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

UZNESENIE č. 25/2017

z 26. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 19. 09. 2017

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  19.09.2017
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  30. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova

Ves k 30.6.2017.
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
4. Návrh všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  zrušení

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a
ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997.

5. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa
mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb,
času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.

6. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne  záväzné
nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  7/2016  zo  dňa  20.12.2016  o
podmienkach poskytovania dotácií.

   6A. Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole
Karloveská 61 v Bratislave.

7. Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na
pozemky v k. ú. Karlova Ves.

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

9. Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť
LUPY s.r.o..

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
10. Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o. z.

CirKus-Kus v sezóne 2017/18.
11. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.
12. Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2017.
13. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.6.2017 do 31.8.2017.
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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
30. 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  Monitorovacia  správa plnenia
Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2017 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 zmenu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  zrušení  všeobecne  záväzného  nariadenia
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  29/1995  o  tvorbe  a  ochrane  verejnej  zelene  v  znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997 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  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času
predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov odporúča
materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti Bratislava-
Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií  a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6A:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť folklórneho súboru Dolina
o prenájom nebytových  priestorov v  Základnej  škole  Karloveská  61  v  Bratislave  a  odporúča
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materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7:
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 8:
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 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 o prenájom vonkajších
priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o. a odporúča materiál predložiť
do miestneho zastupiteľstva iba v tom prípade ak bol materiál zverejnený v primeranej lehote.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 3
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu   10  :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Prenájom nebytových priestorov
Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o. z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18  a odporúča
materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 1  zdržal sa: 0

K bodu   11  :
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh na  odmenu miestnemu
kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017  a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   12  :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena predsedom komisií za 3.
štvrťrok 2017 a a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 3. štvrťrok 2017 nasledovne:
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  678 €
Mgr. P. Buzášovi  .......................... 370 €
Mgr. L. Poláchovej ……………...  370 €
Ing. P. Martinickému  ...................  370 €
Mgr. R. Savčinskému  .................   493 €
Ing. D. Záhradníkovej .................   370 €
Ing. P. Lenčovi      .......................   616 €
Mgr. J. Labudovi    ......................   370 €
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K  bodu   1  3   - Rôzne:  
13.1 
Miestny kontrolór  Hrádek:  Informoval  miestnu  radu o  materiáloch,  ktoré  plánuje  predložiť  do
miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie nebolo prijaté

13.2
Poslanec Lenč:  poďakoval sa  za interpeláciu poslanca  Martinického  a informoval  sa  o  ďalšom
postupe riešenia komunikácie, ktorá vyvolala nespokojnosť p. Hromádku a ďalších obyvateľov.
Uznesenie nebolo prijaté

13.3.
Poslanec Lenč: Informoval sa o predkladaní priorít  poslaneckými klubmi a navrhol p.  starostke
stretnutie na túto tému. 
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na   30  . zasadnutie MiZ   (  03  .   10  . 201  7  )   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  30. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k
30.6.2017.
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
4.  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  zrušení
všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  29/1995  o  tvorbe  a
ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997.
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania
dotácií.
6.  Žiadosť  folklórneho  súboru  Dolina  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  Základnej  škole
Karloveská 61 v Bratislave.
7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v
k. ú. Karlova Ves.
8. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E -
KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
9.  Prenájom nebytových  priestorov  Karloveského  centra  kultúry  na  dlhodobý  prenájom  o.  z.
CirKus-Kus v sezóne 2017/18.
10. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.

Miestna rada   ne  odporúča predložiť na   30  . zasadnutie MiZ   (  03  .   10  . 201  7  )   tieto materiály:

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a
dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  4/2013  zo  dňa
29.10.2013  o  pravidlách  času  predaja  v  obchode,  času  prevádzky  služieb,  času  výstavby  a
rekonštrukcie stavieb a bytov.

             Dana Čahojová, v. r.
                     starostka
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