
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 352 – 376/ 2013 
 

Z 18. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 30. 4. 2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Návrh poslanca Zajaca: Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní 
služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s Bratislavskou teplárenskou a.s. 
UZNESENIE č. 352/ 2013 - výkon uznesenia bol pozastavený v častiach A. až C. 
 
2. Návrh poslanca Martinického: Školské námestie 
UZNESENIE č. 353/ 2013 
 
3. Návrh poslanca Kadnára: Návrh Organizačného poriadku Karloveského športového klubu 
UZNESENIE č. 354/ 2013 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
4. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 18. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 355/ 2013 
 
5. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 356/ 2013 
 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách 
UZNESENIE č. 357/ 2013 
 
7. Bezodplatný prevod majetku - novovybudovaného verejného osvetlenia na ulici Kuklovská 
č. 9 - 39 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
UZNESENIE č. 358/ 2013 
 
8. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 359/ 2013 
 
9. Žiadosť Anny Havranovej - Súkromné školské stravovacie zariadenie o predĺženie zmluvy 
o prenájme priestorov v ZŠ Karloveská 61 
UZNESENIE č. 360/ 2013 
 
10. Žiadosť Márie Stredanskej o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov - školského bufetu 
v priestoroch SŠ Tilgnerova v Bratislave 
UZNESENIE č. 361/ 2013 
 
11. Žiadosť o dotáciu OZ ODYSEUS, Haanova 10, Bratislava, Projekt: „Spoločne za zdravie 
pre ohrozené komunity“ vo výške 4 953,70 Eur 
UZNESENIE č. 362/ 2013 
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12. Žiadosť o dotáciu TK Danube Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava, Projekt: 
„Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2013 – 3. fáza ARS INTEGRA“ vo výške 3 000,- Eur 
UZNESENIE č. 363/ 2013 
 
13. Žiadosť o dotáciu Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, 841 05 
Bratislava, Projekt: „Tanec na kolesách IX – Tatry 2013“ vo výške 3 000,- Eur 
UZNESENIE č. 364/ 2013 
 
14. Žiadosť o dotáciu OZ Lúka, Veternicová 31, 841 05 Bratislava, Projekt: „Budúca činnosť 
občianskeho združenia“ vo výške 1 800,- Eur 
UZNESENIE č. 365/ 2013 
 
15. Žiadosť o dotáciu Vodácky klub Tatran, Botanická 11, 841 04 Bratislava, Projekt: „Letný 
vodácky výcvik kajakárov“ vo výške 1 200,- Eur 
UZNESENIE č. 366/ 2013 
 
16. Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov, Nám. Sv. Františka 4, Bratislava, Projekt: „Detský 
letný tábor“ vo výške 1 000,- Eur 
UZNESENIE č. 367/ 2013 
 
17. Žiadosť o dotáciu Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras, o.z., Ľ. Fullu 40, 
Bratislava, Projekt: „Rytieri na Kráľovej hore, Templári deťom“ vo výške 1 000,- Eur 
UZNESENIE č. 368/ 2013 
 
18. Žiadosť o dotáciu Maratónsky klub národného maratónu, o.z., Strečnianska 3, Bratislava, 
Projekt: „Karloveský polmaratón a maratón 2013“ 
UZNESENIE č. 369/ 2013 
 
19. Spoluúčasť MČ Bratislava - Karlova Ves na projekte umiestnenia cyrilometodského 
dvojkríža na vrchole Devínskej Kobyly pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie 
UZNESENIE č. 370/ 2013 
 
20. Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou 
miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou 
UZNESENIE č. 371/ 2013 
 
21. Žiadosť o dotáciu Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava, 
Projekt: „10. výročie Spojenej školy sv. Františka z Assisi“ 
UZNESENIE č. 372/ 2013 
 
22. Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2013 
UZNESENIE č. 373/ 2013 
 
23. Plnenie uznesení MiZ splatných k 18. MiZ 2013 
UZNESENIE č. 374/ 2013 
 
24. Rôzne - Návrh poslaneckého klubu SMER-SD: Návrh na odvolanie a voľbu člena Rady 
KŠK 
UZNESENIE č. 375/ 2013 
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25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 376/ 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. 352 - 376/2013. 
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K bodu 1. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1) 
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve 
o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s Bratislavskou 
teplárenskou a.s. 
 

UZNESENIE č. 352/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  ukladá prednostovi 

 
predložiť mestskou časťou, ktorá je v koncesnej zmluve definovaná ako zadávateľ, 
odsúhlasený účtovný stav predmetov koncesie, ktorý vznikol technickým zhodnotením 
sekundárnych rozvodov tepla a teplej vody vykonaný koncesionárom v rokoch 2008 a 2013.  
Označiť tento súpis ako aktualizáciu prílohy č. 1 a ustanoviť ho tak neoddeliteľnou súčasťou 
koncesnej zmluvy. 
Tento zadávateľom overený účtovný stav predmetov koncesie stanoví akceptovateľnú sumu 
preinvestovaných a tým aj nepreinvestovaných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu 
sekundárnych rozvodov tepla a teplej vody a stene sa predmetom dodatku ku Koncesnej 
zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s Bratislavskou 
teplárenskou a.s. 
 

T: 17. máj 2013 
 

B.  ukladá prednostovi 
 
predložiť členom pracovnej komisie návrh zmluvy, ktorý pred uzávierkou materiálov do 
miestneho zastupiteľstva doručila mestskej časti spoločnosť BAT a.s. a zvolať najneskôr 
v týždni od 13. do 17. mája 2013 pracovné stretnutie komisie MČ - BAT a.s. s cieľom 
pripraviť uznesenie, ktoré by poverilo starostku mestskej časti podpísať s koncesionárom 
dodatok ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej 
vody, v termíne stanovenom koncesnou zmluvou teda do 30.6.2013. 
 

T: 17. máj 2013 
 

C.  ukladá prednostovi 
 
predložiť do komisií, miestnej rady a na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
pracovnou skupinu MČ – BAT a.s. akceptovateľný návrh dodatku ku Koncesnej zmluve 
o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody, ktorý bude obsahovať 
zadávateľom odsúhlasený účtovný stav predmetov koncesie, ktorý vznikol technickým 
zhodnotením sekundárnych rozvodov tepla a teplej vody vykonaný koncesionárom v rokoch 
2008 a 2013. 
 

T: na najbližšie zasadnutie MiZ 
 

D.  ukladá prednostovi 
 
predložiť analýzu krokov a postupností, ktoré bude musieť mestská časť vykonať, aký budú 
mať právny dopad a finančný nárok pre rozpočet mestskej časti v prípade ak by mestská časť 
(zadávateľ) a BAT a.s. (koncesionár) v zmluvou stanovenom čase nepodpísali dodatok ku 
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Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody a bola 
by teda mestská časť nútená zmluvu s BAT a.s. skrátiť koncesnú dobu, alebo jednostranne 
odstúpiť od koncesnej zmluvy tak, ako to určuje odsek 6. článku VII. Koncesnej zmluvy 
o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s Bratislavskou 
teplárenskou a.s. 
 

T: na najbližšie zasadnutie MiZ 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 352/2013 v častiach A. až C. pozastavujem 
dňom 10.05.2013 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 2. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1a) 
Návrh poslanca Martinického: Školské námestie 
 

UZNESENIE č. 353/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  žiada 

 
zvolať verejné zhromaždenie za účelom prezentácie pripravovanej rekonštrukcie Školského 
námestia. 

B.  žiada 
 
aby na túto prezentáciu miestny úrad pripravil nasledovné výkresy a dokumenty: 
- pôdorys námestia s vyznačenými objektami škôl, kostola a cesty, ktoré ho ohraničujú, 

s vyznačeným jestvujúcim stavom zelene, peších komunikácií na námestí a hranice časti 
námestia, na ktorej sa plánuje rekonštrukcia, 

- pôdorys navrhovaného nového stavu v rovnakej mierke, podobnej grafike, tiež 
s vyznačením ohraničujúcich objektov,  

- výpis - počet odstránených jestvujúcich a navrhovaných nových svietidiel,  
- výpis - počet odstránených jestvujúcich a navrhnutých nových lavičiek, s rozlíšením, či ide 

o lavičky s operadlom alebo bez neho, 
- zoznam - počet a druh odstránených jestvujúcich hracích prvkov a preliezok pre deti, 

z vyobrazením (foto) aspoň najväčších z nich,  
- zoznam - počet a druh nových hracích prvkov vrátane ceny,  
- počet navrhnutých odstránených a nových stromov. 
 

T: do konca mája  
a pred podpísaním zmluvy  

o realizácii stavby 
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K bodu 3. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1c) 
Návrh poslanca Kadnára: Návrh Organizačného poriadku Karloveského športového 
klubu 
 

UZNESENIE č. 354/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Organizačný poriadok Karloveského športového klubu. 
 
Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 354/2013 pozastavujem dňom 10.05.2013 
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 4. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 18. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 355/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na doplňujúci návrh poslankyne Grey a poslankyne Hladkej: 
 

A.  berie na vedomie 
 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 18. zasadnutiu MiZ 2013. 
 

B.  žiada miestnu kontrolórku 
 
preveriť, či je v súlade so zákonom výkon zimnej údržby v mesiaci marec firmou 
J&T Facility Management, s ktorou bola podpísaná zmluva na túto činnosť a zároveň firmou 
ESP, s ktorou nie je uzatvorená zmluva. 
 

C.  žiada prednostu 
 
aby zabezpečil zakomponovanie zberu, odvozu komunálneho odpadu a odvozu zhrabkov, ako 
aj ďalších činností spojených s kosením do súťažných podmienok tak, aby vysúťažená cena 
bola konečná, bez dodatočných objednávok jednotlivých úkonov.  
 

T: do všetkých súťaží od dnešného dňa 
 
 
 



 7 

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

UZNESENIE č. 356/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – február 2013. 
 
 
K bodu 6. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách 
 

UZNESENIE č. 357/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na procedurálny návrh poslanca Záhradníka: 
 

A.  neodporúča schváliť 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
vozidiel na miestnych komunikáciách. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

B.  poveruje komisiu 
 
zloženú z poslancov zvolenú miestnym zastupiteľstvom, ktorá sa venovala návrhu parkovacej 
politiky mesta, aby sa v súčinnosti s miestnym úradom začala zaoberať spôsobom, akým 
vznikne parkovacia politika mestskej časti. 
 
 
K bodu 7. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Bezodplatný prevod majetku - novovybudovaného verejného osvetlenia na ulici 
Kuklovská č. 9 - 39 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

UZNESENIE č. 358/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
bezodplatný prevod majetku - novovybudovaného verejného osvetlenia na ulici Kuklovská 
č. 9 – 39 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
K bodu 8. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova 
Ves 
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UZNESENIE č. 359/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
a) Predĺženie doby nájmu na pozemok– záhradu v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa nasledovnej nájomníčke: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/Eur 

Doba nájmu 
od – do 

 
1. Mgr. Monika Mannová 

 
Časť 2360/23 
Dolné Krčace 

340 0,78 01.07.2013 
30.06.2018 

 
b) Predĺženie doby nájmu na pozemky pod predajnými stánkami v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 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/Eur 

Doba nájmu 
od – do 

1. Danka Kissová  
 

1669/243 
stánok - textil 
trhovisko Pribišova 

17 39,50 01.07.2013 
30.06.2018 

2. Guido Paradiso 1669/244 
stánok-pizza-bagety 
trhovisko Pribišova 

17 39,50 01.07.2013 
30.06.2018 

3. Miroslav Hlavinka 1669/246 
časť 1669/249 
stánok - zmrzlina 
trhovisko Pribišova 

17 
8 

39,50 
5,96 

01.07.2013 
30.06.2018 

4. Štefan Chmelár 1669/250 
časť 1669/249 
stánok - cukráreň 
trhovisko Pribišova 

35 
17 

39,50 
5,96 

01.07.2013 
30.06.2018 

5. Róbert Kiss 1669/519 
stánok - kvety 
trhovisko Pribišova 

10 39,50 01.07.2013 
30.06.2018 

 
B.  splnomocňuje 

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

T: 30.06.2013 
 
 
K bodu 9. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8) 
Žiadosť Anny Havranovej - Súkromné školské stravovacie zariadenie o predĺženie 
zmluvy o prenájme priestorov v ZŠ Karloveská 61 
 

UZNESENIE č. 360/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

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 - priestory v Základnej škole Karloveská 
61 v Bratislave, žiadateľovi Anne Havranovej - Súkromné stravovacie zariadenie, Karloveská 
61, Bratislava, IČO: 37604449 na účely výkonu jej činnosti v súlade s vydaným 
živnostenským listom do 31.07.2015. 
 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 10. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 9) 
Žiadosť Márie Stredanskej o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov - školského 
bufetu v priestoroch SŠ Tilgnerova v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 361/2013 
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: 
 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov - priestory - školský bufet v Spojenej škole 
Tilgnerova 14 v Bratislave, žiadateľovi Márii Stredanskej, Belinského 6, Bratislava, 
IČO: 44265921 na účely výkonu jej činnosti v súlade s vydaným živnostenským listom 
do 31.07.2017. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 11. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 10) 
Žiadosť o dotáciu OZ ODYSEUS, Haanova 10, Bratislava, Projekt: Spoločne za zdravie 
pre ohrozené komunity vo výške 4 953,70 Eur 
 

UZNESENIE č. 362/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
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A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre OZ ODYSEUS, Haanova 10, Bratislava na projekt: „Spoločne za zdravie pre 
ohrozené komunity“ v sume 500,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 12. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 11) 
Žiadosť o dotáciu TK Danube Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava, Projekt: 
Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2013 – 3. fáza ARS INTEGRA vo výške 3 000,- Eur 
 

UZNESENIE č. 363/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre TK „DANUBE“ Bratislava, o.z., Janotova ul.14, 841 05 Bratislava na projekt: 
„Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2013 – 3. Fáza ARS INTEGRA“ v sume: 500,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 13. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 12) 
Žiadosť o dotáciu Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, 841 05 
Bratislava, Projekt: Tanec na kolesách IX – Tatry 2013 vo výške 3 000,- Eur 
 

UZNESENIE č. 364/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, o.z., Janotova ul.14, Bratislava 
na projekt: „Tanec na kolesách IX – Tatry 2013“ v sume: 500,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
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K bodu 14. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13) 
Žiadosť o dotáciu OZ Lúka, Veternicová 31, 841 05 Bratislava, Projekt: Budúca činnosť 
občianskeho združenia vo výške 1 800,- Eur 
 

UZNESENIE č. 365/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre OZ LÚKA, o.z., Veternicová 31, 841 05 Bratislava na projekt: „Budúca činnosť 
občianskeho združenia: podujatia v prírode, aktivity na Kráľovej hore s cieľom propagovať 
dôležitosť ochrany prírodného prostredia: medzinárodný deň detí, šarkaniáda, čistenie 
prírodného prostredia na Kráľovej hore, pripomienkovanie materiálov a účasť na konaniach 
v Karlovej Vsi, územný plán mesta Bratislava, prípadné verejné zhromaždenia, petície, 
vystúpenia na miestnom, mestskom zastupiteľstve, medializácia“ v sume 1 000,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 15. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 14) 
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub Tatran, Botanická 11, 841 04 Bratislava, Projekt: 
Letný vodácky výcvik kajakárov vo výške 1 200,- Eur 
 

UZNESENIE č. 366/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Vodácky klub Tatran Karlova Ves, o.z., Botanická 11, Bratislava na projekt: 
„Letný vodácky výcvik kajakárov“ v sume 1 000,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 16. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 15) 
Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov, Nám. Sv. Františka 4, Bratislava, Projekt: Detský 
letný tábor vo výške 1 000,- Eur 
 

UZNESENIE č. 367/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Kláštor minoritov v Bratislave, cir. org., Nám. sv. Františka 4, Bratislava 
na projekt: „Detský letný tábor“ v sume 1 000,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 17. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16) 
Žiadosť o dotáciu Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras, o.z., Ľ. Fullu 40, 
Bratislava, Projekt: Rytieri na Kráľovej hore, Templári deťom vo výške 1 000,- Eur 
 

UZNESENIE č. 368/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras, o.z., Ľ. Fullu 40, Bratislava 
na projekt: „Rytieri na Kráľovej hore, Templári deťom“ v sume 500,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 18. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 16.1) 
Žiadosť o dotáciu Maratónsky klub národného maratónu, o.z., Strečnianska 3, 
Bratislava, Projekt: „Karloveský polmaratón a maratón 2013“ v sume 3 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 369/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej: 
 

A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Maratónsky klub národného maratónu, o.z., Strečnianska 3, Bratislava na projekt: 
„Karloveský polmaratón a maratón 2013“v sume 1 000,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
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K bodu 19. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 17) 
Spoluúčasť MČ Bratislava - Karlova Ves na projekte umiestnenia cyrilometodského 
dvojkríža na vrchole Devínskej Kobyly pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie 
 

UZNESENIE č. 370/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na doplňujúci návrh poslanca Žiačika: 
 

A.  schvaľuje 
 
spoluúčasť MČ Bratislava - Karlova Ves na projekte umiestnenia cyrilometodského dvojkríža 
na vrchole Devínskej Kobyly pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie a zároveň schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 
mestskej časti vo výške 625,- Eur. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať. 
 
 
K bodu 20. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 17.1) 
Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou 
miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou 
 

UZNESENIE č. 371/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

A.  odsudzuje 
 
akékoľvek fyzické násilie na deťoch. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 
 

B.  vyjadruje nesúhlas 
 
s fyzickými útokmi a žiada p. poslankyňu Čahojovú, aby k danej situácii zaujala písomné 
stanovisko. 
 
 
K bodu 21. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 17a) 
Žiadosť o dotáciu Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava 
Projekt: 10. výročie Spojenej školy sv. Františka z Assisi vo výške 2 000 Eur 
 

UZNESENIE č. 372/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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A.  schvaľuje 
 
dotáciu pre Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava na projekt: 
„10. výročie Spojenej školy sv. Františka z Assisi“ v sume: 2 000,- Eur. 
 

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

T: 20.05.2013 
 
 
K bodu 22. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 18) 
Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2013 
 

UZNESENIE č. 373/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej 
odmenu za 1. štvrťrok 2013 vo výške 1 585,- Eur. 
 
 
K bodu 23. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 18a) 
Plnenie uznesení MiZ splatných k 18. MiZ 2013 
 

UZNESENIE č. 374/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 18. MiZ 2013. 
 

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

1. Ing. Hanulíková, starostka MČ 199/2012 31.05.2012 30.11.2013 
2. Ing. Hanulíková, starostka MČ 255/2012/B ihneď 31.12.2013 
3. Ing. Hanulíková, starostka MČ 294/2012 MiZ 29.1.2013 31.12.2013 
4. Ing. Hanulíková, starostka MČ 309/2012 ihneď 31.12.2013 
5. JUDr. Velček, prednosta MÚ 330/2013 30.04.2013 MiZ 25.6.2013 
6. JUDr. Velček, prednosta MÚ 349/2013/B ihneď 31.07.2013 
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K bodu 24. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 19) 
Rôzne - Návrh poslaneckého klubu SMER-SD: Návrh na odvolanie a voľbu člena Rady 
KŠK 
 

UZNESENIE č. 375/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  odvoláva 

 
poslankyňu PhDr. Alenu Schinglerovú z Rady KŠK. 
 

B.  volí 
 
poslankyňu Mgr. Ľubicu Hulajovú za členku Rady KŠK. 
 
 
K bodu 25. (Materiál k bodu bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 20) 
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 376/2013 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
Informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 


