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

UZNESENIE č. 04/2019

z 04. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 11. 06. 2019

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  11.06.2019
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 5 zasadaniu MiZ 2019.
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018.
3. Návrh na zmenu mimorozpočtových peňažných fondov.
4. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  výške

príspevku  a spôsobe  jeho  platby zákonného  zástupcu  dieťaťa/žiaka  na  čiastočnú  úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

5. 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.

5A. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa
29.10.2013 o pravidlách času  predaja  v obchode,  času  prevádzky služieb,  času výstavby
a rekonštrukcie stavieb a bytov.

6. Návrh  dodatku  č.  2  k  Poriadku  odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií  miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

7. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
8. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie  Starej lodenice.
9. Žiadosť  spoločnosti  ALL  4  CAR  o prehodnotenie  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).
10. Predĺženie  nájmov  v  objekte  na  Majerníkovej  60  pre  žiadateľov  -  Karloveské  tanečné

centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka.
11. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. 
12. Rôzne.

       12A.  Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom
stacionárnych kontajnerov.

      12B. Prerokovanie podnetu p. Lukačoviča adresovaného poslancom miestneho zastupiteľstva vo
veci konania miestneho úradu v prípade p. Vavrinčíkovej.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.
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Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.05.2019.

- - - - -

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
5. zasadnutiu MiZ 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh záverečného účtu mestskej
časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  zmenu
mimorozpočtových  peňažných  fondov a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  výške  príspevku  a  spôsobe  jeho  platby
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
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 5A:
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Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  4/2013  zo  dňa  29.10.2013  o pravidlách  času  predaja
v obchode,  času  prevádzky  služieb,  času  výstavby  a rekonštrukcie  stavieb  a bytov  a  odporúča
materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku č. 2 k Poriadku
odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 7:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na budúce využívanie Novej
lodenice a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva iba v časti 2 návrhu
uznesenia.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2

K bodu 8:
Miestna rada MČ Bratislava  -  Karlova Ves  prerokovala  materiál  Návrh na predĺženie  nájomnej
zmluvy  na  využívanie   Starej lodenice a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 9:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  Žiadosť  spoločnosti  ALL  4  CAR
o prehodnotenie  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
28/2019  (o  zníženie  nájomného) a  odporúča  materiál  predložiť   na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 10:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Predĺženie nájmov v objekte na
Majerníkovej  60  pre  žiadateľov  -  Karloveské  tanečné  centrum  a  Základná  umelecká  škola  J.
Kresánka a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 11:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom nebytových priestorov na
Janotovej 12 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu 12 - Rôzne:  
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K  bodu 12A:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh spoločnosti ASEKOL na
spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu 12B :  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál Prerokovanie  podnetu  p.
Lukačoviča adresovaného poslancom miestneho zastupiteľstva vo veci konania miestneho  úradu
v prípade p. Vavrinčíkovej a ne  odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
vzhľadom k tomu, že riešenie nie je v jeho kompetencii.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

Miestna rada odporúča predložiť na 5. zasadnutie MiZ (25. 06. 2019) tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 5. zasadnutiu MiZ 2019.
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018.
3. Návrh na zmenu mimorozpočtových peňažných fondov.
4. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  výške

príspevku  a spôsobe  jeho  platby zákonného  zástupcu dieťaťa/žiaka  na  čiastočnú  úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

5. 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.

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa
29.10.2013 o pravidlách času  predaja  v obchode,  času  prevádzky služieb,  času výstavby
a rekonštrukcie stavieb a bytov.

7. Návrh  dodatku  č.  2  k  Poriadku  odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií  miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

8. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
9. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie  Starej lodenice.
10. Žiadosť  spoločnosti  ALL  4  CAR  o prehodnotenie  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).
11. Predĺženie  nájmov  v  objekte  na  Majerníkovej  60  pre  žiadateľov  -  Karloveské  tanečné

centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka.
12. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.
13. Návrh  spoločnosti  ASEKOL  na  spoluprácu  pri  zbere  elektroodpadu  prostredníctvom

stacionárnych kontajnerov. 

 Dana Čahojová, v. r.
                   starostka
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