
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 561 – 562/ 2014 
 

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

zo dňa 19. 8. 2014 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Žiadosť pani Gizely Zelískovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch ZŠ 
Veternicová 20, Bratislava 
UZNESENIE č. 561/ 2014 
 
2. Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62,  
na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s. 
UZNESENIE č. 562/ 2014 
 
 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi 
spolu s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / 
Uznesenia miestneho zastupiteľstva / Rok 2014 / UZNESENIA č. 561 - 562/2014. 
 
 
 
 
K bodu 1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Žiadosť pani Gizely Zelískovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch 
ZŠ Veternicová 20, Bratislava 
 

UZNESENIE č. 561/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

A. schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu – výdajňa školských 
obedov v Základnej škole Veternicová 20, Bratislava, žiadateľke pani Gizele Zelískovej, 
Bílikova 20, Bratislava, IČO: 43684327, za účelom zabezpečenia stravovania žiakov 
a zamestnancov školy dovozom a výdajom stravy s nájomným 1,00 € za rok + energie,  
s dĺžkou trvania nájomného vzťahu do 31.7.2016. 
 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T:  31. 08. 2014 
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K bodu 2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1) 
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, na úhradu 
dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s. 
 

UZNESENIE č. 562/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslancov Bendíka a Zahradníka: 
 

A. schvaľuje 
 
poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62 vo výške 
139 479,92 Eur, pre Spojenú školu na Tilgnerovej 14 vo výške 38 798,25 Eur, 
pre ZŠ na Karloveskej 61 vo výške 44 414,44 Eur na úhradu dlžných záväzkov voči 
Bratislavskej teplárenskej, a.s, z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
s termínom úhrady do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohôd o urovnaní 
medzi školami a Bratislavskou teplárenskou, a.s., ktorých obsahom bude záväzok dlžníkov 
uhradiť dlžné čiastky do výšky schválenej finančnej výpomoci a záväzok veriteľa stornovať 
všetky vystavené faktúry na úroky o omeškanie alebo penále, ako aj vzdať sa všetkých 
nárokov na sankcionovanie predmetných škôl z dôvodu omeškania úhrad k termínu uzavretia 
Dohôd o urovnaní.  

B. žiada 
 

a) starostku predložiť informáciu o aktuálnom dlhu ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti k 31.8.2014 a predložiť na najbližšie rokovanie MiZ návrh na úhradu 
zostávajúcej časti dlhov škôl voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. 
 
b) starostku predložiť na najbližšie rokovanie MiZ návrh na zmenu rozpočtu MČ na rok 2014, 
ktorého obsahom bude návrh na úsporu v čerpaní bežných výdavkov MČ v roku 2014 
vo výške minimálne 50 % z celkovej čiastky poskytnutej z rezervného fondu na oddlženie 
ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Karlova Ves za účelom riešenia dlhodobo 
neriešených problémov pri úhradách za dodávky tepla.  

 
C. schvaľuje 

 
správu o náprave nepriaznivej finančnej situácie a návrh na jej odstránenie podľa odporúčaní 
miestnej kontrolórky  
 

D. schvaľuje 
 

„Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“. 
 

E. splnomocňuje 
   
starostku v predmetnej veci konať 

Termín : 31.08.2014 
 

 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 

 
 


