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

 

UZNESENIE č. 1/2015 
 

z 1. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 27.1.2015 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 27.1.2015 
schválila tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. zasadnutiu MiZ 2015 
2. Návrh harmonogramu zasadnutí komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2015 
3. Voľba člena miestnej rady 
4. Návrh na personálne obsadenie rád fondov zriadených MČ Bratislava – Karlova Ves 
5. Delegovanie poslancov do rád škôl 
6. Informácia o stave súdnych sporov MČ 
6a   Informácia o súdnom spore KŠK 
7. Preplatenie dovolenky bývalej starostke 
8. Žiadosť Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, Bratislava o nájme nebytových priestorov 

v ZŠ A. Dubčeka uzatvorenie zmluvy  
9. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 
11. Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2014 
12. Rôzne 

a) informácia o návrhu na vyradenie majetku 
b) pokračovanie pilotného projektu poskytovania bezplatných obedov 
c) zverejňovanie zápisníc z komisií 

 
Ukončenie zasadnutia 
 
 
 

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  

 
K bodu 1 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. 
zasadnutiu MiZ 2015a 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 harmonogramu zasadnutí komisií, 
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2015 a 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 Voľba člena miestnej rady a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 4 
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na personálne obsadenie rád fondov 
zriadených MČ Bratislava – Karlova Ves 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 Delegovanie poslancov do rád škôl 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o stave súdnych sporov MČ 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 6a 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o súdnom spore KŠK 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Preplatenie dovolenky bývalej starostke 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Metodicko-pedagogického centra, 
Ševčenkova 11, Bratislava o nájme nebytových priestorov v ZŠ A. Dubčeka uzatvorenie zmluvy 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 Návrh na uzavretie 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 10  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 11  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 
2014 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 12b 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča miestnemu zastupiteľstvu poveriť prednostu zabezpečiť 
v najkratšom možnom termíne pokračovanie pilotného projektu poskytovania bezplatných obedov. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 12c 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zverejňovanie 
programu a zápisníc zo zasadnutí miestnej rady vo forme uznesení na oficiálnej stránke MČ Bratislava-
Karlova Ves od 1.1.2014. 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča odborným komisiám miestneho zastupiteľstva 
zverejňovať program a zápisnice zo zasadnutí vo forme uznesení na oficiálnej stránke MČ Bratislava-
Karlova Ves. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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Miestna rada odporúča predložiť na 2. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. zasadnutiu MiZ 2015 
2. Návrh harmonogramu zasadnutí komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2015 
3. Voľba člena miestnej rady 
4. Návrh na personálne obsadenie rád fondov zriadených MČ Bratislava – Karlova Ves 
5. Delegovanie poslancov do rád škôl 
6. Informácia o stave súdnych sporov MČ 
7. Informácia o súdnom spore KŠK 
8. Preplatenie dovolenky bývalej starostke 
9. Žiadosť Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, Bratislava o nájme nebytových priestorov 

v ZŠ A. Dubčeka uzatvorenie zmluvy  
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
11. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 
12. Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2014 
13. Pokračovanie pilotného projektu poskytovania bezplatných obedov 
14. Zverejňovanie zápisníc z komisií 
 
 
 
 
 
 

    Dana Čahojová, v. r. 
          starostka 


