
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 318 – 332/2017

Z 27. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 27. 06. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 318/2017

2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.
UZNESENIE č. 319/2017

4.  Návrh na  prijatie  investičného  úveru  za  účelom financovania  rekonštrukcie  školských objektov a
zariadení - 2. tranža.
UZNESENIE č. 320/2017

5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017.
UZNESENIE č.  321/2017

6. 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.
UZNESENIE č. 322/2017

7. 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.
UZNESENIE č. 323/2017

8. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
UZNESENIE č. 324/2017

9. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 325/2017

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú.
Karlova Ves.
UZNESENIE č. 326/2017
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11. Žiadosť Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova
Ves.
UZNESENIE č. 327/2017

12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Karlova Ves.
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania miestneho zastupiteľstva  pred schválením programu
rokovania.

13. 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.
UZNESENIE č. 328/2017

14. Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.
UZNESENIE č. 329/2017

15. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2017.
UZNESENIE č. 330/2017

16. Rôzne. 

16.1 Návrh poslancov Buzáša a Savčinského: Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie školstva, 
mládeže a športu. 
UZNESENIE č. 331/2017

16.2 Návrh poslanca Rosinu: Návrh voľbu poslancov Dullu a Zajaca do komisie dopravy.
UZNESENIE č. 332/2017

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 27.6.2017.
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K bodu 1. 
Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 318/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ 2012, 25.9.2012),
b) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

K bodu 2.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

K bodu 3.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.

UZNESENIE č. 319/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

stanovisko miestneho kontrolóra k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za rok 2016.

B. schvaľuje

1. Záverečný  účet  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  za  rok  2016  s  výrokom:  „Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

2. presun prebytku rozpočtu za rok 2016 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov,
t. j. prebytok vo výške 326 657 EUR nasledovne:
a) do rezervného fondu mestskej časti 173 157 EUR,
b) do fondu opráv škôl a školských zariadení 150 000 EUR,
c) do fondu zelene a ochrany prírody 3 500 EUR.

3. presun  prebytku  finančných  operácií  za  rok 2016  vo  výške  259  865  Eur  do  rezervného  fondu
mestskej časti.

C. žiada

1.  prednostu pripraviť návrh na zmenu rozpočtu s vyčlenením sumy 50 000 Eur z  rezervného fondu
mestskej časti, na projektovú prípravu parkovacej politiky – budovanie nových parkovacích kapacít mimo
vozoviek.

na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
2.  prednostu predložiť  na  septembrové  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva informáciu  o  výsledkoch
právnej analýzy stavu neplnenia zmluvných podmienok Bratislavskej teplárenskej, a. s. a predložiť plán
aktivít miestneho úradu vedúcich k vymáhaniu plnenia týchto zmluvných povinností.

na doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
D. určuje
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Dane  Čahojovej,  starostke  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  v  zmysle  zákona  č.  253/1994  o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy (za rok 2016 vo výške 912 Eur) zvýšený
o 70 % a zaokrúhlený na celé euro nahor, t. j. 4 481 Eur s účinnosťou od 1. júla 2017. 
_____________________________________________________________________________________

K bodu 4.
Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a
zariadení – 2. tranža.

UZNESENIE č. 320/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu investičného úveru.

B. schvaľuje

prijatie  investičného  úveru vo  výške  maximálne  300 000  Eur,  s  dobou splácania  10 rokov s  fixnou
úrokovou sadzbou 0,75 % p. a. od Všeobecnej úverovej banky, a. s. za účelom financovania rekonštrukcie
školských objektov a zariadení.

K bodu 5.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017.

UZNESENIE č. 321/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava  – Karlova Ves  na rok 2017 vo  výdavkovej časti
rozpočtu nasledovne :

a) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 – Materské školy, tovary a služby o
23 000 €,
b) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.4 – Základné školy, školské stravovanie o
43 500 €,
c) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 – Detské ihriská o 3 000 €,
d)  zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1.1 – Materská škola Majerníkova
60, hracie prvky o 13 000 €,
e) zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2.1 – Správa obce – nákup klimatizačných
jednotiek v objekte miestneho úradu – prístavba vo výške 4 200 Eur,
f)  zvýšenie  kapitálových  výdavkov  vo  Fonde  opráv  škôl  a  obnovy  škôl  a  školských
zariadení  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  ves na  nákup  expanzných  nádob  systému
vykurovania na Základnej škole Karloveská 61 vo výške 9 800 Eur.

2. zníženie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok
2017 o 86 700 €.
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K bodu 6.
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.

UZNESENIE č. 322/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. vyhovuje

protestu prokurátora zn. PD 18/17/1104-9 zo dňa 31.  03. 2017 proti všeobecne záväznému nariadenie
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č.  3/2004 zo dňa 11.5.2004 o podmienkach a podrobnostiach
držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

B. schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č.  6/2017 zo dňa 27.06.2017 o
podmienkach  držania  psov  na  území  mestskej  časti  Bratislava–Karlova  Ves  s  účinnosťou
od 01. 08. 2017.

K bodu 7.
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

UZNESENIE č. 323/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

nesúhlasí

s  návrhom  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  o
starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín,  ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu jeho zmätočnosti.

K bodu 8.
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

UZNESENIE č. 324/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov na návrh starostky mestskej časti

vymenúva

Antona Horínka, nar.: 09. 09. 1973, bytom Veternicová 16, 841 05 Bratislava,

do funkcie riaditeľa
príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, IČO
50 422 057  na dobu neurčitú s účinnosťou 1. júla 2017.
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K bodu 9.
Návrh Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 325/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. určuje

rámcovú  náplň  práce  komisií  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  s
účinnosťou 1. júla 2017.

B. zrušuje

dňom 30.06.2017 komisiu bytovú, sociálnu a zdravotnú a pre seniorov.

C. zriaďuje
dňom 1.7.2017 komisiu bytovú, sociálnu a zdravotnú (skrátene „komisia BSZ“) .

D. volí

dňom 1.7.2017 :
1. do komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej predsedu a členov komisie-poslancov nasledovne:

1.1  predseda - Mgr. Ján Labuda ,
1.2  Ing. Juraj Kmeťko,
1.3  MUDr. Martina Magátová,
1.4  Ing. Petra Nagyová-Džerengová,
1.5  Ing. Rudolf Rosina,
1.6  Ing. Daniela Záhradníková.

2. do komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej členov komisie-neposlancov  nasledovne:
2.1  Mgr. Marcela Gbelecová,
2.2  Milan Sabo,
2.3  Ing. Petr Sedlák,
2.4 Mgr. Henrieta Valková.

K bodu 10.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. 
ú. Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 326/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

A. Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm.
c) zákona  SNR čís.  138/1991  Zb.  o  majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov  z  dôvodu  hodného
osobitného zreteľa

- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží, jedna z titulu kúpnej zmluvy a jedna z titulu 
darovacej zmluvy:
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Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Pavol Boroš
Exnárova 35
Bratislava

461
pozemok pod 
garážou
Pod 
Rovnicami

18 1,97 01.07.2017

30.06.2022

2. Ing. Jarmila 
Sestrienková
Púpavová 45
Bratislava

221
pozemok pod 
garážou
Púpavová ul. 

20 1,97 01.07.2017

30.06.2022

B. Predĺženie doby nájmu na pozemok pod garážou v súlade s ustanovením § 9a ods.  9,  písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa nasledovnému vlastníkovi garáže : 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Anna 
Hambáleková 
a spol. 
Bullova 1170/3
Bratislava

233
pozemok pod 
garážou
Púpavová ul. 

19 1,97 01.07.2017

30.06.2022

C. Predĺženie doby nájmu na pozemok pod predajným stánkom v súlade s ustanovením § 9a ods.9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa nasledovnému vlastníkovi stánku:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. č.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. PaedDr. Milan
Mikulík
Majerníkova 
44
Bratislava

časť parc. č.
1669/248
pozemok pod 
predajným 
stánkom
trhovisko - 
Pribišova ul. 

17 39,50 01.07.2017

30.06.2020
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K bodu 11.
Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova Ves.

UZNESENIE č. 327/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

Prenájom pozemku  registra  C  -  KN,  časť  parc.  č.  1426/729,združenie  za  účelom jeho  revitalizácie,
vybudovania pešej komunikácie medzi ul. Kresánkova a Hany Meličkovej,  v súlade s ustanovením § 9a
ods.  9  písm.  c/  zákona SNR č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení  neskorších  predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa nasledovnému nájomcovi:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. č.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. Občianske združenie
Susedia Sami Sebe
Kresánkova 20, Bratislava

časť 1426/729
medzi ul. 
Kresánkova a 
Hany 
Meličkovej 

cca 100 1,00/celý 
predmet 
nájmu/celú 
dobu nájmu 

01.07.2017 do 30 
dní od právoplatnej
kolaudácie 
vybudované-ho 
chodníka,najneskôr
do 30.11..2017 

K bodu 12.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú.  Karlova Ves.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva pred schválením programu rokovania.

K bodu 13.
Žiadosť  Petra  Kajzra  o  nájom  pozemku  registra  C-KN,  časť  parc.  č.  1311/20,   identického  s
pozemkom registra E-KN parc. č. 365, k. ú. Karlova Ves.

UZNESENIE č. 328/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

žiadosť  Petra  Kajzra  o  nájom pozemku  registra  C-KN,  časť  parc.  č.  1311/20  –  zastavané  plochy  a
nádvoria  o  výmere 21 m2,  k.  ú.  Karlova Ves,  identického  s pozemkom registra  E-KN parc.  č.  365,
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zapísaného na LV č.  4971 vo vlastníctve Hl.  m.  SR Bratislavy,  zvereného protokolom č.  20/1991 do
správy mestskej časti, v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že:

- garáž, súp. č. 5122 je v osobnom vlastníctve žiadateľa, zapísaná na LV č. 4176, k. ú. 
Karlova Ves, ktorú nadobudol kúpnou zmluvou V 6712/06 z 13.3.2006.

Nájomca
bydlisko

Parc. č.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
EUR/m2/rok

Doba nájmu
od - do

Peter Kajzr
Adámiho 13
Bratislava

časť 1311/20
Adámiho ul. 

21 1,97 01.07.2017

30.06.2022

K bodu 14.
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.

UZNESENIE č. 329/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

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 žiadateľovi PRIMA jazyková 
škola, s. r. o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 66,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Borská 4 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., 
s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (pondelok, streda), za účelom výučby anglického 
jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

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 žiadateľovi Babydance, o. z., 
Považanova 2, Bratislava, IČO: 42446953, o výmere 20,00 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte 
Materskej školy Borská 4 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 
01.09.2017 do 30.06.2018 (utorok), za účelom realizácie tanečného krúžku výlučne pre deti 
navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

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 žiadateľovi PRIMA jazyková 
škola, s. r. o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 66,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Majerníkova 60 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 
€/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (pondelok, streda), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

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 žiadateľovi PRIMA jazyková 
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škola, s. r. o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 30,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy L. Sáru 3 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., 
s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (streda, štvrtok), za účelom výučby anglického 
jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

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 žiadateľovi Mgr. Rastislav 
Baňas – SPORTWITHUS, 930 03 Kráľovičove Kračany 142,   IČO:  37333879, o výmere 60,00 
m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy L. Sáru 3 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.01.2018 (pondelok, štvrtok), za účelom 
vykonávania športového výcviku pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

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 žiadateľovi PRIMA jazyková 
škola, s. r. o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 25,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Majerníkova 11 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 
€/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (utorok, štvrtok), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

7. 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 žiadateľovi PRIMA jazyková 
škola, s. r. o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 24,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., 
s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (streda, štvrtok), za účelom výučby anglického 
jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

8. 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 žiadateľovi akad. mal. Lucia 
Lebišová, Matejkova 5/A, Bratislava, o výmere 12,88 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte 
Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 
19.09.2017 do 19.06.2018 (utorok), za účelom realizácie výtvarného krúžku  výlučne pre deti 
navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

9. 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 žiadateľovi SportClub Funny 
Dance, Šustekova 9, Bratislava,  o výmere 30,00 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej 
školy Adámiho 11 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 
25.09.2017 do 18.06.2018 (pondelok), za účelom realizácie tanečného krúžku výlučne pre deti 
navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

10. 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 žiadateľovi Súkromná 
základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava,  IČO:  30799937, o výmere 17,00 m2 , 
ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 03.10.2017 do 29.06.2018 (utorok, piatok),  za účelom 
výtvarnej výučby       v zmysle platných osnov pre základné umelecké školy pre deti navštevujúce 
predmetné predškolské zariadenie.
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11. 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 žiadateľovi PRIMA jazyková 
škola, s. r. o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, trieda o výmere 36,00 m2  a 
trieda 30,00 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave s 
nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (pondelok, 
streda, štvrtok), za účelom výučby anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné 
predškolské zariadenie.

12. 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 žiadateľovi Mgr. Nadežda 
Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava,  IČO:  36978922, o výmere 30,00 m2 (III. trieda), o 
výmere 30,00 m2 (IV. trieda),  ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Adámiho č. 11 v 
Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.05.2018 
(streda, piatok), za účelom výučby anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné 
predškolské zariadenie.

13. 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 žiadateľovi Mgr. Nadežda 
Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava,  IČO:  36978922, o výmere 20,00 m2,  ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Pod Rovnicami č. 1 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00
€/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.05.2018 (utorok, štvrtok), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

14. 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 žiadateľovi Mgr. Nadežda 
Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava,  IČO:  36978922, o výmere 36,00 m2,  ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Suchohradská ul. č. 3 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.05.2018 (pondelok, streda), za účelom výučby
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

15. 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 žiadateľovi DoVeLAN – 
Dominika Gabčová, Majerníkova 26, 841 05 Bratislava,  IČO:  45908460, o výmere 20,00 m2,  
ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 31.05.2018 (pondelok, štvrtok), za účelom 
realizovania folklórneho krúžku „Folklór s láskou“  pre deti navštevujúce predmetné predškolské 
zariadenie.

K bodu 15.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2017.

UZNESENIE č. 330/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

11



miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 
M. odmenu za 2. štvrťrok 2017 vo výške 1839 €.

K bodu 16.
Rôzne. 
16.1 Návrh poslancov Buzáša a Savčinského: Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie školstva, 
mládeže a športu. 

UZNESENIE č. 331/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

odvoláva

z komisie školstva, mládeže a športu neposlankyňu Ing. Dagmar Hladkú dňom 30.6.2017.

K bodu 16.
Rôzne. 
16.2 Návrh poslanca Rosinu: Návrh voľbu poslancov Dullu a Zajaca do komisie dopravy. 

UZNESENIE č. 332/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

volí

do komisie dopravy členov – poslancov:
1. Ing. Vladimíra Dullu,
2. Mgr. Marcela Zajaca
od 01. 07.2017.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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