
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 310 – 324/ 2013 
 

ZO 16. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 29. 1. 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 16. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 310/ 2013 
 
2. Návrh poslankyne Grey: Garáže na Silvánskej 
Predkladateľka nepredložila návrh uznesenia 
 
3. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 16. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 311/ 2013 
 
4. Návrh poslancov Zajaca a Záhradníka: Návrh na potvrdenie uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 289/2012, ktorým bol schválený 
rozpočet na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015, ktoré bolo schválené na 15. zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 11.12.2012 a ktorého 
výkon bol starostkou pozastavený dňom 20.12.2012 
UZNESENIE č. 312/ 2013 
 
5. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 313/ 2013 
 
6. Návrh VZN MČ Bratislava - Karlova Ves č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí 
a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 314/ 2013 
 
7. Návrh poslancov Zajaca, Bendíka a Kadnára: Územný plán zóny Karloveská zátoka – 
súťaž návrhov 
UZNESENIE č. 315/ 2013 
 
8. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
UZNESENIE č. 316/ 2013 
 
9. Zriadenie pracovnej skupiny na riešenie platieb za energie na ZŠ A. Dubčeka 
UZNESENIE č. 317/ 2013 
 
10. Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 318/ 2013 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
11. Rôzne 
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11.1. Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: Zrušenie uznesenia č. 282/2012/A zo dňa 
23.10.2012 
UZNESENIE č. 319/ 2013 
 
11.2. Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: Zmluvy uzavreté Karloveským športovým 
klubom a o.z. Rodeka 
UZNESENIE č. 320/ 2013 
 
11.3. Rôzne – Návrh poslankyne Grey a poslanca Kapustu: Realizovanie úprav zelene 
na pochôdznej streche garáží na Silvánskej ulici 
UZNESENIE č. 321/ 2013 
 
11.4. Rôzne – Návrh poslanca Kadnára: Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov 
UZNESENIE č. 322/ 2013 
 
11.5. Rôzne – Návrh poslanca Šíbla: Poslanecký prieskum v jedálni na Lackovej ulici - 
zameraný na kontrolu kvality stravy 
UZNESENIE č. 323/ 2013 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
11.6. Rôzne – Návrh poslanca Šíbla: Komisia výstavby a územného plánu Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  
UZNESENIE č. 324/ 2013 
 
12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania z tohto 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. 310 - 324/2013. 
(Hlasovania č. 1 až 5 slúžili iba na overenie funkčnosti hlasovacieho zariadenia, preto nie sú 
vo výpise uvedené.) 
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K bodu 1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1) 
Plnenie uznesení MiZ splatných k 16. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 310/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kadnára: 
 

A.  berie na vedomie 
 

správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 16. MiZ 2013. 
 

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

1. Ing. Iveta Hanulíková, starostka 269/2008 31.12.2008 31.12.2013 
2. Ing. Iveta Hanulíková, starostka 162/2011 ihneď TK: MiZ 25.6.2013 
3. Komisia k projektu 212/2012 bez termínu TK: MiZ 12.3.2013 
4. Ing. Cibák, MBK Karlovka 233/2012/C 15.10.2012 TK: MiZ 12.3.2013 
5. JUDr. Velček, prednosta 308/2012 bez termínu TK: MiZ 12.3.2013 

 
C.  ruší 

 
- uznesenie č. 109/2011 (3. mimoriadne MiZ, 28.6.2011) 
- uznesenie č. 167/2011 (10. MiZ, 20.12.2011) 
 

D.  mení 
 
hodnotenie plnenia uznesenia č. 255/2012/B, uznesenia č. 294/2012/B, C, D a uznesenia 
č. 309/2012/B zo „splnené“ na „nesplnené“. 
 
 
K bodu 3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 16. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 311/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 16. zasadnutiu MiZ. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Buzáša: 
 

B.  ukladá 
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miestnej kontrolórke vykonať kontrolu spôsobu a formu zabezpečenia prípravy a vydávania 
obedov, ekonomických, personálnych a organizačných podmienok v jedálni na Lackovej 
ulici. 

T: ihneď 
 
 
K bodu 4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2a) 
Návrh poslancov Zajaca a Záhradníka: 
Návrh na potvrdenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves č. 289/2012, ktorým bol schválený rozpočet na rok 2013, s výhľadom na 
roky 2014 a 2015, ktoré bolo schválené na 15. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 11.12.2012 a ktorého výkon bol starostkou 
pozastavený dňom 20.12.2012 
 

UZNESENIE č. 312/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka (v autoremedúre): 
 

žiada prednostu 
 
spracovať stanovisko k pozmeňovacím návrhom k rozpočtu na rok 2013, ktoré boli schválené 
uznesením č. 289/2012 na rokovanie komisií. 

T: 28.2.2013 
 
 
K bodu 5. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 3) 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 313/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – december 
2012. 
 
 
K bodu 6. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Návrh VZN MČ Bratislava - Karlova Ves č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí 
a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves 
 

UZNESENIE č. 314/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prerokovalo 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 1/2013 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí 
a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  
 
Na doplňujúci návrh poslanca Buzáša: 
 

B.  schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 1/2013 ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí 
a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
nasledovne: 
v § 3 ods. 6 sa suma 3 320 Eur nahrádza sumou 100 Eur a suma 6 640 Eur sa nahrádza sumou 
200 Eur, v § 3 ods. 7 sa suma 3 320 Eur nahrádza sumou 100 Eur a suma 6 640 Eur sa 
nahrádza sumou 200 Eur. V predloženom návrhu VZN je to čl. I. bod 1 a bod 2. 
 

T: 28.2.2013 
 
 
K bodu 7. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4a) 
Návrh poslancov Zajaca, Bendíka a Kadnára: 
Územný plán zóny Karloveská zátoka - súťaž návrhov 
 

UZNESENIE č. 315/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kadnára (v autoremedúre): 
 

žiada starostku 
 
aby vypovedala zmluvu so spoločnosťou FORM - PROJEKT, s.r.o. z dôvodu prípravy súťaže 
návrhov na ÚPN-Z Karloveská zátoka, ktorá bola schválená komisiou VaÚP dňa 19.12.2012. 
Z hľadiska kvality dosiahnutého výsledku je súťaž návrhov jediný spôsob ako takýto kvalitný 
ÚPN-Z Karlovská zátoka dosiahnuť. 

T: ihneď 
 
 
K bodu 8. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 5) 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 316/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prerokovalo 

 
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ......2013 a nemá 
k nemu žiadne pripomienky. 
 



 6 

B.  žiada 
 
starostku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves oznámiť primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy z ......2013. 

T: ihneď 
 
 
K bodu 9. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Zriadenie pracovnej skupiny na riešenie platieb za energie na ZŠ A. Dubčeka 
 

UZNESENIE č. 317/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej: 
 

A.  ukladá prednostovi 
 
iniciovať zvolanie spoločného zasadania finančnej, školskej a športovej komisie za účelom 
prerokovania riešenia platieb za energie na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. a za účelom 
prerokovania Projektu ďalšej prevádzky bazéna a športového areálu na ZŠ A. Dubčeka, ktorý 
predloží v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva MBK Karlovka. 

T: ihneď 
 

B.  ukladá prednostovi 
 
doplniť tabuľku úhrad mestskej časti ZŠ A. Dubčeka v súvislosti s bazénom o údaje o výške 
úhrad za energie, ktoré odviedlo na účet školy KŠK a MBK Karlovka v roku 2012. 
 

T: ihneď 
C.  upravuje 

 
výšku poplatkov užívateľov bazéna v čase od 16.00 do 20.00 a počas dní pracovného pokoja 
na 45Eur/h, z čoho činí výška príspevku na energie 35 Eur a 10 Eur je nájomné pre správcu 
bazéna s účinnosťou od 1.1.2013. 

T: ihneď 
 

D.  konštatuje, že 
 
z predloženého návrhu vyplýva, že náklady na prevádzku bazéna sú uhradené aj s prebytkom, 
z čoho vyplýva, že nie je dôvod na obmedzenie prevádzky bazéna pre verejnosť a trvá 
na plnení uznesenia č. 191/2012 v znení uznesenia č. 207/2012 upravujúceho prevádzkové 
hodiny určené verejnosti. 

T: ihneď 
 
 
K bodu 10. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves 
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UZNESENIE č. 318/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej: 
 

ruší 
 
Miestnu radu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves. 
 

T: ihneď 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 318/2013 pozastavujem dňom 08.02.2013 
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 

 
 
K bodu 11.1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8.1.) 
Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: 
Zrušenie uznesenia č. 282/2012/A zo dňa 23.10.2012 
 

UZNESENIE č. 319/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
ruší 

 
uznesenie č. 282/2012/A, ktorým schválilo zámer transformácie príspevkovej organizácie 
Karloveský športový klub na referát miestneho úradu. 

T: ihneď 
 
 
K bodu 11.2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8.2.) 
Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: 
Zmluvy uzavreté Karloveským športovým klubom a o.z. Rodeka 
 

UZNESENIE č. 320/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada starostku 

 
aby ako štatutárny zástupca Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a štatutárny zástupca 
zriaďovateľa Karloveského športového klubu písomne vyzvala riaditeľa Karloveského 
športového klubu na anulovania zmlúv s občianskym združením Rodeka. 
 

T: ihneď 
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K bodu 11.3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8.3.) 
Rôzne - Návrh poslankyne Grey a poslanca Kapustu: 
Realizovanie úprav zelene na pochôdznej streche garáží na Silvánskej ulici 
 

UZNESENIE č. 321/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
informáciu podanú pánom Františkom Kluskom, vlastníkom jednej z garáží. 
 

B.  odporúča 
 
zástupcom OZ SILVÁNGARÁŽE zvolať k uvedenej problematike schôdzu s pozvánkou pre 
všetkých vlastníkov garáží, na ktorej bude prerokované konkrétne riešenie realizácie úprav 
zelene a následne schválené. 
 

C.  odporúča 
 
zástupcom OZ SILVÁNGARÁŽE nepokračovať v realizácii úprav zelene do doby konania 
schôdze vlastníkov garáží. 
 

D.  poveruje 
 
poslancov miestneho zastupiteľstva p. Hulajovú, Kapustu a Grey účasťou na rokovaniach 
so zástupcami spoločenstva vlastníkov garáží (OZ SILVÁNGARÁŽE) ako aj bytového domu 
Silvánska č. 1 - 29 za účelom podania informácie na marcovom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva. 
 

E.  poveruje 
 
prednostu miestneho úradu informovať zástupcov spoločenstva vlastníkov garáží, ako aj 
bytového domu Silvánska č. 1 - 29 o záveroch rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 

T: ihneď 
 
 
K bodu 11.4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8.4.) 
Rôzne – Návrh poslanca Kadnára:  
Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
 

UZNESENIE č. 322/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, že verejní funkcionári - všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
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– Karlova Ves a starostka MČ Bratislava – Karlova Ves Ing. Iveta Hanulíková splnili svoju 
povinnosť a odovzdali v zákonom stanovenej lehote obálky s vyplnenými tlačivami: 
1. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov 
k 31. marcu 2012 za kalendárny rok 2011 
2. Potvrdenie o podaní daňového priznania, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
 
K bodu 11.5. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8.5.) 
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla:  
Poslanecký prieskum v jedálni na Lackovej ulici – zameraný na kontrolu kvality stravy 
 

UZNESENIE č. 323/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
ukladá prednostovi 

 
zabezpečiť podmienky pre priebežné vykonávanie poslaneckého prieskumu v jedálni na 
Lackovej ulici zameraného na kontrolu kvality stravy jednotlivými poslancami, bez ohlásenia 
v čase výdaja stravy (vizuálna kontrola, degustácia). 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 323/2013 pozastavujem dňom 08.02.2013 
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. 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 

 
 
K bodu 11.6. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8.6.) 
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla:  
Komisia výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova 
Ves 
 

UZNESENIE č. 324/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  dôrazne upozorňuje 

 
členov komisie VaÚP na rešpektovanie vymedzenia originálnych pôsobností samosprávy MČ 
Bratislava - Karlova Ves a aby nevyvíjali ako komisia aktivity s cieľom ovplyvniť činnosť 
stavebného úradu alebo jeho štatutárneho orgánu, aby sa zdržali takého navrhnutého 
hlasovania komisie, ktoré by bolo adresované stavebnému úradu priamo alebo 
prostredníctvom jeho štatutárneho orgánu. 
 

B.  odvoláva 
 
Vladimíra Čupku z funkcie predsedu komisie VaÚP Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
- Karlova Ves ku dňu 31.1.2013. 
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C.  poveruje 
 
dočasne vedením komisie VaÚP Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves 
dňom 1.2.2013 poslanca Mgr. Marcela Zajaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


