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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
(7. volebné obdobie) 

 
U Z N E S E N I A  č. 341  – 358/2017 

 
Z 30. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
zo dňa 3. 10. 2017 

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 341/2017 
 
2. Návrh poslanca Bendíka: Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 
2667/10 a časti stavby - 1.nadz. podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc.č. 2667/6, súp. 
číslo 6038, vedených  na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za 
účelom jeho využívania na športové účely. (Nový bod zaradený do programu rokovania) 
UZNESENIE č. 342/2017 
 
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí. 
(Nový bod zaradený do programu rokovania) 
UZNESENIE č. 343/2017 
 
4. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných 
učební – jazykovej a prírodovednej - na Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62. (V pôvodnom 
návrhu č. 2) 
UZNESENIE č. 344/2017 
 
5. Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. (V 
pôvodnom návrhu č. 3) 
UZNESENIE č. 345/2017 
 
6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. (V pôvodnom návrhu č. 4) 
UZNESENIE č.  346/2017 
 
7. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 
30.6.2017. (V pôvodnom návrhu č. 5) 
UZNESENIE č. 347/2017 
 
8. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017. (V pôvodnom návrhu 
č. 6) 
UZNESENIE č. 348/2017 
 
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 7) 
UZNESENIE č. 349/2017 
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10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií. 
(V pôvodnom návrhu č. 8) 
UZNESENIE č. 350/2017 
 
11. Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava. (V pôvodnom návrhu č. 9) 
UZNESENIE č. 351/2017 
 
 
12. Návrh poslkyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite Kráľova 
hora. (V pôvodnom návrhu č. 10) 
UZNESENIE č. 352/2017 
 
13. Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 
61 v Bratislave. (V pôvodnom návrhu č. 11) 
UZNESENIE č. 353/2017 
 
14. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 
Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 12) 
UZNESENIE č. 354/2017 
 
15. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN 
časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 13) 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
16. Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o.z. CirKus-Kus 
v sezóne 2017/18. (V pôvodnom návrhu č. 14) 
UZNESENIE č. 355/2017 
 
17. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017. (V pôvodnom návrhu č. 15) 
UZNESENIE č. 356/2017 
 
18. Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom návrhu č. 16) 
UZNESENIE č. 357/2017 
 
19. Rôzne. (V pôvodnom návrhu č. 17) 
 
19.1 Návrh poslancov Bendíka a Krampla: Návrh na vypracovanie zásad na zverejňovanie majetkových 
priznaní. 
UZNESENIE č. 358/2017 
 
 
 
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 3.10.2017. 
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K bodu 1.  
Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 341/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 19/2015/B (2. MiZ, 10.2.2015), 
c) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016). 

 
B. schvaľuje 

 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 426/2013 30.9.2017 TP: 30.6.2018 

2. Dana Čahojová, starostka MČ 255/2016 30.6.2017 TP: 31.12.2017p 
 

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 
 
K bodu 2. 
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – pozemku parc. 
č. 2667/10 a časti stavby - 1.nadz. podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc.č. 2667/6, 
súp. číslo 6038, vedených  na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
za účelom jeho využívania na športové účely. (Nový bod zaradený do programu rokovania) 
 

UZNESENIE č. 342/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
dlhodobý nájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2667/10 a časti stavby - 1.nadz. podlažia, miestností č. 
1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc.č. 2667/6, súp. číslo 6038, vedených  na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely a podmienky 
dlhodobého nájmu, ktoré boli prijaté na rokovaní Zastupiteľstva BSK a sú súčasťou prijatého uznesenia: 
 

a) doba nájmu 5 rokov;  
b) nájomné je 1,- € /ročne za celý predmet nájmu  
c) daň z nehnuteľnosti počas celej doby nájmu uhrádza nájomca;   
d) záväzok nájomcu  udržiavať predmet nájmu  v prevádzkyschopnom a užívaniaschopnom stave na 

vlastné náklady po celú dobu nájmu;  
e) záväzok nájomcu vynaložiť na predmet nájmu (ihrisko) v prvom roku nájmu minimálne 10.000,- € 

na jeho uvedenie do prevádzkyschopného a užívaniaschopného stavu a v každom ďalšom roku 
nájmu na udržanie predmetu nájmu v užívaniaschopnom a prevádzkyschopnom stave minimálne 
8.000,- € a to najmä, nie však výlučne na činnosti súvisiace so  starostlivosťou o futbalové ihrisko 
t. j. kosenie, polievanie, prepichovanie, hrabanie, valcovanie, pieskovanie, hnojenie, výsev a 
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podsievanie trávy a chemická ochrana plochy, a starostlivosťou o technický stav oplotenia ihriska 
a futbalových brán ihriska, resp. prenosných futbalových brán;  

f) záväzok nájomcu zabezpečiť vybudovanie fakturačného merania el. energie a vody na vlastné 
náklady a uhrádzať spotrebovanú energiu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom;  

g) nájomca je povinný uhrádzať ostatné prevádzkové náklady vzniknuté pri užívaní predmetu nájmu 
na základe faktúry vystavenej prenajímateľom;  

h) záväzok nájomcu udržiavať predmet nájmu v prevádzkyschopnom a užívaniaschopnom stave na 
vlastné náklady po celú dobu nájmu;  

i) nájomca zodpovedá za pravidelnú kontrolu, údržbu a opravy vzniknutých nedostatkov a 
havarijných stavov časti stavby, ktorá je premetom nájmu;  

j) nájomca je povinný zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s BOZP a požiarnej ochrany 
v prenajatých priestoroch;  

k) nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu, pokiaľ takýto podnájom  a znenie 
podnájomnej zmluvy schváli prenajímateľ;  

l) nájomca nie je oprávnený používať predmet nájmu na komerčné účely;  
m) nájomca je povinný umožniť užívať predmet nájmu DSS ROSA a  BSK v rozsahu pokrývajúcom 

jeho potreby a upravenom v nájomnej zmluve;  
n) nájomca preukáže pred podpisom nájomnej zmluvy uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves, ktoré obsahuje súhlas s týmto nájmom v celom rozsahu 
o) nájomca súhlasí, že dôvodom na odstúpenie od zmluvy je uznesenie Zastupiteľstva BSK, ktorým 

bola schválená koncepčná zmena účelu využitia časti areálu DSS Rosa, ktorej súčasťou je predmet 
nájmu a to k 30. Júnu a k 31. Decembru nasledujúcemu po doručení odstúpenia. Odstúpenie musí 
byť doručené druhej zmluvnej strane najneskôr 3 pracovné dni pred zánikom zmluvy. 

p) nájomca znáša všetky škody, ktoré budú spôsobené uvoľnením predmetu nájmu prenajímateľovi 
v rozpore s nájomnou zmluvou vrátane škôd spôsobených podnájomcom 

q) nedodržanie podmienok podľa bodov e) až p) tejto časti uznesenia je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy.  

r) záväzok nájomcu odovzdať na konci nájmu predmet nájmu v stave ako ho prevzal, prípadne 
lepšom. 

 
 
K bodu 3. 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských 
častí. (Nový bod zaradený do programu rokovania) 
 

UZNESENIE č. 343/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy 
a mestských častí. 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia 
odborných učební – jazykovej a prírodovednej -  na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62. (V pôvodnom 
návrhu č. 2) 
 

UZNESENIE č. 344/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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schvaľuje 

 
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 

odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 “ realizovaného 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách č. IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mestskej časti; 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. Zabezpečenie finančným prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 

463,95 EUR; 
 

 
K bodu 5. 
Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. 
(V pôvodnom návrhu č. 3) 
 

UZNESENIE č. 345/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
predložený návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves. 
 

B. žiada 
 
starostku vydať predmetný štatút po formálnej úprave predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 6. 
Správa o činnosti miestneho kontrolóra. (V pôvodnom návrhu č. 4) 

 
UZNESENIE č. 346/ 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. berie na vedomie 
 
predloženú správu o priebežnej kontrole príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 270/2016 zo dňa 
20. decembra 2016, ktorým bol miestnemu kontrolórovi schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 
2017.  
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a prednostovi Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves odstrániť nedostatky uvedené v správe o priebežnej kontrole 
tejto organizácie.  

T: 31.01.2018 
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C. berie na vedomie 
 
predloženú správu o kontrole objednávok vystavených/podpísaných mestskou časťou Bratislava-Karlova 
Ves za rok 2006 z hľadiska zákonnosti, vecnej a formálnej správnosti, ako i najmä hospodárnosti a 
efektivity vynakladania finančných prostriedkov. 
 
 
K bodu 7. 
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 
k 30.06.2017. (V pôvodnom návrhu č. 5) 
 

UZNESENIE č. 347/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 
k 30.06.2017. 
 
 
K bodu 8. 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017. (V pôvodnom 
návrhu č. 6) 
 

UZNESENIE č. 348/ 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 127 060 € 
b) zvýšenie bežných príjmov v položke rodičovský príspevok v MŠ o 30 000 € 

 
 

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

 
a) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov, prepis 

nahrávok o 800  €, 
b) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania o 46 420 €, 
c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  poistné a príspevky do 

poisťovní o 17 640 €, 
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  cestovné náhrady o 400 €, 
e) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce - materiál o 1 500 €, 
f) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  dopravné o 7 000 €, 
g) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  služby o 25 000 €, 
h) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.2 Právne služby – správne, súdne a notárske 

poplatky o 1 000 €, 
i) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.2 Právne služby – znalecké posudky  o 2 000 €, 
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j) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 Miestny informačný systém, telekomunikačné 
služby o 5 300 €, 

k) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5 Stavebný úrad, tovary a služby o 3 000 €, 
l) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 Správa verejných komunikácií, obnova cestnej 

siete a drobné opravy o 20 000 €, 
m) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 Materské školy, tovary a služby o 16 000 €, 
n) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.5 Materské školy -  mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania o 7 500 €, 
o) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.5 Materské školy -  poistné a príspevky do 

poisťovní o 2 500 €, 
p) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ, havárie o 4 000 €, 
q) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 MŠ Majerníkova 11, čiastočná obnova 

strechy o 10 000 €, 
r) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa majetku obce, rekonštrukcia 

strechy v stravovni na Lackovej ulici o 7 000 €. 
 

 
      3. zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti  
          Bratislava – Karlova Ves nasledovne : 
 

a) zníženie výdavkov fondu – modelový projekt komplexnej rekonštrukcie ZŠ do štandard A1 
o 5 000 €, 

b) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova, projekt rekonštrukcie MŠ do štandard A1 o 5 000 €. 
c) zníženie výdavkov fondu – MŠ Majerníkova 60, oprava nefunkčného vodovodného potrubia 

v herni o 7 000 €, 
d) zníženie výdavkov fondu  - vyregulovanie vykurovacej sústavy v MŠ, vrátane výmeny ventilov 

o 27 500 € 
e) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ L. Sáru,  rekonštrukcia toaletných zariadení pre zamestnancov 

o 15 000 €, 
f) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami,  rekonštrukcia toaletných zariadení pre 

zamestnancov o 15 000 €. 
 

 
4. zmenu rozpočtu Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti  
    Bratislava – Karlova Ves nasledovne : 

 
a) zníženie výdavkov fondu – SŠ Tilgnerova, rekonštrukcia vonkajšieho areálu o 8 000 €, 
b) zvýšenie výdavkov fondu – rekonštrukcia podlahy telocvične na Molecovej 1/A o 10 100 € 
c) zvýšenie výdavkov fondu – ochranné oplotenie na futbalovom ihrisku Molecova 1/A o 6 100 €. 

 
 
K bodu 9. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a ochrane verejnej 
zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997. (V pôvodnom návrhu č. 7) 
 

UZNESENIE č. 349/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. xx/2017, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie č. 29/1995 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 30.08.1995 o tvorbe 
a ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997 mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves z 28.01.1997, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene. 
 

B. ukladá 
 

prednostovi pripraviť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe a ochrane verejnej zelene. 
 

T: 30.6.2018  
 
 
K bodu 10. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016  o podmienkach poskytovania 
dotácií. (V pôvodnom návrhu č. 8) 
 

UZNESENIE č. 350/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. .../2017 zo dňa 19.09.2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 
zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií, s účinnosťou 01.11.2017. 
 

B. splnomocňuje 
 

starostku mestskej časti, aby vydala úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení tohto všeobecne 
záväzného nariadenia. 

T: 30.6.2018 
 
 
K bodu 11. 
Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava. (V pôvodnom návrhu 
č. 9) 
 

UZNESENIE č. 351/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.  vyjadruje 

 
podporu priloženého návrhu zonácie územia Mestských lesov v Bratislave.  
 

B. odporúča 
 
starostke konať pri presadzovaní návrhu zonácie tak, že požiada primátora Hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby uložil mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zaviesť 
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zonáciu územia Mestských lesov Bratislave prijatím nasledovných opatrení a ich postupnou realizáciou 
najneskôr do 30.06.2018 nasledovne:  
 

1. rozšíriť referenčné plochy FSC (certifikačný systém) o všetky jednotky priestorového rozdelenia 
lesa (JPRL) staršie ako 100 rokov, ktoré sa nachádzajú v zóne C a vylúčiť obnovnú ťažbu v týchto 
porastoch (JPRL) počas celej doby platnosti Programu starostlivosti o les (PSL) do r. 2025. 

 
2. požiadať Okresný úrad v Bratislave o zmenu Programu starostlivosti o les pre všetky dotknuté 

porasty (JPRL), ktoré sa nachádzajú v zóne C, a to v časti „Popis porastov a plán hospodárskych 
opatrení“, zmenou hospodárskeho opatrenia  z „obnovnej ťažby“ na „bez zásahu“, z dôvodu ich 
začlenenia medzi referenčné plochy FSC. 

 
3. zverejniť zonáciu územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave na 

webovej stránke Mestských lesov v Bratislave. 
 
 
K bodu 12. 
Návrh poslankyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite 
Kráľova hora. (V pôvodnom návrhu č. 10) 
 

UZNESENIE č. 352/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.  deklaruje 

 
vôľu zachovať na Kráľovej hore výsostne lúčny charakter územia bez stavebných úprav a zásahov s možnosťou 
pasenia alebo kosenia lúky alebo jej časti. 
 

B. berie na vedomie 
list Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zaslaný primátorovi hl.mesta SR Bratislavy, ktorým MČ 
žiada vlastníka pozemku, aby sa v zmysle zákona staral o lúku (likvidácia inváznych rastlín) a podľa 
možností aj kosil najnavštevovanejšie miesta na lúke. 
 

C. žiada 
 

1. starostku zaoberať sa využitím územia, ktoré nie je v katastri Karlovej Vsi a ani 
v správe/vlastníctve Karlovej Vsi, navrhnúť rôzne varianty starostlivosti o lúku alebo jej časti 
s možnosťou kosenia/spásania lúky alebo jej časti, pričom sa zohľadní odborná pripravenosť, 
finančná náročnosť pre Karlovu Ves a možná spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy 
a inými (ŠOP, magistrát, BROZ, OZ) 

 
2. starostku rokovať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy o možnej spolupráci pri starostlivosti 
o lúku (adopcia zelene, prenájom/správa Kráľovej hory alebo jej časti, zmluva o spolupráci). 

 
 
K bodu 13. 
Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole 
Karloveská 61 v Bratislave. (V pôvodnom návrhu č. 11) 
 

UZNESENIE č. 353/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. schvaľuje 

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 nachádzajúce sa v objekte 
Základnej školy Karloveská 61 v Bratislave žiadateľovi Folklórny súbor Dolina Bratislava, Molecova 
2, 841 04 Bratislava,  IČO: 31755721: 

1. miestností na uskladnenie krojov o výmere 21,60 m2  a 21,20 m2  od 01.09.2017 do 30.06.2022,  
využívané ako kancelária a na uskladnenie krojov Folklórneho súboru Dolina. 

2. telocvičňu od 01.09.2017 do 30.06.2022, v rozsahu 8 hodín týždenne,   využívanú  za účelom 
realizácie tréningov členov Folklórneho súboru Dolina. 

výška nájomného za rok za celý predmet nájmu 1,00 €.    
 

B. zrušuje 
 

uznesenie č. 336/2017 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  zo dňa 18.07.2017 
 
 
K bodu 14. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky  
v k.ú. Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 12) 
 

UZNESENIE č. 354/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 

schvaľuje 
 

        A/  Uzavretie  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    ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

             - pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníka garáže (3 z titulu kúpy a z titulu dedičstva)   
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 

1. Mgr. Jakub Minárik  
a Jana  Mináriková 
Adámiho 1, Bratislava 
 

1389 
Baníková ul. 
časť 1404 - spol.dvor 
 

    21 
     
    17 

      1,97   
       
      0,99 

15.10.2017 
31.12.2020 

2. Simona Kovárová  
Baníková 4, Bratislava 
 
 

1388 
Baníková ul. 
časť 1404 - spol.dvor 
 

    20 
     
    17 

      1,97   
       
      0,99 

15.10.2017 
31.12.2020 

3. Mgr. Michal Sládek 
a Lucia Sládeková, Mgr.  
Segnerova 6, Bratislava 

376 
Segnerova ul. 
 
 

    20 
     
    

      1,97   
       
       

15.10.2017 
31.12.2022 

4. RNDr.Katarína Horáková   2159     21       1,97   15.10.2017 
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Donnerova 1, Bratislava 
 
 

Levárska ul. 
 
 

     
     

       
       

14.04.2022 

5. Petra Neumanová   
Levárska 11, Bratislava 
 
 

1042 
Devínska cesta  
 
 

    18 
     
     

      1,97   
       
       

15.10.2017 
28.02.2022 

 
B/ Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
nasledovným nájomcom: 

 
 Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné  
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 
 

1. 
 

Ing. Vladimír Karel a Oľga,Ing.  
Segnerová 4, Bratislava 

  

366 
Segnerova ul. 
 

 34 
  
      

   1,97 
   

01.01.2018 
31.12.2022 
 

2. František Kuča a Vlasta 
Segnerova 5, Bratislava 
 

367 
Segnerova ul.  

  30 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

3. 
 

Alžbeta Falconi 
Segnerova 5, Bratislava 
 
Jana Čechovičová 
Drobného 21, Bratislava 
 

368 
Segnerova ul. 
 

 30 
  
      

   1,97 
   

01.01.2018 
31.12.2022 
 

4. Ing. Miloslav Ort 
Segnerova 4, Bratislava 
 
 

369 
Segnerova ul.  

  30 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

5. Ing. Pavol Helia 
Segnerova 4, Bratislava 
 

370 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

6. Jarmila Macherová 
Segnerova 4, Bratislava 
 

371 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

7. Ján Lavrinčík  
Segnerova 4, Bratislava 
 

373 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

8. Ing. Pavol Šťastný  
Tilgnerova 5, Bratislava 
 

374 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

9. RNDr. Vladimír Urbánek a 
Lýdia, PhD   
Na Kampárke 5, Bratislava 
 

375 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

10. Ivica Ivovič  
Púpavova 37, Bratislava 
 

377 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

11. Ľudovít Bohunský  
Segnerova 6, Bratislava 

378 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 



 12

  
12. Marta Forišová  

Segnerova 1, Bratislava 
 

379 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

13. 
 

Ing. Arpád Palásti a Ildikó  
Pod Rovnicami 9, Bratislava 
 

380 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

14. 
 

Ján Majzún  
Segnerova 2, Bratislava 
 

381 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

15. Ing. Anna Matlovičová  
Matejková 12, Bratislava 
 

382 
Segnerova ul.  

  20 
      

   1,97 01.01.2018 
31.12.2022 
 

16. Mgr. Beata Brendzová 
Jurkovičova 23, 949 11 Nitra  

383 
Segnerova ul. 

  20    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

17. Ing. Peter Šinák 
Jurigovo nám. 5, Bratislava 

384 
Segnerova ul.  

  20    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

18. Ing. Kamil Fronc a Viera,Ing. 
Líščie údolie 77, Bratislava 

385 
Segnerova ul. 
 

  19    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

19. MUDr. Viliam Slezák 
Líščie údolie 67, Bratislava 

386 
Segnerova ul.    

  19    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

20. Bernardína Mališková 
Pod Rovnicami 15, Bratislava 

387 
Segnerova ul.  

  20    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

21. Ivan Weis a Iveta 
Segnerova 5, Bratislava 

388 
Segnerova ul. 

  20     1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

22. Ing. Stanislav Nitry 
Karloveská 8, Bratislava 

389 
Segnerová ul. 

  20              1,97                      01.01.2018 
31.12.2022 

23. Mgr. Patrik Stránsky a Regina 
Tilgnerova 18, Bratislava 

514/1 
Líščie údolie 

  19    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

24. Ernestína Distlerová 
Pod Rovnicami 25, Bratislava 

514/5 
Líščie údolie 

  19    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

25.  Ing. Ivan Chuťka 
Pod Rovnicami 27, Bratislava 

514/6 
Líščie údolie 

  18        1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

26. Ing. Dezider Goga 
Kozia 25, Bratislava 

658 
Líščie údolie 

  21    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

27. Ing. Marián Vavrek 
Radvanská 64, Bratislava 

659 
Líščie údolie 

  21    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

28. Miroslav Szabó 
Fedákova 34, Bratislava 

660 
Líščie údolie 

  21    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

29. PhDr. Magdaléna Petrufová 
Pod Rovnicami 23, Bratislava 

661 
Líščie údolie  

  24    1,97 01.01.2018 
31.12.2022 

30. Ing. Danica Dvořáková  
Planckova 3, Bratislava 
 
Ing. Ján Poruben 
Sekurisova14, Bratislava  

1402 
časť 1404 
spol.dvor 
Baníkova ul. 

  20 
  17 

   1,97 
   0,99 

01.01.2018 
31.12.2020 

31. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2149 
časť  2148 – 
spol.dvor 
Silvánska ul. 

  21 
  14 

    1,97 
    0,99 

01.01.2018 
30.09.2022 
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32. 
 

Ján Krošlák a Zita 
Silvánska 16, Bratislava 

2142 
časť 2148 – 
spol.dvor 
Silvánska ul. 

  20 
  14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

33. František Polčík 
Brusnocivá 42, 900 27 
Bernolákovo 

2143 
časť 2148 -  
spol.dvor 
Silvánska ul. 

  19 
  14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

34. PhDr. Tatjana Rundesová 
Silvánska 8, Bratislava 

2144 
časť 2148 - 
spol.dvor  
Silvánska ul. 

 19 
 14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

35. Zuzana Miljkovičová-zastúp. 
Lýdiou Hanicovou 
Mandľová 109, Bratislava 

2145 
časť 2148 - 
spol. dvor 
Silvánska ul. 

  19 
  14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

36. Jozef Rist 
Silvánska 10, Bratislava 

2146 
časť 2148 - 
spol. dvor 
Silvánska ul. 

  19 
  14  

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

37. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2147 
časť 2148 -  
spol. dvor 
Silvánska ul. 

  21 
  14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

38. Ing. Ľudmila Munková 
Silvánska 18, Bratislava 

2150 
časť 2148 -  
spol. dvor 
Silvánska ul. 

  19 
  14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

39. Ing. Peter Bartalos a Ivana, Ing. 
Silvánska 19, Bratislava 

2151 
časť 2148 -        
spol. dvor 
Silvánska ul. 

 19  
 14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

40. Dana Adamková a spol. 
Silvánska 20, Bratislava 

2152 
časť 2148 - 
spol.dvor 
Silvánska ul. 

19 
14 

    1,97 
    0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

41. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2153 
časť 2148 -  
spol. dvor 
Silvánska ul. 

19 
 
14 

     1,97 
     0,99 

05.10.2017 
30.09.2022 

42. Ing. Jozef Strnad 
Stredná 489/3,93101 Šamorín  
 

2160 
Levárska ul.  
 
 

19 
 

     1,97 
      

05.10.2017 
14.04.2022 
 

43. Eva Sládeková 
Kuklovská 3, Bratislava 

2161 
Levárska ul. 

20     1,97 05.10.2017 
14.04.2022 

44. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava 

2163 
Levárska ul. 

19     1,97 05.10.2017 
14.04.2022 

 
C/ Predĺženie doby nájmu na pozemky – záhrady  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 nasledovným nájomcom: 
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 Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné  
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 
 

1. 
 

Viktória Marianková  
a Peter Marianek 
Staré Grunty 11, Bratislava 

  

2999/19 
Staré Grunty 
 

 614 
  
      

   0,99 
   

01.01.2018 
30.06.2022 
 

2. 
 
 

Mgr.art Regia Silvia Viktória , 
Čsl. Parašutistov 9, Bratislava 

  

3288,3289,3290 
Nad Devínskou 
cestou 
 

 924 
  
      

   1,01 
   

01.01.2018 
30.06.2022 
 

 
D/ Predĺženie doby nájmu na pozemky pod predajnými stánkami 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 nasledovným vlastníkom predajných stánkov: 
 

 Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné  
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 
 

1. 
 

Soňa Sremac 
Donnerova 9, Bratislava 

 stánok s oblečením 

časť 2067 
Lackova ul. 
 

 32 
  
      

  86,90 
   

01.11.2017 
31.10.2020 
 

2. 
 

Jozef Culka 
Dudvážska 11, Bratislava 

 stánok DD-zelenina Matejkova  

1426/145 
 Matejkova ul. 
 

 30 
  
      

  86,90 
   

01.12.2017 
30.11.2020 
 

 
E/  Predĺženie doby nájmu na pozemky – všeobecne 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 nasledovným nájomcom: 
 

 Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné  
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 
 

1. 
 

Rímsko-kat. farský úrad 
Nám. sv. Františka 8, Bratislava 

 pod kostolom a okolie kostola 

285/30 
Nám. sv. 
Františka 8 
 

 300 
  
      

  0,99 
   

01.01.2018 
31.12.2022 
 

2. 
 

Tatra Banka, a.s. 
Hodžovo nám. 3, Bratislava 
pozemok pod schodami banky  

  

914 
Pri Riviere 
 

 15 
  
      

 31,61 
   

01.01.2018 
31.12.2022 
 
 

 
 
K bodu 15. 
Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E -KN 
časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava – Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 13) 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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K bodu 16. 
Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o. z. CirKus-
Kus v sezóne 2017/18. (V pôvodnom návrhu č. 14) 
 

UZNESENIE č. 355/ 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. 138/991 
Zb. o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre 
kultúry, Molecova 2, Bratislava  - veľká sála utorok 10:00 – 12:00 hod., 16.30 - 19.30 hod., malá sála 
16.30 - 18.00 hod, streda - veľká sála 19.00 - 21.00 hod., štvrtok 16:30 – 21:00 hod., piatok - veľká sála 
10.30 - 12:00 hod., 15:30 - 16:30 hod. výška nájomného 8€/hod/veľká sála, 5€/hod/malá sála. V termíne 
od 25. 9. 2017 do 30.6. 2018 o.z. CirKus-Kus, Hlaváčiková 28, Bratislava. 
 
 
K bodu 17. 
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017. (V pôvodnom návrhu č. 15) 
 

UZNESENIE č. 356/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, 
LL.M. odmenu  za  3. štvrťrok 2017  vo výške 1839 €. 
 
 
K bodu 18. 
Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom návrhu č. 16) 
 

UZNESENIE č. 357/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
 
K bodu 19. Rôzne (V pôvodnom návrhu č. 17) 
 
K bodu 19.1 
Návrh poslancov Bendíka a Krampla: Návrh na vypracovanie zásad na zverejňovanie majetkových 
priznaní. 
 

UZNESENIE č. 358/ 2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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žiada 
 
prednostu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby v spolupráci s komisiou na ochranu verejného 
záujmu pripravil materiál, v ktorom budú uvedené zásady zverejňovania majetkových priznaní poslancov 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

T: prvé zasadnutie MiZ v roku 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dana Čahojová, v.r. 

starostka 
 

 


