
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 280 – 283/ 2012 
 

Z 8. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 23. 10. 2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Potvrdenie platnosti pozastavených uznesení číslo: 255/2012, 272/2012 a 273/2012 
zo 14. zasadnutia MiZ mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 25.9.2012 
UZNESENIE č. 280/ 2012 
 
2. LODENICA Karloveské rameno 
UZNESENIE č. 281/ 2012 
 
3. Riešenie kritickej situácie v Karloveskom športovom klube, ktorá je popísaná v Správe 
o činnosti miestnej kontrolórky k 14. MiZ 
UZNESENIE č. 282/ 2012 
 
4. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku 
za komunálne a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov 
UZNESENIE č. 283/ 2012 
 



 2 

K bodu 1.  
Návrh poslanca Zajaca: 
Potvrdenie platnosti pozastavených uznesení číslo: 255/2012, 272/2012 a 273/2012 
zo 14. zasadnutia MiZ mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 25.9.2012 
 

UZNESENIE č. 280/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
 

akceptuje dôvody a berie na vedomie 
 
vzdanie sa mandátu člena miestnej rady poslancov 
Petra Buzáša 
Štefana Turana 
Dany Čahojovej 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 13 proti: 1 zdržal sa: 7 
 
 
K bodu 2.  
Návrh poslanca Kadnára: 
LODENICA Karloveské rameno 
 

UZNESENIE č. 281/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  konštatuje 

 
že uznesenie č. 262/2012 zo dňa 25.9.2012 v časti B bolo distribuované prostredníctvom 
základných škôl a privátnym médiom. 
 
Hlasovanie o časti A: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 5 
 

B.  ruší 
 
uznesenie č. 262/2012 zo dňa 25.9.2012 v časti B z dôvodu, aby nedochádzalo k ďalšiemu 
manipulovaniu prostredníctvom detí na základných školách. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o časti B: za: 14 proti: 2 zdržal sa: 6 
 

C.  žiada 
 
starostku, aby určila koordinačnú osobu z miestneho úradu, ktorá bude poverene sledovať 
administráciu komunikácie, hlavne písomnú korešpodenciu so všetkými úradmi, orgánmi 
a ktorá bude dozerať na prácu projektantov vo fáze prerokúvania dokumentácie pre územné 
rozhodnutie vo veci stavby Lodenica Karloveské rameno. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o časti C: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
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D.  žiada 
 
prednostu, aby požiadal listom OFFICE110, projektanta architektonickej štúdie Lodenica 
Karloveské rameno, aby postupovali v súlade so schváleným harmonogramom projekčných 
prác a aby požiadali o územné rozhodnutie na Lodenicu Karloveské rameno. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o časti D: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 4 
 

E.  súhlasí 
 
s požiadaním o vydanie územného rozhodnutia na celý rozsah stavebných objektov. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o časti E: za: 13 proti: 1 zdržal sa: 8 
 

F.  súhlasí 
 
s rozdelením stavby na etapy, pričom vecný rozsah etáp spresní komisia výstavby a územného 
plánovania po kontrole úplnosti vyjadrení k dokumentácii pre územné rozhodnutie.  
 

T: na ďalších zasadnutiach komisie 
výstavby a územného plánovania 

 
Hlasovanie o časti F: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 2 
 

G. žiada 
 
prednostu venovať príprave vlastnej investície mestskej časti zvýšenú pozornosť a pravidelne 
informovať miestne zastupiteľstvo na každom riadnom zasadnutí o aktuálnom stave prípravy. 
 

T: na každom MiZ 
 
Hlasovanie o časti G: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

H.  ukladá 
 
komisii výstavby a územného plánovania venovať príprave vlastnej investície mestskej časti 
zvýšenú pozornosť a pravidelne informovať miestne zastupiteľstvo na každom riadnom 
zasadnutí o aktuálnom stave prípravy. 

T: na každom MiZ 
 
Hlasovanie o časti H: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hladkej: 
 

I.  žiada 
 
starostku zabezpečiť, aby novovybudovaná lodenica slúžila širokej verejnosti na voľnočasové 
aktivity. 
 
Hlasovanie o časti I: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 1 
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Na doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Záhradníka: 
 

J.  ukladá 
 
prednostovi zorganizovať verejné zhromaždenie občanov Karlovej Vsi za účelom verejnej 
diskusie o prioritách rozpočtu MČ Bratislava - Karlova Ves na rok 2013. Informáciu 
o zhromaždení zverejniť prostredníctvom webovej stránky a letákov do schránok obyvateľov 
Karlovej Vsi. 

T: 15.11.2012 
 
Hlasovanie o časti J: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 4 
 
 
K bodu 3.  
Návrh poslanca Labudu: 
Riešenie kritickej situácie v Karloveskom športovom klube, ktorá je popísaná v Správe 
o činnosti miestnej kontrolórky k 14. MiZ 
 

UZNESENIE č. 282/2012 1) 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslaneckého klubu SMER-SD miestneho zastupiteľstva: 
 

A.  schvaľuje 
 
zámer transformácie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub so sídlom Janotova 
ulica č. 12 v Bratislave na referát Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
a doplnenie organizácie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves určenej 
uznesením č. 106/2007 o referát s názvom Karloveský športový klub, pod číslom 31a. 
 

B.  žiada 
 
prednostu miestneho úradu, aby na decembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva pripravil 
a) taký návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2013, v ktorom bude príspevok na činnosť 
príspevkovej organizácie Karloveský športový klub poskytnutý v roku 2012 vo výške 83 000 
Eur prerozdelený do bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2013, 
b) transformáciu príspevkovej organizácie Karloveského športového klubu na referát 
miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub tak, aby právnym nástupcom právnych 
vzťahov Karloveského športového klubu bola Mestská časť Bratislava - Karlova Ves. 
 

C.  žiada 
 
miestnu kontrolórku, aby poskytla súčinnosť miestnemu úradu pri naplnení tohto uznesenia. 
 

D.  žiada 
 
prednostu o vyčíslenie nákladov nevyhnutných na prevádzku Karloveského športového klubu 
tak, aby nevznikli škody na majetku a neuhrádzanie záväzkov tejto príspevkovej organizácie. 
 

T: do najbližšieho MiZ 

                                                        
1) Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 319/2013 (16. MiZ, 29.1.2013).  
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Hlasovanie o uznesení: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 7 
 

K bodu 4.  
Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku 
za komunálne a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov 
 

UZNESENIE č. 283/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prerokovalo 

 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku 
za komunálne a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a nemá k nemu žiadne 
pripomienky. 
 

B.  žiada 
 
starostku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves oznámiť primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy stanovisko miestneho zastupiteľstva k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 
mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 
 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


