
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 162  – 174/2016

Z 12. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 16. 02. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Návrhy na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
UZNESENIA č. 162/2016

1A.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 163/2016

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - december 2015.
UZNESENIE č. 164/2016

3. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015 a o činnosti k 12. zasadnutiu MiZ 2016.
UZNESENIE č. 165/2016

4. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
na rok 2016.
UZNESENIE č. 166/2016

5.  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.
UZNESENIE č. 167/2016

6.  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.
UZNESENIE č. 168/2016

7.  Návrh na  racionalizáciu základných škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava  –
Karlova Ves.
UZNESENIE č. 169/2016

8. Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia Karlova Ves – Líščie
údolie – Svrčia.
UZNESENIE č. 170/2016

9. Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
UZNESENIE č. 171/2016
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10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú.
Bratislava-Karlova Ves.
UZNESENIE č. 172/2016

11.  Žiadosť  Imricha  Kukliša  o  nájom  pozemku  za  účelom  vybudovania  účelovej  prístupovej
komunikácie.
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

12. Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660.
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

13. Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry.
UZNESENIE č. 173/2016

14. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
UZNESENIE č. 174/2016

15. Rôzne
15.1  Návrh  poslanca  Dullu  a  Bendíka:  Rokovací  poriadok  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves – doplnenie.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

Poznámka:
Hlasovania  miestneho  zastupiteľstva  sú  zverejnené  na  webovej  stránke  Karlovej  Vsi  spolu  s
uzneseniami  miestneho  zastupiteľstva,  a  to  v  rubrike  Miestne  zastupiteľstvo  /  Zasadnutia
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 16.2.2016.
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K bodu 1.
Návrhy na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.

UZNESENIE č. 162/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

ako vecne príslušný orgán v zmysle článku 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v konaniach začatých na základe podnetov
podaných dňa 28.01.2016 a dňa 03.02.2016

A. žiada

v zmysle ustanovenia článku 9 ods. 14 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  Mestskú  časť  Bratislava-Karlova  Ves,  aby  miestnemu
zastupiteľstvu  predložila  relevantné  dôkazy dokladajúce  skutočnosti uvedené v podnetoch na  začatie
konania v zmysle čl. 9 ústavného zákona č. 357/2014 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných  funkcionárov  voči  poslankyni  Ivete  Hanulíkovej,  ktoré  boli  podané  Jánom Hrčkom dňa
28.01.2016 a poslancom Marcelom Zajacom dňa 03.02.2016.

B. poveruje

v zmysle ustanovenia článku 9 ods. 14 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov poslanca a predsedu komisie miestneho zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Petra Lenča, aby konal v mene miestneho
zastupiteľstva pri zaobstarávaní relevantných dôkazov dokladajúcich skutočnosti uvedené v podnetoch na
začatie konania v zmysle čl. 9 ústavného zákona č. 357/2014 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov voči poslankyni Ivete Hanulíkovej, ktoré boli podané Jánom Hrčkom dňa
28.01.2016 a poslancom Marcelom Zajacom dňa 03.02.2016,

C. vyzýva

v zmysle ustanovenia článku 9 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov poslankyňu Ivetu Hanulíkovú, aby sa  v  lehote do 28.02.2016
vyjadrila k skutočnostiam uvedeným v podnetoch na začatie konania v zmysle čl. 9 ústavného zákona č.
357/2014 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči jej osobe,
ktoré boli podané Jánom Hrčkom dňa 28.01.2016 a poslancom Marcelom Zajacom dňa 03.02.2016.

K bodu 1A. 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 163/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A.  berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 344/2013 (17. MiZ, 12.3.2013),
b) uznesenie č. 589/2014 (27. MiZ, 28.10.2014),
c) uznesenie č. 93/2015 (6. MiZ, 9.6.2015).
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2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007),
b) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010),
c) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
d) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013),
e) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014),
f) uznesenie č. 43/2015 (3. MiZ, 17.3.2015),
g) uznesenie č. 52/2015 (4. MiZ, 5.5.2015).

B.  schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín
1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 TK: 31.12.2015 TP: 30.6.2016
2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
3. Dana Čahojová, starostka MČ 199/2012 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
4. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013/B TK: 31.12.2015 TP: 31.3.2016
5. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013/C TK: 31.12.2015 TP: 30.6.2016
6. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013/D TK: 31.12.2015 TP: 31.1.2017
7. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 TK: 31.12.2015 TP: 31.12.2016
8. Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015 TK: 15.1.2016 TP: 29.2.2016

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

K bodu 2. 
Čerpanie rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – december 2015.

UZNESENIE č. 164/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

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

K bodu 3. 
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015 a o činnosti k 12. zasadnutiu MiZ
2016.

UZNESENIE č. 165/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

1. Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za  rok 2015
2. Správu o výsledku kontroly č.1/2016/KŠK.
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na doplňujúci návrh poslancov Dullu, Rosinu a Zajaca:

B. schvaľuje

rozšírenie zamerania kontroly aj na dodržiavanie ostatných zákonov vzťahujúcich sa na činnosti súvisiace
s hospodárením rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej a kontrolnej pôsobnosti mestskej časti, zmenu
termínu  ukončenia  kontroly a  predloženie  správy o  výsledku  kontroly  č.  1/2015/ZŠ  Veternicová  do
28.6.2016.

K bodu 4.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves na rok 2016.

UZNESENIE č. 166/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. zrušuje

Uznesenie č. 156/2015, v časti A, bod 2,3,4,5,6,7,8,9

B. schvaľuje

1. rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016,
2. rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava –      
    Karlova Ves na rok 2016,
3. rozpočet Cestného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016,
4. rozpočet Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016,
5. rozpočet  Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok  
    2016,
6. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova     
    Ves na rok 2016,
7. rozpočet Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova     
    Ves na rok 2016,
9. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 60 360 Eur   
    ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu.

K bodu 5.
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým  sa  ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996
o deratizácii a dezinsekcii.

UZNESENIE č. 167/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2015 zo dňa 16.02.2016, ktorým
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03.
1996 o deratizácii a dezinsekcii.
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K bodu 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia 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.

UZNESENIE č. 168/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 3/2016 zo dňa 16. februára 2016
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 s
účinnosťou dňom 3. marca 2016.

K bodu 7.
Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

UZNESENIE č. 169/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie  na vedomie

informáciu  o  racionalizácii  základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves.

B. schvaľuje

návrh na vyradenie Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava a jej súčastí:
a) Výdajnú školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
b) Školský klub detí so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016

C. poveruje

starostku konať v predmetnej veci. 

D. ukladá

prednostovi  MÚ  zabezpečiť  prípravu  všeobecne  záväzného  nariadenia  o  zrušení  Základnej  školy
Veternicová 20 a jej súčastí.

K bodu 8.
Návrh na schválenie Zadania pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu "URBANISTICKÁ
ŠTÚDIA KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – SVRČIA".

UZNESENIE č. 170/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

6



A. schvaľuje

Spôsob  zapracovania  stanovísk  z  prerokovania  návrhu  zadania  do  Zadania  pre  vypracovanie
územnoplánovacieho  podkladu  „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES –  LÍŠČIE  ÚDOLIE  –
SVRČIA“.

B. odsúhlasuje

Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KARLOVA VES
– LÍŠČIE ÚDOLIE – SVRČIA“.

K bodu 9.
Stanovisko k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

UZNESENIE č. 171/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. nesúhlasí

so zmenou Štatútu hl. mesta SR Bratislavy spočívajúcej v znížení výšky solidarity pre rok 2016 na 1,5 %
z celkovej sumy pre mestské časti v zmysle listu primátora hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 19.1.2016. 

B. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hl.
mesta SR Bratislavy v platnom znení v  zmysle uznesenia MsZ č.  352/2015 bod.  B, ktorým sa mení
príspevok malým mestským častiam pre rok 2016 vo výške 1.950.000,- Eur z celkovej sumy pre mestské
časti.

K bodu 10.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky v
k. ú.  Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 172/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. Uzavretie nájomných zmlúv na pozemky 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. Rudolf Novák
Antona Vosátka, Blatné

1389 – pod garážou
časť1404 – spol. dvor
Baníkova ul. 

21
16,96

1,97 
0,99

01.03.2016
31.12.2020
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2. Richard Ďurica a
Jana Ďuricová 
Ľubeľa 315

1403 
časť1404 – spol. dvor
Baníkova ul.

20
16,96

1,97 
0,99

01.03.2016
31.12.2020

2. Predĺženie doby nájmu na pozemok pod predajným stánkom 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 nasledovnej nájomníčke:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. VEČIERKA Z&V, spol. s r. o. 
Hlaváčikova 2, Bratislava

3651/363
3651/364
skladové 
priestory
Veternicová ul.

36
4

50,- €/mesiac
za celý 
predmet 
nájmu 

01.03.2016
31.12.2018

K bodu 11.
Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom vybudovania
účelovej prístupovej komunikácie na nehnuteľnosti v jeho vlastníctve.

Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
_____________________________________________________________________________________

K bodu 12.
Žiadosť  spoločnosti  D  INVEST HOLDING  a.s.,  o  odkúpenie  pozemku  parc.  č.  1426/660,  k.ú.
Bratislava-Karlova Ves.

Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
_____________________________________________________________________________________

K bodu 13.
Návrh na uzavretie zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry.

UZNESENIE č. 173/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje
1.  uzatvorenie  zmluvy o spolupráci  v  oblasti kultúry s príspevkovou organizáciou  Divadlo  LUDUS,
kreatívne centrum mladých, Pribinova 25,  811 09 Bratislava, IČO: 00 893 862 za týchto podmienok:

- trvanie zmluvy na dobu určitú do 31.12.2016

Mestská časť

- bezodplatne poskytne priestory v objekte Karloveského centra kultúry na uvedenie dohodnutej  
inscenácie divadla, konkrétne veľkú sálu, šatne účinkujúcich, sociálne zariadenia a priestory réžie,

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii,
-  poskytne  technicko-organizačných  pracovníkov  v  deň  uskutočnenia  kultúrneho  programu  

(uvádzačka, šatniarka, pokladnička, produkčný, zvukár-technik, upratovačka,
- bude uvádzať logo divadla vo všetkých tlačených propagačných materiáloch.
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Divadlo LUDUS

- po  dohode  s  vedúcou oddelenia  kultúry miestneho  úradu  v  stanovenom termíne  bezodplatne
odohrá svoju inscenáciu alebo iný kultúrny program,

- bude plne uhrádzať náklady umeleckého súboru, ktoré vzniknú v rámci plnenia zmluvy, vrátane
honorárov svojho technicko-organizačného personálu,

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii,
- bude uvádzať logo „Kamel klubu“ vo všetkých tlačených propagačných materiáloch.
- príjem zo vstupného na podujatia uskutočnené v rámci plnenia tejto zmluvy si mestská časť a

divadlo rozdelia rovnakým dielom.

2.  uzatvorenie  zmluvy  o  spolupráci  v  oblasti  kultúry  s  Konzervatóriom,  Tolstého  11,
 811 06 Bratislava, IČO: 00 605 808 za týchto podmienok:

- trvanie zmluvy na dobu určitú do 31.12.2016

Mestská časť

- bezodplatne poskytne priestory v objekte Karloveského centra kultúry na skúšobný proces, tvorbu,
realizáciu,  prezentáciu v rozsahu maximálne 60 hodín mesačne a zároveň významnú podporu  
študentom Štátneho konzervatória; poskytnutými priestormi bude veľká sálu, šatne účinkujúcich, 
sociálne zariadenia a priestory réžie,

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii,
- poskytne  technicko-organizačných  pracovníkov  v  deň  uskutočnenia  kultúrneho  programu  

(uvádzačka, šatniarka, pokladnička, produkčný, zvukár-technik, upratovačka,
- bude uvádzať logo konzervatória vo všetkých tlačených propagačných materiáloch.

Konzervatórium

- po  dohode  s  vedúcou oddelenia  kultúry miestneho  úradu  v  stanovenom termíne  bezodplatne
odohrať  svoju  inscenáciu  alebo  hudobnú  produkciu,  moderovať  kultúrne  podujatia  alebo  iný
kultúrny program v rozsahu maximálne 20 hodín mesačne,

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii,
- bude uvádzať logo „Kamel klubu“ vo všetkých tlačených propagačných materiáloch.

príjem zo vstupného na podujatia uskutočnené v rámci plnenia zmluvy bude príjmom mestskej 
časti.

K bodu 14.
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 174/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslancov Rosinu, Zajaca a Zemanovej:

súhlasí

s  pomenovaním ulíc  v  mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves v lokalite  Staré Grunty -  obytný súbor
Slnečnice (za areálom RTVS) po nasledovných osobnostiach:

1. Rudolf Mock
2. Milan Kolibiar.
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Konkrétne  znenie  názvov  ulíc  dopracuje  miestny úrad  po  dohode  s  rodinami príslušných  osobností,
odbornými a jazykovednými organizáciami.

K bodu 15.
K bodu 15.1
Návrh  poslanca  Dullu  a  Bendíka:  Rokovací  poriadok  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves – doplnenie.

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

Dana Čahojová, v. r.
 starostka
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