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

UZNESENIE č. 28/2017

z 29. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 13. 02. 2018

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  13.02.2018
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  33. zasadnutiu MiZ 2018
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č…/2018  o

určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.
5. Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú.

Karlova Ves, v lokalite Polianky.
6. Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.
7. Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné

garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.
8. Žiadost Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového

priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.
9. Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do

správy Karloveskému športovému klubu.
10. Návrh na prenájom objektu starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej

lodenice. 
11. Žiadosti o dotácie na rok 2018.
12. Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.    
13. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 2.11.2017
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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
33. zasadnutiu MiZ 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č…/2018  o  určení  školských  obvodov  pre
základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
a o mieste a  čase zápisu  dieťaťa na  plnenie  povinnej  školskej dochádzky a odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4:
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh na  uzavretie  nájomnej
zmluvy na pozemok v k. ú.  Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  užívateľov  Vlasty
Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú. Karlova Ves, v lokalite Polianky a
odporúča  materiál  predložiť   do  miestneho  zastupiteľstva  v  alternatíve  A  so  zapracovaním
pripomienok, ktoré odzneli v miestnej rade.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  nájomcu  Vojtecha
Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva v alternatíve B.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o.  o
predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ.
Fullu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 8:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadost Mgr. Michala Jalčovika -
IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   9  :
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  zverenie  objektu
futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy Karloveskému športovému
klubu a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prenájom objektu starej
lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice a ne  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 Žiadosti o dotácie na rok 2018 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  Návrh na  uzavretie  zmluvy o
spolupráci v oblasti kultúry a odporúča materiál po doplnení pripomienky predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu   1  3   - Rôzne:  

Miestna rada Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves berie na vedomie na
základe informácie starostky, že do miestneho zastupiteľstva budú predložené materiály: 
1.  Konanie o podnete poslancov  Roberta Krampla a  Igora Bendíka na začatie  konania vo veci
porušenia  zákona  č.  357/2004 Z.  z.  o  ochrane verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov.
2.  Návrh na  zrušenie  rokovacieho  poriadku  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0
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Miestna rada odporúča predložiť na   3  3  . zasadnutie MiZ   (  27  .   0  2  . 201  8  )   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  33. zasadnutiu MiZ 2017.
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č…/2018 o určení
školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.
5.  Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol.  o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k.  ú.
Karlova Ves, v lokalite Polianky.
6.  Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.
7.  Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné
garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.
8.  Žiadost  Mgr.  Michala  Jalčovika  -  IMPULZ  CLUB  ALBA o  predĺženie  nájmu  nebytového
priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.
9. Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy
Karloveskému športovému klubu.
10. Žiadosti o dotácie na rok 2018.
11. Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.

Miestna rada   ne  odporúča predložiť na   3  3  . zasadnutie MiZ   (  27  .   0  2  . 201  8  )   tieto materiály:

1. Návrh na prenájom objektu starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice.

             Dana Čahojová, v. r.
                     starostka

4


