
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A č. 180  – 200/2016

ZO 14. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 26. 4. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 180/2016

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - február 2016.
UZNESENIE č. 181/2016

3.  Návrh Dodatku č.  1  k  Rokovaciemu poriadku Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.
UZNESENIE č. 182/2016

4. 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.
UZNESENIE č. 183/2016
Pozastavenie uznesenia v časti B a C

4A. Návrh poslancov Poláchovej a Šíbla: Stanovisko mestskej časti k výrubom.
UZNESENIE č. 184/2016

5. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.
UZNESENIE č. 185/2016

6. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.
UZNESENIE č. 186/2016

7. Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.
UZNESENIE č. 187/2016

8.  Návrh na  vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy na  prenájom  nebytových
priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.
UZNESENIE č. 188/2016

9. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.
UZNESENIE č. 189/2016

10. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
UZNESENIE č. 190/2016
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11. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
UZNESENIE č. 191/2016

12. Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.
UZNESENIE č. 192/2016

13. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
UZNESENIE č. 193/2016

14. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Bratislava – Karlova Ves Občianskemu
združeniu Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok.
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

15. 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.
UZNESENIE č. 194/2016

16. Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
UZNESENIE č. 195/2016

17. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
UZNESENIE č. 196/2016

18. Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád materských škôl.
UZNESENIE č. 197/2016

19. Návrh na voľbu člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia a verejného poriadku.
UZNESENIE č. 198/2016

20. Informácia o vybavených interpeláciách.
UZNESENIA č. 199/2016

21. Rôzne.

21.1 Návrh poslanca Záhradníka: Zmena názvu prvku č. 8.1.13 programového rozpočtu mestskej časti na
rok 2016
UZNESENIE č. 200/2016

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 26.4.2016.
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K bodu 1. 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 180/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A.  berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013),
b) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014),
c) uznesenie č. 47/2015 (3. MiZ, 17.3.2015).

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. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015),
f) uznesenie č. 156/2015/E (10. MiZ 2015, 21.12.2015).

B.  schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín
1. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 31.12.2015 TP: 30.6.2016
2. Dana Čahojová, starostka MČ 156/2015/C 20.2.2016 TP: 16.11.2016
3. Dana Čahojová, starostka MČ 169/2016 bez termínu TP: 31.8.2016

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

C. zrušuje

1. uznesenie č. 255/2012/E (14. MiZ, 25.9.2012),
2. uznesenie č. 255/2012/F (14. MiZ, 25.9.2012).

____________________________________________________________________________________

K bodu 2.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - február 2016.

UZNESENIE č. 181/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – február 2016.

____________________________________________________________________________________
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K bodu 3.
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

UZNESENIE č. 182/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves s
účinnosťou 2. mája 2016  s doplnením osvojeným predkladateľom. 

B. splnomocňuje

starostku mestskej časti vydať úplné znenie Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves v znení uznesenia 587/2014 zo dňa 28.10.2014  a ako vyplýva zo zmien a
doplnení schválených v dodatku č. 1 z 26.4.2016.

____________________________________________________________________________________

K bodu 4.
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.

UZNESENIE č. 183/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
A. nesúhlasí

s  návrhom  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 v
predloženom znení návrhu hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. požaduje

v návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy:
1. povinnosť Hlavného mesta SR Bratislavy odovzdať do správy mestských častí všetky pozemné

komunikácie funkčnej triedy 3 a 4 a tiež účelové komunikácie vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy v lehote do 6 mesiacov od súčinnosti  všeobecne záväzného nariadenia k parkovacej
politike,

2. povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy odovzdať do správy mestských častí všetky pozemky vo
vlastníctve  hlavného  mesta  SR  Bratislavy,  ktoré  tieto  vytipujú  na  účely  rozvoja  parkovacích
kapacít v lehote do 2 mesiacov od predloženia žiadosti o zverenie do správy tej - ktorej mestskej
časti,

3. povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy zaradiť do siete verejných komunikácií všetky pozemné
komunikácie vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy funkčnej triedy 3 a 4 a tiež účelové
komunikácie,  ktoré sú dokončené a ktoré sa používajú roky,  a  to  do 3 mesiacov od účinnosti
všeobecne záväzného nariadenia,
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4. povinnosť  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  poskytovať  súčinnosť  mestským  častiam,  ktoré  sa
rozhodli zvyšovať parkovacie kapacity, odstrániť administratívne prekážky a prípadné vyjadrenia
k  investičnej  činnosti  na  území  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  k  stavebným  zámerom  s
parkovacou politikou vydávať v skrátenej lehote 10 pracovných dní od podania žiadosti, 

5. vypustiť v §1 ods. 2, písm. b) časť vety „ktorá je držiteľom vodičského preukazu“,
6. doplniť do §1 ods. 2, písm. e) za prvú vetu v znení: „Na parkovacej karte môže byť  uvedených

viacero evidenčných čísel“,
7. opraviť poslednú časť súvetia v §2 ods. 7 z „ods. 5 písm. b)“  za „ods. 6 písm. b)“,
8. zvýšiť počet príslušníkov mestskej polície, vyčleniť hliadky mestskej polície za účelom kontroly

parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a účelovo viazať predmetné hliadky
na výkon tejto činnosti,

9. stanoviť  harmonogram budovania  nových  parkovacích  kapacít  na  pozemkoch  vo  vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy a za týmto účelom predmetné pozemky zveriť do správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves,

10. majetkovo-právne vysporiadanie účelových komunikácií na pozemkoch vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy.

C. žiada

1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uplatniť požiadavku na zaradenie parkovacích zón na
území mestskej časti Karlova Ves do prílohy č. 1 k návrhu  všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy podľa prílohy k pozmeňujúcemu návrhu. 

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
2. zvolať mimoriadne zastupiteľstvo k predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta
SR Bratislavy a prejednať formálne vysporiadanie sa s požiadavkami formulovanými v bode B tohto
uznesenia.

Príloha k uzneseniu č. 183/2016/C
Parkovacie zóny v Bratislave Karlovej Vsi:

Zóna  Silvánska skrátene  Zóna  S  –  ulice  Silvánska,  Suchohradská,  Sekulská,  Levárska,  Brodská,
Lackova, Karloveská (strana s nepárnymi číslami) v úseku od nadjazdu po križovatku s ul. Nad lúčkami a
Kuklovská v úseku od križovatky s ul. Sekulská po križovatku s ul. Sološnická

Zóna  Dlhé  diely  I  skrátene  Zóna  DD  I –  ulice  Hlaváčikova,  Veternicová  a  Majerníkova  (strana
s nepárnymi číslami) v úseku od križovatky s ul. Veternicová po dom ...

Zóna Dlhé diely II  skrátene  Zóna DD II –  ulice Jamnického, Kresánkova, Cikkerova, Matejkova v
úseku od križovatky s ul.  Majerníkova po križovatku s ul.  Kresánkova, Hany Meličkovej, Tománkova
(strana s párnymi číslami) a Kolískova 

Zóna Dlhé diely III skrátene Zóna DD III – ulica Majerníkova (strana s párnymi číslami) v úseku od
križovatky s ul. Tománkova a Hany Meličkovej po križovatku s ul. Beniakova, Beniakova, Nad lúčkami
v úseku od križovatky s ul.  Ferdiša Kostku po križovatku s ul.  Beniakova, Ferdiša Kostku, Ľudovíta
Fullu, Pribišova, Jána Stanislava, Tománkova (strana s nepárnymi číslami)

Zóna Karlova Ves I  skrátene  Zóna KV I –  ulice  Molecova (strana s párnymi číslami)  v úseku od
križovatky  s  ul.  Ladislava  Sáru,  Ladislava  Sáru,  Gabčíkova,  Janotova  v  úseku  od  križovatky  s  ul.
Molecova  po  križovatku  s  ul.  Tománkova,  Baníkova,  Hudecova,  Adámiho,  Hodálova,  Novackého  a
Nábělkova
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Zóna Karlova Ves II skrátene Zóna KV II – ulice Líščie údolie v úseku od križovatky s ul. Botanická po
križovatku s ul.  Čárskeho, Čárskeho, Donnerova, Pernecká, Pod Rovnicami,  Čavojského, Fádruszova,
Kempelenova, Tilgnerova, Segnerova a Karloveská (strana s párnymi číslami) v úseku od križovatky s ul.
Devínska cesta po križovatku s ul. Borská

Zóna  Karlova  Ves  III  skrátene  Zóna  KV III –  ulice  Karloveská  (na  strane  v  smere  z  centra  do
Dúbravky) v úseku od križovatky s ul. Borská po križovatku s ul. Kuklovská, Borská, Pustá, Púpavová,
Kuklovská  v  úseku  od  križovatky  s  ul.  Karloveská  po  parkovisko  (vrátane)  pri  Slovenskom
metrologickom ústave a Líščie údolie v úseku vrátane parkoviska pri Iuvente.

Toto  uznesenie miestneho zastupiteľstva  č.  183/2016 v  časti  B  a  C pozastavujem dňom
6.5.2016 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
pretože sa domnievam, že odporuje zákonu.

                                                                                                                            Dana Čahojová, v. r.
                                                                                                                                   starostka
____________________________________________________________________________________

K bodu 4A.
Návrh poslancov Poláchovej a Šíbla: Stanovisko mestskej časti k výrubom.

UZNESENIE č. 184/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. zásadne nesúhlasí

s plánovanými holorubmi a masívnou ťažbou dreva v lesoch na území hlavného mesta SR Bratislava, ako
aj s lokalizáciu ťažby do chránených území, ochranných pásiem vodných zdrojov a do lesných porastov s
vysokou rekreačnou a ochranárskou hodnotou, a to najmä na ostrove Sihoť, v oblasti Devínskych Karpát
a  Kráľovej  hory,  nakoľko  tieto  lesy  o.  i.  plnia  aj  významnú  rekreačnú  funkciu  a  tiež  ostatné
mimoprodukčné funkcie a v mnohých prípadoch nahrádzajú chýbajúcu mestskú zeleň,

B. vyzýva

1. mestských  poslancov  za  Karlovu  Ves,  aby  na  úrovni  Mestského  zastupiteľstva  presadzovali
zvýšenú ochranu,  zavedenie trvalo  udržateľného  lesného  hospodárstva a posilnenie  rekreačnej
funkcie ako aj ostatných mimoprodukčných funkcií vo všetkých lesoch na území Bratislavy,

2. primátora  Bratislavy,  aby rešpektoval  požiadavky aktivistov,  odbornej a  občianskej  verejnosti
a vstúpil do konaní o Programoch starostlivosti o les na roky 2016 – 2025, určených pre lesné
celky Lesy SR Bratislava a Mestské lesy Bratislava a žiadal v lesnom celku  Lesy SR Bratislava
najmä výrazné zníženie ťažby a zaradenie všetkých lesov do kategórie lesov osobitného určenia
alebo do kategórie ochranných lesov, ako aj v oboch lesných celkoch vylúčenie obnovnej ťažby
v chránených územiach, v ochranných pásmach vodných zdrojov a v lesoch s vysokou rekreačnou
a  ochranárskou  hodnotou,  ako  napr.  ostrov  Sihoť,  Pečniansky  les,  Ostrovné  lúčky,  Železná
studienka či Devínske Karpaty.

____________________________________________________________________________________
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K bodu 5.
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.

UZNESENIE č. 185/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. zriaďuje

v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave s účinnosťou od 01.07.2016 príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves so
sídlom Námestie sv. Františka 8, Bratislava.

B. schvaľuje

Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves v znení predloženého
dokumentu s doplnením v čl. 4 osvojeným predkladateľom.

C. poveruje

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/20033 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vedením
príspevkovej organizácie prednostu miestneho úradu Jána Hrčku, a to do vymenovania riaditeľa, najdlhšie
však na dobu 6 mesiacov.

D. žiada

predložiť návrh na voľbu členov dozorného orgánu na riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva.

T: 28.6.2016
____________________________________________________________________________________

K bodu 6.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.

UZNESENIE č. 186/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje 

1.  rozšírenie predmetu činnosti  príspevkovej organizácie Karloveský športový klub so sídlom Janotova
12, Bratislava, IČO: 31771181 tak, že klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť a to za predpokladu,
že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti.
Prostriedky po  zdanení  získané  podnikateľskou  činnosťou  využíva  na  podporu  a  skvalitnenie  svojej
hlavnej činnosti.
Predmetom podnikania budú nasledujúce činnosti (živnosti):
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod),

- reklamné a marketingové služby,

2. zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Karloveský športový klub so sídlom Janotova 12,
Bratislava, IČO: 31771181 v znení predloženého dokumentu, s účinnosťou od 01.07.2016.
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B. zrušuje 

s účinnosťou od 01.07.2016 uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.
244/2012  zo  dňa  26.6.2012,  ktorým  bol  schválený  organizačný  poriadok  príspevkovej  organizácie
Karloveský športový klub so sídlom Janotova 12, Bratislava, IČO: 31771181, ktorý týmto zrušením stráca
platnosť.
____________________________________________________________________________________

K bodu 7.
Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.

UZNESENIE č. 187/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

zmenu Nájomnej zmluvy č. 00303340/01zo dňa 13.02.2001 v znení Dodatku č.  1 zo dňa 05.07.2001,
Dodatku č.  2  zo dňa 23.01.2008b a Dodatku č.  3  zo dňa 19.08.2013, predmetom ktorej je  prenájom
budovy a pozemku na adrese Janotova 12 Karloveskému športovému klubu nasledovne:

Úhrada nákladov na služby spojené s nájmom bude prebiehať raz mesačne,  vo forme 11 zálohových
platieb. Raz ročne vykoná mestská časť ako prenajímateľ vyúčtovanie týchto zálohových platieb, pričom
prípadný nedoplatok bude mať formu 12. mesačnej platby.

Výška zálohovej platby sa určí ako 12-ina celkovej úhrady nákladov na služby spojené s nájmom za rok 
2015.
____________________________________________________________________________________

K bodu 8.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových 
priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.

UZNESENIE č. 188/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových priestorov na 
Janotovej 12 v Bratislave.
____________________________________________________________________________________

K bodu 9.
Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.

UZNESENIE č. 189/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. zrušuje

Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorý bol zriadený uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 174/2004 zo dňa 14.12.2004.
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B. odvoláva

členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

C. schvaľuje

prevod zostatku finančných prostriedkov Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
do rezervného fondu.
_____________________________________________________________________________________

K bodu 10.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.

UZNESENIE č. 190/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
A. schvaľuje

podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - kuchyňa  v ZŠ Karloveská
61 v Bratislave (príloha č. 1).

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.
____________________________________________________________________________________

K bodu 11.
Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.

UZNESENIE č. 191/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v aktuálnom znení žiadateľovi Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO:
308 07 484 nájom kancelárie č. 1.15 o výmere 15,52 m2 , výška nájmu  za kanceláriu  99,58 €/m2 /rok,  s
dobou nájmu od  01.05.2016 na dobu neurčitú.
____________________________________________________________________________________

K bodu 12.
Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.

UZNESENIE č. 192/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

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 na Majerníkovej 16 v 
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Bratislave č. 101 o výmere 42,14 m2  p. Miroslave Bédiovej, J. Smreka 14, 841 08 Bratislava, čas trvania
nájmu od 01.05.2016 do 30.04.2018, s nájomným vo výške 50,00 €/m2 /rok.

____________________________________________________________________________________

K bodu 13.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 193/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

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 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa 

 pozemky pod garážami z  dôvodu zmeny vlastníkov garáží (  3  z  titulu  kúpy a jedna  z titulu
dedičstva: 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1.
Barbora Záhradniková
Púpavová 26, Bratislava

225
Púpavová ul.

20 1,97 01.05.2016
31.12.2018

2.
Ing. Peter Vojtko
Jamnického 8, Bratislava

244 
Púpavová ul. 

25 1,97 01.05.2016
31.12.2018

3.
Ing. Radovan Bartovič
Hodálova 6, Bratislava

1394
časť 1404
Baníkova ul.

20
17

1,97 
0,99

01.05.2016
31.12.2020

4.
Ing. Igor Kreuzinger
Kuklovská 7, Bratislava

2200
časť 2198
Sekulská ul. 

20
15

1,97 
0.99

01.05.2016
31.12.2018

____________________________________________________________________________________

K bodu 14.
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Bratislava – Karlova Ves Občianskemu 
združeniu Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok.
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

____________________________________________________________________________________
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K bodu 15.
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.

UZNESENIE č. 194/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

1. vznik  zákonného  vecného  bremena  v  zmysle  ustanov.  §  66  ods.  2  zákona  č.  351/2011  Z.  z.  o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon č.  351/2011 Z.  z.)
spočívajúceho v oprávnení spoločnosti Orange Slovensko, a. s., IČO 35697270, so sídlom Metodova
8, Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.
1142/B  (ďalej  ako  spoločnosť  Orange  Slovensko  a.  s.)  v  nevyhnutnom  rozsahu  zriaďovať  a
prevádzkovať verejné siete (optický kábel) a stavať ich vedenia,

2. oprávnenie spoločnosti Orange Slovensko, a. s. v zmysle ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011
Z. z. v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme :

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 
b)  vstupovať  v  súvislosti  so  zriaďovaním,  prevádzkovaním,  opravami  a  údržbou  vedení  na  cudziu
nehnuteľnosť, 
c)  vykonávať nevyhnutné  úpravy pôdy a jej porastu,  najmä  odstraňovať  a  okliesňovať  stromy a iné
porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník
alebo užívateľ pozemku.

B. súhlasí

1. s vedením trasy líniovej stavby „BA-Kresánkova-1274BR“, ktorá je  súčasťou verejnej elektronickej
komunikačnej siete, cez pozemok registra C-KN vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
parcelu č. 1426/672 v dĺžke 28 m. Predmetom stavby je výstavba – uloženie 7xHDPE40 rúr za účelom
optického prepojenia medzi jestvujúcimi optickými káblami a technológiou Orange Slovensko a. s. a tým
pripojenie do siete Orange Slovensko,
2.  s uzavretím Dohody o náhrade za obmedzenie užívania pozemku registra C-KN p. č.  1426/672 vo
vlastníctve  mestskej  časti  medzi  mestskou  časťou  Bratislava  –  Karlova  Ves  a  spoločnosťou  Orange
Slovensko, a. s.. 

C. schvaľuje

jednorázovú  finančnú  náhradu  spoločnosťou  Orange  Slovensko,  a.  s.  za  obmedzenie  užívania
nehnuteľnosti  z  dôvodu  vedenia  trasy  líniovej  stavby  „BA-Kresánkova-1274BR“,  ktorá  je  súčasťou
verejnej  elektronickej  komunikačnej  siete,  v  celkovej  výške  10,-  Eur  s  podmienkou,  že  Orange
Slovensko, a. s. uloží po celej dĺžke 50 m trasy líniovej stavby celkom 7 rúr HDPE40 na vlastné náklady,
z ktorých jedna bude vyčlenená pre potreby mestskej časti bez náhrady.
____________________________________________________________________________________

K bodu 16.
Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 195/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje
vyradenie nepoužiteľného, opotrebovaného a nefunkčného majetku mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
v obstarávacej cene 3 546,62 Eur, zostatková cena majetku je 0,- Eur.
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K bodu 17.
Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 196/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

súhlasí

s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto:

v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi: Ulica Michala Greguša.

____________________________________________________________________________________

K bodu 18.
Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád materských škôl.

UZNESENIE č. 197/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. odvoláva

1. zo školskej rady Materskej školy Majerníkova 60 v Bratislave poslanca Zdeňka Borovičku dňom
26.4.2016,

2. zo  školskej  rady  Materskej  školy  Ladislava  Sáru  3  v Bratislave  poslankyňu  Ing.  Danielu
Záhradníkovú dňom 26.4.2016.

B. deleguje
      
      do školskej rady:

1. Materskej školy Majerníkova 60 v Bratislave poslanca Mgr. Petra Buzáša dňom 27.4.2016,
2. Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave poslanca Denisa Svobodu dňom 27.4.2016,
3. Materskej školy Ladislava Sáru 3 v Bratislave poslanca JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka dňom 

27.4.2016.

____________________________________________________________________________________

K bodu 19.
Návrh na voľbu člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia a verejného poriadku.

UZNESENIE č. 198/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

volí

za  členku  komisie  z  ďalších  osôb  (neposlancov)  Ing.  Zuzanu  Hudekovú   do  komisie  pre  životné
prostredie a verejný poriadok  s účinnosťou 1. mája 2016.

____________________________________________________________________________________
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K bodu 20.
Informácia o vybavených interpeláciách.

UZNESENIE č. 199/ 2016
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

K bodu 21.1
Návrh poslanca Záhradníka: Zmena názvu prvku č. 8.1.13 programového rozpočtu mestskej časti 
na rok 2016.

UZNESENIE č. 200/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

zmenu názvu prvku č. 8.1.13 programového rozpočtu mestskej časti na rok 2016 nasledovne: názov 
„Príspevok na vystúpenie ZVŠ“ sa mení na „Príspevok pre neinvestičný fond ‘Deti a umenie’ pri ZVŠ”.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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