
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 458 – 478/ 2013 
 

Z 22. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

zo dňa 17. 12. 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Vystúpenie občanov k situácii na Svrčej ulici 
UZNESENIE č. 458/ 2013 
 
2. Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 459/ 2013 - výkon uznesenia je v časti E. pozastavený. 
 
3. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 22. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 460/ 2013 
 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 
UZNESENIE č. 461/ 2013 
 
5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 
2015 a 2016 
UZNESENIE č. 462/ 2013 - výkon uznesenia je v časti a), b) pozastavený. 
 
6. Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 
UZNESENIE č. 463/ 2013 
 
7. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január - október 
2013 
UZNESENIE č. 464/ 2013 
 
8. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, 
miestneho zastupiteľstva v roku 2014 a Harmonogram stretnutí poslancov miestneho 
zastupiteľstva s občanmi v roku 2014 
UZNESENIE č. 465/ 2013 
 
9. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
UZNESENIE č. 466/ 2013 
 
10. Žiadosť riaditeľky ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 o pomoc pri oddlžení záväzku 
voči a.s. Bratislavská teplárenská 
UZNESENIE č. 467/ 2013 
 
11. Žiadosť Viktora Špindora a manželky Marty Špindorovej o nájom pozemku v k. ú. 
Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 468/ 2013 
 
12. Územný plán zóny Janotova – Hany Meličkovej 
UZNESENIE č. 469/ 2013 
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13. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
UZNESENIE č. 470/ 2013 
 
14. Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2013 
UZNESENIE č. 471/ 2013 
 
15. Oznámenie HAPPY DAYS s.r.o., Plavecký Štvrtok 187, 900 68 Plavecký Štvrtok 
o odstúpení nájmu z priestorov na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave 
UZNESENIE č. 472/ 2013 
 
16. Rôzne 
 
16.1 Rôzne - Návrh poslankyne Hladkej: Čierna stavba na Molecovej ulici - zastávka MHD 
UZNESENIE č. 473/ 2013 
 
16.2 Rôzne - Návrh poslanca Martinického: Zabezpečenie jestvujúceho pešieho priechodu 
z Líščieho údolia k cintorínu Slávičie údolie a vysokoškolským internátom Mlynská dolina 
UZNESENIE č. 474/ 2013 
 
16.3. Rôzne - Návrh poslanca Zajaca: Predložiť návrh zloženia miestnej rady tak, aby 
zodpovedal pomeru zloženia miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 475/ 2013 - výkon uznesenia je pozastavený. 
 
16.4. Rôzne - Návrh poslanca Bendíka: Zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu činností 
súvisiacich s realizáciou zariadenia pre seniorov 
UZNESENIE č. 476/ 2013 
 
16.5. Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej a poslanca Buzáša: Zámer použiť 8 500 Eur 
ušetrených v podprograme 10.4 - opatrovateľská služba na bezplatné vydávanie obedov 
pre sociálne odkázaných obyvateľov Karlovej Vsi 
UZNESENIE č. 477/ 2013 
 
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 478/ 2013 
 
 
 
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 2013 / UZNESENIA č. 458 - 478/2013. 
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K bodu 1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 0) 
Vystúpenie občanov k situácii na Svrčej ulici 
 

UZNESENIE č. 458/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Zajaca: 
 

ukladá prednostovi 
 
v súčinnosti s referátom majetkovo - právnym, územného plánu a investícií, dopravy 
a cestného hospodárstva spracovať analytickú informáciu o situácii výstavby na Svrčej ulici, 
o ktorej hovorili občania, hlavne čo sa týka predaja pozemku, súladu plánovanej stavby 
s územným plánom, zachovania komunikácií. Predložiť na najbližšie komisie a miestne 
zastupiteľstvo návrh riešenia tak, aby boli splnené požiadavky školy na prístupnosť 
do objektu školy.  

T: MiZ 11.2.2014 
 
 
K bodu 2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1) 
Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 459/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 22. zasadnutiu MiZ 2013. 
 

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

1. Ing. Hanulíková, starostka MČ 518/2010 TK: MiZ dec. 2013 TK: prvé MiZ 2014 
2. JUDr. Velček, prednosta MÚ 260/2012 TK: MiZ 29.10.2013 TK: prvé MiZ 2014 
3. Spracovateľ UPD 261/2012 TK: MiZ 29.10.2013 TK: prvé MiZ 2014 
4. Ing. Hanulíková, starostka MČ 426/2013/D bez termínu TK: prvé MiZ 2014 

 
Na doplňujúci návrh poslanca Martinického: 
 

C.  mení 
 
vyhodnotenie uznesenia č. 440/2013 (21. MiZ, 29.10.2013) zo „splnené“ na „nesplnené“. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey: 

D. 
 
konštatuje, že uznesenie č. 438/2013 (21. MiZ, 29.10.2013) bolo nesplnené. Žiada o splnenie 
uznesenia. 

T: MiZ 11.2.2014 
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Na doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej: 
 

E.  žiada prednostu 
 
predložiť miestnemu zastupiteľstvu prehľad veľkoplošných reklamných zariadení 
umiestnených na pozemkoch v správe MČ Bratislava - Karlova Ves s priložením rozhodnutí 
o užívaní verejného priestranstva a odstránenie všetkých, ktorých platnosť povolenia končí 
31.12.2013 alebo boli umiestnené bez povolenia. 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 459/2013 v časti E. pozastavujem dňom 
27.12.2013 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom znení v platnom znení, 
pretože sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 

 
 
K bodu 3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 22. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 460/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 22. zasadnutiu MiZ 2013. 
 
 
K bodu 4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 3) 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 
 

UZNESENIE č. 461/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

schvaľuje 
 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2014 s tým, že v časti A. Kontrolná 
činnosť sa doplní bod 1.9. Kontrola hospodárenia KŠK (štvrťročne). 
 
 
K bodu 5. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom 
na roky 2015 a 2016 
 

UZNESENIE č. 462/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslancov Zajaca, Buzáša, Šíbla, Labudu, Záhradníka a poslankyne 
Volkovej:  
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žiada prednostu 
 
a) upraviť návrh rozpočtu MČ Bratislava - Karlova Ves na rok 2014 tak, aby schodok 
hospodárenia kapitálového rozpočtu vo výške 371 450 Eur bol v plnom rozsahu pokrytý 
prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu, t. j. ako rozpočet vyrovnaný bez použitia 
rezervného fondu; 
 
b) vypracovať a predložiť na najbližšie rokovanie všetkých komisií a miestneho zastupiteľstva 
návrh rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať platné uznesenie č. 443/2013 t. z. aby bol celkový 
rozpočet prebytkový a prebytok tvoril výšku 4,3 % vlastných daňových príjmov mestskej 
časti za predchádzajúci kalendárny rok bez použitia rezervného fondu; 
 
c) zverejniť návrh rozpočtu na internetovej stránke mestskej časti s výzvou verejnosti 
na možnosť vyjadriť sa k predloženému návrhu. 

T: 20.1.2014 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 462/2013 v časti a), b) pozastavujem dňom 
27.12.2013 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom znení v platnom znení, 
pretože sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 

 
 
K bodu 6. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 5a) 
Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 
 

UZNESENIE č. 463/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2013 nasledovne: 
- zvýšenie daňových príjmov v položke 121 Daň z nehnuteľností o sumu 5 000 Eur, 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.2 Základné školy - na zakúpenie 
ekonomického softvéru o sumu 5 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 31.12.2013 
 
 
K bodu 7. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január - október 
2013 

UZNESENIE č. 464/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január - október 2013. 
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K bodu 8. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, 
miestneho zastupiteľstva v roku 2014 a Harmonogram stretnutí poslancov miestneho 
zastupiteľstva s občanmi v roku 2014 
 

UZNESENIE č. 465/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2014 a Harmonogram stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva 
s občanmi v roku 2014. 
 

B.  odporúča 
 
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho 
zastupiteľstva podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej 
rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2014. 
 

C.  odporúča 
 
starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu 
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 
2014. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey a poslanca Zajaca: 
 

D.  žiada prednostu 
 
o zmenu harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva podľa výstupov z komisie BSZ 
a VÚP s doplnením jedného zasadnutia miestneho zastupiteľstva a k tomu príslušných 
komisií. 
 
 
K bodu 9. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8) 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 466/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  súhlasí 

 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - o povinnosti 
primátora rozhodnúť o žiadosti starostu mestskej časti v stanovenej lehote. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 22.12.2013 
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K bodu 10. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 9) 
Žiadosť riaditeľky ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 o pomoc pri oddlžení 
záväzku voči a.s. Bratislavská teplárenská 
 

UZNESENIE č. 467/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

A.  neschvaľuje 
predložený materiál. 

B.  žiada 
 
aby bol na ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 vykonaný personálny audit. 
 
 
K bodu 11. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 11) 
Žiadosť Viktora Špindora a manželky Marty Špindorovej o nájom pozemku v k. ú. 
Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 468/2013 
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 nájom pozemku registra 
„C“ KN časti parcely čís. 996/2 o výmere 55 m2, záhrada na Lykovcovej ulici, k. ú. Bratislava 
- Karlova Ves Viktorovi Špindorovi a manželke Marte Špindorovej, bytom Na Riviére 19, 
Bratislava za účelom užívania ako záhrada s nasledovnými podmienkami: 
- doba nájmu:  od 1.1.2014  do  31.12.2016 
- výška nájomného:  0,78 Eur/m2/rok, čo za 55 m2 činí ročne 42,90 Eur; 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 31.12.2013 
 
 
K bodu 12. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13) 
Územný plán zóny Janotova – Hany Meličkovej 
 

UZNESENIE č. 469/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu 
zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“ (list č. A/2010/674-6 HOM 
zo dňa 11.11.2010). 

B.  schvaľuje 
 
„Zadanie územného plánu zóny JANOTOVA – HANY MELIČKOVEJ, september 2010“. 
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K bodu 13. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 14) 
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
 

UZNESENIE č. 470/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankýň Hulajovej a Grey: 
 

A.  neschvaľuje 
 
predložený návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok. 
 

B.  žiada 
 
o informáciu, komu a kedy bol uvedený byt po manželoch Tóthových predaný a prečo 
pohľadávka nebola ním vyplatená, ako tomu bežne býva v takýchto prípadoch. Žiada 
o predloženie kúpno-predajnej zmluvy s novým vlastníkom. 

T: MiZ 11.2.2014 
 
 
K bodu 14. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 15) 
Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2013 
 

UZNESENIE č. 471/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej odmenu 
za 4. štvrťrok 2013 vo výške 1 585 Eur. 
 
 
K bodu 15. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 10) 
Oznámenie HAPPY DAYS s.r.o., Plavecký Štvrtok 187, 900 68 Plavecký Štvrtok 
o odstúpení nájmu z priestorov na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 472/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

A.  berie na vedomie 
predložený materiál. 
 

B.  ukladá prednostovi 
 
predložiť uvedený materiál doplnený o zmluvu o nájme na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva vo februári 2014. 
 

C.  žiada starostku 
 
podať výpoveď z nájomnej zmluvy v zmysle čl. VI bod 4 zmluvy, alebo ukončiť nájom 
dohodou aj v skoršom termíne ako vyplýva zo zmluvy. 
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K bodu 16.1 (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Rôzne - Návrh poslankyne Hladkej: Čierna stavba na Molecovej ulici - zastávka MHD 
 

UZNESENIE č. 473/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada starostku 

 
a) informovať miestne zastupiteľstvo o činnosti stavebného úradu ohľadom tejto stavby, 
b) predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva zmluvu s firmou ECOLIO s.r.o. 
 
 
K bodu 16.2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Rôzne - Návrh poslanca Martinického: Zabezpečenie jestvujúceho pešieho priechodu 
z Líščieho údolia k cintorínu Slávičie údolie a vysokoškolským internátom Mlynská 
dolina 
 

UZNESENIE č. 474/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada informáciu 

 
a) či, kto a kedy vydal územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie na parcele, cez ktorú 
vedie jestvujúca a silne využívaná pešia komunikácia, 
b) či, kto a kedy vydal povolenie k výrubu stromov v tejto lokalite, 
c) ako miestny úrad zabezpečil trvalé zachovanie tohto jestvujúceho chodníka pre verejnosť, 
d) pri každom schvaľovaní predaja, prenájmu a výstavby na tomto pozemku a ďalších 
podobných prípadoch bezpodmienečne zabezpečiť zachovanie tejto a podobných peších 
komunikácií. 

T: MiZ 11.2.2014 
 
 
K bodu 16.3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Rôzne - Návrh poslanca Zajaca: Predložiť návrh zloženia miestnej rady tak, aby 
zodpovedal pomeru zloženia miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 475/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
ukladá prednostovi 

 
predložiť návrh zloženia miestnej rady tak, aby zodpovedal pomeru zloženia miestneho 
zastupiteľstva. 

T: MiZ 11.2.2014 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 475/2013 pozastavujem dňom 27.12.2013 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom znení v platnom znení, pretože sa 
domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 
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K bodu 16.4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Rôzne - Návrh poslanca Bendíka: Zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu činností 
súvisiacich s realizáciou zariadenia pre seniorov 
 

UZNESENIE č. 476/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  zriaďuje 

 
pracovnú skupinu na koordináciu činností súvisiacich s realizáciou zariadenia pre seniorov - 
ako lokalizácia, spôsob využitia, financovanie, prevádzkovanie a pod. v zložení: 
 
zástupca komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej ....................................................................  

zástupca poslaneckého klubu SDKÚ - DS .............................................................................  

zástupca poslaneckého klubu SMER - SD .............................................................................  

zástupca poslaneckého klubu Karlovešťan .............................................................................  

zástupca poslaneckého klubu Naša Bratislava ........................................................................  

prednosta miestneho úradu ....................................................................................................  

zástupca úradu za oblasť výstavby a územného rozvoja .........................................................  

zástupca sociálneho referátu ..................................................................................................  

dvaja zástupcovia seniorských združení pôsobiacich na území MČ Bratislava - Karlova Ves: 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 
B.  žiada prednostu 

 
1. o oslovenie seniorských združení pre nomináciu zástupcov do pracovnej skupiny 
2. o zvolanie prvého stretnutia pracovnej skupiny v mesiaci január 2014. 
 
 
K bodu 16.5. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej a poslanca Buzáša: Zámer použiť 8 500 Eur 
ušetrených v podprograme 10.4 Opatrovateľská služba na bezplatné vydávanie obedov 
pre sociálne odkázaných obyvateľov Karlovej Vsi 
 

UZNESENIE č. 477/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
zámer použitia 8 500 Eur ušetrených v podprograme 10.4 Opatrovateľská služba na bezplatné 
vydávanie obedov pre sociálne odkázaných obyvateľov Karlovej Vsi. 
 

B.  žiada 
 
pripraviť a predložiť realizačný návrh a rozpočtové opatrenie tohto zámeru na najbližšie 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
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K bodu 17. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 17) 
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 478/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


