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

UZNESENIE č. 22/2017

z 23. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 13. 06. 2017

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  13.06.2017
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  27. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.
3. Návrh  na  prijatie  investičného  úveru  za  účelom  financovania  rekonštrukcie  školských

objektov a zariadení - 2. tranža. 
4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017. 
5. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova

Ves  č.  3/2004  o  podmienkach  a  podrobnostiach  držania  psov  na  území  mestskej  časti
Bratislava- Karlova Ves a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves o podmienkach držania psov.

6. Stanovisko  miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín,  ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy.

7. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.  
8. Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na

pozemky v k. ú. Karlova Ves.
9. Žiadosť Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k.

ú. Karlova Ves.
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Karlova

Ves.
11. Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1311/20

identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves.
12. Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách šk. roku 2017/2018.
13. Odmena predsedom komisií za 2. štvrťrok 2017.
14. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 20.04.2017 do 31.05.2017.
2. Správa o plnení uznesenia MiZ č. 256/2016 zo dňa 13.12.2016 
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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
27. zasadnutiu MiZ 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 2
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh záverečného účtu mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh  na prijatie  investičného
úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení - 2. tranža 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 zmenu rozpočtu mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Protest prokurátora proti všeobecne
záväznému  nariadeniu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves č.  3/2004  o  podmienkach  a
podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava- Karlova Ves  a návrh všeobecne
záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  podmienkach  držania  psov a
odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o
starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného
mesta SR Bratislavy  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  Rámcová náplň práce komisií
miestneho zastupiteľstva a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 8:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na uzavretie  nájomných
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.  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  materiál  Žiadosť  Žiadosť občianskeho
združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova Ves. a odporúča materiál
predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu   10  :
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh na  uzavretie  nájomnej
zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť  do
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu   11  :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp.
prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1311/20 identický s pozemkom registra E - KN
parc.  č.  365,k.  ú.  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť   do  miestneho  zastupiteľstva  v
alternatíve B (nájom pozemku).
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   12  :
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  prenájom nebytových
priestorov v materských školách šk. roku 2017/2018 a odporúča materiál predložiť  do miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   13  :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena predsedom komisií za 2.
štvrťrok 2017 a a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 2. štvrťrok 2017 nasledovne:
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  656 €
Mgr. 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: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K  bodu   14   - Rôzne:  
14.1 
Na návrh prednostu: Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť  o
prenájom v Karloveskom centre kultúry a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1

14.2
Prednosta miestneho úradu v súvislosti s bodom 4 podrobnejšie vysvetlil systém prerozdeľovania
dotácií na žiaka, ktoré sa týkajú stravovania v školských zariadeniach. 
Uznesenie nebolo prijaté

14.3
Poslanec  Lenč:  informoval  sa  systéme  prerozdeľovania  dane  z  nehnuteľnosti  medzi  mestom
Bratislava a mestskými časťami.
Uznesenie nebolo prijaté

14.4.
Poslanec  Lenč:  Informoval  sa  o  ďalšom  fungovaní  činnosti  v  Materskej  škole  Borská  a  o
personálnych zmenách v tejto materskej škole.  Prejavil záujem o členstvo rade školy Základnej
umeleckej školy na Karloveskej 3 
Uznesenie nebolo prijaté

14.5.
Poslanec Lenč: Informoval sa o ďalšom rozširovaní rezidenčného parkovania v zóne Hlaváčiková -
Veternicová a v zóne Púpavová. 
Uznesenie nebolo prijaté

14.6.
Poslanec Savčinský: Navrhol vykonať personálnu zmenu v komisii pre školstvo, mládež a šport a
odvolať z tejto komisie neposlankyňu Mgr. Dagmar Hladkú.
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na   2  7  . zasadnutie MiZ   (  27  .   0  6  . 201  7  )   tieto materiály:

1. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.
2. Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a
zariadení - 2. tranža. 
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017. 
4. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č.  3/2004  o  podmienkach  a  podrobnostiach  držania  psov  na  území  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  a  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
podmienkach držania psov.
5.  Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na
území hlavného mesta SR Bratislavy.
6. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.
7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v
k. ú. Karlova Ves.
8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Karlova Ves.
9.  Žiadosť  Petra Kajzra  o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1311/20
identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves.
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10. Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách šk. roku 2017/2018.
11. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.
12. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry.

             Dana Čahojová, v. r.
                    starostka
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