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

UZNESENIE č. 12/2016

z 12. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 12. 04. 2016

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  12.04.2016
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  14. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh  Dodatku  č.  1  k  Rokovaciemu  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti

Bratislava-Karlova Ves.
3. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného  nariadenia hlavného

mesta  SR  Bratislavy  o  dočasnom  parkovaní  motorových  vozidiel  na  
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady
za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.

4. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.
5. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.
5A.   Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  na  prenájom

nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.
6. Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.
7. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.    
8. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
9. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
10. Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.
11. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
12. Návrh na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Bratislava – Karlova Ves

občianskemu združeniu Iniciatíva občanov – Doktorov jarok.
13. Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a.s.,  Metodova 8,   Bratislava o súhlas s vedením

trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
14. Návrh  na  vyradenie  majetku  v  Karloveskom  centre  kultúry  mestskej  časti  Bratislava-

Karlova Ves.
15. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
16. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2016.
17. 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 14. 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  Dodatku  č.  1  k
Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 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  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta
SR  Bratislavy,  výške  úhrady  za  dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel,  spôsobe  úhrady  a
preukázania jej zaplatenia  odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 4
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zriadenie príspevkovej
organizácie  typu  verejno-prospešných  služieb  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  zmenu  zriaďovacej
listiny Karloveského  športového klubu   a  odporúča materiál predložiť  na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5A
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyhlásenie obchodnej
verejnej  súťaže na  uzatvorenie  zmluvy na  prenájom  nebytových priestorov na  Janotovej 12 v
Bratislave  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 uzatvorenie dodatku k
nájomnej zmluve na objekt Janotova 12  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zrušenie Fondu statickej
dopravy  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 8:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Podmienky Obchodnej verejnej
súťaže na  prenájom kuchyne  v ZŠ Karloveská 61 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 Prenájom nebytových priestorov na
Perneckej ul. v Bratislave  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  Predĺženie  nájmu  nebytového
priestoru  na Majerníkovej 16  a   odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 11:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na uzavretie  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 12:  
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh na  predĺženie  platnosti
nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú.  Bratislava – Karlova Ves  občianskemu združeniu Iniciatíva
občanov – Doktorov jarok  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosť  spoločnosti  Orange
Slovensko a.s., Metodova 8,  Bratislava o súhlas s vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo
vlastníctve  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 14:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyradenie majetku v
Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 15:  
Miestna rada MČ Bratislava -  Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na  pomenovanie ulíc  v
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča názov ulice pred budovou Fakulty matematiky,
fyziky a  informatiky Univerzity  Komenského:  Ulica  Michala  Greguša  a  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 16:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Odmeny predsedom komisií
za 1. štvrťrok 2016 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 1. štvrťrok 2016 nasledovne:
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 278 €
Bc. P. Buzášovi  .......................... 217 €
JUDr. M. Khuriovej  ................... 117 €
Mgr. L. Poláchove ……………..    59 €
Ing. V Dullovi     ......................... 186 €
Mgr. R. Savčinskému  ................. 248 €
Ing. D. Záhradníkovej ................. 186 €
Ing. P. Lenčovi      ....................... 227 €
Mgr. J. Labudovi    ...................... 186 €
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu 1  7   - Rôzne:  
Návrh poslanca Buzáša (predložený písomne):
17.1 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odvolanie a delegovanie
člena rady školy Materskej školy Majerníkova 60 a odporúča  materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

Návrh poslanca Šíbla (predložený písomne):
17.2
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Voľba člena komisie-neposlanca do
komisie  životného prostredia a  verejného  poriadku  a  odporúča materiál predložiť  na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu Rôzne ešte vystúpili:
1.  Poslanec  Lenč:  predložil  problematiku  schválenej  dotácie  pre  Základnú  umeleckú  školu
Karloveská 3.
Uznesenie nebolo prijaté

2. Starostka informovala o pridelení dotácií pre Spojenú školu Tilgnerova 14 a Základnú školu
Majerníkova 62.
Uznesenie nebolo prijaté

3.  Starostka  informovala  o  stretnutí  so  zástupcom mestskej  organizácie  Marianum a  možnosti
pochovávania na karloveskom cintoríne do budúcnosti.
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na 1  4  . zasadnutie MiZ tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  14. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh Dodatku č.  1  k  Rokovaciemu poriadku Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Karlova Ves.
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného  

mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.
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4. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.
5. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.
6. Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  na  prenájom

nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave
7. Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.
8. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.
9. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
10. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
11. Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.
12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
13. Návrh na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Bratislava – Karlova Ves

občianskemu združeniu Iniciatíva občanov – Doktorov jarok.
14. Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a.s., Metodova 8,  Bratislava o súhlas s vedením 

trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
15. Návrh  na  vyradenie  majetku  v  Karloveskom  centre  kultúry  mestskej  časti  Bratislava-

Karlova Ves.
16. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
17. Návrh na odvolanie a delegovanie člena rady školy Materskej školy Majerníkova 60.
18. Voľba člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia a verejného poriadku.

    Dana Čahojová, v. r.
           starostka
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