výška 
nájomného 8,00 €/hod. v termíne do 01.01.2016 do 30.06.2016 o. z. CirKusKus, Hlaváčiková 28, 
Bratislava.  

b) v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov 
v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2, Bratislava  -  veľká sála v štvrtky od 19.30 hod. do 21.00 
hod., výška nájomného 8,00 €/hod. v termíne do 01.01.2016 do 30.06.2016 o. z. Karloveské tanečné 
centrum, Molecova 2, Bratislava. 

c) v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov 
v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2, Bratislava  -  veľká sála pondelky od 16.30 hod. do 18.30 
hod., utorky od 16.30 hod. do 19.00 hod., stredy od 16.30 hod. do 18.30 hod., výška nájomného 3,17 
€/hod. v termíne do 01.01.2016 do 30.06.2016  a prenájom kancelárie a krojovne, výška nájomného 
3,32 €/m2 /rok v termíne do 01.01.2016 do 30.06.2016 o. z. Folklórny súbor DOLINA Bratislava, 
Molecova 2, Bratislava. 

 
 
K bodu 16.  
Návrh  pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 151/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Krampla: 

 
súhlasí 

 
s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves takto: 
1. v lokalite Sitina – časť nad ulicami Pod lesom a Na Sitine 

a) Zlatohríbová ulica, 
b) Pôvabnicová ulica, 
c) Dubáková ulica. 

 
2. v lokalite Sitina – Staré Grunty severozápadným smerom: 

      Plávková ulica. 
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K bodu 17.  
Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016. 
 

UZNESENIE č. 152/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Krampla: 

 
A. berie na vedomie 

 
1. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva 

v roku 2016. 
2. Harmonogram stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016, s vypustením 

textu „dohodne za seba náhradu a zároveň“.  
 

B. odporúča 
 
1. predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva 

podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva v roku 2016. 

2. starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu 
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2016. 

 
 

K bodu 18.  
Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej 
škole Majerníkova 62 a pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo. 
 

UZNESENIE č. 153/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. zriaďuje 

 
1. pracovnú skupinu pre riešenie revitalizácie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62 – 

skrátene „bazénová skupina“. 
2. pracovnú skupinu pre tepelné hospodárstvo – skrátene „TH skupina“. 

 
B. schvaľuje 

 
1. zloženie pracovnej skupiny pre riešenie revitalizácie školskej plavárne na Základnej škole 

Majerníkova 62 nasledovne: 
 
 

1.1. Ing. Rudolf Rosina 
1.2. Ing. Viera Bukovenová 
1.3. Zdeněk Borovička 
1.4. Mgr. Richard Savčinský 
1.5. Ing. Juraj Kmeťko 
1.6. Martin Gabaj 
1.7. MUDr. Martina Magátová 
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2. zloženie pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo nasledovne: 
 

2.1. Ing. Juraj Kmeťko 
2.2. Mgr. Marcel Zajac 
2.3. Ing. Rudolf Rosina 
2.4. Ing. Petr Sedlák 
2.5. Ing. Janka Mahďáková 
2.6. Miroslav Mojžiš 
2.7. Ing. Ing. Peter Magát 

 
 

K bodu 19.  
List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)  o ponuke stať sa členom ZMOS-u. 
 

UZNESENIE č. 154/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
vstup mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do Združenia miest a obcí Slovenska. 

 
 

K bodu 20.  
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 155/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

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

 
K bodu 21.  
Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 


