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

 

UZNESENIE č. 2/2015 
 

z 2. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 10.3.2015 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 10.3.2015 
schválila tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 3. zasadnutiu MiZ 2015.  
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 

2017.  
3. Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava – Karlova  Ves 

a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra 
a náležitosti prihlášky. 

3A. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti  Bratislava-Karlova 
Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“.  

4. Žiadosť o ekonomický prenájom zariadenia školského stravovania pri Základnej škole   A. 
Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.  

5. Návrh nájmu miestnosti č. 12 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave  pre spol. Karloveská 
realizačná spoločnosť, s.r.o..  

6. Návrh poslanca Bendíka: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov.  
7. Žiadosť p. Habšudu o odpustenie dane za psa. 
8. Návrh poslanca Bendíka: Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves.   
9. Rôzne 
 
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 3. zasadnutiu MiZ 2015 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 rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyhlásenie dňa konania 
voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava – Karlova  Ves a návrh na ustanovenie 
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 3A 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Protest prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998, ktorým sa 
ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva“. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o ekonomický prenájom 
zariadenia školského stravovania pri Základnej škole   A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh nájmu miestnosti č. 12 na 
Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave  pre spol. Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za:6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh poslanca Bendíka: 
Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za:6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Habšudu o odpustenie 
dane za psa a odporúča starostke žiadosti pána Habšudu o odpustenie dane za psa vyhovieť. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8:   
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh poslanca Bendíka: 
Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9 

 
1. Starostka informovala miestnu radu o dotácii 5 000 Eur od Slovenského plynárenského podniku 
za výruby drevín. Dotáciu je potrebné využiť v tomto roku. 
Uznesenie nebolo prijaté 
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2. Prednosta informoval miestnu radu o súdnom spore, ktorý vedie Karloveský športový klub proti 
spoločnosti INRI, s. r. o. Súdny spor bude mať dôsledok v tom, že mestská časť po prehratom spore 
bude musieť plniť finančné požiadavky a náklady prehratého sporu. 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
3. Poslanec Zajac predniesol dotaz ako je nakladané s návrhmi a uzneseniami, ktoré predkladajú 
komisie miestneho zastupiteľstva. Prednosta odpovedal poslancovi – tajomníci komisií dostanú 
metodické usmernenie ako postupovať. 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 3. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 3. zasadnutiu MiZ 2015.  
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 

2017. 
3.  Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava – Karlova  Ves 

a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra 
a náležitosti prihlášky. 

4. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti  Bratislava-Karlova 
Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“. 

5. Žiadosť o ekonomický prenájom zariadenia školského stravovania pri Základnej škole   A. 
Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.  

6. Návrh nájmu miestnosti č. 12 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave  pre spol. Karloveská 
realizačná spoločnosť, s.r.o..  

7. Návrh poslanca Bendíka: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov.  
8. Návrh poslanca Bendíka: Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves.  
 
 
 
 
 

    Dana Čahojová, v. r. 
          starostka 


