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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 512 – 550/ 2014 
 

Z 25. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

zo dňa 17. 6. 2014 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Návrh poslanca Bendíka: Informácia o odovzdaných majetkových priznaniach  
UZNESENIE č. 512/ 2014 
 
2. Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Future in youth“ 1 890 Eur 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
3. Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Letný tábor klubu DAV“ 800 Eur 
UZNESENIE č. 513/ 2014 
 
4. Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová na projekt „Vydanie knihy pre deti“ 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 514/ 2014 
 
5. Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka na projekt 
„Obnova PC pre potreby vyučovania“ 2 404 Eur 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
6. Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu 
voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. 
UZNESENIE č. 515/ 2014 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
7. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo .../2014 o zriadení materskej 
školy Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci 
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 516/ 2014 
 
8. Návrh poslanca Buzáša: Úprava návrhu plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne 
slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 517/ 2014 
 
9. Plnenie uznesení MiZ splatných k 25. zasadnutiu MiZ 2014 
UZNESENIE č. 518/ 2014 
 
10. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 2014 
UZNESENIE č. 519/ 2014 
 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 
UZNESENIE č. 520/ 2014 
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12. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta SR 
Bratislavy v oblasti telesnej kultúry 
UZNESENIE č. 521/ 2014 
 
13. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január - apríl 2014 
UZNESENIE č. 522/ 2014 
 
14. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava Karlova 
Ves 
UZNESENIE č. 523/ 2014 
 
15. Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch 
v ZŠ Veternicová 20, Bratislava 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
16. 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 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
17. Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 - východ 
UZNESENIE č. 524/ 2014 
 
18. Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície – vybudovanie meracích modulov 
UZNESENIE č. 525/ 2014 
 
19. Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014 
UZNESENIE č. 526/ 2014 
 
20. Žiadosť o dotáciu Liga proti rakovine na projekt „Návrat do života“ 280 Eur 
UZNESENIE č. 527/ 2014 
 
21. Žiadosť o dotáciu Bratislavský spolok nepočujúcich na projekt „Sociálno-rehabilitačný 
projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov“ 300 Eur 
UZNESENIE č. 528/ 2014 
 
22. Žiadosť o dotáciu Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím na 
projekt „Svrčia má talent 2014“ 300 Eur 
UZNESENIE č. 529/ 2014 
 
23. Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt „Rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia a vchodu v RC Klbko“ 700 Eur 
UZNESENIE č. 530/ 2014 
 
24. Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt „Príležitostné aktivity pre rodiny 
s deťmi“ 2 500 Eur 
UZNESENIE č. 531/ 2014 
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25. Žiadosť o dotáciu Združenie kresťanských seniorov Slovenska na projekt „Sociálno-
rehabilitačné a rekondičné pobyty“ 770 Eur 
UZNESENIE č. 532/ 2014 
 
26. Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov na Slovensku na projekt „Program aktívneho 
starnutia seniorov Karlovej Vsi“ 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 533/ 2014 
 
27. Žiadosť o dotáciu ZO Asociácia postihnutých chronickými chorobami na projekt 
„Humanita a charitatívna aktivita, ozdravovacie pobyty - rekondície“ 1 010 Eur 
UZNESENIE č. 534/ 2014 
 
28. Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves na projekt „Dovybavenie materiálu 
potrebného pre ďalšie aktivity pre verejnosť“ 1 500 Eur 
UZNESENIE č. 535/ 2014 
 
29. Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves na projekt „Detský a mládežnícky 
vodácky klub 2014“ 1 500 Eur 
UZNESENIE č. 536/ 2014 
 
30. Žiadosť o dotáciu FS Dolina na projekt „Zakúpenie tanečnej obuvi“ 1 500 Eur 
UZNESENIE č. 537/ 2014 
 
31. Žiadosť o dotáciu Spoločenstvo vlastníkov bytov Silván na projekt „Komplexná obnova 
schodov na Silvánskej ulici“ 1 867 Eur 
UZNESENIE č. 538/ 2014 
 
32. Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba na projekt „Koncerty Peknej hudby“ 2 000 Eur 
UZNESENIE č. 539/ 2014 
 
33. Žiadosť o dotáciu Futbalový klub mládeže Karlova Ves na projekt „Účasť v II. 
dorasteneckej lige – prezentácia Karlovej Vsi“ 2 600 Eur 
UZNESENIE č. 540/ 2014 
 
34. Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov na projekt „Sociálno-
rehabilitačné a rekondičné pobyty“ 3 400 Eur 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
35. Žiadosť o dotáciu Skupina Sebarevolta na projekt „Svojpomocná výstavba parku nielen 
na cvičenie“ 3 940 Eur 
UZNESENIE č. 541/ 2014 
 
36. Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32, so sídlom Veternicová 20 
na projekt „Vytvorenie prírodovednej učebne“ 4 850 Eur 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
37. Žiadosť o dotáciu Asia Budo Center Slovensko na projekt „Dotácia na činnosť, účasť 
na MS, svetových a európskych pohároch, účasť na domácich súťažiach“ 6 000 Eur 
UZNESENIE č. 542/ 2014 
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38. Žiadosť o dotáciu RC Dlháčik na projekt „Vianočný týždeň RC Dlháčik“ 377 Eur 
UZNESENIE č. 543/ 2014 
 
39. Žiadosť o dotáciu Spojená škola na projekt „Celoškolské športové hry k 45. výročiu 
školy“ 580 Eur 
UZNESENIE č. 544/ 2014 
 
40. Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt „Letný vodácky výcvik kajakárov“ 
1 000 Eur 
UZNESENIE č. 545/ 2014 
 
41. Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov na projekt „Detský letný tábor“ 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 546/ 2014 
 
42. Žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie sv. Františka na projekt „Cesta radosti – 
letný školský tábor 2014“ 1 020 Eur 
UZNESENIE č. 547/ 2014 
 
43. Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolícky farský úrad na projekt „Prímestský tábor – stvorenie 
sveta“ 1 800 Eur 
UZNESENIE č. 548/ 2014 
 
44. Žiadosť o dotáciu KTC na projekt „Letné tanečné sústredenie členov KTC“ 1 500 Eur 
UZNESENIE č. 549/ 2014 
 
45. Žiadosť o dotáciu KTC na projekt „Tanečný Juniáles KTC 2014“ 1 500 Eur 
UZNESENIE č. 550/ 2014 
 
46 Žiadosť o dotáciu KTC na projekt „Cena A. Dubčeka 2014“ 5 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
47. Žiadosť o dotáciu OZ Čečinka na projekt „35. výročie založenia DFS Čečinka“ 1 500 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
48. Žiadosť o dotáciu Tanec proti drogám na projekt „Dance star world tour 2014“ 1 700 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
49. Žiadosť o dotáciu Vladimír Suchánek na projekt „Vydanie monografickej publikácie“ 
2 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
50. Žiadosť o dotáciu ZUŠ J. Kresánka na projekt „Medzinárodný divadelný festival 
WIGRASZEK 2014“ 2 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
51. Žiadosť o dotáciu ZUŠ J. Kresánka na projekt „Slávnostný program žiakov k 45. výročiu“ 
3 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
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52. Žiadosť o dotáciu Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku na projekt „Tanec na 
kolesách“ 3 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
53. Žiadosť o dotáciu TK Danube na projekt „Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2014“ 3 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
54. Žiadosť o dotáciu OZ Vagus na projekt „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez 
domova“ 3 000 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
55. Žiadosť o dotáciu Jarolím Vicen na projekt „Kvalifikácia a účasť na ME 2014 Kazaň“ 
3 300 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
56. Žiadosť o dotáciu Jarolím Vicen na projekt „Kvalifikácia a účasť na ME v bedmintone 
2014“ 3 300 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
57. Žiadosť o dotáciu Cech detských folklórnych súborov na projekt „Medzinárodný festival 
detských folklórnych súborov Bratislava 2014“ podľa možnosti 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
58. Žiadosť o dotáciu HIV POMOC SK na projekt „HIV pomoc“ podľa možnosti 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
59. Žiadosť o dotáciu OZ Odyseus na projekt „Zdravie za výmenu“ 6 245,88 Eur 
Bod bol presunutý na mimoriadne zasadnutie MiZ 24.6.2014. 
 
60. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves a volebných obvodov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom 
období rokov 2014 – 2018 
O návrhu uznesenia k tomuto materiálu sa nehlasovalo, pretože miestne zastupiteľstvo 
prestalo byť uznášaniaschopné. 
 
61. Rôzne 
Bod nebol prerokovaný. 
 
62. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
Bod nebol prerokovaný. 
 
 
 
 
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. 512 - 550/2014. 
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K bodu 1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 0) 
Návrh poslanca Bendíka: Informácia o odovzdaných majetkových priznaniach 
 

UZNESENIE č. 512/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
že verejní funkcionári - všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves 
a starostka MČ Bratislava - Karlova Ves Ing. Iveta Hanulíková splnili svoju povinnosť 
a odovzdali v zákone stanovenej lehote obálky s tlačivami: 
1. „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov 
k 31. marcu 2014 za kalendárny rok 2013“, 
2. „Potvrdenie o podaní daňového priznania, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“. 
 
 
K bodu 3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 0b - pôvodný bod 28) 
Žiadosť o dotáciu: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava. Projekt: Letný tábor 
Klubu Dav 
 

UZNESENIE č. 513/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ 
v sume: 800 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 0c - pôvodný bod 47) 
Žiadosť o dotáciu: Dagmar Wagnerová, Púpavová 7, Bratislava. Projekt: Vydanie knihy 
pre deti – Zaľúbená esemeska 
 

UZNESENIE č. 514/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Martinického: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Dagmar Wagnerová, Púpavová 7, Bratislava na projekt: „Vydanie knihy pre deti 
– Zaľúbená esemeska“ v sume: 700 Eur. 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 6. (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. 515/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62 vo výške 
156 559,26 Eur, na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z bežného 
účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v nasledujúcich splátkach: 
 
Prvá splátka (56 559,26 Eur)  
po schválení zmeny v rozpočte MČ Bratislava - Karlova Ves. 
 
Druhá splátka (50 000,00 Eur) 
po tom ako miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves schváli materiál s vyčíslením 
skutočných dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov na rok 2014 všetkých škôl 
a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Karlova Ves a schválení 
správy o náprave stavu na ZŠ A. Dubčeka podľa odporúčaní kontrolórky. 
 
Tretia splátka (50 000,00 Eur) 
po tom ako miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves schváli materiál „Projekt 
energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“. 
 

B.  schvaľuje 
 
aby poplatky za energie budovy na Majerníkovej 60 boli uhrádzané priamo mestskou časťou 
a aby všetky náklady na budovu na Majerníkovej 60 s výnimkou priestoru využívaného 
školou A. Dubčeka uhrádzala MČ Bratislava - Karlova Ves v plnej výške. 

T: ihneď 
 

Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 515/2014 pozastavujem dňom 27.06.2014 v 
zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pretože 
sa domnievam, že odporuje zákonu a je pre mestskú časť zjavne nevýhodné. 
 

 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 
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K bodu 7. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o zriadení Materskej školy, 
Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovaná v rámci 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 516/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
všeobecné záväzné nariadenie č.../2014 o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, 
Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

T: 01.07.2014 

 
 
K bodu 8. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2a) 
Návrh poslanca Buzáša: Úprava návrhu plánu bezplatného vydávania obedov 
pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 517/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  odsúhlasuje 

 
nahradiť úvodný text: 
Účelom tejto pomoci je pomôcť sociálne slabším a odkázaným občanom mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. Bezplatnou pomocou vydávania obedov sa rozumie poskytovanie 
teplého obedu vydaného do obedára pozostávajúceho z jedného hlavného jedla mäsitého 
(130g + min. 150g príloha) alebo bezmäsitého (350g).  
Bezplatné obedy sa budú poskytovať do doby prečerpania na to určených finančných 
prostriedkov, t. j. 8 500 Eur. 
V prípade prečerpania týchto prostriedkov a záujmu obyvateľov o túto službu starosta 
bezodkladne predloží na schválenie zastupiteľstvom návrh na navýšenie rozpočtu. 
Cieľová skupina žiadateľov 
Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatných obedov sú: 
c) občania v hmotnej núdzi 
d) občan/rodina v náhlej krízovej situácii 
bod a) b) – vypustiť. 
Pravidlá poskytovania bezplatných obedov 
Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky: 
a) trvalý pobyt na území mestskej časti 
b) žiadateľ, ktorý je občanom v hmotnej núdzi predloží aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR, 
bod c) d) vypustiť. 

B.  poveruje 
 
prednostu uskutočniť výber dodávateľa obedov v zmysle platných zákonov s nasledujúcimi 
kritériami: 
Osloviť minimálne 5 školských jedálni a minimálne 5 zariadení poskytujúcich verejné 
stravovanie.  
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Predpokladané množstva obedov: 20-60, 61-120, 121-180 a vyžiadať jednotkovú cenu 
pre každé množstvo obedov. Dodávka bude vo varniciach. Výdaj zabezpečí vopred určený 
pracovník miestneho úradu. Kritériom pre výber je najnižšia cena.  
 

C.  poveruje 
 
prednostu predložiť výsledky prieskumu trhu tajomníčke a predsedovi Komisie BSZ. 
 
 
K bodu 9. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Plnenie uznesení MiZ splatných k 25. MiZ 2014 
 

UZNESENIE č. 518/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 25. zasadnutiu MiZ 2014. 
 

B.  schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. JUDr. Velček, prednosta MÚ 260/2012 TK: MiZ 17.6.2014 TK: MiZ 23.9.2014 
2. JUDr. Velček, prednosta MÚ 469/2014 bez termínu TK: MiZ 23.9.2014 
3. JUDr. Velček, prednosta MÚ 482/2014 bez termínu TP: 31.12.2014 
4. JUDr. Velček, prednosta MÚ 488/2014/F bez termínu TK: MiZ 23.9.2014 
5. JUDr. Velček, prednosta MÚ 489/2014/B T: 1.4.2014 TP: MiZ 23.9.2014 
6. JUDr. Velček, prednosta MÚ 504/2014/B bez termínu komisie MiZ, sept. 2014 

 

TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 

C.  schvaľuje 
 
vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu pre zmenu účelovej 
komunikácie Svrčia ulica v sume ..................... Eur z rezervného fondu Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves podľa priloženej prílohy. 
 

D.  schvaľuje 
 
vyčlenenie finančných prostriedkov na: 
 
a) obstaranie „ÚPN-Z Líščie údolie“ v sume 6 500 Eur, 
b) spracovanie „ÚPN-Z Líščie údolie“ 35 000 Eur, 
c) obstaranie „Urbanistickej štúdie“ pre územie ohraničené ulicami Botanická, Karloveská, 

Líščie údolie, Svrčia v sume 4 500 Eur, 
d) spracovanie „Urbanistickej štúdie“ pre územie ohraničené ulicami Botanická, Karloveská, 

Líščie údolie, Svrčia v sume 20 000 Eur, 
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z rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 

E.  schvaľuje 
 
zverenie výkonu správy bazéna Základnej škole Majerníkova 62, Bratislava od 01.07.2014 
do 30.06.2015, za tých istých podmienok, aké boli prijaté uznesením č. 405/2013. 
 
 
K bodu 10. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 5) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. MiZ 17.6.2014 
 

UZNESENIE č. 519/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 2014. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey: 

B.  žiada 
 
prednostu pripraviť na základe údajov z kontroly materiál s výpočtom predpokladaných 
nákladov na zabezpečovanie stravovania na Lackovej formou prípravy stravy priamo 
na mieste kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi: 
a) v pracovnom pomere 
b) formou dohody o pracovnej činnosti, 
nakoľko: 
- prechodom na dovoz stravy dodávateľskou firmou nedošlo k úspore financií, 
- čerstvo uvarená strava má vyššiu nutričnú hodnotu ako strava dovážaná a ohrievaná, 
- pri samotnom prechode na dovoz stravy v r. 2012 mestská časť utrpela finančnú stratu 
vo výške cca 8 900 Eur, 
- mestská časť zakúpila pre jedáleň na Lackovej umývačku riadu, čím možno redukovať 
pôvodný počet pracovníkov (z r. 2011) a teda aj celkové náklady na stravovanie. 
 

T: septembrové komisie MiZ 
 
 
K bodu 11. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 
 

UZNESENIE č. 520/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2014. 
 
Na doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Zajaca: 
 
 
 



 11 

B.  žiada 
 
kontrolórku MČ Bratislava - Karlova Ves o finančnú kontrolu základných a materských škôl 
v nadväznosti na čerpanie rozpočtov jednotlivých škôl a rozpočet MČ Karlova Ves. V správe 
zohľadniť riziká aktuálnych a potenciálnych dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov 
pre školský rok 2014/2015 a ich dopad na rozpočet MČ Karlova Ves s následným 
odporúčaním pre úpravu rozpočtu MČ Karlova Ves na rok 2014. Správu predložiť všetkým 
poslancom MČ Karlova Ves a starostke. 

T: 1.9.2014 
 
 
K bodu 12. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pôsobnosti 
mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti telesnej 
kultúry 
 

UZNESENIE č. 521/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
s dodatkom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pôsobnosti mestských 
častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti telesnej kultúry. 

T: 30.6.2014 
 
 
K bodu 13. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8) 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – apríl 
2014 
 

UZNESENIE č. 522/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – apríl  2014. 
 
 
K bodu 14. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 9) 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 523/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavretie nájomných 
zmlúv na pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží nasledovným nájomcom:  
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Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od - do 

1. Ivan Weis a manželka Iveta 388 
Segnerova ul.  

20 1,97 01.07.2014 
31.12.2017 

2. Roman Šoltés  1041 
Devínska cesta 

18 1,97 01.07.2014 
31.12.2018 

3. Anna Hambáleková  233 
Púpavová ul.  

19 1,97 01.07.2014 
30.06.2017 

 
B.  splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 30.6.2014 
 
 
K bodu 17. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 12) 
Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ 
 

UZNESENIE č. 524/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky – 
oddelenie územného plánovania k „Zadaniu územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ, 
október 2013 (list č. V/2014/00268-2/HOM zo dňa 7.5.2014), ktoré Mestská časť Bratislava – 
Karlova Ves obdržala dňa 13.5.2014. 
 

B.  schvaľuje 
 
Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného 
plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ, október 
2013“. 
 
 
K bodu 18. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13) 
Žiadosť spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. o schválenie investície – vybudovanie 
meracích modulov 
 

UZNESENIE č. 525/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

neschvaľuje 
 
žiadosť spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s. zo dňa 19.2.2014 a zároveň ukončuje 
fungovanie komisie poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves 
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zriadenej za účelom uzatvorenia dohody o dodatku ku koncesnej zmluve medzi MČ 
Bratislava – Karlova Ves a Bratislavskou teplárenskou, a.s. 
 
 
K bodu 19. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 14) 
Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014 
 

UZNESENIE č. 526/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej 
odmenu za 2. štvrťrok 2014 vo výške 1662 Eur. 
 
 
K bodu 20. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 15) 
Žiadosť o dotáciu: Liga proti rakovine SR - klub Venuša v Bratislave, Brestová 6, 
Bratislava. Projekt: Návrat do života - psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým 
ochorením prsníka 
 

UZNESENIE č. 527/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Liga proti rakovine SR - klub Venuša v Bratislave, Brestová 6, Bratislava 
na projekt: „Návrat do života - psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením 
prsníka“ v sume: 280 Eur. 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 21. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Žiadosť o dotáciu: Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o.z., Haanova 10, Bratislava. 
Projekt: Sociálno–rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov mestskej 
časti Bratislava Karlova Ves na rok 2014 
 

UZNESENIE č. 528/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o.z., Haanova 10, Bratislava na projekt: 
„Sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves na rok 2014“ v sume: 300 Eur. 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 22. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 17) 
Žiadosť o dotáciu: Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, 
Svrčia 6, Bratislava. Projekt: Svrčia má talent 2014 
 

UZNESENIE č. 529/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, 
Bratislava na projekt: „Svrčia má talent 2014“ v sume: 300 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 23. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 18) 
Žiadosť o dotáciu: OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 18, Bratislava. 
Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vchodu v RC Klbko 
 

UZNESENIE č. 530/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 18, Bratislava na projekt: 
„Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vchodu v RC Klbko“ v sume: 700 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 24. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 19) 
Žiadosť o dotáciu: OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 18, Bratislava. 
Projekt: Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi 
 

UZNESENIE č. 531/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 18, Bratislava na projekt: 
„Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi“ v sume: 1 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 25. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 20) 
Žiadosť o dotáciu: Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Bratislava – 
Karlova Ves, Janotova 6, Bratislava. Projekt: Zvýšenie kvality duchovného a hmotného 
dobra staršej generácie vyššou aktivitou svojich členov 
 

UZNESENIE č. 532/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Bratislava – Karlova Ves, 
Janotova 6, Bratislava na projekt: „Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra staršej 
generácie vyššou aktivitou svojich členov“ v sume: 770 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 26. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 21) 
Žiadosť o dotáciu: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava - Karlova Ves, 
Tilgnerova 7, Bratislava. Projekt: Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi 
 

UZNESENIE č. 533/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava - Karlova Ves, Tilgnerova 7, 
Bratislava na projekt: „Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi“ v sume: 1 000 
Eur. 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
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K bodu 27. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 22) 
Žiadosť o dotáciu: ZO Asociácie postihnutých chronickými chorobami v Bratislave, 
Púpavová 51, Bratislava. Projekt: Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná 
na pomoc zdravotne postihnutým členom 
 

UZNESENIE č. 534/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: ZO Asociácie postihnutých chronickými chorobami v Bratislave, Púpavová 51, 
Bratislava na projekt: „Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na pomoc zdravotne 
postihnutým členom“ v sume: 500 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 28. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 23) 
Žiadosť o dotáciu: Klub vodných športov Karlova Ves, Botanická 59, Bratislava. 
Projekt: Dovybavenie materiálu potrebného pre ďalšie aktivity pre verejnosť 2014 
 

UZNESENIE č. 535/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Klub vodných športov Karlova Ves, Botanická 59, Bratislava na projekt: 
„Dovybavenie materiálu potrebného pre ďalšie aktivity pre verejnosť 2014“ v sume: 1 500 
Eur. 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 29. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 24) 
Žiadosť o dotáciu: Klub vodného slalomu Karlova Ves, Líščie údolie 33, Bratislava. 
Projekt: Detský a mládežnícky vodácky klub 2014 
 

UZNESENIE č. 536/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

dotáciu pre: Klub vodného slalomu Karlova Ves, Líščie údolie 33, Bratislava na projekt: 
„Detský a mládežnícky vodácky klub 2014“ v sume: 1 500 Eur. 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 30. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 25) 
Žiadosť o dotáciu: Folklórny súbor Dolina, Molecova 2, Bratislava. Projekt: Zakúpenie 
tanečnej obuvi 
 

UZNESENIE č. 537/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Folklórny súbor Dolina, Molecova 2, Bratislava na projekt: „Zakúpenie tanečnej 
obuvi“ v sume: 1 500 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 31. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 26) 
Žiadosť o dotáciu: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Silván, 
Silvánska 1, Bratislava. Projekt: Komplexná obnova schodov na Silvánskej ulici 
 

UZNESENIE č. 538/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Spol. vlastníkov bytov a nebytových priestorov Silván, Silvánska 1, Bratislava 
na projekt: „Komplexná obnova schodov na Silvánskej ulici“ v sume: 1 867 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 32. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 29) 
Žiadosť o dotáciu: OZ Pekná hudba, Sološnická 42, Bratislava. Projekt: Koncerty 
Peknej Hudby 
 

UZNESENIE č. 539/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh poslanca Keselého: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: OZ Pekná hudba, Sološnická 42, Bratislava na projekt: „Koncerty Peknej Hudby“ 
v sume: 1 500 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 33. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 31) 
Žiadosť o dotáciu: Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava, Karloveská 3, 
Bratislava. Projekt: Účasť v II. dorasteneckej lige – prezentácia Karlovej Vsi 
 

UZNESENIE č. 540/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Martinického: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava, Karloveská 3, Bratislava 
na projekt: „Účasť v II. dorasteneckej lige –prezentácia Karlovej Vsi“ v sume: 2 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 35. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 33) 
Žiadosť o dotáciu: Skupina SEBAREVOLTA, Ľudovíta Fullu 3, Bratislava. Projekt: 
Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie 
 

UZNESENIE č. 541/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Skupina SEBAREVOLTA, Ľudovíta Fullu 3, Bratislava na projekt: 
„Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie“ v sume 2 000 Eur. 
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B.  splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 37. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 35) 
Žiadosť o dotáciu: Asia Budo Center Slovensko, Ľuda Zúbka 11, Bratislava. Projekt: 
Dotácia na činnosť, účasť na MS, svetových a európskych pohároch, účasť na domácich 
súťažiach 
 

UZNESENIE č. 542/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Asia Budo Center Slovensko, Ľuda Zúbka 11, Bratislava na projekt: „Dotácia 
na činnosť, účasť na MS, svetových a európskych pohároch, účasť na domácich súťažiach“ 
v sume: 2 000 Eur. 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 38. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 36) 
Žiadosť o dotáciu: RC Dlháčik, o.z., Pribišova 49, Bratislava. Projekt: Vianočný týždeň 
v RC Dlháčik 
 

UZNESENIE č. 543/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: RC Dlháčik, o.z., Pribišova 49, Bratislava na projekt: „Vianočný týždeň v RC 
Dlháčik“ v sume: 377 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
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K bodu 39. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 37) 
Žiadosť o dotáciu: Spojená škola (Špeciálna ZŠ a Praktická škola), Dúbravská cesta 1, 
Bratislava. Projekt: Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy 
 

UZNESENIE č. 544/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Spojená škola (Špeciálna ZŠ a Praktická škola), Dúbravská cesta 1, Bratislava 
na projekt: „Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy“ v sume: 580 Eur. 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 40. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 38) 
Žiadosť o dotáciu: Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická 11, 841 04 
Bratislava. Projekt: Letný vodácky výcvik kajakárov 
 

UZNESENIE č. 545/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická 11, 841 04 Bratislava 
na projekt: „Letný vodácky výcvik kajakárov“ v sume: 500 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 41. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 39) 
Žiadosť o dotáciu: Kláštor minoritov v Bratislave – Karlovej Vsi, c. o., Námestie 
sv. Františka 4, Bratislava. Projekt: Detský letný tábor 
 

UZNESENIE č. 546/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre: Kláštor minoritov v Bratislave – Karlovej Vsi, c.o., Námestie sv. Františka 4, 
Bratislava na projekt: „Detský letný tábor“ v sume: 1 000 Eur. 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 42. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 40) 
Žiadosť o dotáciu: OZ Rodičovské združenie sv. Františka, Karloveská 32, Bratislava. 
Projekt: Cesta radosti – letný školský tábor 2014 
 

UZNESENIE č. 547/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: OZ Rodičovské združenie sv. Františka, Karloveská 32, Bratislava na projekt: 
„Cesta radosti – letný školský tábor 2014“ v sume: 1 020 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 43. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 41) 
Žiadosť o dotáciu: Rímsko-katolícky farský úrad, Dlhé diely, Pribišova 49, Bratislava. 
Projekt: Prímestský tábor – Stvorenie sveta 2014 
 

UZNESENIE č. 548/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Rímsko-katolícky farský úrad, Dlhé diely, Pribišova 49, Bratislava na projekt: 
„Prímestský tábor – Stvorenie sveta 2014“ v sume: 1 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 44. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 42) 
Žiadosť o dotáciu: Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava. 
Projekt: Letné tanečné sústredenie členov KTC 
 

UZNESENIE č. 549/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh poslanca Martinického: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava. na projekt: 
„Letné tanečné sústredenie členov KTC“ v sume: 1 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
K bodu 45. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 43) 
Žiadosť o dotáciu: Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava. 
Projekt: Tanečný Juniáles KTC 2014 
 

UZNESENIE č. 550/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre: Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava na projekt: 
„Tanečný Juniáles KTC 2014“ v sume: 500 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


