
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 436 – 456/ 2013 
 

Z 21. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

zo dňa 29. 10. 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 21. MiZ 2013 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 21. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 436/ 2013 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov 
UZNESENIE č. 437/ 2013 
 
4. Návrh poslankyne Grey: Žiadosť občanov MČ Bratislava - Karlova Ves o zabezpečenie 
diétneho stravovania 
UZNESENIE č. 438/ 2013 
 
5. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - deľba pôsobností 
v oblasti pozemných komunikácií 
UZNESENIE č. 439/ 2013 
 
6. Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 440/ 2013 - výkon uznesenia bol pozastavený v časti D až F 
 
7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, ktorým sa mení systém volieb, 
kompetencii a delegovania zástupcov do obecných školských rád 
UZNESENIE č. 441/ 2013 
 
8. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január - august 2013 
UZNESENIE č. 442/ 2013 
 
9. Určenie podielu prebytku hospodárenia mestskej časti ako príjmu Fondu opráv a obnovy 
školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 443/ 2013 
 
10. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2013 
UZNESENIE č. 444/ 2013 
 
11. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova 
Ves 
UZNESENIE č. 445/ 2013 
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12. Žiadosť spoločnosti Dlhé Diely, s.r.o. Skalica o zriadenie vecného bremena na verejné 
osvetlenie vybudované na častiach pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves 
UZNESENIE č. 446/ 2013 
 
13. Žiadosť občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Kuklovskej ul. č. 5 v Bratislave 
UZNESENIE č. 447/ 2013 
 
14. Žiadosť Ing. Verony Medveckej o odkúpenie alikvotnej časti pozemkov pod bytovým 
domom 
UZNESENIE č. 448/ 2013 
 
15. Žiadosť p. Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave 
UZNESENIE č. 449/ 2013 
 
16. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2013 
UZNESENIE č. 450/ 2013 
 
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 451/ 2013 
 
18. Žiadosť spoločnosti Cykluxsoft s.r.o. o prenájom priestorov v polyfunkčnom dome 
na Spieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave 
UZNESENIE č. 452/ 2013 
 
19. Žiadosť Bratislavskej teplárenskej a.s. o odsúhlasenie realizácie investície – 
„Vybudovanie novej prípojky teplej vody pre obytný dom Novackého 2-8 a meracích 
modulov TÚV pre jednotlivé objekty zásobovaných z odovzdávajúcej stanice tepla (OST) 
954 Nábělkova“ 
UZNESENIE č. 453/ 2013 
 
20. Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón 
UZNESENIE č. 454/ 2013 
 
21. Rôzne 
 
21.1. Návrh poslanca Bendíka: Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu 
UZNESENIE č. 455/ 2013 
 
21.2. Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia v areáli ZŠ Alexandra Dubčeka 
UZNESENIE č. 456/ 2013 
 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi 
spolu s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / 
Uznesenia miestneho zastupiteľstva / Rok 2013 / UZNESENIA č. 436 - 456/2013. 
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K bodu 2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 21. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 436/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 21. zasadnutiu MiZ 2013. 
 
 
K bodu 3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 3) 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 
a rekonštrukcie stavieb a bytov 
 

UZNESENIE č. 437/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankýň Grey a Čahojovej: 
 

schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 
29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 
a rekonštrukcie stavieb a bytov, podľa pripomienok miestnej rady zo dňa 10.09.2013 
a predsedov poslaneckých klubov zo dňa 21.10.2013 tak, že 
v § 4, III. kategória č. 5:  
s vylúčením hudobnej produkcie nedeľa - štvrtok od 18.00 h, piatok - sobota od 20.00 h. 
 

T: 1.12.2013 
 
 
K bodu 4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 3a) 
Návrh poslankyne Grey: Žiadosť občanov MČ Bratislava - Karlova Ves o zabezpečenie 
diétneho stravovania 
 

UZNESENIE č. 438/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  žiada 

 
pani starostku o zabezpečenie diétneho stravovania pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves - možnosť výberu jedla podľa zdravotnej diéty (racionálna, diabetická, neslaná, 
šetriaca, s obmedzením tuku) v rámci poskytovania spoločného stravovania na Lackovej ulici 
č. 4, v zmysle Zmluvy č. 0010421113 na zabezpečenie stravovania. 

T: ihneď 
B.  žiada 

 
pána prednostu, aby miestny úrad vypracoval kalkuláciu jednotkovej ceny za rozvoz obedov 
do domácností chorých obyvateľov vozidlom mestskej časti. 

T: najbližšie zasadnutie komisií MiZ 
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K bodu 5. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – deľba 
pôsobností v oblasti pozemných komunikácií 
 

UZNESENIE č. 439/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
nesúhlasí 

 
s návrhom dodatku Štatútu - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií. 
 
 
K bodu 6. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4a) 
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 440/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
žiada prednostu 

 
A. potvrdiť alebo vysvetliť informáciu, ktorú sme dostali na komisii VÚP, že predchádzajúci 
starosta dával pri udeľovaní stavebného povolenia niektorým investorom výnimky 
z požadovaného počtu parkovacích miest za podmienky, že za nevybudované parkovacie 
miesta dá obci finančnú náhradu. Ak je to pravda, tak uviesť počet takýchto výnimiek, sumu 
takto získaných prostriedkov a ich využitie. Uviesť či sa takto postupovalo aj v súčasnom 
volebnom období. 

T: do najbližšieho rokovania komisií MiZ 
 
B. Predložiť do všetkých komisií miestneho zastupiteľstva materiál, ktorý bude obsahovať 
informáciu, na základe čoho sa určuje minimálny počet parkovacích miest na jednu bytovú 
jednotku prípadne na jeden kancelársky priestor a informáciu z akých zdrojov bol naplnený 
Fond statickej dopravy. 

T: do najbližšieho rokovania komisií MiZ 
 
C. Predložiť na prerokovanie do komisií miestneho zastupiteľstva zoznam lokalít vhodných 
na vybudovanie parkovacieho domu a informáciu o plnení uznesenia č. 357/2013/B. 
 

T: do najbližšieho rokovanie komisií MiZ 
 
D. Zverejniť na webovej stránke MČ Bratislava - Karlova Ves zoznam zmluvne pridelených 
parkovacích miest obsahujúci meno žiadateľa, ulicu, dátum podania žiadosti a informáciu 
o držiteľoch ZŤP. 

T: do najbližšieho rokovania MiZ 
 
E. Zverejniť na webovej stránke MČ Bratislava - Karlova Ves zoznam pridelených povolení 
na svojpomocne budované parkovacie miesta obsahujúci meno žiadateľa, ulicu, dátum 
podania žiadosti a informáciu o držiteľoch ZŤP. 

T: do najbližšieho rokovania MiZ 
 
F. Zverejniť na webovej stránke MČ Bratislava - Karlova Ves poradovník žiadateľov 
o pridelenie plateného parkovacieho miesta a žiadateľov o svojpomocne budované parkovacie 
miesta s dátumom podania žiadosti. 

T: do najbližšieho rokovania MiZ 
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Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 440/2013 v časti D až F pozastavujem dňom 
8.11.2013 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 7. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 5) 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, ktorým sa mení systém volieb, 
kompetencii a delegovania zástupcov do obecných školských rád 
 

UZNESENIE č. 441/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
nesúhlasí 

 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
systém volieb, kompetencii a delegovania zástupcov do obecných školských rád. 
 
 
K bodu 8. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január - august 
2013 
 

UZNESENIE č. 442/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január - august 2013. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Bendíka: 
 

B.  žiada 
 
miestnu kontrolórku MČ Bratislava - Karlova Ves, aby preverila plnenie tohtoročného 
schváleného rozpočtu mestskej časti vo výdavkovej strane z dôvodu jeho prečerpania 
vo viacerých programoch z pohľadu prípadných rizík jeho prekročenia ako i reálnosť 
naplnenia príjmovej stránky rozpočtu. 
 
 
K bodu 9. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Určenie podielu prebytku hospodárenia mestskej časti ako príjmu Fondu opráv 
a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 443/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

žiada 
 
starostku mestskej časti, aby pravidelne pri predkladaní návrhu na rozdelenie prebytku 
hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok, bol miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh, aby bola do Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava - 
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Karlova Ves prevedená suma z prebytku hospodárenia zodpovedajúca 4,3 % vlastných 
daňových príjmov rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 

T: MiZ pri schvaľovaní záverečného účtu 
 
 
K bodu 10. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8) 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 
 

UZNESENIE č. 444/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 v príjmovej časti 
nasledovne: 
- zvýšenie dane za zaujatie verejného priestranstva o  7 000,- Eur 
- zvýšenie v položke správne poplatky, stavebný úrad o 9 000,- Eur 
- zvýšenie v položke poplatky za zabezpečenie občianskych obradov vyúčtovaných iným 
mestským častiam o 1 600,- Eur 
- zvýšenie v položke finančná náhrada za výrub stromov o 25 450,- Eur, 
 
zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 vo výdavkovej časti 
nasledovne: 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, 
stenografické záznamy o 3 000,- Eur 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií, 
zimná údržba o 30 000,- Eur 
- zvýšenie bežných výdavkov a zmena názvu v podprograme 10.6 – Organizovanie 
spoločného stravovania, energie v objekte na Lackovej ul. o 13 000,- Eur 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania, 
ostatné náklady o 6 000,- Eur 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, ostatné všeobecné platby 
o 6 000,- Eur 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene, 
závlahový systém na Nám. sv. Františka o 600,- Eur 
- zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Územné plánovanie, projektové 
dokumentácie, obstarávacie činnosti a realizácie stavieb o 8 550,- Eur 
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 –Správa obce, zabezpečenie úloh 
kriminality o 5 000,- Eur, 
 
zmenu rozpočtu Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na rok 2013 vo výdavkovej časti nasledovne: 
- zvýšenie výdavkov na výmenu okien v malej telocvični v ZŠ Majerníkova 62 o 2 232,- Eur 
- zníženie výdavkov na výmenu okien v telocvični v ZŠ Karloveská 61 o 2 232,- Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku v predmetnej veci konať 

T: 31.12.2013 
 
 
K bodu 11. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 9) 
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Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova 
Ves 
 

UZNESENIE č. 445/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

A.  schvaľuje 
 
a) Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami dodatkami na nižšie 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 Parc. čís. 
lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od – do 

1. Ing. Stanislav Baláž 
Donnerova 17, 
Bratislava 

458  
Pod Rovnicami 

18 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

2. Zdenka Kratochvílová 
Tilgnerova 9,  
Bratislava 

459 
Pod Rovnicami 

18 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

3. Ing. Štefan Baran a Mária 
Donnerova 13,  
Bratislava 

460 
Pod Rovnicami 

19 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

4. Ľubica Milošovičová a spol.  
Hany Meličkovej 10,  
Bratislava 

461 
Pod Rovnicami 

18 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

5. Ing. Milan Kirinovič 
Pod Rovnicami 25, 
Bratislava 

466  
Pod Rovnicami 

20 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

6. MUDr. Darina Oravská 
Pod Rovnicami 11,  
Bratislava 

467 
Pod Rovnicami 

21 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

7. Igor Ebringer 
Billíkova 14,  
Bratislava 

468 
Pod Rovnicami 

22 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

8. Ing. Bc. Vojtech Tóth 
Segnerova 6, 
Bratislava 

469  
Pod Rovnicami 

22 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

9. Ing. Juraj Vechter 
Pod Rovnicami 9,  
Bratislava 

470 
Pod Rovnicami 

22 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

10. Rozália Lindovská 
Líščie údolie 69, 
Bratislava 

473  
Pod Rovnicami 

19 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

11. JUDr. Miroslav Zimka 
Adámiho 22,  
Bratislava 

475 
Pod Rovnicami 

17 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

12. Jozef Pajbach 
Pod Rovnicami 13, 
Bratislava 

479  
Pod Rovnicami 

24 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 
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13. Ing. Oľga Neischlová 
Segnerova 4,  
Bratislava 

481 
Pod Rovnicami 

20 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

14. Petra Žitňanská 
Líščie údolie 77, 
Bratislava 

482  
Pod Rovnicami 

18 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

15. Ervín Bohunský 
Donnerova 13,  
Bratislava 

483 
Pod Rovnicami 

19 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

16. Ing. Peter Sedlák a Emília 
Pod Rovnicami 15, 
Bratislava 

484  
Pod Rovnicami 

20 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

17. Emília Brčeková a spol.  
Šustekova 25,  
Bratislava 

485  
Pod Rovnicami 

25 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

18. Milan Bohunský a Ružena 
Segnerova 1, 
Bratislava 

486 
Pod Rovnicami 

25 1,97 01.01.2014 
31.12.2016 

 
b) 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 Parc. čís. 
lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od – do 

 
1. Ing. Peter Nagy a Jana 

Nad Dunajom 84, 
Bratislava 

3791, 3792 
Nad Dunajom 

502 0,59 01.01.2014 
31.12.2016 

 
c) Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami pre lode 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 Parc. čís. 
lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od – do 

1. OZTON  
Klub vodných športov 
Botanická 9, 
Bratislava 

časti 3128/1,  
3130/3, 3115/8 
garáže pre lode  
Karloveská zátoka, 
Bratislava 

100 
256 

0,99 
1,97 

01.01.2014 
31.12.2014 

2. Róbert Sedlák 
Záhradnícka 12,  
Bratislava 

časti  3130/3 
         3115/8 
garáž pre lode  
Karloveská zátoka, 
Bratislava 

21 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2014 
31.12.2014 

3. Vladimír Haman 
Kukučínova 12,  
Bratislava 

časti 3130/3,  
        3115/8 
garáž pre lode  
Karloveská zátoka, 
Bratislava 

29,2 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2014 
31.12.2014 

4. Jozef Benčúrik 
Devínska cesta 18,  
Bratislava 

časti 3130/3, 
3115/8 
garáže pre lode  
Karloveská zátoka, 
Bratislava 

51,3 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2014 
31.12.2014 
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B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 31.12.2013 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

C.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby v materiáloch týkajúcich sa predlžovania doby 
nájmu pozemkov pod stavbami a záhrad z titulu hodného osobitného zreteľa, boli informácie 
o jednotlivých sadzbách nájomného v zmysle platného VZN ako aj prehľad vývoja výšky 
nájomného od začiatku trvania nájmu do súčasnosti v jednotlivých konkrétnych prípadoch. 
 
 
K bodu 12. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 10) 
Žiadosť spoločnosti Dlhé Diely, s.r.o. Skalica o zriadenie vecného bremena na verejné 
osvetlenie vybudované na častiach pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 446/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
zriadenie vecného bremena in rem k  pozemkom registra „C“ vo vlastníctve Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, ako povinného z vecného bremena, zapísaným v katastri 
nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova Ves  
na liste vlastníctva číslo 4040  
- parc. č. 1426/672 o výmere 2684 m2, zastavané plochy a nádvoria a to na časť pozemku 
vyznačenú v priloženom geometrickom pláne čís. 42/2013 vyhotovenom dňa 12.10.2013 
Mariánom Černým, Vavilovova 8, Bratislava a  
na liste vlastníctve číslo 4708 na celé pozemky  
- parc. č. 1426/715 o výmere 10 m2, ostatné plochy 
- parc. č. 1426/716 o výmere 99 m2, ostatné plochy 
- parc. č. 1426/717 o výmere 23 m2, ostatné plochy 
zaťaženým vonkajším verejným osvetlením, vrátane káblov uložených pod zemským 
povrchom na vyššie uvedených pozemkoch v prospech oprávneného z vecného bremena 
Hlavného mesta SR Bratislavy, budúceho vlastníka objektu SO 13 – „vonkajšie verejné 
osvetlenie“.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov ako  povinného 
z vecného bremena strpieť vonkajšie verejné osvetlenie vybudované na častiach pozemkov 
v jeho vlastníctve a v práve oprávneného z vecného bremena užívať, udržiavať a opravovať 
vonkajšie verejné osvetlenie, vrátane káblov uložených pod zemským povrchom 
na zaťažených pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve povinného z vecného bremena, vstupovať 
na zaťažené nehnuteľnosti za účelom vykonania týchto opráv, údržby a rekonštrukčných prác 
na vonkajšom verejnom osvetlení a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 
porastu.  
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú. Ako ťarcha sa zapíše v častiach 
„C“ listov vlastníctva povinného z vecného bremena čís. 4040 a 4708, ktoré v prípade zmeny 
vlastníka zaťažených pozemkov, prípadne zmeny vlastníka objektu SO 13 – „vonkajšie 
verejné osvetlenie" prechádza na ich nadobúdateľov; 
 

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

T: 30.11.2013 
 
 
K bodu 13. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 11) 
Žiadosť občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Kuklovskej ul. č. 5 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 447/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

A.  schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov č. 101 
a 102 s podlahovou plochou 62,03 m2  a 62,19 m2, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového 
domu Kuklovská 5 v Bratislave občianskemu združeniu Ochrana dravcov na Slovensku, 
Sekurisova, Bratislava, účel nájmu sekretariát organizácie, zriadenie odbornej ornitologickej 
knižnice do 30.11.2016 za rovnakých finančných podmienok. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 20.11.2013 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

C.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby povinnou prílohou materiálov týkajúcich sa 
predlžovania prenájmov pozemkov, nebytových priestorov, ktoré budú v budúcom období 
predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva, boli dovtedy uzatvorené nájomné 
zmluvy. Súčasťou materiálov má byť prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby 
prenájmu. 
 
 
K bodu 14. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 12) 
Žiadosť Ing. Verony Medveckej o odkúpenie alikvotnej časti pozemkov pod bytovým 
domom 
 

UZNESENIE č. 448/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
podľa ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad osobitného 
zreteľa prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom 
Púpavová č. 39-43 
- parcela číslo 54 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m², 
- parcela číslo 55 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m², 
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- parcela číslo 56 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m², 
- parcela číslo 57 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m², 
katastrálne územie Karlova Ves vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7507/4922616, 
pre vlastníčku bytu č. 17 nachádzajúceho sa v bytovom dome Púpavová č. 39-45, súpisné 
č. 691, vo vchode Púpavová č. 43 za cenu 49,79 Eur/m². 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo veci konať. 
 
 
K bodu 15. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13) 
Žiadosť p. Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 449/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu: 
 

A.  schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov - obchodné priestory o výmere 28,50 m2 
a skladovacie a prevádzkové priestory o výmere 51,80 m2, celková plocha prenájmu je 
80,30 m2, nachádzajúce sa v objekte bývalých detských jaslí na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave 
p. Eve Baranovičovej – E.T.B., Donská 60, Bratislava, účel nájmu - chov a skladovanie 
akváriových rýb a predaj chovateľských a akváriových potrieb a pomôcok do 31.10.2016 
za rovnakých finančných podmienok. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 15.11.2013 
Na doplňujúci návrh poslanca Buzáša: 
 

C.  poveruje 
 
prednostu miestneho úradu preveriť skutočne využívanú rozlohu s deklarovanou výmerou 
prenajatých priestorov. 
 
 
K bodu 16. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 17) 
Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2013 
 

UZNESENIE č. 450/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej 
odmenu za 3. štvrťrok 2013 vo výške 1 585 Eur. 
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K bodu 17. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 19) 
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 451/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
Informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. 
 
 
K bodu 18. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 14) 
Žiadosť spoločnosti Cykluxsoft s.r.o. o prenájom priestorov v polyfunkčnom dome 
na Spieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 452/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov - kancelária s podlahovou plochou 
47,30 m2 nachádzajúca sa na 2. nadzemnom podlaží v polyfunkčnom dome na Spieszovej 2 
a Perneckej 37 v Bratislave, žiadateľovi spol. Cykluxsoft s.r.o., Kuklovská 15, Bratislava, 
účel nájmu - kancelária a sklad od 01.11.2013 na dobu neurčitú, za rovnakých finančných 
podmienok aké mal predchádzajúci nájomca. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 31.10.2013 
 
 
K bodu 19. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 15) 
Žiadosť Bratislavskej teplárenskej a.s. o odsúhlasenie realizácie investície – 
„Vybudovanie novej prípojky teplej vody pre obytný dom Novackého 2-8 a meracích 
modulov TÚV pre jednotlivé objekty zásobovaných z odovzdávajúcej stanice tepla 
(OST) 954 Nábělkova“ 
 

UZNESENIE č. 453/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  neschvaľuje 

 
z finančných prostriedkov uvedených v článku I. písm. b) Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve 
o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní dodávok tepla a teplej vody zo dňa 28.06.2013 
realizáciu investície Bratislavskej teplárenskej a.s. – „Vybudovanie novej prípojky teplej vody 
pre obytný dom Novackého 2-8 a meracích modulov TÚV pre jednotlivé objekty 
zásobovaných z odovzdávajúcej stanice tepla (OST) 954 Nábělkova“ tak ako bola predložená 
v liste doručenom mestskej časti dňa 02.08.2013. 
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Na doplňujúci návrh poslanca Buzáša: 
 

B.  upozorňuje 
 
predkladateľa na povinnosť vyhovieť žiadostiam vlastníkov bytov o montáž meracích 
zariadení TUV v zmysle § 17, ods. 1, písm. B zákona č. 99/2007, s tým, že správca siete 
zodpovedá za technické riešenie vrátane finančného krytia. 
 
 
K bodu 20. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón 
 

UZNESENIE č. 454/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
predložený návrh „Zadania ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5“. 
 

B.  odporúča 
 
predložený návrh „Zadania ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 doplniť v kapitole 9 o nasledovné: 
 
a) v Návrhu ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 rešpektovať uznesenie MiZ č. 260/2012, bod c), ktoré 
ukladá spracovateľovi ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 stanoviť 
1. maximálnu prípustnú podlažnosť stavieb do dvoch nadzemných podlaží a jedného 
podzemného podlažia, 
2. maximálny prípustný koeficient zastavanosti IZPmax=0,25, 
3. minimálny koeficient zelene KZmin=0,40, 
 
b) v Návrhu ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5 vytvoriť také podmienky, aby v území neboli prípustné 
bytové domy, 
 
c) po doplnení kapitoly 9 predloženého návrhu „Zadania ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5“ v zmysle 
bodov a), b) tento návrh Zadania predložiť na verejné prerokovanie v zmysle stavebného 
zákona. 
 

C.  berie na vedomie 
 
predložený návrh „Zadania ÚPN-Z Dlhé Diely 6 – východ“. 
 

D.  odporúča 
 
požiadať príslušný okresný úrad v Bratislave o posúdenie predmetného „Zadania ÚPN-Z Dlhé 
Diely 6 – východ“ v zmysle stavebného zákona. 
 

E.  súhlasí 
 
s ukončením prác na obstarávaní „Územného plánu zóny Karlova Ves - západná hranica“. 
 

F.  poveruje 
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 
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K bodu 21. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 18.1) 
Rôzne - Návrh poslanca Bendíka: Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného 
fondu 
 

UZNESENIE č. 455/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 4,3 % vlastných 
daňových príjmov za rok 2012 pre potreby kapitálových výdavkov pre havárie škôl a škôlok. 
 
 
K bodu 22. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 18.2) 
Rôzne - Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia v areáli ZŠ Alexandra 
Dubčeka 
 

UZNESENIE č. 456/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
ukladá prednostovi 

 
predložiť Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava - Karlova Ves rozhodnutia o povolení 
a podmienkach umiestnenia štyroch veľkorozmerných reklamných zariadení spoločností 
Gryf, Nubium a Ispa v školskom areáli ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 a kópie 
nájomných zmlúv týchto spoločností s vlastníkom nehnuteľností. 

T: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


