
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
(8. volebné obdobie)

UZNESENIE č. 02/2019

z 02. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 16. 04. 2019

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  16.04.2019
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 3. zasadnutiu MiZ 2019.
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019.
3. Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na

pozemky v k.ú. Bratislava -Karlova Ves.
4. Opätovná žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu

nájmu.
5. Žiadosť Ing. Milana Boháča o súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch

registra C-KN časti parc. č.  3651/124 a časti parc. č. 3651/127 a o súhlas s umiestnením
areálového rozvodu na pozemku časti parc. č. 3651/124, k. ú. Karlova Ves.

6. Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v KCK.
7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže - objekt  Matejkova 20.
8. Návrh  spoločnosti  Asekol  na  spoluprácu  pri  zbere  elektroodpadu  prostredníctvom

stacionárnych kontajnerov.
9. Rámcová náplň komisií.
10. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.

s..
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej

činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní
partnerstva.

12. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.03.2019.

- - - - -
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MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

K bodu 1:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení MiZ splatných k
3.  zasadnutiu  MiZ 2019 a odporúča materiál predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva,
pričom navrhuje uznesenie č. 340/2017 a uznesenie č. 369/2017/C zrušiť a uznesenie č. 382/2017
predĺžiť do 31.12.2019.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú.  Bratislava -Karlova Ves a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Opätovná žiadosť PaedDr. Milana
Mikulíka  o zmenu účelu  a spôsobu užívania  predmetu nájmu a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Milana Boháča o
súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN časti parc. č. 3651/124 a
časti parc.  č.  3651/127 a o súhlas s umiestnením areálového rozvodu na pozemku časti parc.  č.
3651/124, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť p.  Jakuba  Viznera  o
prenájom nebytových priestorov v KCK a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Podmienky Obchodnej verejnej
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súťaže  -  objekt  Matejkova  20  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh spoločnosti  Asekol  na
spoluprácu  pri  zbere  elektroodpadu  prostredníctvom  stacionárnych  kontajnerov  a  neodporúča
materiál predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva a odporúča ho dopracovať.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 9:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Rámcová náplň komisií a odporúča
materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 

K bodu 10:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala  materiál Vyhlásenie  verejnej obchodnej
súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. a odporúča (na pozmeňovací návrh
poslanca  Buzáša)  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  v zmysle  záverov
finančnej komisie zo dňa 11.4.2019 k tomuto bodu (t. j. priamy predaj).
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 4  proti: 2  zdržal sa: 1

K bodu 11:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o posudkovej  činnosti,  o poskytovaní
a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu 12 - Rôzne:  

Nikto sa neprihlásil
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na 3.   zasadnutie MiZ (30. 04. 2019) tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 3. zasadnutiu MiZ 2019.
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019.
3. Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na

pozemky v k.ú. Bratislava -Karlova Ves.
4. Opätovná žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu

nájmu.
5. Žiadosť Ing. Milana Boháča o súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch

registra C-KN časti parc. č.  3651/124 a časti parc. č. 3651/127 a o súhlas s umiestnením
areálového rozvodu na pozemku časti parc. č. 3651/124, k. ú. Karlova Ves.
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6. Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v KCK.
7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže - objekt  Matejkova 20.
8. Rámcová náplň komisií.
9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.

s..
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej

činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní
partnerstva.

Miestna rada neodporúča predložiť na 3. zasadnutie MiZ (30. 04. 2019) tieto materiály:

1. Návrh  spoločnosti  Asekol  na  spoluprácu  pri  zbere  elektroodpadu  prostredníctvom
stacionárnych kontajnerov.

 Dana Čahojová, v. r.
                 starostka
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