
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 411 – 435/ 2013 
 

Z 20. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

zo dňa 24. 9. 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, o.z., Líščie údolie 33, 841 04 
Bratislava, Projekt: Detský vodácky klub - likvidácia škôd a opravy po povodniach v roku 
2013 poskytnutím mimoriadnej dotácie sa výrazne zlepší možnosť realizácie projektu pre deti 
a mládež vo výške 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 411/ 2013 
 
2. Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves, o.z., Botanická 59, 841 04 
Bratislava, Projekt: Mimoriadna udalosť, zaplavenie areálu lodenice pri povodni, jún 2013 
vo výške 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 412/ 2013 
 
3. Vyjadrenie nesúhlasu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves so zámerom výstavby 
nového vodného diela v Bratislave 
UZNESENIE č. 413/ 2013 
 
4. Návrh poslancov Čupku a Keselého: Stanovisko k problematike zámeru výstavby ropovodu 
Bratislava - Schwechat a jeho trasovaní tzv. mestským koridorom a stanovisko k výstavbe 
vodného diela v oblasti Karloveského ramena vodných zdrojov Sihoť a Pečniansky les 
UZNESENIE č. 414/ 2013 
 
5. Plnenie uznesení MiZ splatných k 20. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 415/ 2013 
 
6. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 20. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 416/ 2013 
 
7. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. ....../2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 
 
8. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. ....../2013 
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom 
MČ Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 417/ 2013 
 
9. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január - júl 2013 
UZNESENIE č. 418/ 2013 
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10. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves k 30.6.2013 
UZNESENIE č. 419/ 2013 
 
11. Žiadosť Ing. Róberta Berného o nájom pozemkov parc. č. 3128/2 a 3128/3, k. ú. 
Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 420/ 2013 
 
12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
na pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 421/ 2013 
 
13. Návrh poslankyne Hladkej: Stanovisko k čiernej stavbe na Molecovej ulici 
UZNESENIE č. 422/ 2013 
 
14. Žiadosť FS Dolina o predĺženie zmluvy o nájme veľkej sály, kancelárie a krojovne 
v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2 
UZNESENIE č. 423/ 2013 
 
15. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytového 
priestoru v priestoroch ZŠ Karloveská 61 v Bratislave 
UZNESENIE č. 424/ 2013 
 
16. Žiadosť HUMANA People to People Slovakia o.z. o uzavretie zmluvy o zbere použitých 
textílii, odevov a obuvi 
UZNESENIE č. 425/ 2013 
 
17. Návrh predpokladaných nákladov na plánované investičné akcie – výstavby denného 
stacionáru a sociálnych nájomných bytov, výstavba lodenice, čiastočná rekonštrukcia 
Karloveského centra kultúry 
UZNESENIE č. 426/ 2013 
 
18. Štatút Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 427/ 2013 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
19. Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 428/ 2013 
 
20. Žiadosť spoločnosti SBYT, s.r.o. o náhradu vynaložených finančných prostriedkov 
na opravu a výmenu rozvodov TÚV 
UZNESENIE č. 429/ 2013 
 
21. Žiadosť o dotáciu Lepší svet n.o., Osuského 8, 851 03 Bratislava, Projekt: Komunitné 
integračné centrum Lepší svet vo výške 50 000 Eur 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
22. Žiadosť o dotáciu Jarolím Vícen, Pribišova 1, 841 05 Bratislava, Projekt: Kvalifikácia 
a účasť na ME v bedmintone 2014, príprava na OH 2016 vo výške 5 000 Eur 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
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23. Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, Bratislava, Projekt: Cena 
Alexandra Dubčeka 2013 vo výške 5 000 Eur 
UZNESENIE č. 430/ 2013 
 
24. Žiadosť o dotáciu Športový klub stolného tenisu Karlova Ves, Karloveská ul. č. 3, 841 05 
Bratislava, Projekt: Dotácia na organizovanie turnajov, deti s výkonnostným stolným tenisom, 
zakúpenie stolnotenisového robota vo výške 1 840 Eur 
UZNESENIE č. 431/ 2013 
 
25. Žiadosť o dotáciu Danubius – klub športov v prírode, Pustá 8, 841 04 Bratislava, Projekt: 
38. ročník Behu Devínskou Kobylou vo výške 1 500 Eur 
UZNESENIE č. 432/ 2013 
 
26. Žiadosť o dotáciu DFS Čečinka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava, Projekt: MFF 
v Leborku - Poľsko v dňoch od 21.7.2013 do 29.7.2013 vo výške 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 433/ 2013 
 
27. Žiadosť o dotáciu Klub K1Z Bratislava pri Slovenskom zväze hádankárov a krížovkárov, 
Hlaváčiková 14, 841 05 Bratislava, Projekt: Karloveské sudoku a logika vo výške 1 000 Eur 
UZNESENIE č. 434/ 2013 
 
28. Rôzne 
Nebolo predložené žiadne uznesenie 
 
29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 435/ 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. 411 - 435/2013. 
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K bodu 1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 23a) 
Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, o.z., Líščie údolie 33, 841 04 
Bratislava, Projekt: Detský vodácky klub – likvidácia škôd a opravy po povodniach 
v roku 2013 poskytnutím mimoriadnej dotácie sa výrazne zlepší možnosť realizácie 
projektu pre deti a mládež vo výške 1 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 411/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre Klub vodného slalomu Karlova Ves, o.z., Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava 
projekt: „Detský vodácky klub 2013 – likvidácia škôd a opravy po povodniach v roku 2013 
poskytnutím mimoriadnej dotácie sa výrazne zlepší možnosť realizácie projektu pre deti 
a mládež“ v sume: 1 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 25.10.2013 
 
 
K bodu 2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 23b) 
Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves, o.z., Botanická 59, 841 04 
Bratislava, Projekt: Mimoriadna udalosť, zaplavenie areálu lodenice pri povodni, 
jún 2013 vo výške 1 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 412/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre Klub vodných športov Karlova Ves, o.z., Botanická 59, 841 04 Bratislava, 
projekt: „Mimoriadna udalosť, zaplavenie areálu lodenice pri povodni, jún 2013“ v sume: 
1 000 Eur. 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 25.10.2013 
 
 
K bodu 3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 24) 
Vyjadrenie nesúhlasu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves so zámerom výstavby 
nového vodného diela v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 413/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslancov Kadnára a Šíbla: 
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A.  nesúhlasí 
 
so zámerom Ministerstva hospodárstva SR vybudovať vodné dielo Pečniansky les – Sihoť, 
ktorý bol zaradený do predkladaného strategického dokumentu Návrh energetickej politiky 
SR. 

B.  poveruje 
 
prednostu aby zaslal listom nesúhlasné stanovisko Ministerstvu hospodárstva SR k zámeru 
stavať vodné dielo Pečniansky les – Sihoť, požiadať Ministerstvo hospodárstva SR ako 
predkladateľa Návrhu energetickej politiky SR, aby celý tento návrh stiahol z pripravovaného 
rokovania Vlády SR, pretože nebol prediskutovaný s verejnosťou ani s dotknutými subjektmi, 
a aby z tohto návrhu bol vypustený zámer stavať vodné dielo Pečniansky les - Sihoť.  
 

T: ihneď 
C.  poveruje 

 
prednostu zaslať nesúhlasné stanovisko k zámeru stavať vodné dielo Pečniansky les - Sihoť 
ako riadnu pripomienku do procesu SEA, ktorý k tejto koncepcii organizuje Ministerstvo 
životného prostredia SR a koordinovať spoločný postup v tejto veci s hlavným mestom 
a samosprávnym krajom. 

T: ihneď 
 
 
K bodu 4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 24a) 
Návrh poslancov Čupku a Keselého: Stanovisko k problematike zámeru výstavby 
ropovodu Bratislava - Schwechat a jeho trasovaní tzv. mestským koridorom 
a stanovisko k výstavbe vodného diela v oblasti Karloveského ramena vodných zdrojov 
Sihoť a Pečniansky les 
 

UZNESENIE č. 414/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
po prerokovaní problematiky zámeru výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat a jeho 
trasovaní tzv. mestským koridorom a po prerokovaní návrhu zámeru výstavby Vodného diela 
Bratislava – Pečniansky les: 

A.  nesúhlasí 
 
s trasovaním ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň 
so zámerom výstavby vodného diela na Dunaji v Bratislave nad mostom Lafranconi. 
 

B.  podporuje 
 
Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislavu v snahe preložiť trasu ropovodu 
mimo katastrálne územia mesta. 

C.  žiada 
 
starostku mestskej časti, aby vyjadrila nesúhlas mestskej časti s trasovaním ropovodu 
a zároveň s výstavbou vodného diela na Dunaji nad mostom Lafranconi na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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D.  žiada 
 
starostku, aby pravidelne informovala poslancov o vývoji projektu ropovodu Bratislava – 
Schwechat. 

E.  podporuje 
 
všetky petície proti výstavbe vodného diela a ropovodu v oblasti Karloveského ramena, 
vodných zdrojov Sihoť a Pečniansky les a ich ciele. 
 
 
K bodu 5. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1) 
Plnenie uznesení MiZ splatných k 20. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 415/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 20. 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 162/2011 ihneď TK: MiZ 29.10.2013 
2. Ing. Hanulíková, starostka MČ 260/2012 ihneď TK: MiZ 29.10.2013 
3. Spracovateľ ÚPD 261/2012 bez termínu TK: MiZ 29.10.2013 
4. JUDr. Velček, prednosta MÚ 349/2013 ihneď T: 31.12.2013 

 
C.  ruší 

 
uznesenie č. 345/2013/D (17. MiZ, 12.3.2013). 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey: 
 

D.  konštatuje, že 
 
analýza koncesnej zmluvy (BAT) priložená k správe o plnení uznesenia č. 352/2013 
nepredstavuje návrh opráv/investícií v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve s BAT 
a.s. 
 
 
K bodu 6. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 20. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 416/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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berie na vedomie 
 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 20. zasadnutiu MiZ 2013. 
 
 
K bodu 8. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 3/2013 
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom 
MČ Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 417/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 3/2013 zo dňa 
24.9.2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
obyvateľom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, podľa pripomienok miestnej rady zo dňa 
10.9.2013 v znení alternatívy 2. 
 
 
K bodu 9. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 5) 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január - júl 2013 
 

UZNESENIE č. 418/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január - júl 2013. 
 
 
K bodu 10. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves k 30.6.2013 
 

UZNESENIE č. 419/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves k 30.6.2013. 
 
 
K bodu 11. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Žiadosť Ing. Róberta Berného o nájom pozemkov parc. č. 3128/2 a 3128/3, k. ú. 
Bratislava - Karlova Ves 
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UZNESENIE č. 420/2013 
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 pozemkov registra 
„C“ KN: 
a) parc.č. 3128/3 o výmere 39 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
b) parc.č. 3128/2 o výmere 126 m2, zastavané plochy a nádvoria na Botanickej ulici v k.ú. 
Bratislava – Karlova Ves Ing. Róbertovi Bernému, bytom Smetanova 4, Bratislava 
(korešpondenčná adresa: Na Vodoteči 186, Nehvizdy, ČR) za účelom riadneho užívania 
lodenice (garáže na umiestnenie vodných plavidiel) ako aj zabezpečenia prístupu k nej 
s nasledovnými podmienkami: 
- doba nájmu: od 1.11.2013 do 31.12.2014, 
- výška nájomného:  
parc. č. 3128/3 - pozemok pod lodenicou (garážou)  1,97 Eur/m2/rok,  
parc. č. 3128/2 - pozemok tvoriaci prístup k lodenici (garáži)  0,99 Eur/m2/rok, 
- nájomca zaplatí úhradu za doterajšie reálne užívanie pozemku pod stavbou lodenice (garáže) 
v jeho osobnom vlastníctve parc. č. 3128/3 za obdobie od 1.1.2011 do 31.10.2013 v celkovej 
výške 217,68 Eur; 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo veci konať. 

T: 31.10.2013 
 
 
K bodu 12. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8) 
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
na pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 421/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
a) Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok zastavaný garážou, ktorú žiadateľ nadobudol 
dedičstvom: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od - do 

1. Štefan Škorupa 
Novackého 565/3,  
Bratislava 

1400 
časť 1404 spol. dvor 
Baníkova ul.  

20 
16,96 

1,97 
0,99 

01.10.2013 
31.12.2015 

 
b) Predĺženie doby nájmu na pozemok určený na iný účel (pozemok pod časťou kostola a jeho 
okolia z dôvodu uplynutia lehoty platnosti nájomnej zmluvy: 
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Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
celkom 

v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od - do 

1. Rímskokatolícky farský 
úrad sv. Františka 
Nám. sv. Františka 4, 
Bratislava 

283/3, 284/2 ,3, 5, 
285/14, 16, 28 
Nám. sv. Františka  

171 0,39 01.11.2013 
31.10.2018 

 
B.  splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 30.9.2013 
 
 
K bodu 13. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8a) 
Návrh poslankyne Hladkej: Stanovisko k čiernej stavbe na Molecovej ulici 
 

UZNESENIE č. 422/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  žiada 

 
pani starostku o vysvetlenie, prečo stavebný úrad MČ Bratislava - Karlova Ves dodnes 
nekonal v zmysle stavebného zákona. 

T: ihneď 
 

B.  žiada 
 
pani starostku na základe odpovede na interpeláciu z 24.7.2013 ohľadom stavby 
na Molecovej, aby urýchlene konala v zmysle stavebného zákona. 
 

T: budúce zasadnutie MiZ 
 

Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

C.  ukladá 
 
prednostovi predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu o stave 
prenájmu verejného priestranstva na Molecovej ulici. Porovnať skutočné zabratie verejného 
priestranstva prevádzkami na Molecovej ulici s veľkosťou plochy verejného priestranstva, 
ktorú mestská časť prevádzkovateľom prenajíma. 
 
 
K bodu 14. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 9) 
Žiadosť FS Dolina o predĺženie zmluvy o nájme veľkej sály, kancelárie a krojovne 
v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2 
 

UZNESENIE č. 423/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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A.  schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov - veľkej sály v Karloveskom centre kultúry 
na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave, žiadateľovi Folklórnemu súboru Dolina o.z., Molecova 2, 
Bratislava , IČO: 317 55 721 za účelom tréningov členov súboru v rozsahu 9 hodín v týždni 
od 9.9.2013 a predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov – kancelária a krojáreň 
od 1.9.2013. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 30.9.2013 
 
 
K bodu 15. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 10) 
Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytového 
priestoru v priestoroch ZŠ Karloveská 61 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 424/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: 
uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - učebňa (34,20 m2) a kabinet (24,00 m2) 
v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave, žiadateľovi Klub textilných výtvarníkov 
ARTTEX, občianske združenie, Tomášikova 28, Bratislava, IČO: 31787436, ktoré budú 
využívané ako ateliér textilnej výtvarnej tvorby pre členov klubu a na bezplatné vedenie 
výtvarného krúžku pre žiakov školy do 30.6.2015 pri zachovaní súčasných finančných 
podmienok nájmu. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 30.9.2013 
 
 
K bodu 16. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 11) 
Žiadosť HUMANA People to People Slovakia o.z. o uzavretie zmluvy o zbere použitých 
textílii, odevov a obuv 
 

UZNESENIE č. 425/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 
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uzatvorenie zmluvy s občianskym združením HUMANA PEOPLE TO PEOPLE o.z. o nájme 
za dočasné užívanie pozemkov, za účelom umiestnenia 18 ks v mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves s nasledovnými podmienkami: 
- výška nájomného 39,50 Eur/m2/rok,(čo predstavuje ročný nájom za jeden kontajner sumu 
vo výške 56,88 Eur), 
- doba nájmu do 31.12.2014,  
- doplatenia dlžného nájomného od 1.5.2012 do účinnosti novej riadne uzavretej zmluvy 
vo výške jeho dvojnásobku a to do 30 dní po uzavretí novej zmluvy. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo veci konať. 

T: 14.10.2013 
 
 
K bodu 17. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 12) 
Návrh predpokladaných nákladov na plánované investičné akcie – výstavby denného 
stacionáru a sociálnych nájomných bytov, výstavba lodenice, čiastočná rekonštrukcia 
Karloveského centra kultúry 
 

UZNESENIE č. 426/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
návrh predpokladaných nákladov na realizáciu projektov „Stacionár Janotova, LODENICA 
Karloveské rameno a na rekonštrukciu Karloveského centra kultúry“. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

B.  žiada starostku 
 
pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie 
v sume, ktorú mestská časť už získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke. 

 
C.  žiada starostku  

 
pri plánovanej investičnej akcii „KCK“ vypracovať v súčinnosti s komisiou pre kultúru 
a kultúrnymi organizáciami, ktoré vypĺňajú program KCK, plán rekonštrukcie KCK podľa 
programových potrieb. V spolupráci s organizáciami a finančnou komisiou sa pokúsiť 
o vymyslenie ideálneho plánu financovania tejto investičnej akcie s prispením 
mimorozpočtových zdrojov. 
 

D.  žiada starostku  
 
pri plánovanej investičnej akcii „Stacionár“ pokračovať v úvahách o výstavbe sociálneho 
zariadenia pre seniorov v MČ Bratislava - Karlova Ves, v nasledovných krokoch: 
1. Príslušné oddelenie miestneho úradu a sociálna komisia pripravia zámery rôznych 
variantov zariadenia pre seniorov (stacionár, penzión, alebo domov sociálnych služieb), aj 
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s predpokladanými rozpočtami na výstavbu a tiež na ročnú prevádzku pripravovaného typu 
zariadenia. 
2. Mestská časť zorganizuje verejnú diskusiu s ambíciou zistiť o aký typ zariadenia majú 
seniori a rodiny so seniormi najväčší záujem. Odporúčame aktívne zapojiť organizácie 
seniorov pracujúce v mestskej časti, expertov a poskytovateľov sociálnych služieb pre 
seniorov. 
3. Príslušné oddelenia miestneho úradu v súčinnosti so sociálnou, stavebnou a finančnou 
komisiou pripravia projekt ako aj plán financovania investičnej aktivity a prevádzky 
sociálneho zariadenia, ktorá bude vybratá miestnym zastupiteľstvom po zvážení všetkých 
argumentov a podnetov od odborníkov a občanov a poveruje následne pani starostku jednať 
v tejto veci s potencionálnymi partnermi. 
 
 
K bodu 18. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13) 
Štatút Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves 
 

UZNESENIE č. 427/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
Štatút fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

B.  volí 
 
za členov rady fondu nasledovných poslancov: 
1. Mgr. Dagmar Hladká 
2. Mgr. Ľubica Hulajová 
3. Mgr. Juraj Kadnár 
4. Mgr. Jana Sekáčová 
5. Ing. Zuzana Volková 

T: 1.10.2013 
Na doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Záhradníka: 
 

C.  schvaľuje 
 
princíp tvorby výšky príjmov fondu opráv a obnovy školských zariadení MČ Bratislava – 
Karlova Ves vo výške 4,3 % vlastných daňových príjmov rozpočtu MČ Bratislava – Karlova 
Ves. 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 427/2013 v časti C. pozastavujem dňom 
4.10.2013 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení, pretože sa domnievam, že odporuje zákonu. 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 
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K bodu 19. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 14) 
Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 428/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
Štatút fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

B.  volí 
 
za členov rady fondu nasledovných poslancov: 
1. Ing. Ladislav Bartoš 
2. Bc. Peter Buzáš 
3. prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 
4. Ing. Peter Kapusta 
5. Mgr. Marcel Zajac 

T: 1.10.2013 
C.  žiada 

 
radu fondu, aby vypracovala návrh eventuálnych zmien štatútu fondu. 
 

T: najbližšie zasadnutie MiZ 
 
 
K bodu 20. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 15) 
Žiadosť spoločnosti SBYT, s.r.o. o náhradu vynaložených finančných prostriedkov 
na opravu a výmenu rozvodov TÚV 
 

UZNESENIE č. 429/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prerokovalo 

 
žiadosť o náhradu vynaložených finančných prostriedkov na opravu a výmenu rozvodov TÚV 
spoločnosti SBYT, s.r.o. zastupujúcej vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome Donnerova 3-15 v Bratislave. 
 

B.  nesúhlasí 
 
aby bola vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Donnerovej ulici č. 3-15 v Bratislave 
v zastúpení spoločnosti SBYT, s.r.o., poskytnutá finančná náhrada za vynaloženú opravu 
a výmenu rozvodov TÚV v bytovom dome Donnerova 3-15 suma vo výške 5 884,09 Eur. 
 

T: 1.11.2013 
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K bodu 23. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 19) 
Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, Bratislava, Projekt: Cena 
Alexandra Dubčeka 2013 vo výške 5 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 430/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava na projekt: „Cena 
Alexandra Dubčeka 2013“ v sume: 1 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 25.10.2013 
 
 
K bodu 24. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 20) 
Žiadosť o dotáciu Športový klub stolného tenisu Karlova Ves, Karloveská ul. č. 3, 841 05 
Bratislava, Projekt: Dotácia na organizovanie turnajov, deti s výkonnostným stolným 
tenisom, zakúpenie stolnotenisového robota vo výške 1 840 Eur 
 

UZNESENIE č. 431/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Športový klub stolného tenisu Karlova Ves, Karloveská 3, 841 05 Bratislava 
na projekt: „Dotácia na organizovanie turnajov, deti s výkonnostným stolným tenisom, 
zakúpenie stolnotenisového robota“ v sume: 750 Eur, účelovo viazaných na zakúpenie robota. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 25.10.2013 
 
 
K bodu 25. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 21) 
Žiadosť o dotáciu Danubius – klub športov v prírode, Pustá 8, 841 04 Bratislava, 
Projekt: 38. ročník Behu Devínskou Kobylou vo výške 1 500 Eur 
 

UZNESENIE č. 432/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre DANUBIUS – klub športov v prírode, Pustá 8, 841 04 Bratislava na projekt: 
„38. ročník Behu Devínskou Kobylou“ v sume: 800 Eur, účelovo viazaných na prenájom 
časomiery a mobilného WC. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 
 

T: 25.10.2013 
 
 
K bodu 26. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 22) 
Žiadosť o dotáciu DFS Čečinka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava, Projekt: MFF 
v Leborku - Poľsko v dňoch od 21.7.2013 do 29.7.2013 vo výške 1 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 433/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
dotáciu pre Detský folklórny súbor ČEČINKA, Karloveská 3, 841 04 Bratislava na projekt: 
„MFF v Leborku – Poľsko v dňoch od 21.7.2013 do 29.7.2013“ v sume: 1 000 Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 
 

T: 25.10.2013 
 
 
K bodu 27. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 23) 
Žiadosť o dotáciu Klub K1Z Bratislava pri Slovenskom zväze hádankárov 
a krížovkárov, Hlaváčiková 14, 841 05 Bratislava, Projekt: Karloveské sudoku a logika 
vo výške 1 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 434/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Klub K1Z Bratislava pri Slovenskom zväze hádankárov a krížovkárov, 
Hlaváčiková 14, 841 05 Bratislava na projekt: „Karloveské sudoku a logika“ v sume: 500 Eur. 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 25.10.2013 
 
Na doplňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov: 
 

C.  schvaľuje 
 
chýbajúce prostriedky na dotácie vo výške 1 510 Eur použiť z prebytku bežného rozpočtu 
schváleného na rok 2013. 
 
 
K bodu 29. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 26) 
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 435/2013 
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 


