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

 
UZNESENIE č. 10/2015 

 
z 10. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
zo dňa 28.01.2016 

 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 28.01.2016 
schválila tento program: 
 
P r o  g r a  m : 
 
Otvorenie zasadnutia. 
Schválenie programu a    overovateľov zápisnice. 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o organizácii 
miestneho referenda. 

2. Vyhlásenie miestneho referenda na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.               
2A. Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.   
3. Rôzne. 

 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  

 
K    bodu 1 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o organizácii miestneho referenda  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 Vyhlásenie miestneho referenda na území 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K    bodu 2A:   
Návrh starostky: Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (predložený písomne): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Zámer spracovania programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a    odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K    bodu 3 - Rôzne:   
Zástupca starostu JUDr. PhDr. Záhradník informoval miestnu radu o tom, že prednosta na 
miestnom zastupiteľstve dňa 28.1.2016 predloží podnety na prešetrenia porušenia Ústavného 



 2 

zákona č. 357/2004 Z. z., ktoré sa týkajú poslankyne Hanulíkovej. 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 11. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o organizácii 
miestneho referenda.  

2. Vyhlásenie miestneho referenda na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
3. Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 
 
 
 
 
 

      Dana Čahojová, v. r. 
             starostka 


