
 

 

 
 
      
 

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

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 06.06.2016 
 
 
 
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: - 
Neprítomní:    
Čas rokovania: 16.16 hod. - 21.04 hod.   
 
Program: 
 

1. Schválenie programu 
2. Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Veternicová 20 
3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení 

Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí  a o zmene a doplnení Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 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 Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015 
5. Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 

rok 2017 
6. Návrh Dodatku č. 2 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves  
7. Návrh Rokovacieho poriadku miestnej rady  
8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves  
9. Výzva Miroslava Kadnára, Pod Rovnicami 26, Bratislava o nájom pozemku vo vnútrodvore 

bytového domu na Púpavovej ulici v k.ú. Karlova Ves  
10. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol. o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č. 1200 a 

1214 na Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží  
11. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. Bratislava o dlhodobý nájom nebytového priestoru v 

stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave  
12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia  
13. Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova 

Ves a návrh na úpravu dátumu zriadenia. 
14. Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová 20  
15. Predĺženie nájomnej zmluvy - spol. WESTEC, spol. s r.o. 
16. Nebytové priestory Majerníkova 62 – informácia o nájmoch 
17. Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20  
18. Informačný materiál o činnosti Karloveského športového klubu 
19. Informačný materiál o stave „sídliskových“ športovísk v MČ Karlova Ves  
20. Rôzne 
21. Záver 

 
 
 



 

 

 
 
K bodu 1 
Schválenie programu 
Komisia RPHSR presunula bod č. 17 Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Veternicova 20 ako 
bod 2, doplnila do programu materiál Informačný materiál o činnosti Karloveského športového 
klubu ako bod 18 a materiál Informačný materiál o stave „sídliskových“ športovísk v MČ Karlova 
Ves ako bod 19 a schválila program. 
 Za: 8    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Veternicová 20 
Komisia RPHSR žiada doplniť materiál pre rokovanie MiZ o konkretizáciu priestorov, vyčísliť 
náklady na priestory užívané výlučne žiadateľom a vyčísliť náklady za podielovo užívané priestory.  
Za: 7    Proti: 1    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení 
Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí  a o zmene a doplnení Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 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 predložený materiál a odporúča tento materiál na zasadanie MiZ. 
Za: 4    Proti: 2    Zdržal sa: 1 
              
K bodu 4 
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015 
Komisia RPHSR  prerokovala  Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a 
navrhuje materiál predložiť na rokovanie Miz. 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
              
K bodu 5 
Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 
rok 2017 
Komisia RPHSR súhlasí s materiálom a odporúča predložiť materiál na rokovanie MiZ.  
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0    
          
K bodu 6 
Návrh Dodatku č. 2 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves  
Komisia RPHSR materiál prerokovala a odporúča ho predložiť na prerokovanie do MiZ. 
Za: 6    Proti:0    Zdržal sa:0 
              
K bodu 7 
Návrh Rokovacieho poriadku miestnej rady   
Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál spolu a odporúča predložiť na prerokovanie do 
MiR.   
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 



 

 

 
K bodu 8 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves   
Komisia RPHSR : 
bod A  - prerokovala materiál a nemám námietky 
bod B  - doplniť materiál o informácie či výmera prenajatej plochy je vrátane letnej terasy 
       - doplniť potvrdenie o zaevidovaní nehnuteľnosti na daňové účely 
  - doložiť potvrdenie o zabezpečení odvozu a likvidácie odpadu 
  - preukázať parkovacie miesta pre zásobovanie 
  - vysvetliťdôvody, prečo sa kúpna zmluva nemá vkladať do katastra nehnuteľností   
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9  
Výzva Miroslava Kadnára, Pod Rovnicami 26, Bratislava o nájom pozemku vo vnútrodvore 
bytového domu na Púpavovej ulici v k.ú. Karlova Ves  
Komisia RPHSR po prerokovaní výzvy  požaduje doplniť dôvodovú správu o analýzu 
nevyhnutnosti využívania ihriska  na p.č. 129/2, resp. možnosť náhrady ihriska na p.č. 110/3 
vrátane presunu hracích prvkov, s preferenciou doplnenia hracích prvkov a vybavenia na p.č. 110/3. 
Za: 4    Proti: 1    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10  
Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol. o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č. 1200 a 
1214 na Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží    
Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča pripraviť nájomnú zmluvu v zmysle vyjadrenia 
primátora. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11  
Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. Bratislava o dlhodobý nájom nebytového priestoru v 
stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave   
Komisia RPHSR  prerokovala žiadosť  a požaduje doplniť materiál o alternatívu o využití 
predmetných priestorov na parkovanie pre obyvateľov mestskej časti v réžii mestskej časti.  
Za: 4   Proti: 1    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12  
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia     
Komisia RPHSR  odporúča materiál predložiť do MiR. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13  
Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves a návrh na úpravu dátumu zriadenia     
Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča ho doplniť  o odmeňovanie členov dozorného 
orgánu. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 



 

 

 
K bodu 14  
Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová 20     
Komisia RPHSR   prerokovala materiál a odporúča materiál na rokovanie MiZ. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 15  
Predĺženie nájomnej zmluvy - spol. WESTEC, spol. s r.o.    
Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča zvýšiť sumu za m2 /rok na 70 €/ m2 /rok . 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 16  
Nebytové preistory Majerníkova 62 – informaácia o nájmoch     
Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča vypustiť bod. B a C z návrhu uznesenia 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 17  
Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20  
Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča pokračovať v projekte a zámer premietnuť do 
PHSR. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

K bodu 18  
Informačný materiál o činnosti Karloveského športového klubu  
Komisia RPHSR  berie prerokovaný materiál na vedomie. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

K bodu 19  
Informačný materiál o stave „sídliskových“ športovísk v MČ Karlova Ves 
Komisia RPHSR  berie prerokovaný materiál na vedomie. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Eva Osrmanová 
tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 07.06.2016  
 
 
 

 
 

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


