
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 307 – 317/2017

Z 26. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 16. 05. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 307/2017

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
UZNESENIE č. 308/2017

3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017.
UZNESENIE č. 309 /2017

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa zriaďuje 
Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava, ako súčasť Základnej školy Karloveská 61, Bratislava.
UZNESENIE č. 310 /2017

5. Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60.
UZNESENIE č.  311/2017

6. Žiadosť Detského súkromného zariadenia Svetielko s. r. o. o  predĺženie nájmu nebytových priestorov.
UZNESENIE č. 312/2017

7. Žiadosť spol. HR Innovations s. r. o. o nájom nebytových priestorov.
UZNESENIE č. 313/2017

8. Žiadosť Ochrany dravcov na Slovensku, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
UZNESENIE č. 314/2017

9. Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova  62 – školský 
bufet.
UZNESENIE č. 315/2017

10. Informácia o vybavených interpeláciách.
UZNESENIE č. 316/2017

11. Rôzne. 
11.1 Návrh poslanca Buzáša: Odvolanie a voľba neposlancov v komisii regionálnej politiky, 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v komisii školstva, mládeže a športu.
UZNESENIE č. 317/2017

1



Poznámka:
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu s 
uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 16.5.2017.
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K bodu 1. 
Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 307/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

K bodu 2.
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra.

UZNESENIE č. 308/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

predloženú správu o komplexnej kontrole stavu a užívania objektov základných a materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v termíne do 31.decembra 2016 v 
zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 243/2016 zo dňa 
27..septembra 2016.

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 

B. poveruje prednostu

1. k vypracovaniu harmonogramu riešenia konkrétnych nedostatkov ktoré vymenováva správa miestneho
kontrolóra podľa ich závažnosti a ich nároku na financovanie.

2. upraviť výhľadový rozpočet mestskej časti v zmysle týchto navrhovaných riešení.

3. navrhnúť také systémové opatrenia mestskej časti pri správe vlastného alebo zvereného nehnuteľného
majetku, aby k takémuto katastrofálnemu stavu neprichádzalo.

T: 30.9.2017

K bodu 3.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017.

UZNESENIE č. 309/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 v príjmovej časti  rozpočtu 
nasledovne:            
a) zvýšenie bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb o 80 000 €,
b) zvýšenie príjmových finančných operácií – prijatie úveru o 600 000 €,
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c) zvýšenie  príjmových  finančných operácií  –  použitie  rezervného  fondu  na  krytie  kapitálových
výdavkov  o 178 500 €.

2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 vo výdavkovej časti rozpočtu 
nasledovne:
a) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, materiál o 3 000 €,
b) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, Projekt Perfekt o 500 €,
c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, spracovateľský poplatok za úver o
300 €,
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, štúdie, posudky o 2 000 €,
e) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Vzdelávanie zamestnancov o 2 000 €,
f) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 – Miestny informačný systém, materiál o 4 200 €,
g) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 – Miestny informačný systém, softvér, licencie o
2 400 €,
h) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1.14 – Príspevok na vystúpenie ZUŠ (pre OZ pri
Základnej umeleckej škole J. Kresánka) o 3 000 €,
i) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 – Správa obce, Projekt Perfect o 6 000 €,
j) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 – Nákup techniky, automobil na odpad o    23
600 €,
k) zvýšenie  kapitálových  výdavkov v  podprograme  4.1  –  Nákup  techniky,  automobil  na  odvoz
veľkého odpadu o 70 000 €,
l) zvýšenie  kapitálových  výdavkov v  podprograme  4.1 –  Nákup techniky,  automobily osobné  a
úžitkové o 75 000 €,
m) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 – Nákup techniky, náradia o 4 500 €,
n) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1.1 – Materská škola Borská,  rekonštrukcia
potrubia o 32 000 €,
o) zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  7.2  –  Základná  škola  Karloveská  61,
dovybavenie školskej jedálne o 30 000 €,
p) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 – ZŠ Majerníkova, rekonštrukcia bazéna o
600 000 €.

K bodu 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa zriaďuje 
Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava ako súčasť Základnej školy, Karloveská 61, Bratislava.

UZNESENIE č. 310/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017, 
ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava ako súčasť Základnej školy, Karloveská 
61, Bratislava.
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K bodu 5.
Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60.

UZNESENIE č. 311/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

1. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  2 744,31 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Centrum nadania 
(CENADA), n. o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava, IČO: 37924745, s nájomným vo výške 10,00
€/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2019 za účelom zabezpečenia  výchovno-
vzdelávacieho procesu  neziskovej organizácie,

2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  1 210,84 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Občianske združenie 
ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava, IČO: 20851581, s nájomným vo výške 10,00 €/m2/rok,  s 
dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2019 za účelom zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho 
procesu  občianskeho združenia,

3. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  796,21/761,17 m2 , 
ktoré sa nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Základná 
umelecká škola J. Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava, IČO:36067253, s nájomným vo 
výške ceny úhrad energií a služieb,  s dobou prenájmu  od 01.08.2017 do 31.07.2019 za účelom 
zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho procesu  v rámci odborov základnej umeleckej školy,

4. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  346,90 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Súkromná základná 
umelecká škola, Prokofievova č. 5, 851 01 Bratislava, IČO: 31802958, s nájomným vo výške 10,00 
€/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2019 za účelom zabezpečenia  výchovno-
vzdelávacieho procesu  v rámci odborov súkromnej základnej umeleckej školy,

5. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  113,97 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Karloveské tanečné 
centrum, Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 31788394, s nájomným vo výške 18,00 €/m2/rok,  s 
dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2019 za účelom zabezpečenia  pohybovej výchovy v 
oblasti spoločenských tancov a súčasného tanečného športu pre deti a dospelých,

6. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  8,70 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Ľudmila Vasile 
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Hrubjáková, Mamateyova 1580/7, 851 04 Bratislava, IČO: 32162383, s nájomným vo výške  42,00 
€/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2019 za účelom prevádzkovania školského 
bufetu.

B. ukladá

prednostovi miestneho úradu zabezpečiť vypísanie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
prenájom predmetného nebytového priestoru s dobou nájmu od 01.08.2019.

T: 31.05.2018

K bodu 6.
Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenia  Svetielko  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu  nebytových
priestorov.

UZNESENIE č. 312/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v aktuálnom znení  predĺženie nájmu  nebytových priestorov  -  pavilón v budove Materskej 
školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m2  pre žiadateľa Detské súkromné zariadenie
Svetielko s. r. o., Púpavová 34, Bratislava, IČO: 43964273 , s nájomným vo výške 10,00 €/m2/rok,  s 
dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2018 za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3 rokov.

K bodu 7.
Žiadosť HR innovations, s. r. o.  o prenájom nebytových priestorov.

UZNESENIE č. 313/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138 / 1991
Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytového priestoru v polyfunkčnom dome na 
Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave, súpisné číslo 6075, stavba je zapísaná na liste vlastníctva          
č. 4040 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves na parcele č. 285/21, konkrétne kancelária   
č. 1.16 s rozlohou 15,20 m2  spol. HR Innovations, s. r. o., Fándlyho 2419/27 900 31 Stupava, IČO: 
44390629 za účelom poskytovania služieb v oblasti riadenia ľudských zdrojov – vyhľadávanie a výber 
zamestnancov, personálne poradenstvo, s dobou prenájmu od 01.06.2017 na dobu neurčitú, s nájomným 
vo výške 99,60 €/m2/rok.
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K bodu 8.
Žiadosť Ochrany dravcov na Slovensku, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov.

UZNESENIE č. 314/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138 / 1991
Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov občianskemu združeniu 
Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská ul. č. 5, 841 04 Bratislava, IČO: 31797717 nájom nebytového 
priestoru č. 101 s podlahovou plochou 62,03 m2  a nájom nebytového priestoru č. 102 s podlahovou 
plochou 62,19 m2  nachádzajúcich sa v suteréne bytového domu na ul. Kuklovská č. 5 v Bratislave 
s nájomným vo výške 56,00 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.07.2017 do 31.12.2017 
na prevádzkovanie odbornej ornitologickej knižnice a ako sekretariát organizácie. 

K bodu 9.
Prenájom nebytových priestorov  v Základnej škole A. Dubčeka – školský bufet.

UZNESENIE č. 315/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov spol. CLH s. r. o., 
Majerníkova 21, 841 04 Bratislava, IČO: 46133208, nájom nebytového priestoru o výmere 42,45 m2 

školský bufet a priľahlá miestnosť nachádzajúce sa v objekte Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 
62 v Bratislave s nájomným vo výške 60,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07. 2020.

K bodu 10.
Informácia o vybavených interpeláciách.

UZNESENIE č. 316/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.
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K bodu 11.
Rôzne.
K bodu 11.1
Návrh poslanca Buzáša: Odvolanie a voľba neposlancov v komisii regionálnej politiky, 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v komisii školstva, mládeže a športu.

UZNESENIE č. 317/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. odvoláva

1. z komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja neposlankyňu Mgr. Dagmar 
Hladkú dňom 31.05.2017,

2. z  komisie školstva, mládeže a športu neposlankyňu Mgr. Ilianu Medviďovú dňom 31.05.2017.

B. volí

1. do komisie regionálnej politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja neposlankyňu Mgr.  Ilianu
Medviďovú dňom 01.06.2017,

2. do komisie  školstva,  mládeže a športu neposlankyňu Mgr.  Dagmar Hladkú dňom 01.06.2017.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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