
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 208 – 222/2016

ZO 16. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 28. 06. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 208/2016

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2016.
UZNESENIE č. 209/2016

3. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015.
UZNESENIE č. 210/2016

4. Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017.
UZNESENIE č. 211/2016

5. Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - financovanie Verejnoprospešných služieb
Karlova Ves a ostatné zmeny  mestskej časti.
UZNESENIE č. 212/2016

6. Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
UZNESENIE č. 213/2016

7.  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  o  používaní
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy.
UZNESENIE č. 214/2016

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves.
UZNESENIE č. 215/2016

9. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol.  o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č. 1200 a 1214 na
Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží.
UZNESENIE č. 216/2016

10. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia.
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením  programu
rokovania.

11. Predĺženie nájomnej zmluvy - WESTEC, spol. s r. o..
UZNESENIE č. 217/2016

12. Nebytové priestory  Majerníkova 60 - informácia o nájmoch.
UZNESENIE č. 218/2016
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13. Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20.
UZNESENIE č. 219/2016

14. Návrh Dodatku č.  2  k Rokovaciemu  poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.
UZNESENIE č. 220/2016

15. Návrh na voľbu poslanca do funkcie tajomníka miestnej rady.
UZNESENIE č. 221/2016

16. Žiadosti o dotácie.
UZNESENIE č. 222/2016

17. Rôzne.
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

Poznámka:
Hlasovania  miestneho  zastupiteľstva  sú  zverejnené  na  webovej  stránke  Karlovej  Vsi  spolu  s
uzneseniami  miestneho  zastupiteľstva,  a  to  v  rubrike  Miestne  zastupiteľstvo  /  Zasadnutia
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 28.6.2016.
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K bodu 1. 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 208/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A.  berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 169/2016 (12. MiZ 2016, 16.2.2016),
b) uznesenie č. 185/ 2016 (14. MiZ, 26.4.2016).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010),
b) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),

c) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013),

d) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015),

e) uznesenie č. 156/2015/E (10. MiZ 2015, 21.12.2015).

na pozmeňujúci návrh poslanca Krampla:

B.  schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín
1. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013 31.3.2016 TP: 31.10.2016
2. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.3.2016 TP: 31.12.2016
3. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 31.3.2016 TP: 31.12.2016
3. Dana Čahojová, starostka MČ 148/2015 28.6.2016 TP: 15.11.2016

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený

2.  zmenu  uznesenia  č.  467/2010/D  (26.  MiZ,  11.5.2010)  nasledovne:  za  slovami  „miestneho
zastupiteľstva“ sa dopĺňa text: „v podobe informatívneho materiálu.“.

K bodu 2.
Čerpanie rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – apríl 2016.

UZNESENIE č. 209/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – apríl 2016.
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K bodu 3.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2015.

UZNESENIE č. 210/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

1.  Záverečný  účet  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  za  rok  2015  s  výrokom  :  „Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
2. presun prebytku rozpočtu za rok 2015 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j.
prebytok vo výške 377 514 EUR nasledovne:

a) do rezervného fondu mestskej časti 224 014 EUR,
b) do fondu opráv škôl a školských zariadení 150 000 EUR,
c) do fondu zelene a ochrany prírody 3 500 EUR.

3.  presun prebytku finančných operácií za rok 2015 vo výške 243 804 € do rezervného fondu mestskej
časti.

na doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
D. určuje

Dane Čahojovej,  starostke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle  zákona č.  253/1994 Zb.  o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zvýšený o 50 % a zaokrúhlený na celé
euro nahor, t. j. 3 828 Eur s účinnosťou 1. júla 2016.

na doplňujúci návrh poslanca Krampla:
E. schvaľuje

zmenu  a  doplnenie  v  Pravidlách  odmeňovania  poslancov,  volených  a  menovaných  funkcionárov
samosprávy  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  a  ďalších  občanov  pracujúcich  pre  samosprávu
mestskej časti s účinnosťou od 1.7.2016 nasledovne:

1. a) v § 6 ods.3 písm. a) sa mení základná odmena z 8 % na 10 %,
      b) v § 7 ods. 2 sa nahrádza hodnota „50 %“ novou hodnotou „75 %“.

2. dopĺňa sa § 7a - „Paušálna náhrada nákladov“ ods. 1. v znení: „Každému poslancovi sa poskytuje 
paušálna  náhrada  nákladov  spojených  s  výkonom  poslaneckého  mandátu  vo  výške  25  Eur
mesačne. Paušálne  náhrady  sa  vyplácajú  štvrťročne.  Paušálne  náhrady  slúžia  na  pokrytie
dopravných, telekomunikačných a ďalších nákladov súvisiacich s prácou poslanca.“

K bodu 4.
Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok
2017.

UZNESENIE č. 211/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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schvaľuje

novú programovú štruktúru rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017.

K bodu 5.
Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016.

UZNESENIE č. 212/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 v príjmovej  časti bežného
rozpočtu nasledovne :

            a)  zvýšenie bežných príjmov v položke daň za parkovanie o 28 300 €,
      b)  zvýšenie bežných príjmov v položke nájomné za školské automaty o 60 €,
      c)  zvýšenie bežných príjmov v položke nájomné sála Karloveské centrum kultúry o 650  €,
      d)  zvýšenie bežných príjmov v položke správne poplatky za reklamu o 7 200 €,
      e)  zvýšenie bežných príjmov v položke správne poplatky za výrub drevín o 220 €,
      f)  zvýšenie bežných príjmov v položke pokuty a priestupky stavebný úrad o 16 350 €,
      g)  zvýšenie bežných príjmov v položke Karloveské centrum kultúry vstupné o 2 900,- €.

  2.   zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016 vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu nasledovne :
a)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.1 – Výkon funkcie starostky o 200 €,

      b)  zníženie bežných výdavkov v podprograme 1.2 – Výkon funkcie prednostu o 100 €,
      c)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.3 – Členstvo v samosprávnych 
           organizáciách o 34,- €,               
      d)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Odmeny neposlanci o 1 200 €, 

            e)  zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných 
                 komunikácií, zimná údržba externý dodávateľ o 5 000 €,
            f)  zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.4 – Verejnoprospešné služby Karlova Ves nákup 

posypového materiálu  o 1 885 €,
            g)  zníženie bežných výdavkov v podprograme 7.6 – Stredisko služieb škole, mzdy platy a ostatné 

osobné vyrovnania o 10 000 €,
      h)  zníženie bežných výdavkov v podprograme 7.6 – Stredisko služieb škole odvody a poistné 

o 3 500 €,
      i)   zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.3 Noviny Karlova Ves, distribúcia o 800 €, 

            j)   zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 9.1 – Karloveský športový klub príspevok na  
dotácie športovým klubom o 10 000 €,

            k)   zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - mzdy, platy a ostatné osobné
                  vyrovnania o 65 470 €,
            l)   zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - odvody a poistné o 35 910 €,
           m)  zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – ostatné všeobecné platby
                  o 37 050 €,
           n)    zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – odstránenie zhoreniska
                  Janotova ul. o 60 000 €,
           o)   zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.3 – Vzdelávanie zamestnancov mestskej
                 časti o 1 000 €,
           p)    zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, softvér,
                  licencie o 2 000 €,
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           r)    zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, 
                  príslušenstvo výpočtovej techniky o 17 300 €,
          s)    zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, údržba
                 výpočtovej techniky o 500 €,
            t)   zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.2 Správa a údržba verejnej zelene, 
                  kosenie trávnatých plôch o 4 000 €,
            u)   zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.3 Detské a športové ihriská na  
                  verejných priestranstvách, hracie prvky o 1 891 €.

3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 vo výdavkovej časti    
    kapitálového rozpočtu nasledovne :

a)  zníženie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  3.5  –  Stavebný  úrad  elektronická
tabuľa o 1 632 €,

b)  zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 5.1 – Vysávač na psie exkrementy  o 2 112 €,
c)  zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 – Strojné zariadenie na opravu výtlkov o

3 000 €,
d)  zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.4 – Strojové vybavenie Verejnoprospešných

služieb Karlova Ves – vozidlové o 50 000 €,
e)  zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  6.4  –  Veľkokapacitné  kontajnery  na

komunálny odpad o 15 000 €,
f)   zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.4 – Verejnoprospešné služby Karlova Ves

- príslušenstvo zimná a letná údržba o 20 000 €, 
g)  zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Centrum služieb občanom  - stavebné

úpravy  o 5 700 €, 
h)  zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  11.5  –  Miestny  informačný  systém,

príslušenstvo výpočtovej techniky o 14 000 €, 
i)   zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 12.3 Detské a športové ihriská na verejných

priestranstvách, hracie prvky o 1 891 €.

4. použitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 165 000 €.
5. zníženie prebytku hospodárenia v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
    na rok 2016 o 80 255 €.

B. schvaľuje

použitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 400 000 € na financovanie
rekonštrukcie bazéna v Základnej škole A. Dubčeka na Majerníkovej ulici.

K bodu 6.
Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

UZNESENIE č. 213/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. volí

v zmysle  článku  IV.  Zriaďovacej  listiny  za  členov  dozorného  orgánu  príspevkovej  organizácie
Verejnoprospešné služby Karlova Ves:

1. poslanca Mgr. Petra Buzáša,
2. poslanca Zdeňka Borovičku,
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3. neposlankyňu Mgr. Dagmar Hladkú.

na doplňujúci návrh poslanca Krampla:

B. schvaľuje

mesačnú odmenu členom dozorného orgánu vo výške 0 Eur.

K bodu 7.
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  o používaní
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy.

UZNESENIE č.214/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. súhlasí

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

B. odporúča

doplniť, aby na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bola povolené používanie pyrotechnických 
výrobkov kategórie F2 počas celého dňa 31.12. a dňa 1.1. do 4:00 hod.

K bodu 8.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 215/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v  k.ú. Bratislava – Karlova Ves v súlade s ustanovením § 9a ods.
8 písm. b) zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa 

 pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže ( z titulu kúpy) 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. Bc. Tomáš Lenč
Púpavová 48, Bratislava
Petra Lenčová
Púpavová 48, Bratislava

244
Púpavová ul.

25 1,97 01.07.2016
31.12.2018
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K bodu 9.
Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol. o usporiadanie vlastníctva k pozemkom  parc.č. 1200 a 1214 na 
Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží..

UZNESENIE č. 216/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemkov registra C-KN 

 parc.č. 1200 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2

 parc.č. 1214 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2,
ktoré sú v katastri  nehnuteľností k.ú.  Bratislava  – Karlova  Ves  zapísané  na  liste  vlastníctva  č.  1  vo
vlastníctve  hlavného  mesta  SR  Bratislavy,  do  podielového  spoluvlastníctva  nižšie  uvedených  32
vlastníkov garáží - spoluvlastnícky podiel k pozemkom po 1/32, za symbolickú cenu 1 €/celý predmet
prevodu s podmienkami:
1/  uvedenými  v predchádzajúcom súhlase  primátora  hl.  m.  SR Bratislavy  č.  08 01  0009  16 zo dňa
30.03.2016 
2/  za  starostlivosť  o  strechy  –  terasu  garáží,  sú  zodpovední  vlastníci  garáží,  ako  aj  za  podmienky
zabezpečenia  prístupu  na  strechu  garáží  v  súlade  s  kolaudačným  rozhodnutím,  resp.  stavebným
povolením 
3/  v  kúpnej  zmluve  bude  dohodnutý  termín  zaplatenia  kúpnej  ceny  patriacej  hlavnému  mestu  SR
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 dní
odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy a to nasledovným vlastníkom: 

por. vlastníci garáží súpis.č. pozem.pod
čís. garáže garáž.par.č.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spoločný vjazd a výjazd - parc.č. 1200 pre garáže:
1. Ing. Ľuboš Calpaš, Jungmanova 14, Bratislava 3671 1184 
2. Miroslava Škodáčková, r. Hrušovská, Adámiho 18, Bratislava 5754 1185 
3. Ing. Kamil Fronc, Líščie údolie 77, Bratislava 3669 1186 
4. Mgr.Art. Juraj Raýman a Mgr. Art. Vanda, r. Adamove, 5759 1187

Adámiho 15, Bratislava 
5. František Záhorský a Emília, r. Kraváriková, Adámiho 18, Bratislava 5763 1188 
6. Ing. Jaroslav Mišovych, Pribišova 37, Bratislava 6076 1189 
7. Ing. Ján Vaňo a Jana, r. Hlôšková, Adámiho 18, Bratislava 5835 1190 
8. MUDr. Rudolf Rosina a PaeDr. Želmíra, r.Dubayová, Adámiho 16, BA 5892 1191 
9. MUDr. Rudolf Rosina a PaeDr. Želmíra, r. Dubayová, Adámiho 16, BA 5899 1192 
10. Daniel Antalík, Adámiho 15, Bratislava 5756 1193 

Tatiana Antalíková, r. Antlíková, Adámiho 15, Bratislava
Peter Antalík, Kapušnianska 3, Bratislava
Miriam Antalíková, r. Antlíková, Adámiho 15, Bratislava
(v spoluvlastníckom podiele: Daniel 5/8, Tatiana – Peter - Miriam po 1/8)

11. Ing.PhD. Bronislava Herdová, s. Herdová, Adámiho 15, Bratislava  5757 1194 
12. Ing. Vladimír Hronček a Ing. Jana, r. Macháčová, Majerníkova 1, BA 3675 1195 
13. Slavomír Pikula, Obětí okupace 2, Nové Strašecí 3676 1196 
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14. MUDr. Helena Mišeková, r. Kapsiarová, Adámiho 13, Bratislava 5898 1197 
15. Mgr. Mária Jančová, r. Bohušová, Majerníkova 38, Bratislava 5845 1198 
16. Jozefa Sedláková, r. Zajíčková, Adámiho 16, Bratislava 5903 1199

MUDr. Víťazoslav Sedlák, SRN, Geldern, Am Stadtgraben 5
(v spoluvlastníckom podiele každý ½)

spoločný vjazd a výjazd - parc.č. 1214 pre garáže:
17. JUDr. Eva Degmová, r. Kováčová, Novackého 8, Bratislava 3688 1206
18. Ing. Dalibor Marko a Ing. Vanda, r. Prikerová, Gessayova 16, BA 1185 1207
19. MUDr. Igor Rusňák a Eliška, r. Dostálová, Adámiho 10, Bratislava 5861 1208
20. Ing. Dagmar Petrová, rod. Nemčičová, Janotova 6, Bratislava 5392 1209
21. Mgr. Stanislav Španko a Mgr. Andrea, r. Mlčalová, Adámiho 449/16, BA  5792 1210
22. Pavol Hudec, Galbavého 2, Bratislava nemá 1211

Karol Hudec, Budatínska 31, Bratislava
(v spoluvlastníckom podiele po ½ )

23. Karol Janeček a Emília, r. Nejeschlebová, Janotova 1, Bratislava 5389 1212
24. Ing. Michal Hruškovic CSc. a Darina, r.Ujváriová, Kapicova 11, Bratislava 5762 1213 
25. Ing. Ján Hozlár a Alžbeta, r. Rajtáková, Jurigovo nám. 7, Bratislava 5391 1215 
26. Ing. Ivan Šimčík, Adámiho 5, Bratislava 5767 1216
27. Ing. Milan Mosný, Adámiho 9, Bratislava 3691 1217
28. Ing. Dáša Kohútová, r. Karašová, Sološnícka 59, Bratislava 5847 1218

MUDr. Beáta Váhová, rod. Karašová, Obchodná 9, Bratislava
(spoluvlastnícky podiel po ½)

29. JUDr. Hana Kováčová, r. Kováčová, Nad Dunajom 54, Bratislava 5868 1219 
30. Karol Voros, Jókaiho 42, Dunajská Streda 5842 1220
31. Ing. Karol Badlík a Gabriela, r. Cibulová, Jurigovo nám. 1, Bratislava 5891 1221 
32. Zuzana Molčányiová, r. Magdolenová, Gorkého 15, Bratislava 5851 1222

K bodu 10.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva pred schválením programu rokovania.

K bodu 11.
Predĺženie nájomnej zmluvy – spol. WESTEC, spol s r.o.

UZNESENIE č. 217/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR  č. 138/1991
Zb.  o  majetku  obcí  v  aktuálnom  znení  priamy  prenájom  nebytových  priestorov  v  priestoroch  SŠ
Tilgnerova 14 v Bratislave,  nachádzajúcich  sa v objekte Fadruszovej ul.  č.  10 v Bratislave  o výmere
105,00 m2  spol. WESTEC, spol. s r.o., Dvojkrížna 3, Bratislava, účel nájmu je výroba pizze a jej predaj
formou donášky do domu, čas trvania nájmu od 01.07.2016 do 30.06.2020, s nájomným vo výške 72,00
€/m2 /rok + poplatky za energie a služby. 
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K bodu 12.
Nebytové priestory Majerníkova 62 – informácia o nájmoch.

UZNESENIE č.218/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

informáciu vo veci ukončenia nájomných zmlúv k 31.07.2017 v Základnej škole Majerníkova 62, stavba
na Majerníkovej 60 v Bratislave.

B. žiada

starostku  mestskej  časti  rokovať  s  doterajšími  nájomcami  o  možnostiach  ďalšieho  nájmu  objektu
Majerníkova 60.

K bodu 13.
Informácie o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20.

UZNESENIE č. 219/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

informáciu o stave obsadenosti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Matejkovej ul. č. 
20 v Bratislave.

B. súhlasí

s využitím predmetných priestorov pre nové zariadenie statickej dopravy.

C. poveruje

starostku mestskej časti  rokovať  s doterajšími nájomcami o ukončení nájmu.

D. ukladá
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť všetky kroky vedúce k realizácii predmetného zámeru.

K bodu 14.
Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves.

UZNESENIE č. 220/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje
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Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava - Karlova Ves
s účinnosťou 11. júla 2016.

K bodu 15.
Návrh na voľbu poslanca do funkcie tajomníka miestnej rady.

UZNESENIE č. 221/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. odvoláva 

poslanca RNDr. Jaromíra Šíbla, PhD. z funkcie tajomníka miestnej rady dňom 30.06.2016 na vlastnú 
žiadosť.

B. volí

poslankyňu Mgr. Ing. Annu Zemanovú do funkcie tajomníčky miestnej rady dňom 01.07.2016.

K bodu 16.
Žiadosti o dotácie.

UZNESENIE č. 222/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:

schvaľuje              

dotáciu pre: Združenie zdravotne postihnutých občanov SR, Základná organizácia č.4, Tilgnerova 4/A,
Bratislava  na projekt: „Sociálno – rehabilitačné  a  rekondičné pobyty,  aktivity zdravotne postihnutých
občanov.“ v sume 1600  EUR.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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