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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

A.  berie na vedomie 
 

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 3/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), 
b) uznesenie č. 22/2014 (2. MiZ, 10.2.2015), 
c) uznesenie č. 26/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
d) uznesenie č. 37/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), 
e) uznesenie č. 42/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), 
f) uznesenie č. 43/2015/B2. (3. MiZ, 17.3.2015). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C2  (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010), 
c) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
d) uznesenie č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014). 

 
B.  schvaľuje 

 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014/B bez termínu TP: 31.8.2015 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 34/2015/C T: 8.4.2015 TP: 30.6.2015 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 T: MiZ 5.5.2015 TP: MiZ 23.6.2015 

4 Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015/1. T: 10 dní od 
schválenia uznesenia TP: 31.8.2015 

5 Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015/2. T: 30.4.2015 TP: 31.8.2015 
 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 

C.  zrušuje 
 

1. uznesenie č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014). 
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
UZNESENIE č. 88/2007/C2  (7. MiZ, 25.9.2007) 
C.  ukladá prednostovi miestneho úradu 
2. predkladať na každé zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves 
písomnú informáciu o uzavretých zmluvách medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a inými 
fyzickými alebo právnickými osobami. 

T: trvale 
TK: každé zasadnutie MiZ, počnúc 1.10.2007 

Plnenie:  Plní sa priebežne. 
Prehľad o uzavretí nových nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám bude 
predložený v tabuľkovej forme na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 5.5.2015 ako príloha 
k materiálu „Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva“.  

 
 
UZNESENIE č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010) 
na doplňujúci návrh poslanca Zeleňáka: 
D.  žiada 
prednostu MČ Bratislava - Karlova Ves zverejňovať mesačné plnenie rozpočtu mestskej časti 
predchádzajúceho mesiaca vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca na internetovej stránke 
mestskej časti a predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu aj na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

T: trvale 
TK: každé zasadnutie MiZ, od 31.5.2010 

Plnenie: Plní sa priebežne. 
Mesačné čerpanie rozpočtu je pravidelne zverejňované na internetovej stránke mestskej časti 
v rubrike Miestne zastupiteľstvo/Rozpočet mestskej časti, mesačne vždy k 25. dňu 
nasledujúceho mesiaca. Ku dňu 25.4.2015 bolo zverejnené čerpanie rozpočtu za obdobie 1-
3/2015. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predložená ako samostatný bod na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 
 
 
UZNESENIE č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013) 
A.  schvaľuje 
Pri evidencii výdavkov pri správe a údržbe pozemných komunikácií zaznamenávať 
do prehľadnej tabuľky do jednotlivých kolóniek nasledovné údaje: 
- lokalita t. j. miesto vykonávacej práce 
- názov firmy vykonávajúcej danú prácu 
- dátum začatia a ukončenia verejného obstarávania a počet zúčastnených firiem 
- dátum začatia a ukončenia vykonávanej práce 
- predmet zákazky t. j. popis práce 
- predmet zverejnenej zmluvy, objednávky, faktúry na webovej stránke Karlovej Vsi 
- celkové výdavky (materiál + práca) 
- faktúry k danej práci na kliknutie. 
B.  žiada 
prednostu, aby zabezpečil vypracovanie uvedenej tabuľky s danými položkami. 

T: ihneď 
C.  ukladá 
prednostovi, aby zabezpečil zverejňovanie daných údajov danou formou vždy po skončení 
práce v konkrétnej lokalite na webovej stránke Karlovej Vsi. 

T: priebežne 
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Plnenie: Plní sa priebežne. 
Požadovaná tabuľka je zverejnená na webovej stránke Karlovej Vsi v rubrike Miestne 
zastupiteľstvo /Rozpočet mestskej časti/ Rok 2015/ Výdavky na správu a údržbu pozemných 
komunikácií: vydavky_pozemne_komunikacie_2015.xls. V tabuľke sú na kliknutie 
k dispozícii prepojenia na príslušné faktúry. Pre roky 2013 a 2014 sú na webovej stránke 
Karlovej Vsi obdobne zverejnené tabuľky vydavky_pozemne_komunikacie_2013.xls, 
vydavky_pozemne_komunikacie_2014.xls.  

 
 
UZNESENIE č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014) 
zmenené uznesením: 
UZN. č. 518/2014/B (25. MiZ, 17.6.2014) TP: MiZ 23.9.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje v časti F „nesplnené“ 
na pozmeňujúci návrh poslankýň Čahojovej a Hladkej: 
B.  ukladá 
prednostovi, aby v súčinnosti s riaditeľkou ZŠ A. Dubčeka zabezpečil predkladanie 
informácie o hospodárení ZŠ A. Dubčeka a aktuálnom stave hospodárenia s mesačnou 
pravidelnosťou v spolupráci s vedúcou ekonomického a s vedúcou školského oddelenia 
miestneho úradu miestnej kontrolórke. 

T: trvalá úloha 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
RNDr. Eleonóra Golaisová – riaditeľka ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava bola 
oboznámená s prijatým uznesením formou listu č. KV/ŠO/1392/2014/3424/MJ, zároveň 
v ňom bola požiadaná o pravidelné zasielanie informácií podľa priloženej tabuľky. List bol 
konzultovaný s miestnou kontrolórkou. Riaditeľka ZŠ A. Dubčeka predložila informácie 
o aktuálnom stave hospodárenia miestnej kontrolórke. Vzhľadom na skutočnosť, že miestna 
kontrolórka v predmetnej veci vykonáva pravidelnú kontrolu, navrhujeme uznesenie č. 
488/2014 v časti B zrušiť. 

T: trvalá úloha, výsledky predkladať MiZ 
 
 
UZNESENIE č. 524/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) 
B.  schvaľuje 
Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného 
plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - východ, október 
2013“. 
 
Plnenie: Plní sa. 
V súčasnosti prebieha spracovávanie Návrhu predmetného ÚPN-Z. 
Prerokovanie pripomienok väčšinového vlastníka pozemkov v riešenom území na Komisii 
VUP dňa 21.1.2015 a aj dňa 25.2.2015. Informácia o stave prác bola podaná na Komisii VUP 
dňa 15.4.2015 za prítomnosti spracovateľa ÚPN-Z. Komisia VUP súhlasila s predstaveným 
ideovým riešením a odporučila v návrhu ÚPN-Z podrobnejšie stanoviť niektoré regulatívy 
týkajúce sa minimálnej výmery parcely, výpočtu indexu zastavanej plochy, výšky zástavby 
a obmedzenia umiestňovania radovej zástavby rodinných domov v území. 

TP: 31.8.2015 
 
 
UZNESENIE č. 3/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014) 
UZN. č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 5.5.2015 
E. ukladá 
prednostovi spracovať aktualizované rámcové náplne činností komisií a predložiť ich na 
rokovanie MiZ. 
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T: 15.02.2015 
 
Plnenie: Splnené. 
Návrh aktualizovaných náplní činností komisií bol prerokovaný v komisiách miestneho 
zastupiteľstva a bude predmetom rokovania na 4. zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 
5.5.2015. 
 
 
UZNESENIE č. 22/2015 (2. MiZ, 10.2.2015) 
UZN. č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 5.5.2015 
A. schvaľuje 
Metodicko-pedagogickému centru, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 5 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa prenájom triedy v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, miestnosť č. 330 za 
účelom organizovania vzdelávania v rámci projektu „Profesijný a kariérový rast 
pedagogických zamestnancov, kód ITMS: 26140230002, v čase od 1.3.2015 do 31.10.2015, 
nájomné je stanovené vo výške 1 €/hod. 
 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 20.2.2015 
Plnenie:  Splnené. 
Nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 17.3.2015. 
 
 
UZNESENIE č. 26/2015 (2. MiZ, 10.2.2015) 
na pozmeňujúci návrh poslanca Bendíka: 
A. schvaľuje 
zverejňovanie programu, zápisníc a výpisov zo zasadnutí miestnej rady a komisií miestneho 
zastupiteľstva na webovom sídle MČ Bratislava-Karlova Ves vo formáte Portable Document 
Format (.pdf) od 1.1.2014. 
B. ukladá 
prednostovi technicky zabezpečiť zverejňovanie na oficiálnej stránke MČ Bratislava-
Karlova Ves. 

T: každé zasadnutie MiZ, od 1.4.2015 
Plnenie: Splnené. 
Programy, zápisnice a výpisy zo zasadnutí miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva 
sú od 1.1.2014 zverejnené na webovom sídle MČ Bratislava-Karlova Ves vo formáte Portable 
Document Format. 
 
 
UZNESENIE č. 34/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
na doplňujúci návrh poslanca Dullu: 
C. žiada 
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripraviť návrh vnútorného predpisu, ktorým 
upravia pravidlá predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a predložiť ho komisii finančnej a podnikateľskej Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na prerokovanie v apríli 2015. 

T: 8.4.2015 
Plnenie:  Plní sa. 
Z dôvodu krátkosti času na prípravu predpisu, ako aj z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry 
na miestnom úrade od 1.4.2015 navrhujeme predĺženie termínu do 30.6.2015. 

TP: 30.6.2015 
 



 6 

UZNESENIE č. 37/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
A. berie na vedomie 
ukončenie  6 – ročného funkčného obdobia miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- 
Karlova Ves dňom 31.05.2015. 
 
B. vyhlasuje 
termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na deň 5. mája 
2015 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade 
s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
C. určuje 
1. Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov:  
a) minimálne úplné stredné vzdelanie, 
b) bezúhonnosť, 
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
 
2. Náležitosti prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia, 
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a prípadne ďalšie 

kópie dokladov  o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí, 
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu, 
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom  vykonania voľby miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  

 
3.  Výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rozsahu 
100 % pracovného úväzku. 
 
4. Odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra  aj s ostatnými 
požadovanými dokladmi najneskôr do 15.04.2015 do 17,00 hod. do podateľne Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, 
v zalepenej obálke s označením „ Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. Kandidát môže 
svoju písomnú prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokladmi zaslať v zalepenej obálke 
prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. 
Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text : 
„Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka 
podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 15.04.2015.   
 
D. schvaľuje 
1. Zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves www.karlovaves.sk a na ďalšej webovej stránke 
s ponukou práce a formou inzercie v bratislavskej regionálnej tlači najneskôr do 31.03.2015. 
 
2. Termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na 01.06.2015, ktorý je súčasne i dňom nástupu do práce. 
 
3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
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a) predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom 
poradí  priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti, 
b) tajné hlasovanie podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. 
 
E. volí 
komisiu z poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 
otváranie obálok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí 
prihlášok týchto kandidátov v zložení:  
1. Ing. Rudolf Rosina, 
2. Ing. Zuzana Volková, 
3. Ing. Petra Nagyová-Džerengová. 
 
Plnenie: Splnené. 
Inzerát bol zverejnený na portály www.profesia.sk od 27.3. do 10.4.2015 a v okresnom 
vydaní Bratislavských novín v čísle 7, ktoré vyšlo 9.4.2015. 
 
 
UZNESENIE č. 39/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
A. berie na vedomie 
informáciu o vyplácaní odmeny vo forme tzv. 13. platu bývalej starostke Ing. Ivete 
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014. 
 
na doplňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca: 
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby sa zabezpečila spracovanie 
informácie/materiálu, v ktorom bude kvantifikovaná škoda, ktorá vznikla mestskej časti, ktorá 
bola počas celého pôsobenia Ing. Ivety Hanulíkovej vo funkcii starostky mestskej časti 
vyplatená v rozpore s platnými pravidlami, alebo zákonmi. 
 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzavrieť s Ing. Ivetou Hanulíkovou dohodu 
o spôsobe, akým bývalá starostka vráti mestskej časti celú takto kvantifikovanú sumu 
v rozpore s pravidlami a zákonmi jej vyplatenú v čase, keď pôsobila vo funkcii starostky 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
3. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informovať o kvantifikovanej sume ako aj 
o podmienkach dosiahnutej dohody na najbližšom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
ktoré je plánované na 5. mája 2015. 

T: MiZ 5.5.2015 
Plnenie: Plní sa. 
Všetky kroky zo strany mestskej časti voči bývalej starostke Ing. Ivete Hanulíkovej boli 
vykonané. Dohoda o spôsobe vrátenia kvantifikovanej sumy zatiaľ nebola uzavretá. 
 

TP: MiZ 23.6.2015 
 
 
UZNESENIE č. 42/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
A. prerokovalo 
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 5.3.2015 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo 
dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva“.  
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B. vyhovuje 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 
5.3.2015 proti  všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“. 
 
C. žiada 
starostku mestskej časti pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam 
utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“.  

T: 5.5.2015 
Plnenie: Splnené. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný a predložený komisiám MiZ. Materiál 
bude predmetom rokovania na 4. zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2015. 
 
 
UZNESENIE č. 43/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
A. deklaruje 
záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejňovať na webovom sídle 
(internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii, ktorej odkaz sa bude 
nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate, alebo 
platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo 
za výkon pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady, poslancov 
miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za každý kalendárny mesiac 
jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným 
v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
 
 a) titul, meno, priezvisko, 
 b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie 
 a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
 c) mzda, plat, alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
 všetkých verejných volených funkcií starostu mestskej časti, zástupcu starostu 
mestskej časti, tajomníka miestnej rady mestskej časti a poslanca orgánu územnej samosprávy 
v poradí podľa výšky súm vyplatených z verejných rozpočtov. 

T: trvale od 1.4.2015 
TK: polročne, k 31.5. a 30.11. bežného roka 

 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejniť na webovom sídle mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, v sekcii MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO, poriadok odmeňovania 
poslancov a členov komisií schválený v zmysle § 15 ods. 2 písm. l) zák. č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
 

T: 5 dní od schválenia poriadku 
Plnenie: Splnené. 
Úplné znenie platného „Poriadku odmeňovania poslancov, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a ďalších občanov 
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pracujúcich pre samosprávu mestskej časti“ bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti 
v sekcii – Miestne zastupiteľstvo – Dokumenty miestneho zastupiteľstva. 
 
 
UZNESENIE č. 47/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
žiada  
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako predstaviteľa stavebného úradu 
zabezpečiť 
 
1. zákonný postup opakovania vyhlásenia stavebných uzáver pre územia zón Janotova - Hany 
Meličkovej, Dlhé diely IV - V zmenšené územie, Dlhé diely VI - východ - rozšírené územie, 
ak tomu nebránia zvláštne okolnosti v celom rozsahu vymedzených území v zmysle zadaní, 
na ten účel zverejniť oznámenie o začatí konania v zmysle stavebného zákona. 
 

T: 10 dní od schválenia uznesenia 
Plnenie: Plní sa. 
Stavebné oddelenie vyhodnocuje možnosti zákonného spôsobu opakovania vyhlásenia 
stavebných uzáver. Na pracovnom stretnutí s navrhovateľmi uznesenia bola odporučená 
zmena postupu. 

TP: 31.8.2015 
 
 
2. zverejnenie oznámenia o novom prejednaní v konaní o vyhlásení stavebnej uzávery pre 
zónu Karloveská zátoka v zmysle stavebného zákona. 

T: 15 dní od schválenia uznesenia 
 
3. prípravné činnosti pre oznámenie o začatí konania o vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu 
Líščie údolie a podať informáciu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

T: 30.4.2015 

Plnenie: Plní sa. 
Na pracovnom stretnutí s navrhovateľmi uznesenia bol stavebným úradom zdôvodnený návrh 
zmeny termínov pre splnenie bodov 2. a 3.uznesenia. V súčasnosti miestny úrad zabezpečuje 
projektanta pre vypracovanie dokumentácie - podkladu k návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia o stavebnej uzávere (vyhlásenie stavebnej uzávery). Navrhujeme zmenu termínu 
kontroly uznesenia na 31.8.2015. 

TP: 31.8.2015 


