
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 222 – 252/ 2012 
 

Z 13. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 26. 6. 2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 13. MiZ 2012 
UZNESENIE č. 222/ 2012 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 13. MiZ 2012 
UZNESENIE č. 223/ 2012 
 
3. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 
UZNESENIE č. 224/ 2012 
 
4. Návrh Záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2011 
UZNESENIE č. 225/ 2012 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
 
6. Návrh rozpočtu Fondu rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2012 
UZNESENIE č. 226/ 2012 
 
7. Protest prokurátora k VZN č. 3/2009 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného 
priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 227/ 2012 
 
8. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, alebo na iných verejne prístupných miestach 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
UZNESENIE č. 228/ 2012 
 
9. Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
UZNESENIE č. 229/ 2012 
 
10. Žiadosť spoločnosti HUMANA o opätovné uzavretie zmluvy na umiestnenie kontajnerov 
UZNESENIE č. 230/ 2012 
 
11. Návrh na schválenie Zadania ÚPN-Z DLHÉ DIELY 4-5 
UZNESENIE č. 231/ 2012 
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12. Návrh na zmenu členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves 
UZNESENIE č. 232/ 2012 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
13. Žiadosť rodičov zo Základnej školy Majerníkova 
UZNESENIE č. 233/ 2012 
 
14. Tepelnotechnické posúdenie – ZŠ Majerníkova 
UZNESENIE č. 234/ 2012 
 
15. Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING a.s., Štúrova 14, Bratislava o kúpu pozemku 
parc. č. 1426/660, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 235/ 2012 - zrušené uznesením č. 298/2012 (15. MiZ, 11.12.2012) 
 
16. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv 
na pozemky, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 236/ 2012 
 
17. Žiadosť Ing. Samira Assaad – Humánna organizácia OPTIMSAS PRE ĽUDSKÝ 
ROZVOJ o nájom pozemkov parc. č. 1669/568 a časť parc. č. 1669/569 na Majerníkovej ulici 
medzi schodiskom vedúcim z chodníka na terasu pri supermarkete Billa 
UZNESENIE č. 237/ 2012 
 
18. Žiadosť spoločnosti ANTIS GASTRO, s.r.o. o rozšírenie účelu využitia predmetu nájmu – 
bývalých nefunkčných WC na Karloveskej ulici v Bratislave 
UZNESENIE č. 238/ 2012 
 
19. Žiadosť spoločnosti VEČIERKA Z&V s.r.o., Hlaváčikova 2, Bratislava o zníženie 
nájomného za pozemok pod predajným stánkom 
UZNESENIE č. 239/ 2012 
 
20. Žiadosť Anny Havranovej – Súkromné školské stravovacie zariadenie o predĺženie nájmu 
UZNESENIE č. 240/ 2012 
 
21. Žiadosť Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka o zmenu nájomnej zmluvy 
UZNESENIE č. 241/ 2012 
 
22. Žiadosť Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu 
UZNESENIE č. 242/ 2012 
 
23. Žiadosť OZ SILVÁNGARÁŽE o dotáciu na opravu terasy Silvánska 1-29 
UZNESENIE č. 243/ 2012 
 
24. Organizačný poriadok KŠK 
UZNESENIE č. 244/ 2012 - výkon uznesenia v časti B. bol pozastavený 
 
25. Žiadosť Karloveského športového klubu o poskytnutie príspevku 45.000 Eur 
UZNESENIE č. 245/ 2012 - zrušené uznesením č. 286/2012/D (15. MiZ, 11.12.2012) 
 
26. Rozpis užívania bazéna na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici verejnosťou 
UZNESENIE č. 246/ 2012 - výkon uznesenia v časti B. bol pozastavený 
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27. Návrh na schválenie Zadania ÚPN-Z DLHÉ DIELY 6 
UZNESENIE č. 247/ 2012 
 
28 Návrh na schválenie Zadania ÚPN-Z MAJERNÍKOVA-SEVERNÁ ČASŤ 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
29. Návrh na schválenie Zadania ÚPN-Z JANOTOVA-H. MELIČKOVEJ 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
30. Informácia o projekte Lodenica Karloveské rameno 
UZNESENIE č. 248/ 2012 
 
31. Informácia o príprave Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 
UZNESENIE č. 249/ 2012 
 
32. Informácia o obstarávaní „Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ 
UZNESENIE č. 250/ 2012 
 
33. Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2012 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
34. Návrh na vydávanie lokálneho mesačného periodika do každej domácnosti vydávaného 
mestskou časťou Karlova Ves 
Predkladateľ (poslanec Zajac) stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
35. Návrh na určenie platu starostky mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v roku 2012 
UZNESENIE č. 251/ 2012 
 
36. Rôzne 
 
37. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 252/ 2012 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení MiZ splatných k 13. MiZ 2012 
 

UZNESENIE č. 222/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 13. MiZ 2012. 
 

B.  schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uznesenia Pôvodný termín Nový termín 

1. Ing. Hanulíková, starostka 51/2011 ihneď TK: MiZ 11.12.2012 
2. Ing. Hanulíková, starostka 162/2011 ihneď TK: MiZ 11.12.2012 
3. JUDr. Velček, prednosta 187/2012/C bez termínu TK: MiZ 25.09.2012 
4. JUDr. Velček, prednosta 188/2012/B,C ihneď TK: MiZ 25.09.2012 
5. JUDr. Velček, prednosta 192/2012/C1,2,3 30.6.2012 TK: MiZ 25.09.2012 
6.  JUDr. Velček, prednosta 195/2012/A bez termínu TK: MiZ 25.09.2012 
7. Ing. Hanulíková, starostka 196/2012 ihneď TK: MiZ 25.09.2012 
8. Ing. Hanulíková, starostka 199/2012 31.5.2012 TK: MiZ 25.09.2012 
9. Ing. Hanulíková, starostka 208/2012 ihneď TK: MiZ 11.12.2012 

10. JUDr. Velček, prednosta 212/2012 bez termínu TK: MiZ 11.12.2012 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey (k vyhodnoteniu plnenia uznesenia č. 195/2012 
v bodoch D a E): 

C. 
 
Nakoľko kluby SDKÚ a SMER-SD nenavrhli svojich zástupcov do rady FRB, poslankyne 
navrhnuté v bode B uznesenia č. 195/2012 sa vzdali nominácie na členstvo v rade FRB, čiže 
nová rada FRB nevznikla. Materiál pripravený predkladateľom je zavádzajúci. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Grey: za: 14 proti: 6 zdržal sa: 1 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 3 
 
 
K bodu 2.  
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 13. MiZ 2012 
 

UZNESENIE č. 223/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 13. zasadnutiu MiZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 23 proti: 0 zdržal sa: 1 
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K bodu 3.  
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 
 

UZNESENIE č. 224/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2012. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

B.  ukladá 
 
miestnej kontrolórke preskúmať celý proces zabezpečenia výstavby novej telocvične 
na Molecovej a predložiť všetky relevantné podklady (faktúry, dodacie listy, zápisnice, atď.) 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Hulajovej: za: 23 proti: 0 zdržal sa: 1 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4.  
Návrh Záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2011 
 

UZNESENIE č. 225/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej: 
 

A.  schvaľuje 
 
záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2011 s výrokom: 
„Miestne zastupiteľstvo súhlasí s celoročným hospodárením s výhradou“. Výhrada spočíva 
v nedodržaní rozpočtovej disciplíny v programe č. 3, č. 5 a č. 7. 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2011 vykazuje: 
- schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 7 525,- Eur 
- prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií vo výške 60 694,- Eur 
 

B.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu previesť prebytok hospodárenia MČ Bratislava - Karlova Ves 
60 694,- Eur do rezervného fondu. 
 

C.  ukladá 
 
miestnej kontrolórke preveriť či neprišlo k porušeniu zákona nedodržaním rozpočtovej 
disciplíny v programe č. 3, v programe č. 5 a v programe č. 7. 
 

T: 25.9.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 12 proti: 1 zdržal sa: 10 
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K bodu 6.  
Návrh rozpočtu Fondu rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2012 
 

UZNESENIE č. 226/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
doplnenie rozpočtu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2012 o nasledujúce položky: 
- oprava kanalizácie v MŠ Suchohradská 3 a v MŠ L. Sáru 3  ...........................   12 500,- Eur 
- oprava strechy nad telocvičňou a triedou v ZŠ Majerníkova  ..........................   18 500,- Eur 
- obnova zabudovaného technologického zariadenia v ŠJ pri MŠ  .....................   13 300,- Eur 
- príspevok do fondu opráv (uzn. 469/2010)  .....................................................   10 080,- Eur 
- riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn. 412/2009)  ...................................   23 489,- Eur 
- poplatky banke a zrážková daň  ......................................................................        400,- Eur 
 

B.  schvaľuje 
 
rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 
s doplnenými položkami 
 

C.  schvaľuje  
 
presun finančných prostriedkov vo výške 44 300,- Eur z rezervného fondu do fondu rozvoja 
bývania na úhradu prvých troch položiek uvedených v bode A, a to: 
- oprava kanalizácie v MŠ Suchohradská 3 a v MŠ L. Sáru 3  ...........................   12 500,- Eur 
- oprava strechy nad telocvičňou a triedou v ZŠ Majerníkova  ..........................   18 500,- Eur 
- obnova zabudovaného technologického zariadenia v ŠJ pri MŠ  .....................   13 300,- Eur 
 

D.  splnomocňuje 
 
starostku v predmetnej veci konať. 

T: 31.8.2012 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey: 
 

E.  žiada starostku 
 
aby iniciovala rokovania s poslaneckými klubmi a nezávislými poslancami o znovuzvolení 
rady FRB, nakoľko pôvodní členovia rady sa vzdali svojho členstva, čiže MČ Bratislava - 
Karlova Ves nemá radu FRB. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Grey: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 4 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
 
 
 
 



 7 

K bodu 7.  
Protest prokurátora k VZN č. 3/2009 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného 
priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 227/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  vyhovuje 

 
protestu prokurátora proti VZN č. 3/2009. 
 

B.  schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 3/2012 zo dňa 
26.6.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves č. 3/2009 zo dňa 30.6.2009 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného 
priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 

T: 30.7.2012 
Na doplňujúci návrh poslanca Zahradníka: 
 

C.  konštatuje  
 

že protest prokurátora proti VZN č. 3/2009 bol zaradený na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva po uplynutí zákonných lehôt, v rámci ktorých je orgán verejnej správy povinný 
o proteste rozhodnúť, resp. napadnuté VZN zmeniť. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Zahradníka: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 2 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 8.  
Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 228/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prerokovalo 

 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o úprave podmienok predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 
alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a nemá k nemu pripomienky. 
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B.  žiada 
 
starostku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves oznámiť primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy stanovisko miestneho zastupiteľstva k Všeobecne záväznému nariadeniu hl. mesta 
SR Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9.  
Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
 

UZNESENIE č. 229/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Grey: 
 

A.  prerokovalo 
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností 
s pripomienkami: 
a) aby v návrhu predmetného VZN naďalej platilo ustanovenie zákona v § 17, ods. 1, ods. 2, 
písm. b) o oslobodení od dane 
b) v návrhu predmetného VZN explicitne riešiť oslobodenie od dane z pozemkov 
v chránenom území v zmysle zákona o ochrane pôdy a krajiny. 
 

B.  žiada 
 
starostku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves oznámiť primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy stanovisko miestneho zastupiteľstva k Všeobecne záväznému nariadeniu hl. mesta 
SR Bratislavy o dani z nehnuteľností v zmysle týchto pripomienok. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 10.  
Žiadosť spoločnosti HUMANA o opätovné uzavretie zmluvy na umiestnenie 
kontajnerov 
 

UZNESENIE č. 230/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  prerokovalo 
 
žiadosť spoločnosti HUMANA. 
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B.  žiada 
 
spoločnosť HUMANA o doplnenie o správu  o činnosti, aby sme žiadosť mohli posudzovať 
s osobitným zreteľom. Tiež žiada o vysvetlenie vzťahu medzi HUMANA o.z. a HUMANA 
s.r.o. 
 

C.  splnomocňuje 
 
starostku po doplnení žiadosti spoločnosti HUMANA o tieto informácie predložiť žiadosť 
do nasledujúceho miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 11.  
Návrh na schválenie Zadania ÚPN-Z DLHÉ DIELY 4-5 
 

UZNESENIE č. 231/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
 

ukladá 
 
prednostovi vrátiť predmetný materiál na opätovné prerokovanie do komisie výstavby 
a územného plánu. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 14 proti: 8 zdržal sa: 3 
 
 
K bodu 12.  
Návrh na zmenu členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 232/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  odvoláva 

 
členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, týchto 
poslancov:  
PhDr. Alena Schinglerová 
Ing. Stanislav Žiačik  
 
Výsledky tajného hlasovania o odvolaní: 
Počet vydaných hlasovacích lítkov:  17 
Počet hlasujúcich:  16 
Počet platných hlasov:  14 
Počet neplatných hlasov:  2 
Za odvolanie poslankyne Schinglerovej:  13 
Za odvolanie poslanca Žiačika:  14 
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B.  volí 
 
za nových členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves týchto poslancov:  
prof.. MUDr. Eva Grey, PhD. 
JUDr. PhDr. Branislav Zahradník. 
 
Výsledky tajnej voľby: 
Počet vydaných hlasovacích lítkov:  15 
Počet hlasujúcich:  15 
Počet platných hlasov:  15 
Počet neplatných hlasov:  0 
Za zvolenie poslankyne Grey:  14 
Za zvolenie poslanca Zahradníka:  15 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 232/2012 pozastavujem dňom 6.7.2012 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pretože 
sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 
K bodu 13.  
Návrh poslanca Žiačika: 
Žiadosť rodičov zo Základnej školy Majerníkova 
 

UZNESENIE č. 233/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
žiadosť rodičov ZŠ Majerníkova.  
 

B.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu, aby zabezpečil prostredníctvom vedenia KŠK prenechanie 
správy areálu na Majerníkovej ulici a správy bazénu KŠK od 1.7.2012 členovi KŠK - MBK 
Karlovka do konca roku 2012. 
 

T: do 30.6.2012 
 

C.  poveruje (žiada) 
 
vedenie MBK Karlovka aby vypracovalo spolu s rodičmi projekt dlhodobého rozvoja areálu 
na Majerníkovej a správy bazénu na Majerníkovej spolu s finančným rozpočtom a návrhom 
spravovania oboch areálov tak, aby tento projekt mohol byť posúdený a schválený ešte na 
rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2012 a zapracovaný do rozpočtu na rok 2013. 
 

T: do 15.10.2012 
 
Hlasovanie o menovitom hlasovaní: za: 8 proti: 2 zdržal sa: 5 
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Menovité hlasovanie poslancov o uznesení: 
 
za: 14 zdržal sa: 1 proti: 0 neprítomní: 10 
L. Bartoš J. Chabada  I. Bendík 
D. Čahojová   P. Buzáš 
V. Čupka   E. Grey 
J. Kadnár   D. Hladká 
P. Kapusta   Ľ. Hulajová 
J. Keselý   P. Martinický 
F. Koník   J. Sekáčová 
J. Labuda   D. Schultzová 
P. Nagyová-Džerengová   Š. Turan 
A. Schinglerová   B. Zahradník 
J. Šíbl    
Z. Volková    
M. Zajac    
S. Žiačik    
 
 
K bodu 14.  
Tepelnotechnické posúdenie – ZŠ Majerníkova 
 

UZNESENIE č. 234/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
informáciu o výsledkoch „Tepelno-technického posúdenia ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 
62“. 
 
Na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

B.  žiada 
 
prednostu zabezpečiť: 
a) vypracovanie informatívneho rozpočtu rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka - v rozsahu, ktorý je 
uvádzaný v prerokovávanom materiáli, 
b) na vypracovanie rozpočtu použiť finančné prostriedky z položky PHSR v rámci 
programového rozpočtu, 
c) spracovanie odbornej analýzy technického stavu rozvodov, s návrhom lepšej regulácie 
tepla a následných úspor. 

T: 31.10.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 15.  
Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING a.s., Štúrova 14, Bratislava o kúpu pozemku 
parc. č. 1426/660, k. ú. Bratislava – Karlova Ves 
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UZNESENIE č. 235/2012 1) 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

na doplňujúci návrh poslanca Kapustu 
 

A.  schvaľuje 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a, bodu 8, písm. e) zákona 
SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov predaj pozemku 
registra „C KN“ parcely čís. 1426/660 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 509 m2, k. ú. 
Bratislava – Karlova Ves  spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s., Štúrova 14, Bratislava 
za kúpnu cenu 290,- Eur/m2, cez uvedený pozemok má žiadateľ vybudovaný vstup a uložené 
inžinierske siete pre stavebný objekt JEDNOTA Dlhé diely vybudovaný na vedľajšom 
pozemku parc. č. 1426/524, k. ú. Bratislava – Karlova Ves;  
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves konať v predmetnej veci. 
 

T: 30.11.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 2 
 

 
K bodu 16.  
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv 
na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 236/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
a) uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov 
garáží 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 nasledovným 
vlastníkom garáží: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Vladimír Oriešek 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2588 
Mokrohájska cesta 

21 
 

1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

2. Iveta Novotná 
Pod Rovnicami 9, Bratislava 

474 
Pod Rovnicami 

18 
 

1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

3. Ing. Ondrej Németh  
Svrčia 8, Bratislava 

465 
Pod Rovnicami 

19 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

 
b) uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu zmeny 
vlastníka stánku 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 
nasledovnému vlastníkovi stánku: 
 
                                                        
1)  Uznesenie zrušené uznesením č. 298/2012 (15. MiZ, 11.12.2012)  
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Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Paed.Dr. Milan Mikulík  
Majerníkova 3042/44, Bratislava 

časť  1669/248 
Pribišova ul.  
predaj módnych 
doplnkov a grafické 
služby 

17 
 

39,50 01.07.2012 
30.06.2017 

 
c) predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami dodatkami na uvedené obdobie 
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 nasledovným vlastníkom 
garáží: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Ján Krošlák  
Silvánska 16, Bratislava 

2142  
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

20 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

2. František Polčik 
Krátka 3,  Bernolákovo 

2143 
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

3. PhDr. Tatjana Rundesová 
Silvánska 8, Bratislava 

2144  
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

4. Zuzana Miljkovičová 
Rovniankova 15, Bratislava 

2145 
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

5. Jozef Rist  
Silvánska 10, Bratislava 

2146  
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

6. PhDr. Juraj Somora 
Púpavová 25, Bratislava 

2147 
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

21 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

7. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2149  
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

21 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

8. Ing. Ľudmila Munková 
Silvánska 18, Bratislava 

2150 
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

9. Ing. Peter Bartalos 
Silvánska 19, Bratislava 

2151  
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

10. Dana Adamková 
Silvánska 20, Bratislava 

2152 
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

11. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2153  
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

19 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 

12. prof. Ing. Jozef Baxa, CSc. 
Kuklovská 7, Bratislava 

2154 
časť 2148-sp.dvor 
Silvánska ul.  

21 
14 

1,97 
0,99 

01.10.2012 
30.09.2017 
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13. Mgr. Miroslav Horák 
Donnerova 11, Bratislava 

2159  
Levárska ul.   

21 1,97 01.10.2012 
30.09.2017 

14. Elena Strnádová 
Sekulská 5, Bratislava 

2160 
Levárska ul.  

19 1,97 01.10.2012 
30.09.2017 

15. Jozef Sládek 
Kuklovská 3, Bratislava 

2161  
Levárska ul.   

20 1,97 01.10.2012 
30.09.2017 

16. Kamil Baštrnák 
Kuklovská 3, Bratislava 

2162 
Levárska ul.  

19 1,97 01.10.2012 
30.09.2017 

17. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2163  
Levárska ul.   

19 1,97 01.10.2012 
30.09.2017 

 
d) predĺženie doby nájmu na pozemok – záhradu 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 nasledovnému nájomcovi: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Ing. Ladislav Juran  
Pod Rovnicami 44, Bratislava 

časť 535/2 
Líščie údolie 

63 0,99 01.10.2012 
31.12.2016 

 
e) predĺženie doby nájmu na pozemky pod predajnými stánkami 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 nasledovným nájomcom: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. VEČIERKA Z&V, spol. s r.o. 
Hlaváčikova 2, Bratislava 

3651/363, 3651/364 
Veternicová ul.  
potraviny-večierka 

40 15 01.07.2012 
31.12.2015 

2. Jozef Culka 
Dudvážska 11, BA 

časť 1426/145 
Matejkova ul.  
ovocie - zelenina  

30 86,90 01.12.2012 
31.12.2017 

 
f) predĺženie doby nájmu na pozemok zastavaný schodmi do Tatra banky 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 nasledovnému nájomcovi: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Tatra banka a.s.  
Hodžovo nám. 36, Bratislava 
 

časť 914  
Karloveská ul. - 
Devínska cesta  

15 31,61 01.12.2012 
31.12.2017 

 
B.  splnomocňuje 

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

T: 31.8.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 0 
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K bodu 17.  
Žiadosť Ing. Samira Assaad – Humánna organizácia OPTIMSAS PRE ĽUDSKÝ 
ROZVOJ o nájom pozemkov parc. č. 1669/568 a časť parc. č. 1669/569 na Majerníkovej 
ulici medzi schodiskom vedúcim z chodníka na terasu pri supermarkete Billa 
 

UZNESENIE č. 237/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Labudu: 
 

neschvaľuje 
 
dlhodobý nájom pozemkov na Majerníkovej ulici v k.ú. Bratislava – Karlova Ves, a to: 
- časť parcely registra „C“ KN číslo 1669/568 o výmere 46,08 m2, na ktorej je vybudovaná 
spevnená plocha a  
- časť parcely číslo 1669/569 o výmere 37,87 m2 pod schodmi vedúcimi na terasu za účelom 
dostavby nevyužitého voľného priestoru nachádzajúceho sa pod koncom oblúkového mostíka 
medzi schodmi vedenými z  Majerníkovej ulice  na terasu pri supermarkete BILLA (medzi ul. 
Ľ. Fullu a Pribišovou ul.) a vybudovania pevného stánku na propagáciu humánnych aktivít 
vykonávaných v rámci činnosti a na predaj rýchleho občerstvenia Ing. Samirovi Assaad - 
Humánna organizácia OPTIMSAS  PRE  ĽUDSKÝ  ROZVOJ, Hlaváčikova 24, Bratislava. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 13 proti: 0 zdržal sa: 5 
 
 
K bodu 18.  
Žiadosť spoločnosti ANTIS GASTRO, s.r.o. o rozšírenie účelu využitia predmetu nájmu 
– bývalých nefunkčných WC na Karloveskej ulici v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 238/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslankyne Grey: 
 

nesúhlasí 
 
s rozšírením účelu predmetu nájmu uvedeného v čl. II. ods. 3 nájomnej zmluvy číslo 
3350216011 zo dňa 23.1.2012 o relaxačné centrum pre verejnosť, t. j. saunu, vírivku, 
športové a relaxačné masáže v stavebnom objekte súpis. č. 5308 (pôvodné WC na 
Karloveskej ulici) nájomcovi – spoločnosti ANTIS GASTRO, s.r.o. so sídlom Šaštínska 24, 
Bratislava. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 9 proti: 1 zdržal sa: 6 
 
 
K bodu 19.  
Žiadosť spoločnosti VEČIERKA Z&V s.r.o., Hlaváčikova 2, Bratislava o zníženie 
nájomného za pozemok pod predajným stánkom 
 

UZNESENIE č. 239/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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A.  schvaľuje 
 
zníženie nájomného za pozemok pod predaným stánkom potravín, ovocia - zeleniny 
umiestnenom na pozemkoch registra „C KN“ parc.č. 3651/363 a č. 3651/364 na Veternicovej 
ulici v celkovej výmere 40 m2 z terajšej sumy nájmu vo výške 110,65 Eur/mesiac 
(33,19 Eur/m2/rok) na sumu 50,– Eur/mesiac (15,– Eur/m2/rok) spoločnosti VEČIERKA 
Z&V s.r.o., Hlaváčikova 2, Bratislava zastúpenej Zuzanou Šajbidorovou s účinnosťou 
od 1.7.2012; 
 

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

Termín: 31.7.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 20.  
Žiadosť Anny Havranovej – Súkromné školské stravovacie zariadenie o predĺženie 
nájmu 
 

UZNESENIE č. 240/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu nebytových priestorov 
v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave (159,59 m2) Anne Havranovej za účelom 
prevádzkovania Súkromného školského stravovacieho zariadenia, IČO: 37604449, ktoré 
zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy, s nájomným 3,00 Eur/m2/rok + 
energie, o jeden rok, s prednostným právom predĺženia zmluvy o ďalší rok. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

T: 15.8.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 21.  
Žiadosť Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka o zmenu nájomnej zmluvy 
 

UZNESENIE č. 241/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

A.  schvaľuje 
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení zmenu nájomnej zmluvy uzavretej 
so Základnou umeleckou školou J. Kresánka na nebytové priestory v Základnej škole 
A. Dubčeka v Bratislave, v budove na Majerníkovej 60, a to prenájom ďalších priestorov 
na 2. poschodí v pravej časti s podlahovou plochou 189,25 m2 a s nájomcom Centrom 
nadania, n.o. vzájomnú výmenu priestorov na 2. poschodí v ľavej časti za zodpovedajúce 
priestory na 1. poschodí v pravej časti tejto budovy. Úhrady za využívanie predmetných 
nebytových priestorov v zmysle čl. 38 ods. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v aktuálnom znení sú vo výške poplatkov za energie a služby, bez nájomného, s dĺžkou 
trvania nájomného vzťahu do 31.7.2017 za podmienky, že Centrum nadania nebude 
požadovať žiadne náhrady za úpravy priestorov. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 22.  
Žiadosť Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu 
 

UZNESENIE č. 242/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu výdajne školských 
obedov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave (90,92 m2) pani Gizele Zeliskovej, 
IČO: 43684327, za účelom vydávania stravy pre žiakov a zamestnancov školy, s nájomným 
1,00 Eur/rok + energie, s dĺžkou trvania nájomného vzťahu do 31.7.2014. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 15.8.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 23.  
Žiadosť OZ SILVÁNGARÁŽE o dotáciu na opravu terasy Silvánska 1-29 
 

UZNESENIE č. 243/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

A.  schvaľuje 
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poskytnutie dotácie 4 736,- Eur na rozšírenie zelene a vybudovanie detského ihriska 
OZ SILVÁNGARÁŽE, IČO 421 29 982 za podmienky, že dotácia bude poskytnutá na 
základe predloženého a vyplneného formulára „Žiadosť o dotáciu“. 
 

B.  neschvaľuje 
 
pôžičku, nakoľko je v rozpore s v súčasnosti platnou legislatívou. 
 

C.  splnomocňuje 
 
starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú konať v predmetnej veci. 

T: 31.7.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 24.  
Organizačný poriadok KŠK 
 

UZNESENIE č. 244/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
Organizačný poriadok Karloveského športového klubu. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Kadnára: 
 

B.  schvaľuje 
 

doplnenie Organizačného poriadku KŠK v článku V. Rada klubu o odsek: 
h) v prípade, že pozícia vedúceho klubu nie je obsadená, rada klubu môže poveriť jedného 
z členov rady klubu, avšak neposlanca, riadením klubu do právoplatného zvolenia vedúceho 
klubu miestnym zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kadnára: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 9 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 14 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 244/2012 v časti B. pozastavujem dňom 
6.7.2012 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení, pretože sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 
K bodu 25.  
Žiadosť Karloveského športového klubu o poskytnutie príspevku 45 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 245/2012 2) 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

                                                        
2)   Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 286/2012/D (15. MiZ, 11.12.2012).  



 19 

 
žiadosť Karloveského športového klubu o poskytnutie príspevku 45 000 Eur 

B.  schvaľuje 
 
na základe požiadavky zo spoločného zasadnutia komisie pre šport, komisie školstva 
a mládeže, komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 18.6.2012 príspevok na vykrytie 
schodku na bazéne Karloveskému športovému klubu vo výške 9336,80 Eur, za podmienky 
podpísania protokolu o prevzatí bazéna do jeho správy do konca školského roka 2012/2013 
a za podmienky kladného stanoviska miestnej kontrolórky; finančné prostriedky budú použité 
z rezervného fondu mestskej časti 
 

C.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

T: 30.6.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 26.  
Rozpis užívania bazéna na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici verejnosťou 
 

UZNESENIE č. 246/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
rozpis užívania bazéne na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave verejnosťou.  
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej: 
 

B.  schvaľuje 
 
zmenu ceny za prenájom bazéna pre klubovú činnosť na maximálne 55 Eur/h. Cenu tvorí 
fixný príspevok na energie pre ZŠ A. Dubčeka vo výške 33 Eur/h a variabilná zložka nájomné 
pre KŠK do max. výšky 22 Eur/h, s účinnosťou od 1. septembra 2012. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Čahojovej: za: 11 proti: 1 zdržal sa: 5 
Hlasovanie o uznesení: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 6 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 246/2012 v časti B. pozastavujem dňom 
6.7.2012 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení, pretože sa domnievam, že je pre mestskú časť zjavne nevýhodné a odporuje 
zákonu. 
 
 
K bodu 27.  
Návrh na schválenie Zadania ÚPN-Z DLHÉ DIELY 6 
 

UZNESENIE č. 247/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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A.  berie na vedomie 

súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave k „Zadaniu územného plánu 
zóny Dlhé diely (list č. A/2010/673-6 HOM zo dňa 12.11.2010), ktoré Mestská časť 
Bratislava – Karlova Ves obdržala dňa 13.12.2010. 
 

B.  neschvaľuje 
 
Krajským stavebným úradom v Bratislave odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny 
DLHÉ DIELY 6, september 2010“. 
 

C.  ukladá 
 
prednostovi podniknúť kroky smerujúce k spracovaniu nového „Zadania územného plánu 
zóny DLHÉ DIELY 6“ pre územie upravené (rozšírené) v zmysle predloženého grafického 
návrhu poslanca Ing. Stanislava Žiačika o plochu nadväzujúcu na severe na existujúci park 
na Kresánkovej, ktorá smerom na západ pokračuje pod vedením elektrického napätia, až 
k ulici Vincenta Hložníka a smerom na juh pokračuje k ulici Albína Brunovského a potom 
do údolia, v ktorom je náletová zeleň a prístupová komunikácia až k Devínskej ceste. 
Z východnej strany nadväzuje dané územie na už uvádzanú riešenú oblasť v zadaní a zo 
západu je územie údolia – strže ohraničené komplexom Condominium Renessaince. 
 

T: 25.9.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 1 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 30.  
Informácia o projekte Lodenica Karloveské rameno 
 

UZNESENIE č. 248/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
zameranie skutočného priebehu inžinierskych sietí v súvislostí so spracovávaním projektovej 
dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia stavby „LODENICA Karloveské 
rameno“ 
 

B.  schvaľuje 
 
predložený „VARIANT B“ architektonickej štúdie  „LODENICA Karloveské rameno“ 
 

C.  poveruje 
 
prednostu, aby v zmysle schváleného variantu architektonickej štúdie „LODENICA 
Karloveské rameno“, zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie „LODENICA 
Karloveské rameno“ pre účely vydania územného rozhodnutia 
 

D.  žiada 
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prednostu zabezpečiť analýzu zvýšených nákladov v súvislosti s realizáciou potrebných 
inžinierskych sietí stavby „LODENICA Karloveské rameno“. 

T: 25.9.2012 
Na doplňujúci návrh poslanca Kadnára: 
 

E.  žiada 
 
prednostu, aby informoval na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o plnení 
harmonogramu projekčných prác LODENICA Karloveské rameno. (Harmonogram 
projekčných prác je súčasťou materiálu LODENICA Karloveské rameno). 
 

T: každé MiZ, počnúc 25.9.2012 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kadnára: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 0 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 31.  
Informácia o príprave Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 
 

UZNESENIE č. 249/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
výzvu Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS ORM 41754/2012-270137 zo dňa 2.5.2012 
na predloženie podnetov na zmeny a doplnky „ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy – zmeny 
a doplnky 03“ 
 

B.  schvaľuje 
 
predložené podnety na zmeny a doplnky „ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy – zmeny 
a doplnky 03“ v rámci ktorých navrhuje: 
a) rozvojové územie s funkciou I 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu, označené v regulačnom výkrese č. 44-24-02 ako RV/KV/2 (ÚPN hl. mesta SR 
Bratislavy, ZaD 02 rok 2010),  zmeniť na územie s funkciou 102 – málopodlažná zástavba 
obytného územia a pre predmetné územie spracovať urbanistickú štúdiu v zmysle 
navrhovanej zmeny, 
b) stabilizované územie s funkciou 1120 – vyhradená zeleň, označené v regulačnom výkrese 
č. 44-24-02 ako RV/KV/6 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 2010), ponechať bezo 
zmeny, 
c) rozvojové územie s funkciou 602 – energetika a telekomunikácie, označené v regulačnom 
výkrese č. 44-24-02 ako RV/KV/4 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 2010), 
ponechať bezo zmeny, 
d) rozvojové územie s funkciou 601 – vodné hospodárstvo, označené v regulačnom výkrese 
č. 44-24-02 ako RV/KV/13 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 2010), ponechať bezo 
zmeny, 
e) pre rozvojové územie s funkciou J 201 - občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, označené v regulačnom výkrese č. 44-24-02 ako RV/KV/3 
(ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 2010), zmeniť mieru využitia územia z kódu J 
na kód F a súčasne ponechať funkciu 201 - občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu bezo zmeny, 
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f) stabilizované územie s funkciou 1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň, označené 
v regulačnom výkrese č. 44-24-02 ako RV/KV/9 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 
2010), ponechať bezo zmeny, 
g) stabilizované územie s funkciou 201 – občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, označené v regulačnom výkrese č. 44-24-02 ako RV/KV/5 
(ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 2010), ponechať bezo zmeny, 
h) rozvojové územie s funkciou E 201 - občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, označené v regulačnom výkrese č. 44-24-01 ako RV/KV/12 
(ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 2010), zmeniť na územie s funkciou X 401 – 
šport, telovýchova a voľný čas a pre predmetné územie spracovať urbanistickú štúdiu 
v zmysle navrhovanej zmeny, 
i) stabilizované územie s funkciou 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, označené 
v regulačnom výkrese č. 44-24-01 ako RV/KV/8 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 
2010), ponechať bezo zmeny, 
j) rozvojové územie s funkciou 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, označené 
v regulačnom výkrese č. 44-24-01 ako RV/KV/10 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 
2010), ponechať bezo zmeny, 
k) stabilizované územie s funkciou 101 – viacpodlažná zástavba obytného územia, označené v 
regulačnom výkrese č. 44-24-01 ako RV/KV/7 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 
2010), zmeniť na územie s funkciou 102 – málopodlažná zástavba obytného územia, 
l) stabilizované územie s funkciou 401 – šport, telovýchova a voľný čas, označené v 
regulačnom výkrese č. 44-24-01 ako RV/KV/11 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ZaD 02 rok 
2010), ponechať bezo zmeny, 
m) pre rozvojové územie s funkciou C 102 - málopodlažná zástavba obytného územia, 
označené v regulačnom výkrese č. 44-24-01 ako RV/KV/1 (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, 
ZaD 02 rok 2010), zmeniť mieru využitia územia z kódu C na kód A a súčasne ponechať 
funkciu 102 - málopodlažná zástavba obytného územia bezo zmeny, 
n) rozvojové územie s funkciou E 501 – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
(v zmysle ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien 
a doplnkov) vo svahu medzi Janotovou ulicou a ulicou Hany Meličkovej, rozdeliť na dve 
územia tak, aby severná časť územia zostala bezo zmeny (s funkciou E 501) a  južná časť 
územia bola zmenená na územie s funkciou 1130 -  ostatná ochranná a izolačná zeleň, 
o) rozvojové územie s funkciou G 501 - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
(v zmysle ÚPN hlavného mesta SR , rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov) 
v lokalite juhovýchodne od Hlaváčikovej ulice, zmeniť na územie s funkciou 102 – 
málopodlažná zástavba obytného územia a pre predmetné územie spracovať urbanistickú 
štúdiu v zmysle navrhovanej zmeny, 
p) rozvojové územie s funkciou F 201 - občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu (v zmysle ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
neskorších zmien a doplnkov) v lokalite južne od Hlaváčikovej ulice, zmeniť na územie s 
funkciou 102 – málopodlažná zástavba obytného územia a pre predmetné územie 
spracovať urbanistickú štúdiu v zmysle navrhovanej zmeny, 
r) rozvojové územie s funkciou I 501 - územia bývania a občianskej vybavenosti (v zmysle 
ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov) 
v lokalite ohraničenej Karloveskou ulicou, ČSPH SHELL, poisťovňou ALLIANZ a pásom 
zástavby pozdĺž ulice Líščie údolie, zmeniť na územie s funkciou 1110 - parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy, 
Návrh zmeny uvedený v bode r) bol už predložený na Hlavné mesto SR Bratislava dňa 
30.6.2010 pod pracovným označením „Návrh zmeny / doplnku č. KV/1“. 
s) rozvojové územie s funkciou D 201 - občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu (v zmysle ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
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neskorších zmien a doplnkov) v lokalite Kráľova hora – kat. úz. Devín, zmeniť na územie 
s funkciou 1003 – rekreácia v prírodnom prostredí, 
Návrh zmeny uvedený v bode s) bol už predložený na Hlavné mesto SR Bratislava dňa 
23.9.2011 pod pracovným označením „Návrh zmeny / doplnku č. KV/2“. 
t) stabilizované územie s funkciou 101-viacpodlažná zástavba obytného územia a 
stabilizované územie s funkciou 102 – málopodlažná zástavba obytného územia (v zmysle 
ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov) medzi 
ulicami Majerníkova a Hlaváčikova – severná časť, zmeniť na územie s funkciou 1110 – 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. 
 

C.  poveruje 
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uvedené podnety na zmeny a doplnky 
„ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy – zmeny a doplnky 03“ predložiť v požadovanej forme 
Hlavnému mestu SR Bratislave 

T: do 30.9.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 32.  
Informácia o obstarávaní „Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ 
 

UZNESENIE č. 250/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán regiónu – 
Bratislavský samosprávny kraj“. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 35.  
Návrh poslanca Zajaca: 
Návrh na určenie platu starostky mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v roku 2012 
 

UZNESENIE č. 251/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
určuje 

 
Ing. Ivete Hanulíkovej, starostke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa § 3 ods. 1 
a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej 
mesačnej mzdy zvýšený o 12 % a zaokrúhlený na celé euro nahor, t.j. 2545 € / btto 
s účinnosťou od 1. júla 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 8 proti: 2 zdržal sa: 5 
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K bodu 36.  
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 
 

UZNESENIE č. 252/2012 
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: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


