
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I E  č. 325/ 2013 
 

Z 9. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 22. 2. 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Informácia o konaní predstaviteľov Karloveského športového klubu, ktorý viedol k dnešnej 
situácii mladých futbalistov Karlovej Vsi 
UZNESENIE č. 325/ 2013 
 
2. Návrh riešenia, ktoré môže zrealizovať úrad a miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava -
Karlova Ves tak, aby táto situácia bola vyriešená v prospech mladých futbalistov z Karlovej 
Vsi 
Predkladateľ nepredložil návrh uznesenia. 
 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania z tohto miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej 
Vsi spolu s uznesením miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / 
Uznesenia miestneho zastupiteľstva / Rok 2013 / UZNESENIE č. 325/2013. 
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K bodu 1.  
Návrh poslanca Zajaca: 
Informácia o konaní predstaviteľov Karloveského športového klubu, ktorý viedol 
k dnešnej situácii mladých futbalistov Karlovej Vsi 
 

UZNESENIE č. 325/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  žiada starostku, 

 
aby písomne vyzvala riaditeľa Karloveského športového klubu, aby preskúmal či konaním 
občianskeho združenia Rodeka nedošlo k porušeniu povinností podnájomníka podľa Zmlúv 
o podnájme č. 10/2012 a č. 11/2012 v znení prípadných dodatkov, ktoré by zakladali nárok 
na výpoveď podnájmu zo strany nájomcu, resp. aby vyzval podnájomníka na rokovanie 
o ukončení zmlúv dohodou. 

T: ihneď 
 

B.  žiada starostku, 
 
aby miestnemu zastupiteľstvu predložila návrh na odvolanie štatutára Karloveského 
športového klubu Ing. I. Valigu. 

T: MiZ 12.3.2013 
 

C.  ukladá miestnej kontrolórke 
 
1. vykonať kontrolu zmlúv uzavretých medzi Karloveským športovým klubom a o. z. Rodeka 
a posúdiť či sú v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, so zriaďovacou listinou 
Karloveského športového klubu, s internými predpismi MČ Karlova Ves a zmluvou o nájme 
medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Karloveským športovým klubom. 
 

T: do najbližšieho riadneho rokovania MiZ 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 
2. vykonať kontrolu zákonnosti faktúry č. 12013 vystavenej Karloveským športovým klubom 
voči Futbalovému klubu mládeže Karlova Ves vo výške 39 350,49 Eur, ktorou fakturuje časť 
nákladov futbalového ihriska a telocvične na Karloveskej 3 za obdobie 1.7.2010 - 31.12.2012 
z hľadiska Zákona o účtovníctve, Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a iných 
právnych predpisov.  

T: 31.3.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


