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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 26/2014 
 

z 22. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 18.3.2014 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 18.3.2014 
schválila tento program: 
 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom  

na roky 2015 a 2016 
3. Návrh VZN MČ Bratislava–Karlova Ves číslo .../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov 

a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves vo volebnej kampani na voľby do Európskeho parlamentu  

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
5. Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development 
RK spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves 

6. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2014 
7. Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2014 
8. Uznesenie č. 488/2014/D - informácia 
9. Rôzne: Informácia o aktuálnom dlhu - ZŠ Majerníkova  

 
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 24. 
zasadnutiu MiZ 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  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 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016 a odporúča predložiť ho  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 2 
 
K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh VZN MČ Bratislava –Karlova 
Ves číslo .../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov a iných nosičov informácií  
na verejných priestranstvách v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby 
do Európskeho parlamentu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
upravený v zmysle stanoviska komisie pre kultúru a médiá zo dňa 12.3.2014. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy 
na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na dlhodobý nájom obecného 
pozemku spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na 
kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves v k.ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 2 
 
K bodu 6 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala návrh na odmenu predsedom komisií 
miestneho zastupiteľstva za 1. štvrťrok 2014 a schvaľuje odmenu predsedom komisií  
za 1. štvrťrok  2014 nasledovne: 
 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi      232,- € 
Bc. P. Buzášovi                            116,- € 
Ing. L. Bartošovi                          174,- € 
Mgr. M. Zajacovi                         232,- € 
Mgr. J. Sekáčovej                         116- € 
Ing. P. Nagyovej-Džerengovej     116,- € 
MUDr. D. Čahojovej                    145,- € 
Ing. I. Bendíkovi                           174,- € 
PhDr. Schinglerovej                      116,- € 
 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 1. 
štvrťrok 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Uznesenie č. 488/2014/D – 
informácia 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 Informácia o aktuálnom dlhu - ZŠ 
Majerníkova a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 24. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom  

na roky 2015 a 2016 
3. Návrh VZN MČ Bratislava–KarlovaVes číslo .../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov 

a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves vo volebnej kampani na voľby do Európskeho parlamentu  

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 



 3 

5. Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development 
RK spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves 

6. Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2014 
7. Uznesenie č. 488/2014/D - informácia 
8. Informácia o aktuálnom dlhu - ZŠ Majerníkova  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
          starostka 


