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

UZNESENIE č. 20/2017

z 21. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 21. 03. 2017

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  21.03.2017
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  25. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa

mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa
28.9.1999.

3. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa
mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
6/2015  zo  dňa  27.  októbra  2015  o  miestnych  daniach  v  znení  Všeobecne  záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015.

4. Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  na
pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

5. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra
E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.
7. Návrh  na  uzavretie  nájomnej  zmluvy  na  pozemok  pod  predajným  stánkom  v  k.  ú.

Bratislava-Karlova Ves.
8. Žiadosť občianskeho  združenia "Iniciatíva  občanov -  Doktorov Jarok" o ďalší prenájom

ihriska a detského kútika.
9. Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves .
10. Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
11. Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
12. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v

Spojenej škole Tilgnerova 14.
13. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
14. Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.
15. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.
16. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017.
17. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie.
18. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Výpoveď z nájmu Anna Brinkáčová – Súkromná školská jedáleň AB.
2. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1.2016 do 31.12.2016.
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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
25. zasadnutiu MiZ 2017 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  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné
nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí,  odťahovaní
vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999
Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  zo  dňa  28.9.1999 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,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne záväzné
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych
daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015
zo dňa 15. decembra 2015 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  Návrh na uzavretie  nájomných
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova
Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva so zapracovaním zmien
odporučených radami fondov.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť občianskeho združenia
ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú.
Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál dopracovať a doplniť a následne predložiť opätovne do
komisií (nie do miestneho zastupiteľstva).
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna  rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh na  trvalé  upustenie  od
vymáhania pohľadávok a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7:
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: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 8:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť občianskeho združenia
"Iniciatíva občanov - Doktorov Jarok" o ďalší prenájom ihriska a detského kútika  a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 3

K bodu 9:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  prenájom majetku
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o
predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru 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  Žiadosť  spoločnosti
HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru 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  Podmienky obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14 a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 13:
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 14:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odvolanie a voľbu členov
– neposlancov z komisie výstavby a územného plánu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 15:
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh na  odmenu miestnemu
kontrolórovi  za  1.  štvrťrok  2017 a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 1  6  :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmeny predsedom komisií za 1.
štvrťrok 2017 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017 nasledovne:
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  616 €
Mgr. P. Buzášovi  .......................... 358 €
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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: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 17:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  berie  na  vedomie  materiál  Informácia  o  podaných
žiadostiach o dotácie a odporúča postupovať v zmysle príslušného nariadenia a následne materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu   1  8   - Rôzne:  
18.  1.   Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Stanovisko  k  návrhu
dodatku Štatútu hlavného  mesta  SR Bratislavy (civilný sporový poriadok)  a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

18.  2.   Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  občianskeho
združenia  Futbalový klub mládeže  Karlova  Ves  Bratislava  o  prenájom pozemku  a  nebytových
priestorov. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

Miestna rada odporúča predložiť na   2  5  . zasadnutie MiZ   (  0  4  .   0  4  . 201  7  )   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  25. zasadnutiu MiZ 2017.
2.  Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti  Bratislava-Karlova  Ves ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
zo  dňa  8.9.1998  o  státí,  odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní  opustených  vozidiel  v  znení
Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  zo  dňa
28.9.1999.
3.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015
zo  dňa  27.  októbra  2015  o  miestnych  daniach  v  znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015.
4.  Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  na
pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.
6. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava-
Karlova Ves.
7.  Žiadosť  občianskeho  združenia  "Iniciatíva občanov -  Doktorov Jarok" o ďalší prenájom
ihriska a detského kútika.
8. Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
9. Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
10. Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
11. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v
Spojenej škole Tilgnerova 14.
12. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
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13. Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.
14. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.
15. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017.
16. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie.
17.  Stanovisko  k  návrhu  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  (civilný  sporový
poriadok).
18. Žiadosť občianskeho združenia Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava o prenájom
pozemku a nebytových priestorov.

             Dana Čahojová, v. r.
                    starostka
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