
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 220 – 221/ 2012 
 

ZO 6. MIMORIADNEHO  ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 24. 5. 2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 2/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb 
UZNESENIE č. 220/ 2012 
 
2. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia občanov MČ Bratislava - Karlova Ves 
na prerokovanie investičného zámeru Obytný komplex Kráľova hora 
UZNESENIE č. 221/ 2012 
 
3. Návrh na vydávanie lokálneho mesačného periodika do každej domácnosti vydávaného 
Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves 
Predkladateľ (poslanec Zajac) stiahol materiál z rokovania. 
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K bodu 1.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
 

UZNESENIE č. 220/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prerokovalo 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 
24.5.2012 o poskytovaní sociálnych služieb. 
 

B.  schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 
24.5.2012 o poskytovaní sociálnych služieb. 

T: 30.6.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2.  
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia občanov MČ Bratislava - Karlova Ves 
na prerokovanie investičného zámeru Obytný komplex Kráľova hora 
 

UZNESENIE č. 221/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Keselého 
 

A. 
 
v zmysle § 10 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave zvoláva verejné 
zhromaždenie občanov MČ Bratislava – Karlova Ves k téme „záchrana Kráľovej hory pred 
výstavbou“ v termíne 21. júna 2012 o 18.00 h v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 
ulici č. 2 v Bratislave. 
 

B.  schvaľuje 
 
pozvánku na verejné zhromaždenie občanov s prílohou mapky s textom: 
 
„Pri príležitosti prvého výročia konania verejného zhromaždenia 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
v zmysle § 10 zákona č. 377/1990 Zb. 
pozýva všetkých občanov 
na druhé 
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE k téme záchrana Kráľovej hory pred výstavbou. 
Na toto verejné zhromaždenie budú pozvaní primátor hlavného mesta SR Bratislavy, starostka 
MČ Karlova Ves, starostka MČ Devín, členovia petičného výboru, predseda a členovia 
komisie pre výstavbu a strategické plánovanie pri mestskom zastupiteľstve a zástupcovia 
investora.“ 
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Občania môžu na verejnom zhromaždení vyjadriť svoju vôľu, predniesť svoj názor, 
pripomienky a návrhy k stavu záchrany Kráľovej hory. 
Verejné zhromaždenie sa uskutoční vo štvrtok 21.6.2012 o 18.00 h v Karloveskom centre 
kultúry na Molecovej ulici č. 2 v Bratislave. 
 

C.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť distribúciu schválenej pozvánky do každej 
domácnosti v MČ Karlova Ves a zabezpečiť materiálno-technické podmienky a bezpečnostné 
opatrenia pre verejné zhromaždenie občanov. 
 

T: ihneď 
 

D.  žiada 
 
starostku pozvať na verejné zhromaždenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy, starostku 
MČ Karlova Ves, starostku MČ Devín, predsedu a členov komisie pre výstavbu a strategické 
plánovanie pri mestskom zastupiteľstve a zástupcov investora. 
 

T: ihneď 
 

E.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť publikovanie kompletnej informácie o verejnom 
zhromaždení občanov v nasledovných periodikách: 
Bratislavský Kuriér, Bratislavské noviny, SME – príloha o Bratislave, Regionálna strana 
SME, v SITA a TASR pred termínom 21.6.2012. 
 

T: ihneď 
 

F.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť uverejnenie schválenej pozvánky na webovej stránke 
mestskej časti Karlova Ves v sekcii novinky resp. aktuality. 
 

T: ihneď 
 

G.  schvaľuje 
 
do funkcie moderátora verejného zhromaždenia poslanca Marcela Zajaca. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


