
oi
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

(8. volebné obdobie)

UZNESENIE č. 06/2019

z 06. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 10. 09. 2019

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  10.09.2019
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 7. zasadaniu MiZ 2019.
2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova

Ves k 30.06.2019.
3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves

o podmienkach poskytovania dotácií.
4. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG.
5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus-Kus.
6. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy.
7. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného.
8. Schválenie  podmienok  Obchodnej  verejnej  súťaže na  prenájom nebytového  priestoru na

Segnerovej ul. č. 3.
9. Schválenie  podmienok  Obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj  nebytového  priestoru  na

Matejkovej ul. č. 20.
10. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
11. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú.  Bratislava – Karlova

Ves.
      11A.  Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova a schválenie

cenníka na prenájom nebytových priestorov.
12. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
13. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

- - - - -
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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
7. zasadnutiu MiZ 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova Ves  prerokovala materiál Monitorovacia  správa  plnenia
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2019 a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií 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 Žiadosť o prenájom v Karloveskom
centre  kultúry  o.z.  Gaston  TRG  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 Žiadosť o prenájom v Karloveskom
centre  kultúry  o.z.  CirKus-Kus  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 JUDr. Szabovej Miriam
o úpravu nájomnej zmluvy 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 Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej –
QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného 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 Schválenie podmienok Obchodnej
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verejnej  súťaže  na  prenájom nebytového  priestoru na  Segnerovej  ul.  č.  3  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 Schválenie podmienok Obchodnej verejnej
súťaže na predaj nebytového priestoru na Matejkovej ul. č. 20 a odporúča miestnemu úradu materiál
dopracovať a následne predložiť do komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 10:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu  účelu nájmu
nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 11:
Miestna rada MČ Bratislava  -  Karlova Ves prerokovala  materiál  Návrh na  predĺženie  platnosti
nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča  materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 11A:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o prenájom nebytových
priestorov v Spojenej škole Tilgnerova a schválenie cenníka na prenájom nebytových priestorov a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu 12:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na budúce využívanie Novej
lodenice a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1

K  bodu 13 - Rôzne:  
Poslanec  Savčinský  –  požiadal  o informáciu,  či  sú  aj  iní  žiadatelia  na  suterénne  priestory
v Karloveskom centre kultúry.
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na 7. zasadnutie MiZ (24. 09. 2019) tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 7. zasadnutiu MiZ 2019.
2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova

Ves k 30.06.2019.
3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves

o podmienkach poskytovania dotácií.
4. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG.
5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus-Kus.
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6. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy.
7. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného.
8. Schválenie  podmienok  Obchodnej  verejnej  súťaže na  prenájom nebytového  priestoru na

Segnerovej ul. č. 3.
9. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
10. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú.  Bratislava – Karlova

Ves.
11. Žiadosti  o prenájom  nebytových  priestorov  v Spojenej  škole  Tilgnerova  a schválenie

cenníka na prenájom nebytových priestorov.
12. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.

 Dana Čahojová, v. r.
                   starostka
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