
 

 

      
 

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

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 30.01.2017 
 
 
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Ing. Dagmar Hladká, Mgr. Anton Šmotlák 
Neprítomní:  -  
Čas rokovania: 16.10 hod. - 18.15 hod.   
 
Program: 
 

1. Schválenie programu 
2. Informačný materiál o stave “sídliskových“ športovísk v MČ Karlova Ves 
3. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv, na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves  
4. Žiadosť  Vladislavy  Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. 

Bratislava-Karlova Ves do výlučného vlastníctva   
5. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov v KCK pre SLOVENSKÝ SKAUTING 

o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava  
6. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov v KCK pre Slovenský skauting, 70. zbor 

Bratislava  
7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v KCK pre účely skúšobne, v zast. Jakub Ursiny, 

Klenová 26, 831 01 Bratislava  
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom 

poplatku za rozvoj  
9. Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru  
10. Žiadosť p. Ľubomíra  Bánoczkého o  predĺženie nájmu nebytového priestoru 
11. Rôzne 
12. Informačný materiál o posilňovni Karloveského športového klubu na Janotovej 12 
13. Záver 

 
 
 
K bodu 1 
Schválenie programu 
Komisia RPHSR 
a) zaraďuje do programu materiál s názvom Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 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 s účinnosťou od 06. marca 2017 
Za: 0    Proti: 4    Zdržal sa: 1 
  
b) navrhuje zaradiť bod 3 za bod rôzne bez prerokovania a schvaľuje program rokovania 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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K bodu 2 
Informačný materiál o stave “sídliskových“ športovísk v MČ Karlova Ves 
Komisia RPHSR  
a) žiada doplniť materiál o vlastnícke vzťahy 
b)odporúča prednostovi využiť informáciu o stave sídliskových športovísk pre spracovanie 
štrukturovaného materiálu, kde sa uprednostní realizácia cez dobrovoľnícke aktivity a vlastné 
kapacity (VPS) v roku 2017 s prihliadnutím  na časovú a finančnú náročnosť s výhľadom na rok 
2018 
c) zároveň komisia odporúča ad hoc zriadenie pracovnej skupiny 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv, na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves  
Komisia RPHSR  
a) súhlasí s predloženým materiálom 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
b) žiada preskúmať právny stav vo veci automatického prechodu nájomného vzťahu v prípade 
zmeny vlastníckeho vzťahu garáže, v prípade kladného výsledku spracovať nové nájomné zmluvy  
s klauzulou automatického prechodu vlastníckeho vzťahu   
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
              
K bodu 4 
Žiadosť  Vladislavy  Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. 
Bratislava-Karlova Ves do výlučného vlastníctva      
Komisia RPHSR  navrhuje žiadosti nevyhovieť 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
              
K bodu 5  
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov v KCK pre SLOVENSKÝ SKAUTING o. 
z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava    
Komisia RPHSR odporúča návrh nájmu nebytových priestorov odsúhlasiť tak ako je predložený a 
do nájomnej zmluvy zapracovať nefinančné plnenie tak, ako je v odôvodnení a odporúčaní. 
Za: 4    Proti: 1    Zdržal sa: 0    
          
K bodu 6 
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov v KCK pre Slovenský skauting, 70. zbor 
Bratislava  
Komisia RPHSR odporúča  návrh nájmu nebytových priestorov odsúhlasiť tak ako je predložený a 
do nájomnej zmluvy zapracovať nefinančné plnenie tak, ako je v odôvodnení a odporúčaní. 
Za: 4    Proti: 1    Zdržal sa: 0 
              
K bodu 7 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v KCK pre účely skúšobne, v zast. Jakub Ursiny, 
Klenová 26, 831 01 Bratislava  
Komisia RPHSR žiada preveriť, či kolaudačné rozhodnutie na objekt Karloveského centra kultúry 
na Molecovej ul. č. 2 umožňuje využívať miestnosť č. 19 na nácvik hudobnej skupiny. 
Za: 1    Proti: 0    Zdržal sa: 4 
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K bodu 8 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom 
poplatku za rozvoj   
Komisia RPHSR odporúča predmetný návrh posunúť na rokovanie MiR a MiZ 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 9  
Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru  
Komisia RPHSR odporúča nájomnú zmluvu doplniť o vetu, ak by nájom bránil vlastníkovi v 
užívaní garáží, nájomca priestor vyprace a uvedie do pôvodného stavu. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 10  
Žiadosť p. Ľubomíra  Bánoczkého o  predĺženie nájmu nebytového priestoru 
Komisia RPHSR  odporúča vykonať fyzickú obhliadku priestorov, bez potreby fotodokumentácie.  
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
Komisia pri hlasovaní nebola uznášania schopná.  
 
 
Komisia RPHSR sa pri prerokovávani bodu  č. 10  stala neuznášaniaschopná, predseda komisie 
RPHSR následne ukončil rokovanie komisie.  
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Eva Osrmanová 
tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 31.01.2017 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 

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


