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

UZNESENIE č. 27/2017

z 28. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 05. 12. 2017

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  05.12.2017
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  32. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky

2019 a 2020.
3. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
4. Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby

Karlova Ves (materiál bude predložený priamo do MiR).
5. Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii

Verejnoprospešné služby Karlova Ves .
6. Návrh  uznesenia,  ktorým  sa  ruší  Rokovací  poriadok  komisie  miestneho  zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo dňa
29.03.2005.

7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
8. Žiadosť  Karloveského  športového  klubu  o  predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  na

pozemky a objekt na Botanickej ulici a o súhlas s ich dlhodobým podnájmom športovým
klubom.

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
9. Žiadosť  Karloveského  športového  klubu  o  uzatvorenie  dlhodobej  nájomnej  zmluvy  na

objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A.
10. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
11. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
12. Žiadosť Mgr. Lucie Kubinovej,  PhD. - poradenstvo o prenájom nebytových priestorov na

Matejkovej 20.
13. Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova -

Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..
14. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
14A.  Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018 –
2022. 
15. Harmonogram  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,  miestneho

zastupiteľstva v roku 2018.
16. Návrh uznesenia  k vzdaniu sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  komisie  finančnej  a  podnikateľskej,  komisie
školstva,  mládeže  a športu a  v  komisii regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho
rozvoja.
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17. Odmena predsedom komisií za 4. štvrťrok 2017.
18. Odmena členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2017. 
19. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 2.11.2017

- - - - -

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
31. 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  Návrh rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 3
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám
hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 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 Dodatku č. 2 k zriaďovacej
listine  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  zverenie  majetku
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova
Ves a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 6:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh uznesenia, ktorým sa ruší
Rokovací  poriadok  komisie  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na
ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  schválený  uznesením
miestneho  zastupiteľstva  č.  204/2005  zo  dňa  29.03.2005 a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva s doplnením o časť B: poveriť predsedu komisie spracovať
nový rokovací poriadok komisie.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na uzavretie  nájomných
zmlúv na pozemky v k.  ú.  Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva vo variantnom riešení.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského športového
klubu o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky a objekt na Botanickej ulici a o súhlas s
ich  dlhodobým  podnájmom  športovým  klubom a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 0  proti: 0  zdržal sa: 4
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu   9  :
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského športového
klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom
na Molecovej ulici 1/A a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na úpravu podmienok nájmu
nebytového  priestoru  na  Segnerovej  ulici  1/B a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 11:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Zámer zhodnotenia nevyužívaných
nebytových priestorov na Matejkovej 20 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 12:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Mgr. Lucie Kubinovej,
PhD.  -  poradenstvo  o  prenájom nebytových  priestorov  na  Matejkovej  20 a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 13:
Miestna rada MČ Bratislava -  Karlova Ves  prerokovala  materiál  Zámer  využívania  nebytových
priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran
Duo s. r. o. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 14:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Zámer  vybudovania zariadenia
sociálnej  starostlivosti  v  Karlovej  Vsi a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva a schváliť v alternatíve II.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 14A:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  voľbu  prísediacich
Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018 - 2022  a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 15:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Harmonogram zasadnutí komisií
miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2018 a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 16:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh uznesenia  k  vzdaniu sa
poslancov  členstva  v  komisii  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov, komisie finančnej a podnikateľskej, komisie školstva, mládeže a športu a v komisii
regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 17:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena predsedom komisií za 4.
štvrťrok 2017 a a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 4. 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: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 18:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh odmeny  členom komisií-
neposlancom za  2.  polrok  2017 a  odporúča  starostke  schváliť  odmenu  neposlancom -  členom
komisií  za 2.  polrok 2017 nasledovne:
Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 55 €
Mgr. Anton Šmotlák (kom. RPHSR) 20 €
Mgr. Iliana Medviďová (kom RPHSR) 55 €
Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽPVP)   46 €          
Ing. arch. Gabriel Brogyanyi (kom. VÚP)   0 €
Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 51 €
Ing. Katarína Jágerská (kom VÚP) 55 €
Ing. Peter Halák (kom. ŠMŠ) 51 €
RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 46 €
Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 51 €
Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 46 €                     
Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 51 €
Milan Sabo (kom. BSZ) 51 €
Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 55 €
Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 51 €

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu   1  9   - Rôzne:  

19.1
Poslanec Lenč: Na základe diskusie v komisii dopravy dáva na zváženie poskytovanie parkovacieho
miesta občanom s ŤZP iba s novým modrým preukazom .
Uznesenie nebolo prijaté

19.2
Poslanec Lenč: Finančné náklady v súvislosti s vyhradenými parkovacími miesta znášajú žiadatelia.
Ako systémový krok odporúča, aby tak robila mestská časť na vlastné náklady. 
Uznesenie nebolo prijaté

19.3
Poslanec Lenč: Dal na zváženie, či do budúcnosti nevyčleniť časť parkovacích miest, ktoré by sa
prenajali na základe ich dražby. 
Uznesenie nebolo prijaté

Miestna rada odporúča predložiť na   3  2  . zasadnutie MiZ   (  19  .   1  2  . 201  7  )   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  31. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a
2020.
3. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
4.  Návrh Dodatku  č.  2  k  zriaďovacej  listine  príspevkovej organizácie  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves.
5.  Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej  organizácii
Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
6.  Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej
časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo dňa 29.03.2005.
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7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
8.  Žiadosť Karloveského  športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na objekt
futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A.
9. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
10. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
11.  Žiadosť  Mgr.  Lucie  Kubinovej,  PhD.  -  poradenstvo  o  prenájom nebytových  priestorov  na
Matejkovej 20.
12. Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ.
Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..
13. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
14. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018 - 2022.
15.  Harmonogram   zasadnutí   komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej   rady,   miestneho
zastupiteľstva v roku 2018.
16. Návrh uznesenia  k vzdaniu sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného záujmu pri
výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  komisie  finančnej  a  podnikateľskej,  komisie  školstva,
mládeže a športu a v komisii regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

             Dana Čahojová, v. r.
                     starostka
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