
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 175 – 186/ 2012 
 

Z 11. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 7. 2. 2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Návrh na kosenie trávnatých porastov, hrabanie, orezy stromov a inú starostlivosť o životné 
prostredie v MČ Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 175/ 2012 
 
2. Plnenie uznesení MiZ splatných k 11. MiZ 2012 
UZNESENIE č. 176/ 2012 
 
3. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 11. MiZ 2012 
UZNESENIE č. 177/ 2012 
 
4. Žiadosť Slovenského skautingu o predĺženie nájmu skladu na Molecovej 2 v Bratislave 
UZNESENIE č. 178/ 2012 
 
5. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o opravu elektroinštalácie 
UZNESENIE č. 179/ 2012 
 
6. Návrh zmeny dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s MBK Karlovka 
UZNESENIE č. 180/ 2012 
 
7. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 181/ 2012 
 
8. Žiadosť spoločnosti CASEDI, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava o kúpu pozemku 
časti parc. č. 2569, k.ú. Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 182/ 2012 - zrušené uznesením č. 254/2012/C (14. MiZ, 25.9.2012) 
 
9. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Bratislava 
- Karlova Ves Karloveskému športovému klubu 
UZNESENIE č. 183/ 2012 
 
10. Návrh na realizáciu projektu „Regenerácia verejného priestranstva - Školského námestia 
na Dlhých dieloch“ 
UZNESENIE č. 184/ 2012 
 
11. Rôzne - Informácia o vyúčtovaní „Vianočného punču“ 
UZNESENIE č. 185/ 2012 
 
12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 186/ 2012 
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K bodu 1.  
Návrh poslankyne Hladkej:  
Návrh na kosenie trávnatých porastov, hrabanie, orezy stromov a inú starostlivosť 
o životné prostredie v MČ Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 175/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
 

A.  žiada starostku 
 
realizovať výberové konanie na firmu, ktorá bude zabezpečovať 1 rok kosenie trávnatých 
porastov, orezy stromov a výrub stromov v mestskej časti Karlova Ves. 

T: ihneď 
 

B.  žiada prednostu 
 
o spracovanie analýzy efektívnosti a nákladov kosenia, orezov a starostlivosti o zeleň v rámci 
vlastných technických a ľudských zdrojov. 

T: MiZ 27.3.2012 
 

C.  žiada starostku 
 
o zriadenie komisie, ktorá bude participovať na analýze v zložení: 
Mgr. Marcel Zajac, Bc. Peter Buzáš, Mgr. Dagmar Hladká, RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., 
JUDr. PhDr. Branislav Zahradník. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 2.  
Plnenie uznesení MiZ splatných k 11. MiZ 2012 
 

UZNESENIE č. 176/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 11. MiZ 2012 s tým, že uznesenia 
č. 129/2011/E  a č. 143/2011 sú nesplnené. 
 

B.  schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uznesenia Pôvodný termín Nový termín 
Ing. Hanulíková, starostka 162/2011 ihneď TK: MiZ 26.6.2012 
JUDr. Velček, prednosta 167/2011/A 31.01.2012 31.12.2012 
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C.  ukladá 
 
vedúcemu KŠK Ing. Valigovi prepracovať a následne predložiť na rokovanie komisií 
miestneho zastupiteľstva materiál „Projekt využitia športového územia Majerníkova“, ktorý 
predložil na zasadnutie miestnej rady dňa 24.1.2012. 

T: 5.3.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 3.  
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 11. MiZ 2012 
 

UZNESENIE č. 177/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 11. zasadnutiu MiZ. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Kadnára 
 

B.  žiada starostku 
 
aby informovala na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o aktuálnom stave konania 
o vyhlásení stavebnej uzávery v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 105/2011. 
 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kadnára: za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4.  
Žiadosť Slovenského skautingu o predĺženie nájmu skladu na Molecovej 2 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 178/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení prenájomu skladu s rozlohou 11,04 m2 

v suteréne Karloveského centra kultúry na Molecovej 2 v Bratislave žiadateľovi neziskovej 
organizácii Slovenskému skautingu, 70. zboru, so sídlom na Zborínskej 28, 841 03 Bratislava, 
IČO: 31801382, za účelom uskladnenia materiálu potrebného na organizovanie detských 
skautských táborov a podobných akcií, s nájomným 1,00 €/rok + energie a s vecným plnením 
– organizovaním akcií v prospech mestskej časti, na 5 rokov, s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou v prípade, ak by sa realizovala rekonštrukcia KCK. Nájomca sa zaväzuje 1-krát ročne 
vždy do 31.1. kalendárneho roka podať správu o aktivitách, ktoré zrealizoval 
v predchádzajúcom roku v prospech mestskej časti. 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 29.2.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5.  
Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o opravu elektroinštalácie 
 

UZNESENIE č. 179/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada 

 
prednostu miestneho úradu, aby zabezpečil obhliadku predmetného objektu s cieľom 
posúdenia poškodenia elektroinštalácie odborníkom, ktorý posúdi stav a vyčísli predbežné 
náklady na rekonštrukciu. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6.  
Návrh zmeny dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s MBK Karlovka 
 

UZNESENIE č. 180/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 066 0 31 4011 uzavretej s nájomcom 
Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 29.2.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 3 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7.  
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 181/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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A.  schvaľuje 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod garážou na parkovanie osobného motorového vozidla z dôvodu 
zmeny vlastníka garáže (kúpna zmluva) 
 
Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
lokalita - ulica  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Doba nájmu 
od - do 

Branislav Khúla 
Námestie hraničiarov 4/B, 
Bratislava 

1054  
Devínska cesta 18 1,97 01.03.2012 

31.12.2015 

 
B.  splnomocňuje 

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

 
Termín: 29.2.2012 

 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8.  
Žiadosť spoločnosti CASEDI, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava o kúpu 
pozemku časti parc. č. 2569, k. ú. Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 182/2012 1) 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu 
 

A.  neschvaľuje 
 
predaj časti pozemku parc. č. 2569 k. ú. Karlova Ves v predloženej podobe. 
 

B.  poveruje prednostu 
 
uskutočniť rokovanie, ktoré bude spojené s miestnou obhliadkou so zástupcami spoločnosti 
CASEDI, s.r.o., na ktorom sa upresnia podmienky a rozsah záujmovej časti dotknutej parcely 
č. 2569.  
 

C.  ukladá prednostovi 
 
predložiť takto doplnený materiál na prerokovanie na najbližšom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva s predloženými alternatívami. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
                                                
1)   Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 254/2012/C (14. MiZ, 25.9.2012).  
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K bodu 9.  
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. 
Bratislava - Karlova Ves Karloveskému športovému klubu 
 

UZNESENIE č. 183/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺženie doby nájmu 
na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Bratislava – Karlova Ves 
 
a) stavebný objekt - areál základných škôl pri objekte čís. 237 (ZŠ Majerníkova č. 60, 62) 
v OS Dlhé diely, 2. stavba obsahujúci: zariadenie ihrísk, oplotenie, sadové úpravy, polievací 
vodovod, pešie komunikácie, oporné múry a terénne úpravy,  
 
b) pozemky - parc.č.: 1669/2, 1669/584, 1669/585, 1669/586, 1669/587, 1669/588, 1669/589, 
1669/590, 1669/591, 1669/592, 1669/593, 1669/596, 1669/599 o  celkovej výmere 21 018 m2 
nachádzajúce sa v k. ú., Bratislava – Karlova Ves 
 
nájomcovi Karloveskému športovému klubu, Janotova 12, Bratislava na dobu od 29.2.2012 
do 28.2.2013. Úhrada nájomného za dočasné užívanie predmetných nehnuteľností uvedená 
v čl. V. nájomnej zmluvy číslo 061 0 21 60 99 uzavretej dňa 5.10.1999 dohodnutá zmluvnými 
stranami formou vecného plnenia tak, že nájomca zabezpečí počas nájmu na vlastné náklady 
vecnú údržbu celého športového areálu (údržba a vyznačenie ihrísk, udržiavanie čistoty, 
odvoz odpadu, polievanie trávnika a jeho údržba, výmena a údržba antuky, údržba športového 
náradia, oprava plotu a pod.) zostáva nezmenená; 
 

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

Termín: ihneď 
TK: MiZ 27.3.2012 

 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 10.  
Návrh na realizáciu projektu „Regenerácia verejného priestranstva - Školského 
námestia na Dlhých dieloch“ 
 

UZNESENIE č. 184/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 
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informáciu o pripravovanej realizácii projektu „Regenerácia verejného priestranstva - 
Školského námestia na Dlhých dieloch". 
 

B.  odporúča 
 
spracovanie Realizačného projektu, Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Opisu projektu 
a Rozpočtu projektu 

C.  súhlasí 
 
aby finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie boli použité 
z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, podprogramu 1.4 – Strategické 
plánovanie PHSR, bez dopadu na celkový rozpočet mestskej časti. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
 

D.  žiada prednostu 
 
aby spracovanie obsahu realizačného projektu bolo predmetom rokovania všetkých komisií 
a jeho finálna verzia bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie o uznesení: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11.  
Rôzne - Návrh poslanca Žiačika: 
Informácia o vyúčtovaní „Vianočného punču“ 
 

UZNESENIE č. 185/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  rozhodlo 

 
o dare vo výške 43,89 €, ktorý poskytnú poslaci miestneho zastupiteľstva Karlova Ves 
pre neziskovú organizáciu Lepší svet, so sídlom na Osuského 8, Bratislava. 
 

B.  poveruje prednostu 
 
prevedením týchto finančných prostriedkov na účet neziskovej organizácie Lepší svet. 
Financie mu odovzdá poslanec Žiačik. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 5 
 
 
K bodu 12.  
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 186/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 
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informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


