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

UZNESENIE č. 17/2016

z 18. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 29. 11. 2016

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  29.11.2016
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  22. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.
3. Návrh všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  o  zrušení

niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  
4. Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov.
5. Ponuka Prima banky Slovensko, a. s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko

a. s.
6. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  Dodatku  k  štatútu  hlavného  mesta  SR

Bratislavy – parkovacia politika.
7. Návrh koncepcie poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym

skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).
8. Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na

pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
9. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava

- Karlova Ves.
10. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E -

KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k.
ú. Bratislava - Karlova Ves. 

11. Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových
priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.

12. Návrh  na  zmenu  zriaďovacej  listiny  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves a návrh na poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie.

13. Žiadosť  občianskych  združení  HUMANA People  to  People  Slovakia  a  EKOCHARITA
SLOVENSKO SLOVENSKU o umiestnenie kontajnerov na zber použitého šatstva.  

14. Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu.
15. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu.
16. Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu.
17. Prenájmy a spolupráce v Karloveskom centre kultúry (dodatok k zmluve o prenájme KCK

pre OZ CirKus-Kus, nová zmluva o prenájme pre novovzniknuté OZ Mažoretky Cordis a
Karloveské tanečné centrum) .

18. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
19. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho

zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku
2017.
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20. Odmeny predsedom komisií za 4. štvrťrok 2016.
20A. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
20B. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
21. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutých jednorazových finančných výpomociach.

MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

K bodu 1:
Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Informácia  o  plnení uznesení
miestneho zastupiteľstva splatných k 22. zasadaniu MiZ 2016 a   odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  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 2016  odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  zrušení  niektorých  všeobecne  záväzných
nariadení  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  a odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Mimorozpočtové fondy mestskej
časti- aktualizácia štatútov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo
verzii prijatej predkladateľom v autoremedúre.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Ponuka Prima banky Slovensko, a.
s.  na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.  s a  odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo verzii prijatej predkladateľom v autoremedúre.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6 
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 7 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh koncepcie poskytovania
majetku  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi
(uznesenie č. 148/2015/B) a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na uzavretie nájomných
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú.  Bratislava - Karlova Ves a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 9:  
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh na  uzavretie  nájomnej
zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava - Karlova Ves a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  .  Žiadosť  spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.  s.,  o kúpu časti pozemku registra  E - KN parcela č.  19799/1 a
pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves a
odporúča  predložiť na zasadnutie  miestneho zastupiteľstva uznesenie len v časti B (neschvaľuje
zámer).
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 11:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s.
r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na
Majerníkovej  ulici  v  Bratislave  a  odporúča materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 12:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  zmenu  zriaďovacej
listiny  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves  a  návrh  na  poverenie
riaditeľa  príspevkovej  organizácie a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva vo verzii prijatej predkladateľom v autoremedúre.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13:  
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť občianskych združení
HUMANA  People  to  People  Slovakia  a  EKOCHARITA  SLOVENSKO  SLOVENSKU  o
umiestnenie kontajnerov na  zber  použitého šatstva a  odporúča materiál predložiť na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva v alternatíve 1.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 6  proti: 1  zdržal sa: 1

K bodu 14:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o
rozšírenie nájmu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 1  5  :  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Rodinného centra Dlháčik
o predĺženie nájmu a odporúča  materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva s dobou
nájmu od 01.1.2017 do 31.12.2019.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 16:  
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť  Jednoty dôchodcov o
predĺženie nájmu   a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 17:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Prenájmy  a  spolupráce  v
Karloveskom centre kultúry (dodatok k zmluve o prenájme KCK pre OZ CirKus-Kus, nová zmluva
o prenájme pre novovzniknuté OZ Mažoretky Cordis a  Karloveské tanečné centrum)   a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 18:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh na  vyradenie  majetku
mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 19:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Harmonogramu zasadnutí
komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí
poslancov  miestneho  zastupiteľstva  s občanmi  v roku  2017 a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 20:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Odmeny predsedom komisií
za 4. štvrťrok 2016 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 4. štvrťrok 2016 nasledovne:
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 597 €
Bc. P. Buzášovi  .......................... 358 €
Mgr. L. Poláchovej …………….  358 €
Ing. V Dullovi     ......................... 358 €
Mgr. R. Savčinskému  ................. 477 €
Ing. D. Záhradníkovej ................. 358 €
Ing. P. Lenčovi      ....................... 477 €
Mgr. J. Labudovi    ...................... 358 €
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 20A:  
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 1  zdržal sa: 0
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K bodu 20B:  
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Zámer vybudovania zariadenia
sociálnej  starostlivosti  v  Karlovej  Vsi a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva s vypustením bodu B v uznesení. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu   2  1   - Rôzne:  

K  bodu Rôzne ešte vystúpili:

1. Poslanec Lenč:
a)  pýtal  sa  aké  sú  možnosti  mestskej časti  vo  majiteľom psov,  ktorí  si  nesplnili  oznamovaciu
povinnosť a evidentne vo svojej domácnosti chovajú psa.
b) odporúčal projekt „rezidenčného parkovania“ pravidelne aktualizovať a informovať čo sa robí,
aký je aktuálny stav a aký je konečný cieľ.
Uznesenie nebolo prijaté

2. Poslanec Šíbl:  odporúča informovať o výraznom zlepšení hodnotenia mestskej časti v oblasti
transparentnosti organizáciou Transparency International na webstránke.
Uznesenie nebolo prijaté

3.  Poslanec  Buzáš:  privítal  by informáciu  o  plánovanej  výstavbe  na  Sitine  a  s  tým spojeného
výrubu.
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na   2  2  . zasadnutie MiZ   (  13  .  12  .2016)   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  22. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.
3.  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  zrušení
niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
4. Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov.
5. Ponuka Prima banky Slovensko, a. s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko
a. s.
6.  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  Dodatku  k  štatútu  hlavného  mesta  SR
Bratislavy – parkovacia politika.
7.  Návrh koncepcie  poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  sociálnym
skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).
8.  Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na
pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
9. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava -
Karlova Ves.
10.  Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E -
KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k. ú.
Bratislava - Karlova Ves.
11. Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebytových
priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
12.  Návrh  na  zmenu  zriaďovacej  listiny  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves a návrh na poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie.
13.  Žiadosť  občianskych  združení  HUMANA People  to  People  Slovakia  a  EKOCHARITA
SLOVENSKO SLOVENSKU o umiestnenie kontajnerov na zber použitého šatstva.
14. Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu.
15. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu.
16. Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu.
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17. Prenájmy a spolupráce v Karloveskom centre kultúry (dodatok k zmluve o prenájme KCK
pre  OZ  CirKus-Kus,  nová  zmluva  o  prenájme  pre  novovzniknuté  OZ  Mažoretky Cordis  a
Karloveské tanečné centrum) .
18. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
19. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho
zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku
2017.
20.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
21.  Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

             Dana Čahojová, v. r.
                  starostka
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