
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 187 – 209/ 2012 
 

Z 12. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 27. 3. 2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 12. MiZ 2012 
UZNESENIE č. 187/ 2012 - výkon uznesenia bol pozastavený v časti E. 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 12. MiZ 2012 
UZNESENIE č. 188/ 2012 
 
3. Protest prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Karlova Ves č. 2/2011 zo dňa 13.9.2011, 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 189/ 2012 
 
4. Protest prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Karlova Ves č. 4/2009, zo dňa 22.9.2009, 
o poskytovaní sociálnych služieb 
UZNESENIE č. 190/ 2012 
 
5. Platenie energií ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave 
UZNESENIE č. 191/ 2012 
 
6. Stratégia dopravnej politiky parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy 
UZNESENIE č. 192/ 2012 
 
7. Informácia o aktuálnom stave plánovanej realizácie projektu "Regenerácia verejného 
priestranstva – Školské námestie Dlhé diely" 
UZNESENIE č. 193/ 2012 
 
8. Analýza výhodnosti navrhovaného dodatku ku koncesnej zmluve s BAT a.s. 
UZNESENIE č. 194/ 2012 
 
9. Návrh rozpočtu Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 
UZNESENIE č. 195/ 2012 
 
10. Žiadosť o súhlas na zriadenie denného 5-ročného bilingválneho (slovensko-anglického) 
gymnázia ako ďalšej formy vzdelávania na Spojenej škole, Tilgnerova 14, Bratislava 
UZNESENIE č. 196/ 2012 
 
11. Návrh na schválenie Zadaní územných plánov zón 
Materiál bol stiahnutý z programu rokovania 
 
12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 197/ 2012 
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13. Návrh na kúpu stavebného objektu na Janotovej ul. č. 15 v Bratislave od Slovenskej 
agentúry životného prostredia Banská Bystrica do vlastníctva mestskej časti 
UZNESENIE č. 198/ 2012 
 
14. Žiadosť spoločnosti JGS Invest, s.r.o. Bratislava o prehodnotenie uznesenia MiZ 
č. 116/2011 zo dňa 13.9.2011 a o schválenie predaja pozemkov parc. č. 2999/32 a 2999/21 
na ulici Staré Grunty, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 199/ 2012 
 
15. Žiadosť Klubu vodných športov Karlova Ves o súhlas s umiestnením garáží pre 
uskladnenie lodí a materiálu Lodenice v areáli Karloveskej lodenice 
UZNESENIE č. 200/ 2012 
 
16. Žiadosť Jany Jankovej o odpustenie dlžného nájomného za užívanie záhrady za II. polrok 
2011 
UZNESENIE č. 201/ 2012 
 
17. Žiadosť OZ ESPRIT, Klemensova 9, 811 09 Bratislava o refundáciu vynaložených 
nákladov na trvalé zhodnotenie prenajatých priestorov v objekte ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej ul. č. 60 
UZNESENIE č. 202/ 2012 
 
18. Žiadosť o prenájom priestorov – Divadlo na zastávke 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
19. Žiadosť detského súkromného zariadenia Svetielko o predĺženie nájmu 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
20. Žiadosť PhDr. Ireny Kyrinovičovej o predĺženie nájmu 
O uznesení sa nehlasovalo z dôvodu, že nebola prítomná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
 
21. Návrh na voľbu vedúceho (riaditeľa) Karloveského športového klubu 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
22. Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2012 
UZNESENIE č. 203/ 2012 
 
23. Určenie platu starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2012 
UZNESENIE č. 204/ 2012 
 
24. Rôzne 
 
24.1  Rôzne - Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov finančnej komisie 
UZNESENIE č. 205/ 2012 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
24.2  Rôzne - Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov rady Fondu rozvoja bývania 
UZNESENIE č. 206/ 2012 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
24.3  Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: Návrh na zmenu uznesenia č. 191/2012 
UZNESENIE č. 207/ 2012 
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24.4  Rôzne - Návrh poslanca Bendíka: Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery 
UZNESENIE č. 208/ 2012 
 
25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 209/ 2012 
 
 
K bodu 1.  
Plnenie uznesení MiZ splatných k 12. MiZ 2012 
 

UZNESENIE č. 187/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 12. MiZ 2012. 
 

B.  schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uznesenia Pôvodný termín Nový termín 
JUDr. Velček, prednosta 152/2011/F bez termínu TK: MiZ 26.6.2012 
JUDr. Velček, prednosta 182/2012 MiZ 27.3.2012 T: 31.7.2012 
JUDr. Velček, prednosta 184/2012 bez termínu TK: MiZ 26.6.2012 
 

C.  schvaľuje 
 
zverenie prevádzkovania bazénu v Základnej škole Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 
Bratislava po 15.30 h pracovného dňa a počas celých dní pracovného pokoja a víkendov 
do správy Karloveskému športovému klubu (KŠK), Janotova 12, 841 04 Bratislava 
s účinnosťou od 1. apríla 2012 do 30. júna 2013. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hladkej 
 

D.  žiada prednostu 
 
o zabezpečenie opravy existujúceho oplotenia TORO PARKU vo vlastnej réžii pracovníkmi 
hospodárskej správy. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Hladkej: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hladkej 
 

E.  žiada prednostu 
 
doplniť uznesenie č. 175/2012 o bod D v nasledovnom znení: 
 

„D.  žiada prednostu 
 
1. obstarať dokument Starostlivosť o dreviny v zmysle vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 54/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
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2. zabezpečiť na referáte ekológie zelene vyhovujúce technické a softvérové zabezpečenie pre 
program GIS (grafický informačný systém), 
3. použiť ušetrenú sumu z verejného obstarávania na zabezpečenie odštartovania pilotného 
projektu starostlivosti o zeleň našou mestskou časťou, vo vlastnej réžii vo vytipovanej 
lokalite.“ 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Hladkej: za: 12 proti: 3 zdržal sa: 7 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 187/2012 v časti E. pozastavujem dňom 
05.04.2012 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení, pretože sa domnievam, že v bode 1. a 3. odporuje zákonu a v bode 2. je zjavne 
nevýhodné pre mestskú časť. 
 
 
K bodu 2.  
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 12. MiZ 2012 
 

UZNESENIE č. 188/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 12. zasadnutiu MiZ. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey 
 

B.  žiada prednostu 
 
aby doplnil správu miestnej kontrolórky o plnení/neplnení koncesnej zmluvy s BAT, a.s. 
zdokladovaním jej plnenia/neplnenia pomocou príslušných faktúr, kontrolných správ plnenia 
zmluvy za každý rok. 
 

C.  žiada prednostu 
 
o vyhodnotenie finančných dopadov prípadného ukončenia zmluvy podľa bodu 5 čl. VII. 
z dôvodu jej neplnenia. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Grey: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 3 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 3.  
Protest prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Karlova Ves č. 2/2011 zo dňa 13.9.2011, 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 189/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

 
nevyhovuje 

 
protestu prokurátora proti VZN č. 2/2011. 
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Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4.  
Protest prokurátora proti VZN MČ Bratislava – Karlova Ves č. 4/2009, zo dňa 
22.9.2009, o poskytovaní sociálnych služieb 
 

UZNESENIE č. 190/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  vyhovuje 

 
protestu prokurátora proti VZN č. 4/2009. 
 

B.  schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 1/2012 zo dňa 
27.3.2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves č. 4/2009 zo dňa 22.9.2009 o poskytovaní sociálnych služieb. 

T: 1.5.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5.  
Platenie energií ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 191/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika a poslankyne Čahojovej 
 

A.  berie na vedomie 
 
návrh riaditeľky ZŠ A. Dubčeka na riešenie platenia energií. 
 

B.  žiada 
 
v súlade s návrhom riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, aby ZŠ A. Dubčeka 
a) finančné prostriedky určené na platenie energií v rámci finančných prostriedkov 
preneseného výkonu štátnej správy a v rámci originálnych kompetencií použila výlučne na 
platenie energií, 
b) finančné prostriedky poskytované nájomcami nebytových priestorov a bytov v oboch 
budovách základnej školy poskytnuté ako príspevok na energie použila výlučne na platenie 
energií, 
c) finančné prostriedky poskytované Karloveským športovým klubom (KŠK) za užívanie 
bazéna od 16.00 – 20.00 hodiny pracovného dňa použila výlučne na platenie energií, 
d) žiadala od subjektov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves a užívajú bazén do 16.00 pracovného dňa poskytnutie príspevku na energie vo 
výške 20 €/hodinu, 
e) požiadala jednotlivých dodávateľov energií o rovnomerné zálohové platby za dodávku 
energií, 
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f) uzavrela s KŠK zmluvu o úprave povinností pri prevádzke bazéna. 
 

T: trvalá úloha 
C.  schvaľuje*) 

 
a) výšku príspevku za energie na 40 € na každú hodinu pracovného dňa od 16.00 do 20.00 t. j. 
4 x 40 €/pracovný deň v mesiaci, ktorú je povinný vedúci KŠK odviesť na účet ZŠ 
A. Dubčeka na Majerníkovej ul. s výnimkou prázdnin a mesiacov, kedy sa bazén nevyužíva 
(júl, august), 
b) v dňoch pracovného pokoja môže KŠK prenajať bazén športovým klubom alebo 
podnikateľským subjektom. Za každú hodinu prenájmu je KŠK povinný odvádzať príspevok 
40 € na energie na účet ZŠ A. Dubčeka. V prípade obmedzenia otváracích hodín pre verejnosť 
z dôvodu komerčného nájmu je KŠK povinný oznámiť túto skutočnosť verejnosti minimálne 
týždeň vopred. Sumu prevyšujúcu príspevok na energie odvádzaný na účet školy si KŠK 
ponechá. Pre rok 2012 bude KŠK odvádzať platby vo výške 40 €/hod. za energie len za 
hodiny, v ktorých neprevádzkuje bazén pre verejnosť. Platby je KŠK povinný odvádzať raz 
mesačne najneskôr do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci, 
c) v čase od 16.00 do 20.00 môže KŠK podľa vlastného uváženia bazén prenajať prednostne 
športovým klubom, ale i podnikateľským subjektom. Od 20.00 do 22.00 bude KŠK 
prevádzkovať bazén výlučne pre plávanie verejnosti, pričom cenník podlieha schváleniu MiZ 
MČ Bratislava - Karlova Ves. 

T: od apríla 2012 
 

D.  ukladá 
 
riaditeľovi KŠK zapracovať schválené zmeny o úprave povinností pri prevádzke bazéna 
do zmluvy medzi KŠK a ZŠ A. Dubčeka a zabezpečiť jej podpis obidvoma stranami. 
 

E.  ukladá 
 
prednostovi zabezpečiť, aby subjekty, ktoré využívajú bazén v čase od 8.00 do 16.00 
a ktorých zriaďovateľom nie je MČ Bratislava - Karlova Ves, prispievali za využívanie 
bazéna vo výške 20 €/hod. na energie. Táto suma musí byť prevedená na účet ZŠ A. Dubčeka 
vopred, a to najneskôr deň pred využívaním bazéna. 

T: od apríla 2012 
 

F.  schvaľuje 
 
na návrh KŠK zmenu prevádzkových hodín bazéna pre verejnosť tak, že tento bude otvorený 
každý pracovný deň od 20.00 – 22.00 a počas nedieľ od 13.00 – 19.30, s účinnosťou od 
1.4.2012.  

G. ukladá 
 
miestnej kontrolórke, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a informovala miestne 
zastupiteľstvo na každom jeho zasadnutí. 

T: trvalá úloha 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 1 
 

                                                        
*) Časť C tohto uznesenia bola zmenená uznesením č. 207/2012 (40 €/hod. sa mení na 55 €/hod.) 
 Úplné znenie uznesenia je uvedené v prílohe. 
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K bodu 6. 
Stratégia dopravnej politiky parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 192/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
a nesúhlasí s predloženým návrhom Stratégie dopravnej politiky parkovania Hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 

B.  zriaďuje komisiu 
 
na posúdenie konkrétnych aspektov a ich dopadov pre MČ Bratislava – Karlova Ves 
v Stratégií dopravnej politiky parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy v tomto zložení: 
Ing. Igor Bendík,  
Ing. Vladimír Čupka, 
doc. MUDr. Ján Chabada, CSc., 
Ing. Mgr. Ján Keselý, 
Ing. František Koník, 
Ing. Zuzana Volková, 
JUDr. PhDr. Branislav Zahradník, 
Ing. Stanislav Žiačik 
 

C.  žiada prednostu 
 
1. spracovať analýzu o počte áut v mestskej časti, počte parkovacích miest, ktoré sú 
k dispozícii, aká je kapacita parkovísk verejných aj súkromných a odhadovanú prognózu 
vývoja počtu áut, 
2. na základe tejto analýzy spracovať finančný odhad dopadu výpadku z príjmov mestskej 
časti z vyhradeného parkovania verzus poplatky z rezidenčného a nerezidenčného parkovania 
podľa predloženého návrhu, 
3. podľa výsledku analýzy vytipovať vhodné lokality na možnú výstavbu záchytných 
parkovísk alebo parkovacích domov, 
4. zvolať spoločné rokovanie poslancov a spracovateľa materiálu Ing. Tibora Schlossera. 
 

T: 30.6.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7.  
Informácia o aktuálnom stave plánovanej realizácie projektu "Regenerácia verejného 
priestranstva – Školské námestie Dlhé diely" 
 

UZNESENIE č. 193/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
informáciu o plánovanej realizácii projektu „Regenerácia verejného priestranstva – Školské 
námestie Dlhé diely" 
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B.  schvaľuje  
 
nasledovných členov mimoriadnej Komisie k projektu, ako zástupcov poslaneckých klubov: 
Mgr. Dagmar Hladká, 
Ing. Mgr. Ján Keselý, 
Ing. Pavol Martinický, 
PhDr. Alena Schinglerová. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8.  
Analýza výhodnosti navrhovaného dodatku ku koncesnej zmluve s BAT a.s. 
 

UZNESENIE č. 194/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Grey 
 

nesúhlasí 
 
s návrhom dodatku ku koncesnej zmluve s BAT, a.s. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 13 proti: 0 zdržal sa: 9 
 
 
K bodu 9.  
Návrh rozpočtu Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 
 

UZNESENIE č. 195/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca 
 

A.  schvaľuje 
 
z rozpočtu Fondu rozvoja bývania  
- použiť čiastku 30 000 € na riešenie havárií v základných školách a materských školách, 
- výmena okien na Tilgnerovej - IV. etapa, 
- výmena okien na 3. poschodí Majerníkova, 
- odstránenie plesne a vlhkosti v telocvični Tilgnerova 14, 
- odstránenie plesne a vlhkosti západnej steny v ZŠ Veternicová. 
 

B. 
 
Nakoľko dlhodobo rada Fondu rozvoja bývania nedokázala pripraviť stratégiu fondu a znovu 
odôvodnenie položiek v navrhovanom rozpočte, navrhujeme zmenu v rade FRB tak, aby 
proporcionálne zodpovedala novému zaradeniu poslancov v kluboch: 
1 poslanec za SDKÚ, 
1 poslanec za SMER-SD, 
prof. MUDr. Eva Grey, PhD., 
Ing. Daniela Schultzová, 
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Mgr. Dagmar Hladká. 
 

C.  žiada prednostu 
 
o poskytnutie informácií 
- o počte bytov vo vlastníctve MČ Bratislava - Karlova Ves 
- ako bolo v rokoch 2010 - 2011 plnené platenie nájmu za tieto byty 
- aké sú podmienky prideľovania a odstupovania od nájomných zmlúv pri prenájme týchto 
bytov 
- ako je hradená správa týchto bytov. 
 

D.  poveruje novú radu FRB 
 
1. pripraviť stratégiu tvorby zdrojov Fondu rozvoja bývania z prenájmu obecných bytov tak, 
aby suma za prenájom kryla správu týchto bytov a tvorila časť rozpočtu Fondu rozvoja 
bývania, 
2. pripraviť stratégiu používania prostriedkov zdrojov fondu tak, aby náklady potrebné na 
údržbu, rozvoj škôl a škôlok boli hradené z osobitného fondu tvoreného z príjmov z prenájmu 
týchto nehnuteľností a rozpočtu MČ a tak, aby položky v rozpočte Fondu rozvoja bývania 
boli následne zdôvodniteľné prijatou stratégiou. 
 

E. 
 
pripraviť na najbližšie mimoriadne zasadnutie MiZ nový rozpočet rady FRB tak, aby 
nevyhnutné investičné aktivity z pôvodne predloženého rozpočtu mohli byť odsúhlasené ako 
pôžičky z fondu a bol navrhnutý aj mechanizmus ich vrátenia do Fondu rozvoja bývania. 
 
Hlasovanie o menovitom hlasovaní: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 10 
Menovité hlasovanie poslancov o uznesení: 

za: 12 zdržal sa: 7 proti: 2 neprítomní: 4 
I. Bendík V. Čupka P. Kapusta L. Bartoš 
P. Buzáš Ľ. Hulajová S. Žiačik J. Chabada 
D. Čahojová J. Keselý  J. Kadnár 
E. Grey F. Koník  B. Zahradník 
D. Hladká P. Nagyová-Džerengová   
J. Labuda J. Sekáčová   
P. Martinický A. Schinglerová   
D. Schultzová    
J. Šíbl    
Š. Turan    
Z. Volková    
M. Zajac    
 
 
K bodu 10.  
Žiadosť o súhlas na zriadenie denného 5-ročného bilingválneho (slovensko-anglického) 
gymnázia ako ďalšej formy vzdelávania na Spojenej škole, Tilgnerova 14, Bratislava 
 

UZNESENIE č. 196/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
 



 10 

A.  schvaľuje 
 

návrh na zriadenie denného 5-ročného bilingválneho (slovensko-anglického) gymnázia ako 
ďalšieho študijného odboru gymnaziálneho vzdelávania na Spojenej škole, Tilgnerova 14, 
Bratislava od 1.9.2013. 
 

B.  odporúča 
 
starostke v predmetnej veci konať. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12.  
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv 
na pozemky, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 197/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
a) uzavretie nájomných zmlúv na pozemky zastavané garážami: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Andrea Dobrovodská 
Pod Brehmi 1, Bratislava 

2522/2 
Pod Brehmi 

18 1,97 01.04.2012 
31.12.2016 

2. Vlastimil Hlavinka 
Bajkalská 9, Bratislava 

1045 
Devínska cesta 

18 1,97 01.04.2012 
31.12.2015 

3. Eva Gašparovičová 
Púpavová 33, Bratislava 

225 
Púpavová ul. 

20 1,97 01.04.2012 
31.12.2015 

 
b) uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Pavol Hamza 
Líščie údolie 77, Bratislava 

1669/245 
trhovisko Pribišova ul. 

10 39,50 01.04.2012 
31.12.2016 

 
c) predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami dodatkami na uvedené obdobie z dôvodu 
uplynutia lehoty platnosti nájomných zmlúv: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Ing. Milan Hudec 
Pri Struhe 1B, Bratislava 

2040  
Karloveská ul. 

24 1,97 01.06.2012 
31.12.2015 

2. JUDr. Alena Priecelová 
Kempelenova 13, Bratislava 

2043 
Karloveská ul.  

24 1,97 01.06.2012 
31.12.2015 
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3. MUDr. Juraj Koleň  
Drotárska cesta 56, Bratislava 

2585/2 
Mokrohájska cesta 

18 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

4. Ľubomír Áč a manželka  
Mokrohájska cesta, Bratislava 

2585/4 
Mokrohájska cesta  

23 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

5. Martin Červenák 
Studenohorská 12, Bratislava 

2585/5 
Mokrohájska cesta 

23 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

6. Miroslav Bučka 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2586 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

7. Anna Bučičová 
Mokrohájska cesta 1, Bratislava 

2587 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

8. PhDr. Ján Godársky 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2588 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

9. Ing. Jozef Koleň 
Studenohorská 41, Bratislava 

2589 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

10. Alžbeta Molnárová 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2590 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

11. Mikuláš Šúkola 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2591 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

12. Marianna Lukačovičová 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2592 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

13. Ing. Jozef Koleň 
Studenohorská 41, Bratislava 

2593 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

14. Milan Popelár 
Mokrohájska cesta 2, Bratislava 

2594 
Mokrohájska cesta 

21 1,97 01.07.2012 
31.12.2016 

 
d) predĺženie doby nájmu na pozemok pod predajným stánkom dodatkom na uvedené obdobie 
z dôvodu uplynutia lehoty platnosti nájomnej zmluvy: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

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

285/30 
Nám. sv. Františka 

300 0,99 21.06.2012 
31.12.2017 

 
B.  splnomocňuje 

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

Termín: 31.3.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13.  
Návrh na kúpu stavebného objektu na Janotovej ul. č. 15 v Bratislave od Slovenskej 
agentúry životného prostredia Banská Bystrica do vlastníctva mestskej časti 
 

UZNESENIE č. 198/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu 
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A.  berie na vedomie 
predložený materiál.  
 

B.  ukladá 
 
prednostovi prehodnotiť v spolupráci s Agentúrou pre životné prostredie stanovenú výšku 
ceny objektu a predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva výsledky 
rokovania. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 5 
 
 
K bodu 14.  
Žiadosť spoločnosti JGS Invest, s.r.o. Bratislava o prehodnotenie uznesenia MiZ 
č. 116/2011 zo dňa 13.9.2011 a o schválenie predaja pozemkov parc. č. 2999/32 a 2999/21 
na ulici Staré Grunty, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 199/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  potvrdzuje 

 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 116/2011 
zo dňa 13.9.2011 – časť B, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN zapísaných v katastri nehnuteľností k.ú. 
Bratislava – Karlova Ves na LV č. 1: 
- parcelu čís. 2999/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 - pozemok zastavaný 

stavbou vo vlastníctve žiadateľa, 
- priľahlý pozemok parcelu čís. 2999/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 

nachádzajúci sa okolo stavby 
vlastníkovi stavby súpis. č. 3322 postavenej na pozemku parc.č. 2999/32 spoločnosti JGS 
Invest, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 1/B v Bratislave s nasledovnými podmienkami: 
- doba nájmu: 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy, 
- výška nájomného:  50,- €/m2/rok. 
 

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

T: 31.5.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 15.  
Žiadosť Klubu vodných športov Karlova Ves o súhlas s umiestnením garáží pre 
uskladnenie lodí a materiálu Lodenice v areáli Karloveskej lodenice 
 

UZNESENIE č. 200/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
 

súhlasí 
 
s premiestnením 10 ks garáží vo vlastníctve členov Klubu vodných športov z pozemku 
parc. č. 3111/5 vo vlastníctve Karloveského ramena, s.r.o. na obecný pozemok nachádzajúci 
sa v areáli Karloveskej lodenice tak, že 5 garáží bude umiestnených na časti pozemku parc. č. 
3111/1 a ďalších 5 garáží na časti parc. č. 3110/5 pred budovou starej lodenice – tak, ako je to 
zakreslené na priloženej situácii a to na dobu do ukončenia výstavby novej lodenice. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 3 
 
 
K bodu 16.  
Žiadosť Jany Jankovej o odpustenie dlžného nájomného za užívanie záhrady 
za II. polrok 2011 
 

UZNESENIE č. 201/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
odpustenie dlžného nájomného vo výške 677,50 Eur za užívanie pozemku registra „C“ KN –
parc.č. 3376, záhrady o výmere 542 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za II. polrok 2011 
Jane Jankovej, bytom ul. Hany Meličkovej 16, Bratislava a navrhuje uzavrieť splátkový 
kalendár na úhradu dlžného nájomného.  
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 3 
 
 
K bodu 17.  
Žiadosť OZ ESPRIT, Klemensova 9, 811 09 Bratislava o refundáciu vynaložených 
nákladov na trvalé zhodnotenie prenajatých priestorov v objekte ZŠ A. Dubčeka 
na Majerníkovej ul. č. 60 
 

UZNESENIE č. 202/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Keselého 
 

schvaľuje 
 
refundáciu vynaložených nákladov OZ ESPRIT na trvalé zhodnotenie prenajatých priestorov 
v objekte ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 60 vo výške 8337,23 €. 
 

T: do 31.3.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 4 
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K bodu 22.  
Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2012 
 
 

UZNESENIE č. 203/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej 
odmenu za 1. štvrťrok 2012 vo výške 1585  €. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 23.  
Určenie platu starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2012 
 

UZNESENIE č. 204/2012 
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. apríla 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 24.1 
Rôzne - Návrh poslanca Zajaca: 
Návrh na doplnenie členov finančnej komisie 
 

UZNESENIE č. 205/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada prednostu 

 
o zaradenie poslancov Bc. Petra Buzáša a JUDr. PhDr. Branislava Zahradníka do finančnej 
komisie miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 205/2012 pozastavujem dňom 05.04.2012 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pretože 
sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 
 



 15 

K bodu 24.2 
Rôzne - Návrh poslanca Zajaca: 
Návrh na doplnenie členov rady Fondu rozvoja bývania 
 

UZNESENIE č. 206/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada prednostu 

 
o doplnenie členov rady Fondu rozvoja bývania o poslankyňu Mgr. Ľubicu Hulajovú. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 206/2012 pozastavujem dňom 05.04.2012 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pretože 
sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
 
K bodu 24.3 
Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: 
Návrh na zmenu uznesenia č. 191/2012/C 
 

UZNESENIE č. 207/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
mení 

 
uznesenie č. 191/2012 v časti C nasledovne: 
výška príspevku na energiu sa mení zo 40 €/hod. na 55 €/hod. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 24.4 
Rôzne - Návrh poslanca Bendíka: 
Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery 
 

UZNESENIE č. 208/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada starostku 

 
aby bezodkladne realizovala vyhlásenie stavebnej uzávery na územie vymedzené uznesením 
č. 162/2011. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 
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K bodu 25.  
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 209/2012 
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: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 
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PRÍLOHA 
k uzneseniam z 12. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava - Karlova Ves 
zo dňa 27.3.2012 

 
 

UZNESENIE č. 191/2012  
v znení uznesenia č. 207/2012 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 
na pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika a poslankyne Čahojovej 
 

A.  berie na vedomie 
 
návrh riaditeľky ZŠ A. Dubčeka na riešenie platenia energií. 
 

B.  žiada 
 
v súlade s návrhom riaditeľky ZŠ A. Dubčeka, aby ZŠ A. Dubčeka 
a) finančné prostriedky určené na platenie energií v rámci finančných prostriedkov 
preneseného výkonu štátnej správy a v rámci originálnych kompetencií použila výlučne na 
platenie energií, 
b) finančné prostriedky poskytované nájomcami nebytových priestorov a bytov v oboch 
budovách základnej školy poskytnuté ako príspevok na energie použila výlučne na platenie 
energií, 
c) finančné prostriedky poskytované Karloveským športovým klubom (KŠK) za užívanie 
bazéna od 16.00 – 20.00 hodiny pracovného dňa použila výlučne na platenie energií, 
d) žiadala od subjektov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves a užívajú bazén do 16.00 pracovného dňa poskytnutie príspevku na energie vo 
výške 20 €/hodinu, 
e) požiadala jednotlivých dodávateľov energií o rovnomerné zálohové platby za dodávku 
energií, 
f) uzavrela s KŠK zmluvu o úprave povinností pri prevádzke bazéna. 
 

T: trvalá úloha 
C.  schvaľuje 

 
a) výšku príspevku za energie na 55 € na každú hodinu pracovného dňa od 16.00 do 20.00 t. j. 
4 x 55 €/pracovný deň v mesiaci, ktorú je povinný vedúci KŠK odviesť na účet ZŠ 
A. Dubčeka na Majerníkovej ul. s výnimkou prázdnin a mesiacov, kedy sa bazén nevyužíva 
(júl, august), 
b) v dňoch pracovného pokoja môže KŠK prenajať bazén športovým klubom alebo 
podnikateľským subjektom. Za každú hodinu prenájmu je KŠK povinný odvádzať príspevok 
55 € na energie na účet ZŠ A. Dubčeka. V prípade obmedzenia otváracích hodín pre verejnosť 
z dôvodu komerčného nájmu je KŠK povinný oznámiť túto skutočnosť verejnosti minimálne 
týždeň vopred. Sumu prevyšujúcu príspevok na energie odvádzaný na účet školy si KŠK 
ponechá. Pre rok 2012 bude KŠK odvádzať platby vo výške 55 €/hod. za energie len za 
hodiny, v ktorých neprevádzkuje bazén pre verejnosť. Platby je KŠK povinný odvádzať raz 
mesačne najneskôr do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci, 
c) v čase od 16.00 do 20.00 môže KŠK podľa vlastného uváženia bazén prenajať prednostne 
športovým klubom, ale i podnikateľským subjektom. Od 20.00 do 22.00 bude KŠK 
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prevádzkovať bazén výlučne pre plávanie verejnosti, pričom cenník podlieha schváleniu MiZ 
MČ Bratislava - Karlova Ves. 

T: od apríla 2012 
 

D.  ukladá 
 
riaditeľovi KŠK zapracovať schválené zmeny o úprave povinností pri prevádzke bazéna 
do zmluvy medzi KŠK a ZŠ A. Dubčeka a zabezpečiť jej podpis obidvoma stranami. 
 

E.  ukladá 
 
prednostovi zabezpečiť, aby subjekty, ktoré využívajú bazén v čase od 8.00 do 16.00 
a ktorých zriaďovateľom nie je MČ Bratislava - Karlova Ves, prispievali za využívanie 
bazéna vo výške 20 €/hod. na energie. Táto suma musí byť prevedená na účet ZŠ A. Dubčeka 
vopred, a to najneskôr deň pred využívaním bazéna. 

T: od apríla 2012 
 

F.  schvaľuje 
 
na návrh KŠK zmenu prevádzkových hodín bazéna pre verejnosť tak, že tento bude otvorený 
každý pracovný deň od 20.00 – 22.00 a počas nedieľ od 13.00 – 19.30, s účinnosťou od 
1.4.2012.  

G. ukladá 
 
miestnej kontrolórke, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a informovala miestne 
zastupiteľstvo na každom jeho zasadnutí. 
 

T: trvalá úloha 


