
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
( 6. volebné obdobie ) 

 
U Z N E S E N I A  Č.  125 - 140/ 2011 

 
Z 8. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

zo dňa  18.10.2011 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 8. MiZ 
UZNESENIE č. 125/ 2011 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 8. MiZ 2011 
UZNESENIE č. 126/ 2011 
 
3. Diskusia o probléme pani Šlaukovej 
UZNESENIE č. 127/ 2011 
 
4. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. ../2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
UZNESENIE č. 128/ 2011 
 
5. Návrh na preinvestovanie prostriedkov v zmysle zmluvy s BAT, a.s. 
UZNESENIE č. 129/ 2011 
 
6. Návrh požiadaviek na riešenie jednotlivých etáp spracovania ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 
UZNESENIE č. 130/ 2011 
 
7. Návrh na dopracovanie variantu „B“ projektovej štúdie pre 1. etapu realizácie akcie 
LODENICA Karloveské rameno 
UZNESENIE č. 131/ 2011 
 
8. Informácia o stave vymáhania pohľadávok postúpených spoločnosťou GOLD LIMO, a.s. 
a návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
UZNESENIE č. 132/ 2011 
 
9. Návrh na zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 133/ 2011 
 
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves Karloveskému športovému klubu 
UZNESENIE č. 134/ 2011 
 
11. Žiadosť Marty Dobiášovej o kúpu pozemku na Sološnickej ulici, k.ú. Bratislava – Karlova 
Ves 
UZNESENIE č. 135/ 2011 
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12. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení 
MČ Bratislava – Karlova Ves a rady Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 136/ 2011 
 
13. Návrh Štatútu fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 137/ 2011 – výkon uznesenia bol pozastavený 
 
14. Návrh Metodického pokynu pre programový rozpočet (plnenie uznesenia č. 87/2011/C) 
UZNESENIE č. 138/ 2011 - zrušené uznesením č. 286/2012/D (15. MiZ, 11.12.2012) 
 
15. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2011 
UZNESENIE č. 139/ 2011 
 
16. Rôzne: Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum, Molecova 2, Bratislava. Projekt 
„Cena Alexandra Dubčeka 2011“, 14. ročník medzinárodného tanečného festivalu detí, 
mládeže a dospelých 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 140/ 2011 
 
 
 
K bodu 1.  
Plnenie uznesení MiZ splatných k 8. MiZ 
 

UZNESENIE č. 125/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 8. MiZ 
 

B. schvaľuje 
 
stanovenie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uznesenia Pôvodný termín Nový termín 
JUDr.  Velček, prednosta 122/2011 bez termínu 30.11.2011 
 

C.  ruší 
 

uznesenie č. 37/2011 (4. MiZ, 5.4.2011). 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Nagyovej - Džerengovej 
 

D.  mení 
 
vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 69/2011 (5. MiZ, 10.5.2011) zo „splnené“ na „nesplnené“. 
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Hlasovanie o návrhu poslankyne za: 17 proti: 0 zdržal sa: 4 
Nagyovej - Džerengovej 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Bendíka 
 

E.  mení 
 
vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 36/2011 (4. MiZ, 5.4.2011) zo „splnené“ na „plní sa“.  
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Bendíka za: 20 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku za: 21  proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2.  
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 8. MiZ 2011 
 

UZNESENIE č. 126/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 8. zasadnutiu MiZ. 
 
Hlasovanie o uznesení za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3.  
Diskusia o probléme pani Šlaukovej 
 

UZNESENIE č. 127/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Zajaca 
 

A.  žiada starostku 
 
aby využila svoje právo a aj na základe tlaku obce dala verejný prísľub a nepodpísala 
rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením. Aby sa stavba realizovala podľa pôvodného 
stavebného povolenia. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Zajaca za: 17 proti: 0 zdržal sa: 7 
 
Na návrh poslanca Žiačika 
 

B.  žiada starostku 
 
1. o predloženie zápisu zo štátnej stavebnej inšpekcie poslancom 

T: do 30.11.2011 
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2. o poskytnutie informácie, či stavebník Lukáš Majer požiadal o zmenu stavby pred 
dokončením – na penzión. 

T: do 30.11.2011 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Žiačika za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4.  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. /2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 128/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Kapustu 

súhlasí 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ../2011 z .... 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy s pripomienkami vznesenými na zasadnutí Komisie pre životné 
prostredie a ochranu prírody Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 
29.9.2011 nasledovne:  
V prvej vete § 7 ods. 7 vypustiť text: „..., najmenej však vo výške odpisov.“ Uvedený text 
nahradiť textom: „... najmenej vo výške stanovenej podľa osobitného predpisu.“ 
V poslednej vete § 7 ods. 7 vypustiť text: „..., že oslovené subjekty budú nečinné a nezašlú 
odpoveď o výške nájmu, hlavné mesto ako správca môže na získanie informácie o výške 
nájmu použiť verejne prístupný internetový prehliadač.“ Uvedený text nahradiť textom: „..., 
že výška nájmu sa nedá určiť týmto spôsobom, stanoví sa jej výška podľa osobitného predpisu 
15.“ 
V § 9 vypustiť celý odstavec a formuláciu nahradiť nasledovne: 
„Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu, pričom výška odplaty je minimálne vo výške, 
stanovenej podľa osobitného predpisu 15.“ 
 
Hlasovanie o uznesení za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5.  
Návrh na preinvestovanie prostriedkov v zmysle zmluvy s BAT, a.s. 
 

UZNESENIE č. 129/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na spoločný návrh poslancov Bendíka, Kapustu a poslankyne Hulajovej 
 

A.  berie na vedomie 
 
predložený materiál a informáciu o tom, že BAT a.s. nie je schopná preinvestovať 
1,236 mil. € z dôvodu, že overená dĺžka a stav rozvodov nezodpovedá deklarovanej pri 
uzatváraní koncesnej zmluvy. 
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B.  neodporúča schváliť 
 
navrhovaný variant dodatku, ktorý obsahuje: 

- použitie časti finančných prostriedkov na rekonštrukciu OST na školách, podľa návrhu BAT 
a.s. (OST ZŠ Karloveská, OST ZŠ Tilgnerova, OST ZŠ Dubčeka, Majerníkova, OST ZŠ 
Veternicová) a odkúpenie OST od MČ Bratislava - Karlova Ves (v celkovej hodnote 
346 520 €), 

- predĺžiť obdobie v ktorom sa budú vykonávať investície do rekonštrukcie rozvodov aj po 
roku 2014 po kladnom vyjadrení spoločnej komisie BAT a.s. a MČ Bratislava – Karlova Ves 
(celková hodnota 889 499 €), 
- požiadavku, aby sa do dodatku zakotvila povinnosť BAT a.s. odpredať za zostatkovú 
hodnotu OST späť do majetku MČ Bratislava – Karlova Ves po skončení platnosti koncesnej 
zmluvy, 

- požadovať od BAT a.s. súčinnosť pri realizácii podružných meraní tepla v objektoch ZŠ, tak 
aby v ZŠ bolo možné samostatne merať spotrebu tepla v samostatných celkoch, pokiaľ sa 
školský areál dá rozčleniť (telocvične, jedálne, bloky budov, plaváreň). 
 

C.  žiada prednostu 
 
zabezpečiť vypracovanie komplexnej analýzy finančnej výhodnosti alternatív: 
 
1. odpredaj koncových staníc s následne vykonanými rekonštrukciami a spätným odpredajom 
staníc MČ podľa pôvodného návrhu, 
2. použitie nepreinvestovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu podľa platnej 
koncesnej zmluvy. 
 

D.  žiada prednostu 
 
zabezpečiť posúdenie technického stavu OST s vyčíslením ich súčasnej trhovej hodnoty 
a hodnoty predpokladaných nákladov na rekonštrukciu prostredníctvom znalca (znaleckej 
organizácie). 
 

E.  žiada prednostu 
 
predložiť požadované materiály do komisie finančnej a podnikateľskej, komisie školstva 
a mládeže a komisie výstavby a územného plánu. 
 

F.  schvaľuje 
 
vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške maximálne 3 000 €. 
 

T: 30.11.2011 
 
Hlasovanie o uznesení za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
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K bodu 6.  
Návrh požiadaviek na riešenie jednotlivých etáp spracovania ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 130/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
predložené požiadavky na riešenie jednotlivých etáp spracovania Územného plánu hl. mesta 
SR Bratislavy. 
 

B.  žiada 
 
starostku, aby zabezpečila odoslanie požiadaviek na riešenie jednotlivých etáp spracovania 
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 15.11.2011 
 
Hlasovanie o uznesení za: 21 proti: 0 zdržal sa: 4 
 
 
K bodu 7.  
Návrh na dopracovanie variantu „B“ projektovej štúdie pre 1. etapu realizácie akcie 
LODENICA Karloveské rameno 
 

UZNESENIE č. 131/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Čupku 

A.  schvaľuje 
 
a) realizáciu stavby „LODENICA Karloveské rameno“ v cene do 664 000 € s DPH, 
b) lodenicu ako novú 3-podlažnú stavbu so zázemím ako pre vodákov tak aj pre verejnosť, 
ktorá bude umiestnená ako samostatná stavba v lokalite podľa variantu B2 predloženej 
projektovej štúdie. 
 

B.  odporúča 
 
starú existujúcu lodenicu nateraz nerekonštruovať a ponechať ju v pôvodnom stave a funkcii. 
 

C.  poveruje 
 
poslanca Mgr. Juraja Kadnára a Ing. arch. Petra Vaškoviča, aby v spolupráci so zástupcami 
vodákov sformulovali písomné zadanie (najmä z pohľadu využitia vnútorných priestorov) pre 
spracovateľa projektovej dokumentácie. 

T: do 31.10.2011 
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D.  žiada 
 
prednostu zabezpečiť dopracovanie projektovej dokumentácie. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení za: 22 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 8.  
Informácia o stave vymáhania pohľadávok postúpených spoločnosťou GOLD LIMO, 
a.s. a návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
 

UZNESENIE č. 132/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
informáciu o stave vymáhania pohľadávok postúpených spoločnosťou Gold Limo, a.s. 
 

B.  schvaľuje 
 
1. odpis pohľadávky vo výške 735,96 € voči povinnej Nadežde Pšenčíkovej, Vápencová 4, 
841 07 Bratislava, IČO: 32 957 084 

2. odpis pohľadávky vo výške 2.026,75 € voči povinnému Xaverovi Bartošovi, M. Bela 40, 
Piešťany, IČO: 11 /56 586 

3. odpis pohľadávky vo výške 11.686,16 € voči povinnej obchodnej spoločnosti DOMPO, 
spol. s r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, IČO: 31 061 944 

4. odpis pohľadávky vo výške 2.878,66 € voči povinnej Viere Chabovej – PLETA, 
Clementisova A-1, Revúca, IČO: 32 957 084 

5. odpis pohľadávky vo výške 114,75 € voči povinnému Antonínovi Kačabovi – KAMAX, 
Hornádska 8, Bratislava, IČO: 34 332 537 

6. odpis pohľadávky vo výške 129,68 € voči povinnému Milanovi Smrtníkovi, Švabinského 8, 
Bratislava, IČO: 34 449 141 

7. odpis pohľadávky vo výške 176,11 € voči povinnej obchodnej spoločnosti DAMON  PLUS 
s.r.o., Mierová 14, Bratislava, IČO: 35 777 702 

8. odpis pohľadávky vo výške 10.304,75 € voči povinnej obchodnej spoločnosti Senický 
Zdroj a.s. Senica, Dlhá 248, Senica, IČO: 34 130 918 

9. odpis pohľadávky vo výške 376,85 € voči povinnej obchodnej spoločnosti C.S.I. Slovenka 
Vranov, akciová spoločnosť v likvidácii, ul. povstania českého ľudu 1, Košice, IČO: 31 719 
325 
10. odpis pohľadávky vo výške 601,98 € voči povinnej obchodnej spoločnosti JOMA ŽACA, 
s.r.o. v likvidácii, Bystrická 1, Žarnovica, IČO: 36 007 668 
11. odpis pohľadávky vo výške 61,15 € voči povinnému Františkovi Demskému – DÉMOS, 
Alexyho 2, Michalovce, IČO: 14 328 453 
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C.  ruší 
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 137/2007 
bod B. 

D.  splnomocňuje  
 
starostku mestskej časti vo veci ďalej konať 

T: 1.11.2011 
 
Hlasovanie o uznesení za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9.  
Návrh na zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves  
 

UZNESENIE č. 133/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Žiačika 
 

A.  schvaľuje 
 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5. Rekonštrukcie, výstavby, sanácie 

o 4 992,- € 
- použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 4 992,- € 

na financovanie kapitálových výdavkov. 
 

B.  schvaľuje 
 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2011 takto: 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.4 Poľnohospodárstvo – postrek proti 

komárom o 3 500,- € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.13. Nákup výpočtovej techniky 

o 3 500,- €. 
 

C.  splnomocňuje 
 
starostku v predmetnej veci konať. 

T: 30.11.2011 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Žiačika 
 

D.  ukladá 
 
miestnej kontrolórke preveriť projektovú dokumentáciu: 
- či projekt obsahoval riešenie izolácie, 
- či mestská časť môže vymáhať od projektanta finančnú kompenzáciu, ak projektant zabudol 

na izoláciu, 
- či realizátor stavby má právo požadovať finančné plnenie od mestskej časti, 
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- kto schvaľoval projektovú dokumentáciu na miestnom úrade a kto pozabudol pri príprave 
stavby na dokončovacie práce. 

 
T: do najbližšieho zasadnutia MiZ 

 
Hlasovanie o návrhu poslanca Žiačika za: 19 proti: 0 zdržal sa: 3 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Čupku 
 

E.  žiada 
 
miestnu kontrolórku o preverenie ceny za pokládku dlažby podľa ceny predloženej v úvodnej 
cenovej ponuke pri súťaži.  

T: do najbližšieho zasadnutia MiZ 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Čupku za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10.  
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. 
Bratislava – Karlova Ves Karloveskému športovému klubu 
 

UZNESENIE č. 134/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
 

A.  schvaľuje 
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavretie nájomnej 
zmluvy 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 1.11.2011 
do 28.2.2012. Nájomné za dočasné užívanie predmetných nehnuteľností je určené dohodou 
zmluvných strán a to vecným plnením, t.j. 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 plota a pod.);  
 

B.  žiada 
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predsedu Karloveského športového klubu o: 
a)  spracovanie informácií údržbe, prevádzke a nákladoch predmetného areálu za roky 2010 - 
2011 

T: januárové MiZ 
 
b)  spracovanie návrhu rekonštrukcie a finančných nákladov rekonštrukcie areálu s cieľom 
optimálneho využitia areálu pre obyvateľov Karlovej Vsi 
 

T: januárové MiZ 
 
c)  raz za pol roka informovať o činnosti Karloveského športového klubu a jeho hospodárení. 
 

T: najbližšie na januárovom MiZ 
 
Hlasovanie o uznesení za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11.  
Žiadosť Marty Dobiášovej o kúpu pozemku na Sološnickej ulici, k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 135/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
predaj pozemku registra „C“ KN časť parcely čís. 2260 na Sološnickej ulici v k.ú. Bratislava 
– Karlova Ves Marte Dobiášovej, bytom Šaštínska 39, Bratislava s tým, že pozemok je 
potrebné ponechať vo vlastníctve obce pre prípadné budúce rozšírenie komunikácie alebo 
vybudovania chodníka pre chodcov vedľa cesty.  
 
Hlasovanie o uznesení za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12.  
Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu rozvoja športu a telovýchovných 
zariadení MČ Bratislava – Karlova Ves a rady Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – 
Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 136/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  odvoláva 

 
Ing. Martina Bertu, CSc. 
Ing. Daniela Kunu 
 
z funkcie členov rady Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení MČ Bratislava – 
Karlova Ves. 
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B.  volí 
 
MUDr. Danu Čahojovú 
Mgr. Juraja Kadnára 
 
za členov rady Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení MČ Bratislava – Karlova 
Ves. 
 

C.  odvoláva 
 
Ing. Helenu Bandžákovú 
Michaelu Jančovičovú 
Ing. Petra Lenča 
Ľubicu Mervovú 
Ing. arch. Ruženu Mihalčikovú 
 
z funkcie členov rady Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves. 
 

D.  volí 
 
Ing. Ladislava Bartoša 
Ing. Vladimíra Čupku 
prof. MUDr. Evu Grey, PhD. 
Ing. Petra Kapustu 
Ing. Stanislava Žiačika 
 
za členov rady Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Koníka za: 8 proti: 0 zdržal sa: 11 
(poslankyňa Hulajová do rady FRŠaTZ) 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Čupku za: 16 proti: 1 zdržal sa: 5 
(poslankyňa Čahojová do rady FRŠaTZ) 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Čupku za: 19 proti: 0 zdržal sa: 1 
(poslanec Kadnár do rady FRŠaTZ) 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Čupku za: 19 proti: 0 zdržal sa: 2 
(poslanci Bartoš, Čupka, Grey, Kapusta  
a Žiačik do rady FRB) 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13.  
Návrh Štatútu fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves  
 

UZNESENIE č. 137/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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schvaľuje 
 
Štatút Fondu rozvoja bývania s účinnosťou od 1. novembra 2011 
a zároveň ruší doteraz platný Štatút Fondu rozvoja bývania. 
 
Hlasovanie o uznesení za: 19 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 137/2011 pozastavujem dňom 28.10.2011 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pretože 
sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 
K bodu 14.  
Návrh Metodického pokynu pre programový rozpočet (plnenie uznesenia č. 87/2011/C) 
 

UZNESENIE č. 138/ 2011*) 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
Metodický pokyn pre programový rozpočet - rozčlenenie miezd  
 

B.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu v návrhu programového rozpočtu na rok 2012 s výhľadom 
na roky 2013 a 2014 rozčleniť mzdy v zmysle metodického pokynu tak, aby sa v programe 
11. Podporná činnosť viedla pomocná evidencia, ktorá rozčlení mzdy podľa jednotlivých 
programov, pričom táto tabuľka bude následne prílohou hodnotiacej správy a záverečného 
účtu. 
 
Hlasovanie o uznesení za: 17 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 15.  
Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2011 
 

UZNESENIE č. 139/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej odmenu 
za 3. štvrťrok 2011 vo výške 1551  €. 
 
Hlasovanie o uznesení za: 16 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
                                                
*) Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 286/2012/D (15. MiZ, 11.12.2012)  
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K bodu 17.  
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 140/ 2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
Informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 
Hlasovanie o uznesení za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


