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

UZNESENIE č. 30/2018

z 32. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

zo dňa 10. 04. 2018

Miestna  rada  miestneho  zastupiteľstva  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  svojom  zasadnutí  dňa  10.04.2018
schválila tento program:

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  34. zasadnutiu MiZ 2018.
2. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa

mení  a  dopĺňa  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.

3. Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.
4. Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.
5. Žiadosť  n.o.  Centrum  nadania  o  prenájom  nebytových  priestorov  z  dôvodu  hodného

osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.
6. Žiadosť  o.z.  ESPRIT o  prenájom nebytových  priestorov z  dôvodu  hodného  osobitného

zreteľa v objekte Majerníkova 60.
7. Žiadosť Detského súkromného zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových

priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12.
8. Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov

– garáž na Novackého ul.
9. Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie,

prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu.
10. Žiadosť  žiadateľov  Janky  Šúšolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a  Ing.  Ľubomíry  Homolovej  o

odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White
Stork s.r.o. o odkúpenie parc.č. 3728, k.ú. Karlova Ves.

11. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 26.03.2018.

1



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
34. 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  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  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 a odporúča  materiál predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  rokovacieho  poriadku
miestneho zastupiteľstva 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 poriadku odmeňovania
poslancov a členov komisií-neposlancov a ne  odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva,  odporúča  starostke  zriadiť  pracovnú  skupinu  na  spracovanie  nového  návrhu
poriadku odmeňovania.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť n. o. Centrum nadania o
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60 a
odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o. z. ESPRIT o prenájom
nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60  a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Detského súkromného
zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ.
Fullu  12 a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  vo  variantnom
riešení.
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  Žiadosť  Pavla  Radiča  –
SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž na Novackého ul a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 9:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o
zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie, prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú
prestavbu 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  Žiadosť  žiadateľov  Janky
Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie pozemku - chodníka parc. č.
3728, k. ú. Karlova Ves  a žiadosť spoločnosti White Stork s.r.o. o odkúpenie parc.č.  3728, k.ú.
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K  bodu   1  1   - Rôzne:  

11.1
Na návrh starostky: Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (oblasť solidarity a miestneho poplatku za rozvoj)-stanovisko
miestneho zastupiteľstva a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

Miestna rada odporúča predložiť na   3  4  . zasadnutie MiZ   (  24  .   04  . 201  8  )   tieto materiály:

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  34. zasadnutiu MiZ 2018.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa
mení  a  dopĺňa  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.
3. Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.
4.  Žiadosť  n.o.  Centrum nadania  o  prenájom nebytových priestorov z  dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.
5.Žiadosť o.z.  ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného  osobitného
zreteľa v objekte Majerníkova 60.
6.  Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenie  Svetielko,  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu
nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12.
7.  Žiadosť  Pavla  Radiča  –  SOUNDTECH  S  &  T.C.  o  predĺženie  nájmu  nebytových
priestorov – garáž na Novackého ul.
8. Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie,
prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu.
9.  Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej,  Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o
odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White
Stork s.r.o. o odkúpenie parc.č. 3728, k.ú. Karlova Ves.
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10.  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (oblasť solidarity a miestneho
poplatku za rozvoj)-stanovisko miestneho zastupiteľstva.

Miestna rada   ne  odporúča predložiť na   3  4  . zasadnutie MiZ   (  24  .   04  . 201  8  )   tieto materiály:
            

1. Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.

 Dana Čahojová, v. r.
                 starostka
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