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

UZNESENIE č. 19/2017

z 20. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 07. 02. 2017

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  07.02.2017
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  24. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom

poplatku za rozvoj.
3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  určení

školských  obvodov  pre  základné  školy  a  spojenú  školu  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.

4. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
na rok 2017.

5. Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.
6. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
7. Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú.

Bratislava - Karlova Ves do výlučného vlastníctva.
8. Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
9. Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
10. Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu

nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
11. Žiadosť  Slovenského skautingu,  70.  zbor  Bratislava  o  predĺženie  nájmu  nebytových

priestorov v Karloveskom centre kultúry.
12. Žiadosť  kapely  Jakuba  Ursinyho,  Klenová  26,  831  01  Bratislava  o  nájom nebytových

priestorov v Karloveskom centre kultúry.
13. Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.      
14. Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.
15. 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
24. zasadnutiu MiZ 2017 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  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves  o miestnom poplatku  za  rozvoj  a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 1  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a
spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 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  Návrh  tvorby  a  čerpania
mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 a odporúča materiál
predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  so  zapracovaním zmien  odporučených radami
fondov.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Prerokovanie  petície za zrušenie
rezidenčného parkovania 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  Návrh na uzavretie  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 7:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Vladislavy  Jurištovej o
kúpu pozemku pod  záhradným domom a záhrady v k.ú. Bratislava - Karlova Ves  do výlučného
vlastníctva 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  Žiadosť  Miroslava Hlavinku o
predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 9:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o
predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru 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 Žiadosť Slovenského skautingu o.
z.,  1.  zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie  nájmu nebytových priestorov v Karloveskom
centre kultúry 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  Žiadosť Slovenského skautingu,
70.  zbor  Bratislava  o  predĺženie  nájmu  nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 12:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho,
Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Voľba komisie pre posudzovanie
žiadostí o dotácie a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 14:
Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh na  odvolanie  a  voľbu
predsedu  komisie  výstavby  a  územného  plánu a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu   1  5   - Rôzne:  

1.  Poslanec  Lenč:  navrhol  podať  informáciu  o stave rokovania  vo  veci  stravovania  v  školskej
jedálni na Základnej škole Karloveská 61 . 
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na   2  4  . zasadnutie MiZ   (  14  .  0  2  .201  7  )   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  24. zasadnutiu MiZ 2017.
2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom
poplatku za rozvoj.
3.  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves o  určení
školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Karlova  Ves  a o  mieste a  čase zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej
dochádzky.
4. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na
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rok 2017.
5. Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.
6. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
7.  Žiadosť  Vladislavy Jurištovej o  kúpu pozemku  pod záhradným domom a záhrady v k.ú.
Bratislava - Karlova Ves do výlučného vlastníctva.
8. Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
9. Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
10. Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
11.  Žiadosť  Slovenského skautingu,  70.  zbor  Bratislava  o  predĺženie  nájmu  nebytových
priestorov v Karloveskom centre kultúry.
12.  Žiadosť  kapely  Jakuba  Ursinyho,  Klenová  26,  831  01  Bratislava  o  nájom nebytových
priestorov v Karloveskom centre kultúry.
13. Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.
14. Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.

             Dana Čahojová, v. r.
                  starostka
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