
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 227 – 243/2016

Z 20. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 27. 9. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Návrh poslanca Šíbla: Podpora mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie Národného parku
Podunajsko. (V pôvodnom návrhu č. 17)
UZNESENIA č. 227/2016

2. Plnenie uznesení MiZ splatných k  20. zasadnutiu MiZ 2016. (V pôvodnom návrhu č. 1)
UZNESENIA č. 228/2016

3.  Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  k
30.06.2016. (V pôvodnom návrhu č. 2)
UZNESENIE č. 229/2016

4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016. (V pôvodnom návrhu č.
3)
UZNESENIE č. 230/2016

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 –
2023. (V pôvodnom návrhu č. 4)
UZNESENIE č. 231/2016

6.  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.   /2016  zo  dňa
27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb. (V pôvodnom návrhu č. 5)
UZNESENIA č. 232/2016

7. Žiadosť Rodinného centra Klbko, o. z. o predĺženie nájmu. (V pôvodnom návrhu č. 6)
UZNESENIA č. 233/2016

8. Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu. (V pôvodnom návrhu č. 7)
UZNESENIA č. 234/2016

9. Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu. (V pôvodnom návrhu č. 8)
UZNESENIA č. 235/2016

10. Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu. (V pôvodnom návrhu č. 9)
UZNESENIA č. 236/2016

11. Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry. (V pôvodnom návrhu č. 10)
UZNESENIA č. 237/2016
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12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.
UZNESENIA č. 238/2016

13. Žiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a.  s.,  Bajkalská 28, Bratislava  o súhlas  s umiestnením
telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a. s. cez pozemok vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 14)
UZNESENIA č. 239/2016

14. Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka o kúpu pozemku pozemok
parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo zriadiť vecné bremeno. (V pôvodnom
návrhu č. 15)
UZNESENIA č. 240/2016

15. Rôz.ne

15.1 Návrh poslankyne Zemanovej: Návrh na personálne zmeny v radách škôl.
UZNESENIE č. 241/2016

15.2 Návrh poslanca Záhradníka: Návrh na voľbu poslankyne Zemanovej za člena finančnej komisie.
UZNESENIE č. 242/2016

15.3  Návrh  poslanca  Zajaca:  Návrh  na  poverenie  miestneho  kontrolóra  na  vykonanie  komplexnej
kontroly stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 2432016

Žiadosť  HUMANA  o.  z.  o  predĺženie  nájomnej  zmluvy  v  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.
(V pôvodnom návrhu č. 11)
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením  programu
rokovania.

Žiadosť spoločnosti PARKKING, s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.
(V pôvodnom návrhu č. 13)
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania.

Žiadosť žiadateľov Ing. Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDr. Svetlany Gavorovej o kúpu pozemkov
parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves. (V pôvodnom
návrhu č. 16)
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením  programu
rokovania.

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 27.9.2016.
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K bodu 1. (V pôvodnom návrhu č. 17)
Návrh poslanca Šíbla:  Podpora mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie Národného
parku Podunajsko.

UZNESENIE č. 227/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. podporuje  

iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. 

B. odporúča

starostke MČ Bratislava - Karlova Ves informovať o podpore vyhlásenia Národného parku Podunajsko
Ministerstvo  životného  prostredia  SR,  Ministerstvo  pôdohospodárstva  SR a  predsedu  Bratislavského
samosprávneho kraja.

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
C. nominuje

poslanca Jaromíra Šíbla za riadneho člena spracovateľov pozičného dokumentu k vyhláseniu Národného 
parku Podunajsko. 

K bodu 2. (V pôvodnom návrhu č. 1)
Plnenie uznesení MiZ splatných k  20. zasadnutiu MiZ 2016. 

UZNESENIE č. 228/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 155/2008 (10. MiZ, 5.2.2008),
b) uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007),
b) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013),
c) 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 269/2008 30.6.2016 TP: 31.12.2016

2. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 30.6.2016 TP: 31.12.2017

3. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 31.12.2015 TP: 31.1.2017

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený
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C. zrušuje

1. uznesenie č. 584/2014 (26. MiZ, 23.9.2014).

K bodu 3. (V pôvodnom návrhu č. 2)
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
k 30.06.2016

UZNESENIE č. 229/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

Monitorovaciu  správu  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
k 30.06.2016

K bodu 4. (V pôvodnom návrhu č. 3)
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava Bratislava – Karlova Ves na rok 2016

UZNESENIE č. 230/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 v príjmovej časti bežného
rozpočtu nasledovne :

            
1. zvýšenie bežných príjmov v položke daň z príjmov FO o 187 890 €,
2. zvýšenie bežných príjmov v položke daň za parkovanie o 25 200 €,
3. zvýšenie bežných príjmov v položke nájomné za garáž o 200 €,
4. zvýšenie bežných príjmov v položke nájomné Pernecká, Špieszova o 5 000 €,
5. zvýšenie bežných príjmov v položke správne poplatky za výrub drevín o 540 €,
6. zvýšenie bežných príjmov v položke pokuty za porušenie predpisov o 720 €,
7. zvýšenie bežných príjmov v položke pokuty za porušenie predpisov o 3 900 €,
8. zvýšenie bežných príjmov v položke Energie – bufety, NP  o 1 400 €,
9. zvýšenie bežných príjmov v položke iné nedaňové – z dobropisov o 4 200 €,
10. zvýšenie kapitálových príjmov v položke príjmy z predaja pozemkov – 10 % podiel o 42 800 €.

b) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu nasledovne :

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Odmeny poslanci o 16 900 €,
2.  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Odvody a poistné poslanci o 5 915 €,
3. zníženie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Školenie poslanci o 1 600 €,
4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.4 – Zabezpečenie referenda z MČ o 540 €,|
5. zvýšenie  bežných  výdavkov  v  podprograme  3.2  –  Ohlasovňa  pobytu  -  mzdy,  platy a ostatné

osobné vyrovnania o 4 500 €,
6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.2 – Ohlasovňa pobytu - odvody a poistné o 1 650 €,
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7. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.2 – Ohlasovňa pobytu – tovary a služby o 275 €,
8. zníženie  bežných  výdavkov v podprograme  3.3 – Služby IOM - mzdy,  platy a ostatné osobné

vyrovnania o 4 500 €,
9. zníženie bežných výdavkov v podprograme 3.3 – Služby IOM - odvody a poistné o 1 650 €,
10. zníženie bežných výdavkov v podprograme 3.3 – Služby IOM – tovary a služby o 275 €,
11. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 – Stavebný úrad - mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania o 10 000 €,
12. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 – Stavebný úrad - odvody a poistné o 3 500 €,
13. zvýšenie  bežných  výdavkov  v podprograme  6.1  –  Správa  a údržba  pozemných  komunikácií,

obnova cestnej siete a drobné opravy  o 10 000 €,
14. zvýšenie  bežných  výdavkov  v podprograme  6.1  –  Správa  a údržba  pozemných  komunikácií,

obnova dopravného značenia  o 15 000 €,
15. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.4 – VPS - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

o 20 000 €,
16. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.4 - VPS - odvody a poistné o 7 000 €,
17. zníženie bežných výdavkov v podprograme 7.6 – SSŠ, mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania

o 10 000 €,
18. zníženie bežných výdavkov v podprograme 7.6 – SSŠ odvody a poistné o 3 500 €,
19. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1.6 – Majáles o 2 600 €,
20. zníženie bežných výdavkov v podprograme 8.1.8 – Kultúrne leto o 1 660 €,
21. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1.9 – Karloveské hody  o 8 200 €,
22. zníženie bežných výdavkov v podprograme 8.3 Noviny Karlova Ves, redakčné náklady  o 4 000 €,
23. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.3 Noviny Karlova Ves, tlač o 2 000 €,
24. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.3 Noviny Karlova Ves, distribúcia o 2 000 €,
25. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 9.1 - KŠK príspevok na činnosť o 29 000 €,
26. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.4 – Opatrovateľská služba o 7 550 €,
27. zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.7 – Sociálna a právna ochrana občanov o 7 550 €,
28. zvýšenie  bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania o 35 000 €,
29. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - odvody a poistné o 12 000 €,
30. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – stravovanie zamestnancov o 10

000 €,
31. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – sociálny fond o 3 000 €,
32. zvýšenie  bežných  výdavkov  v podprograme  11.5  –  Miestny  informačný  systém,  alarm  pre

Karloveské centrum kultúry a Centrum služieb občanom  o 2 500 €,
33. zvýšenie  bežných  výdavkov v podprograme  11.5 – Miestny informačný  systém,  príslušenstvo

výpočtovej techniky o 1 000 €,
34. zvýšenie  bežných  výdavkov  v podprograme  12.2  Správa  a údržba  verejnej  zelene,  zakladanie

novej zelene o 5 500 €,
35. zvýšenie  bežných  výdavkov  v podprograme  12.3  Detské  a športové  ihriská  na  verejných

priestranstvách, opravy a údržba o 15 000 €,
36. zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v podprograme  11.5  – Miestny  informačný  systém,  rozvody

verejnoprospešných služieb o 9 000 €,
37. zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v podprograme  11.5  –  Miestny  informačný  systém,  nákup

platobného kiosku o 2 700 €,
38. zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, príslušenstvo

výpočtovej techniky o 1 000 €,
39. zníženie  kapitálových  výdavkov  v podprograme  12.3  Detské  a športové  ihriská  na  verejných

priestranstvách o 15 000 €.
IOM = integrované obslužné miesto, VPS = verejno-prospešné služby, SSŠ = stredisko služieb škole
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K bodu 5. (V pôvodnom návrhu č. 4)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 –
2023.

UZNESENIE č. 231/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023
za účelom predloženia  oznámenia  o strategickom dokumente v súlade so zákonom č.  24/2006 Z. z.  o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

K bodu 6. (V pôvodnom návrhu č. 5)
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves č.    /2016 zo dňa
27.9.2016,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb

UZNESENIE č. 232/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2016 zo dňa 27.9.2016, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa
24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb.

K bodu 7. (V pôvodnom návrhu č. 6)
Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu.

UZNESENIE č. 233/ 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  Rodinné  centrum Klbko,  Lackova  4,  841  04  Bratislava,  IČO:
31816193 nájom nebytového priestoru  o výmere 152 m2  nachádzajúceho sa v objekte na Lackovej ul.,
s nájomným vo výške 0,03 €/rok,  s dobou prenájmu od 01.01.2017 do 31.12.2019 za účelom realizácie
činností Rodinného centra Klbko.
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K bodu 8. (V pôvodnom návrhu č. 7)
Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu.

UZNESENIE č. 234/ 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 Eve Baranovičovej  –
E.T.B, Donská ul. č. 60, 841 04 Bratislava, IČO: 32155646 nájom nebytových priestorov o výmere 80,30
m2  - obchodné priestory o výmere 28,50 m2 , skladovacie a prevádzkové priestory o výmere 51,80 m2 ,
nachádzajúcich sa v suteréne objektu na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave s nájomným za obchodné priestory
vo  výške  36,00  €/m2/rok,  za  skladovacie  a  prevádzkové  priestory vo  výške  30,00  €/m2/rok s  dobou
prenájmu  od  01.12.2016  do  31.12.2018  za  účelom  chovu  a  skladovania  akváriových  rýb  a  predaj
chovateľských a akváriových potrieb a pomôcok.

K bodu 9. (V pôvodnom návrhu č. 8)
Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu.

UZNESENIE č. 235/ 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 p. Jane Bagarovej, Strmý
vŕšok  11,  841  06  Bratislava,  IČO:   44593601  nájom  nebytových  priestorov  o  výmere  54,49  m2

nachádzajúcich sa v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave s nájomným vo výške
112,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.12.2016 do 30.11.2019 za účelom prevádzkovania nechtového
štúdia a na poskytovanie služieb súvisiacich so skrášľovaním tela.

K bodu 10. (V pôvodnom návrhu č. 9)
Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu.

UZNESENIE č. 236/ 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 občianskemu
združeniu Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská ul. č. 5, 841 04 Bratislava, IČO: 31797717 nájom
nebytového priestoru č. 101 s podlahovou plochou 62,03 m2 a nebytového priestoru č. 102 s podlahovou
plochou 62,19 m2  nachádzajúcich  sa v suteréne bytového domu na  Kuklovskej ul.  č.  5 v Bratislave  s
nájomným vo výške 56,00 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.12.2016 do 30.6.2017 na zriadenie odbornej
ornitologickej knižnice ako sekretariát organizácie.
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K bodu 11. (V pôvodnom návrhu č. 10)
Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry.

UZNESENIE č. 237/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/991
Zb. o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre
kultúry,  Molecova 2, Bratislava  -  veľká sála utorok 16:30 – 20:00 hod.,  štvrtok 16:30 – 21:00 hod.,
piatok 15:30 -  16:30 hod.  výška  nájomného  8 €/hod.  V termíne  od 20.09.2016 do  31.06.2017 o.  z.
CirKus-Kus, Hlaváčiková 28, Bratislava, IČO 42356652.  

2.  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/991
Zb. o majetku obci v aktuálnom znení  priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre
kultúry,  Molecova 2, Bratislava  - veľká sála streda 16:30 – 19:00 hod., výška nájomného 8 €/hod. v
termíne  od 21.09.2016 do 31.06.2016 a prenájom kancelárie  a krojovne,  výška nájomného  3,32 €/m²
počas  celého  kalendárneho  roka  Folklórny  súbor  DOLINA Bratislava,  Molecova  2,  Bratislava,  IČO
31755721.

K bodu 12.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 238/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

A/ Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok 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 

 pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže ( z titulu kúpy): 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. Anatoliy Pavlenko
Hany Meličkovej 2980/1, 
Bratislava

1386
1404 časť (spol. dvor)
Baníkova ul.

20
17

1,97 
0,99

01.10.2016
31.12.2020

na pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej:

B/ Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ 
zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa nasledovnému nájomcovi:
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Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. Soňa Sremac 
Donnerova 19

1. Bratislava

2067 časť 
Lackova ul 

32 21,73 01.10.2016
31.10.2017

K bodu 13. (V pôvodnom návrhu č. 14)
Žiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením
telekomunikačnej  prípojky  Slovak  Telekomu,  a.  s.  cez  pozemok  vo  vlastníctve  Mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 239/ 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  Slovak  Telekom,  a.  s.,  IČO  35740264  o  sídlom
Kopčianska 66, Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:
Sa,  Vložka  č.  2081/B (ďalej  ako  spoločnosť  Slovak  Telekom a.  s.)  v  nevyhnutnom rozsahu
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia,

2. oprávnenie  spoločnosti  Slovak  Telekom,  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 umiestnením optickej telekomunikačnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 1459/25 vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v dĺžke 15 m. Účelom stavby je vybudovanie
novej  optickej  prípojky  v  štandarde  FTTX  výstavbou  mikrotrubičky  na  Kresánkovej  ulici  v
Bratislave pre zabezpečenie poskytovania kvalitných a moderných telekomunikačných a dátových
služieb, 

2. s  uzavretím  Dohody  o  jednorázovej  náhrade  za  nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľnosti  -
pozemku  registra  C-KN  p.  č.  1459/25  vo  vlastníctve  mestskej  časti  medzi  mestskou  časťou
Bratislava – Karlova Ves a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.; 

3. s  vyrubením  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  v  súlade  so  všeobecne  záväzným
nariadením č. 6/2015 o miestnych daniach, ustanovením § 3 ods.10 písm. a)  po predchádzajúcom
povolení výkopových prác stavebným úradom.
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C. schvaľuje

jednorazovú  finančnú  náhradu  spoločnosťou  Slovak  Telekom,  a.  s.  za  nútené  obmedzenie  užívania
nehnuteľnosti z dôvodu vedenia novej optickej prípojky do objektu Kresánkova 4-14, ktorá je súčasťou
verejnej elektronickej komunikačnej siete, v celkovej výške 15,- Eur s podmienkou, že Slovak Telekom,
a. s. uloží po celej dĺžke cca 130 m trasy telekomunikačnej prípojky jednu rúru naviac, ktorá jedna bude
vyčlenená  pre  potreby  mestskej  časti  bez  náhrady;  ako  aj  vyrubenie  dane  za  užívanie  verejného
priestranstva podľa § 3 ods.10 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o miestnych daniach,
po predchádzajúcom povolení výkopových prác stavebným úradom.

K bodu 14. (V pôvodnom návrhu č. 15)
Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka kúpiť pozemok parc. 
č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo zriadiť vecné bremeno.

UZNESENIE č. 240/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca:

A. neschvaľuje

1. kúpu pozemku registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, k. ú.
Bratislava  –  Karlova  Ves,  v  lokalite  Nad  Devínskou  cestou  v  Bratislave  do  podielového
spoluvlastníctva žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka, každému v
podiele  1/3, v súlade s ustanovením § 9a ods.  8   písm.  e) zákona SNR číslo  138/1991 Zb.  o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného za kúpnu cenu, ktorá
bude následne určená znaleckým posudkom.

2. prenájom pozemku registra C – KN  parc. č. 3728-zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, k.
ú.  Bratislava  – Karlova  Ves,  v lokalite  Nad Devínskou cestou v Bratislave  žiadateľom Janke
Šušolovej,  Ing. Petrovi Panákovi a Stanislavovi Panákovi,  v súlade s ustanovením § 9a ods.  9
písm.  c)  zákona  SNR č.  138/1991  Zb.  v  ostatnom znení,  na  obdobie  5  rokov s  možnosťou
predĺženia nájmu na ďalšie obdobie, za cenu nájmu určenú miestnym zastupiteľstvom.

B. žiada

preveriť možnosť zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok
parc. č. 3728 v prospech vlastníkov susedných nehnuteľností a predložiť materiál na rokovanie komisií a
miestneho zastupiteľstva.

 T: MiZ 13.12.2016

K bodu 15. Rôzne

K bodu 15.1
Návrh poslankyne Zemanovej: Návrh na personálne zmeny v radách škôl.
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UZNESENIE č. 241/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. odvoláva

zo školskej rady:
1. Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave poslanca Vladimíra Dullu na vlastnú žiadosť,
2. Materskej školy Majerníkova 11 v Bratislave poslanca Vladimíra Dullu na vlastnú žiadosť,
3. Materskej školy Suchohradská 3 v Bratislave poslanca Marcela Zajaca
    dňom 27.9.2016.

B. deleguje

do školskej rady:
1. Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave poslankyňu Líviu Poláchovú,
2. Materskej školy Majerníkova 11 v Bratislave poslankyňu Zuzanu Volkovú,
3. Materskej školy Suchohradská 3 v Bratislave poslanca Jaromíra Šíbla
    dňom 28.9.2016.

K bodu 15.2
Návrh poslanca Záhradníka: Návrh na voľbu poslankyne Zemanovej za člena finančnej komisie.

UZNESENIE č. 242/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

volí

poslankyňu  Annu  Zemanovú  za  členku  finančnej  a  podnikateľskej  komisie  miestneho  zastupiteľstva
s účinnosťou 1.10.2016.

K bodu 15.3
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na poverenie miestneho kontrolóra na vykonanie komplexnej 
kontroly stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 243/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

ukladá miestnemu kontrolórovi

vykonať komplexnú kontrolu stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

T: 31.12.2016

Dana Čahojová, v. r.
    starostka
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