
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A
zo 17.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  18. 10. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Stanovisko miestneho  zastupiteľstva k návrhu  Dodatku Štatútu hlavného  mesta  SR
Bratislavy o pôsobnosti hlavného  mesta a mestských častí v oblasti trov konania  s
prejednaním priestupku a o prerozdelení výnosu dane z nehnuteľnosti.

2. Návrh dodatku k Štatútu hlavného  mesta  SR Bratislavy  vo  veci  správy  miestneho
poplatku za rozvoj.

3. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.

4. Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a priľahlého areálu.

5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

17. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 15.12 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová,
ktorá privítala  prítomných  poslancov.  Svoju  neprítomnosť  ospravedlnili  poslanci  Bendík  a
Šíbl. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je miestna rada uznášaniaschopná. 

Za overovateľov zápisnice  miestna rada zvolila  na návrh starostky poslancov Savčinského
a Záhradníka.               .                  
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Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál  Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy  o  pôsobnosti  hlavného  mesta  a  mestských  častí  v  oblasti  trov  konania  s
prejednaním  priestupku  a  o  prerozdelení  výnosu  dane  z  nehnuteľnosti uviedla  podrobne
starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti hlavného
mesta a  mestských častí v  oblasti trov konania  s prejednaním priestupku a o prerozdelení
výnosu  dane  z  nehnuteľnosti a    odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Materiál  Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho
poplatku za rozvoj  uviedla podrobne starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh dodatku k Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Materiál  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj  uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva  k návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR Bratislavy  o
miestnom  poplatku  za  rozvoj  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 4
Materiál  Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a priľahlého areálu uviedla
starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosti  o  prenájom
priestorov  budovy Veternicová  20  a  priľahlého  areálu  a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   5   – Rôzne

Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  17.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.25  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Ján Hrčka, v. r.
starostka prednosta

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Mgr. Richard Savčinský                                 ......................................................

                                   v. r.
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník     ......................................................                         
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