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

UZNESENIE č. 26/2017

z 27. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 24. 10. 2017

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  24.10.2017
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves  o zrušení
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí,
odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní  opustených  vozidiel  v znení  Všeobecne  záväzného
nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017.

2. Návrh  na  uzavretie  nájomnej  zmluvy  a  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na
pozemky v k.ú. Karlova Ves.

3. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením
telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..

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

5. Žiadosť  Klubu  textilných  výtvarníkov  ARTTEX  o  dlhodobý  prenájom  nebytových
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

6. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.
7. Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
8. Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby 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. 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  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o zrušení  všeobecne  záväzného  nariadenia
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  50/1998  o  státí,  odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní
opustených vozidiel v znení  všeobecne záväzného nariadenia č.  58/1999 a  všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  uzavretie  nájomnej
zmluvy 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 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosť  spoločnosti  Slovak
Telekom,  a.s.  Bajkalská  28,  Bratislava  o  súhlas  s  umiestnením telekomunikačnej  siete  Slovak
Telekomu, a.s. 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  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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Klubu  textilných
výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská
61 v Bratislave  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  Žiadosti o prenájom nebytových
priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018  a odporúča 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 Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o
predĺženie nájmu nebytových priestorov  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva vo variantnom riešení.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 8:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Prenájom motorových vozidiel
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  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 vo variante I – nájom 1€/rok a vo variante II – nájom 1€/m2/rok.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K  bodu   1  0   - Rôzne:  

Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na   3  1  . zasadnutie MiZ   (  0  7  .   1  1  . 201  7  )   tieto materiály:

1.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o zrušení
Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  50/1998  o státí,
odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.
58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017.
2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v
k.ú. Karlova Ves.
3.  Žiadosť  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.  Bajkalská  28,  Bratislava  o  súhlas  s  umiestnením
telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..
4. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E -
KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
5.  Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v
Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.
6. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.
7 Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
8. Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves. 

             Dana Čahojová, v. r.
                     starostka
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