
Zápisnica 
z 8. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 27.1.2016 

 
Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 205 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Hostia: A. Majka, vedúca Odd. kultúry a médií, B. Heldes 
Čas rokovania: 16.05 – 17.25 
 
Program: 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o 
organizácii miestneho referenda  

2. Vyhlásenie miestneho referenda na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  
3. Návrh VZN č........./2016 zo 16.februára 2016 o určení školských obvodov pre základné 

školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

4. Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 

5. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava- Karlova Ves 

6. Informácia oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných aktivitách  
7. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 1/2016 a 

príprava č. 2/2016 (informácia) 
8. Rôzne  

 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. D. Záhradníková. Na úvod 
predstavila Branislava Heldesa povereného zabezpečením komunikácie s verejnosťou a médiami. 
Predsedníčka ďalej navrhla vypustiť z programu bod 2 a doplniť ako bod 5 materiál Zámer 
spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- 
Karlova Ves, ktorý bol daný na prerokovanie dodatočne. 
Komisia KM schválila predložený návrh programu zasadnutia. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o organizácii miestneho referenda  
Komisia KM súhlasí s predloženým návrhom a odporúča návrh VZN schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3. 
Návrh VZN č........./2016 zo 16.februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a 
spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a 
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
Komisia KM súhlasí s predloženým návrhom a odporúča návrh VZN schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4.  
Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 
Komisia KM berie predložený materiál na vedomie. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava- Karlova Ves 



Komisia KM berie predložený materiál na vedomie. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6.  
Informácia oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných aktivitách  
Vedúca oddelenia kultúry informovala o plánovaných aktivitách na nasledujúce obdobie a o návrhu 
nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2 so štátnym konzervatóriom a 
divadlom LUDUS. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu vedúcej oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných 
aktivitách a odporúča návrh nájomných zmlúv v KCK so štátnym konzervatóriom a divadlom 
LUDUS schváliť. 
Prítomní: 7        Za: 7       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 1/2016 a 
príprava č. 2/2016 (informácia) 
M. Špejl poverený vedením redakcie mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov 
informoval o vydaní prvého čísla mesačníka a s tým súvisiacich činnostiach. Informoval tiež o stave 
príprav nasledujúceho čísla. Členovia komisie sa vyjadrovali k vydanému číslu, predkladali svoje 
pripomienky a návrhy. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu o vydaní prvého čísla mesačníka KARLOVA VES – 
noviny všetkých Karlovešťanov a vyjadruje svoje poďakovanie kolektívu redakcie za jeho prípravu 
a zabezpečenie vydania. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Zapísal: 
Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 27.1.2016 

 
 

   Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


