
 

 

      
 

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 25.01.2016 
 
 
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: - 
Neprítomní:  -  
Čas rokovania: 16.05 hod. - 19.05 hod.   
 
Program: 
 

1. Schválenie programu 
2. Zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry – Konzervatórium a Divadlo LUDUS, kreatívne 

centrum mladých, p. o. 
3. Návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia Karloveského športového klubu 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o organizácii 

miestneho referenda   
5. Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves    
6. 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 

7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na 
pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves  

8. Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a. s. o odkúpenie pozemku p. č. 1426/660 
9. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku za účelom vybudovania účelovej prístupovej 

komunikácie 
10. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

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

Bratislava-Karlova Ves 
12. Rôzne 
13. Záver 

 
 
 
K bodu 1 
Schválenie programu 
Komisia RPHSR zaraďuje do programu materiál  

 Zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry – Konzervatórium a Divadlo LUDUS, kreatívne 
centrum mladých, p.o. 

 Návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia Karloveského športového klubu 
 Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

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

Bratislava- Karlova Ves  
Za:8    Proti:0    Zdržal sa:0 
 



 

 2 

 
 
 
K bodu 2 
Zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry – Konzervatórium a Divadlo LUDUS, kreatívne 
centrum mladých, p.o.  
Komisia RPHSR odporúča predložený materiál predložiť na rokovanie miestnej rady. 
 Za:8    Proti:0    Zdržal sa:0 
 
K bodu 3 
Návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia Karloveského športového klubu 
Komisia RPHSR predložený materiál prerokovala a berie ho na vedomie.  
Za:7    Proti:0    Zdržal sa:0 
              
K bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o organizácii 
miestneho referenda    
Komisia RPHSR  prerokovala predmetný návrh a odporúča tento materiál predložiť na rokovanie 
miestnej rady. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
              
K bodu 5 
Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves    
Komisia RPHSR odporúča uložiť prednostovi miestneho úradu zabezpečenie prehľadu 
demografických údajov detí a mládeže s výhľadom na 3 roky do 30.05.2016. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0    
          
K bodu 6 
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 RPHSR prerokovala návrh a odporúča zaradiť materiál do programu rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
              
K bodu 7 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky 
v k.ú. Bratislava-Karlova Ves  
Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál s ktorým súhlasí, s výnimkou úpravy doby nájmu 
od 01.03.2016 do 01.09.2016 pre nájomcu Večierka Z&V, spol. s.r.o. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
 
K bodu 8 
Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a .s. o odkúpenie pozemku p. č. 1426/660  
Komisia RPHSR prerokovala žiadosť,  neodporúča vyhovieť žiadosti a neodporúča predložiť 
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
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K bodu 9  
Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku za účelom vybudovania účelovej prístupovej 
komunikácie 
Komisia RPHSR prerokovala žiadosť,  neodporúča vyhovieť žiadosti a neodporúča predložiť 
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
 
K bodu 10  
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava- Karlova Ves 
Komisia RPHSR  odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zámer spracovania PHSR. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
 
K bodu 11  
Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves  
Komisia RPHSR  súhlasí s predloženým materiálom, pričom s konkrétnym pomenovaním ulíc 
komisia nevyjadrila súhlas. 
Za:6    Proti:0    Zdržal sa:0 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Eva Osrmanová 
tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 26.01.2016 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Mgr. Peter Buzáš, v. r. 
                                                                                        predseda komisie RPHSR    


