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

UZNESENIE č. 11/2016

z 11. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 02. 02. 2016

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  02.02.2016
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  12. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves na rok 2016.
2A. Návrh zadania pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia
Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia. 

3. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa
zrušuje  všeobecne záväzné nariadenie nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č.
34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a dezinsekcii.

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o        určení
školských  obvodov  pre  základné  školy  a  spojenú  školu  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.

5. Návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej  časti
Bratislava –Karlova Ves.

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

7. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku za účelom vybudovania účelovej prístupovej
komunikácie.

8. Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660.
9. Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry.
10. Žiadosti o dotácie.

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
11. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
12. Návrh Odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2015.
13. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.
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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 12. zasadaniu MiZ 2016 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  Návrh  tvorby  a  čerpania
mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2A
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh zadania pre vypracovanie
územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa zrušuje  všeobecne záväzné nariadenie
nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a
dezinsekcii a     odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
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   určení školských obvodov pre základné školy a
spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  racionalizáciu
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava –Karlova Ves  a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 6 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 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 Imricha Kukliša o nájom
pozemku za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie  a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2
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K bodu 8:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosť  spol.  D  INVEST
HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 9:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti
kultúry  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 Žiadosti o dotácie a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 2  proti: 1  zdržal sa: 3
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 11:  
Miestna rada MČ Bratislava -  Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na  pomenovanie ulíc  v
mestskej  časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 12:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh  Odmeny členom komisií-
neposlancom za  2.  polrok  2015 a  odporúča  starostke  schváliť  odmenu  neposlancom -  členom
komisií  za 1.  polrok 2016 nasledovne:
Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 52 €
Ing. Dagmar Hladká (kom. RPHSR) 31 €
Mgr. Anton Šmotlák疚 (kom. RPHSR) 48 €
Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽP)   52 €          
Branislav Šimek (kom. ŽP)  0 €
Roberrt Vayda (kom. ŽP) 35 €
Ing. arch. Gabriel Brogyanyi (kom. VÚP)  0 €
Ing. arch. Robert Grožaj          (kom. VÚP) 48 €
Ing. Miroslav Kalina (kom. VÚP) 26 €          
MgA. Oliver Kleinert (kom. VÚP) 35 €
Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 52 €
Ing. Peter Halák疚 (kom. ŠMŠ)  0 €
Mgr. Iliana Medviďová (kom ŠMŠ) 48 €  
RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 52 €   
Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 48 €
Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 48 €                     
Mgr. Branislav Mráz (kom. VPBD)  0 €
Denis Svoboda (kom. VPBD) 48 €
Ing. Tomáš Vašek (kom. VPBD) 31 €
Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 43 €
Milan Sabo (kom. BSZ) 52 €
Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 52 €
Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 48 €

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K  bodu 13 - Rôzne:  
Návrh poslanca Záhradníka (predložený písomne):
13.1 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko k návrhu zmeny Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy a  materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

Návrh poslanca Lenča (predložený ústne):
13.2
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča prerokovať informáciu o stave súdnych sporov
na aprílové rokovanie miestnej rady.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu Rôzne ešte vystúpili:
Poslanec Lenč: navrhol prijať podporné stanovisko k štrajku učiteľov.
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na 12. zasadnutie MiZ tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 11. zasadnutiu MiZ 2015.
2. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves na rok 2016.
3. Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia Karlova Ves

– Líščie údolie – Svrčia 
4. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa

zrušuje  všeobecne záväzné nariadenie nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č.
34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a dezinsekcii.

5. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  určení
školských  obvodov  pre  základné  školy  a  spojenú  školu  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.

6. Návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej  časti
Bratislava –Karlova Ves.

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

8. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku za účelom vybudovania účelovej prístupovej
komunikácie.

9. Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660.
10. Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry.
11. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
12. Stanovisko k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

    Dana Čahojová, v. r.
             starostka
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