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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 29/2014 
 

z 25. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 14.10.2014 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 14.10.2014 
schválila tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
2.a  Pravidlá prideľovania času využívania bazénu  
3. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie vodných 

plavidiel v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
4. Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, Bratislava – 

Karlova Ves (na predzáhradku) 
5. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za účelom vybudovania 

účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti 
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy školských zariadení  

na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 
7. Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2014 
8. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2014 
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 27. 
zasadnutiu MiZ 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rokovacieho poriadku 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 2a 
Návrh uznesenia poslankyne Čahojovej: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Pravidlá prideľovania času využívania 
bazénu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na predĺženie platnosti nájomných 
zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie vodných plavidiel v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
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Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 4 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom 
pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, Bratislava – Karlova Ves (na predzáhradku) a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 2  proti: 0  zdržal sa: 4 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 5 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku 
v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho 
nehnuteľnosti a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 6 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Vyčlenenie finančných prostriedkov 
z Fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ  
A. Dubčeka na Majerníkovej ul. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala návrh na odmenu predsedom komisií miestneho 
zastupiteľstva za 3. štvrťrok 2014 a schvaľuje odmenu predsedom komisií  
za 3. štvrťrok  2014 nasledovne: 
 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi      238,- € 
Bc. P. Buzášovi                            119,- € 
Ing. L. Bartošovi                          179,- € 
Mgr. M. Zajacovi                         238,- € 
Mgr. J. Sekáčovej                         119- € 
Ing. P. Nagyovej-Džerengovej     119,- € 
MUDr. D. Čahojovej                    149,- € 
Ing. I. Bendíkovi                           179,- € 
PhDr. Schinglerovej                      119,- € 
 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 
2014 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 27. zasadnutie MiZ tieto materiály: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie vodných 

plavidiel v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
3. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za účelom vybudovania 

účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti 
4. Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy školských zariadení  

na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 
5. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2014 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
          starostka 


