
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A č. 369 – 386/2017

Z 32. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 19. 12. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 369/2017

2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.
UZNESENIE č. 370/2017

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
UZNESENIE č. 371/2017

4. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
UZNESENIE č. 372/2017

5. Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova
Ves.
UZNESENIE č. 373/2017

6.  Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej  organizácii
Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
UZNESENIE č. 374/2017

7. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
UZNESENIE č. 375/2017

8. 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.
UZNESENIE č. 376/2017

9. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných
učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.
UZNESENIE č. 377/2017

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
UZNESENIE č. 378/2017

11. (Nový)  Informácia predsedu komisie  pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
UZNESENIE č. 379/2017
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12. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
UZNESENIE č. 380/2017

13. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
UZNESENIE č. 381/2017

14. Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po
ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o.
UZNESENIE č. 382/2017

15. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
UZNESENIE č. 383/2017

16. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v
roku 2018.
UZNESENIE č. 384/2017

17. Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017. (V pôvodnom návrhu č. 18)
UZNESENIE č. 385/2017

18. Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom návrhu č. 19)
UZNESENIE č. 386/2017

19. Rôzne. (V pôvodnom návrhu č. 20)
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

Žiadosť Karloveského športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na objekt futbalového
ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A. (V pôvodnom návrhu č. 11)
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania.

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. (V pôvodnom návrhu č. 17)
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania.

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 19.12.2017.
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K bodu 1. 
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 369/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017) – čiastočne splnené.

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
b) 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 319/2017/C2 MiZ september 2017 TP: 27.2.2018
2. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 MiZ december 2017 TP: 30.6.2018

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený

na doplňujúci návrh poslanca Rosinu:

C. žiada

starostku:
1. dopracovať súpis  kontajnerov,  kontajnerových  stojísk  a  zabratých  parkovacích  miest,
identifikáciu spôsobu využitia a identifikáciu užívateľov verejných priestranstiev.
2. získané údaje zapracovať do grafického informačného systému (GIS), ako samostatné vrstvy.
Samostatná vrstva kontajnerových stojísk, s identifikáciou komu stojisko patri a či je využívané, s
možnosťou samostatného zobrazenia len nevyužívaných stojísk. Samostatnú vrstvu kontajnerov
na odpad, s identifikáciou, o aký druh kontajnera ide a kto je užívateľ kontajnera, s informáciou, či
sa kontajner nachádza v stojisku, na zeleni,  alebo na parkovisku, či komunikácií,  s možnosťou
samostatného zobrazenia kontajnerov na parkoviskách a komunikáciách.
3. venovať  riešeniu  úlohy  dostatočnú  pozornosť,  pretože  úloha  bude  podkladom  nielen  pre
riešenie problematiky parkovania, ale najmä k zlepšeniu verejného poriadku a estetickej kvality
obce.
4. pripraviť  pilotný  projekt  sanácie  nevyužívaných  kontajnerových  stojísk  na  ulici  Hany
Meličkovej a vyriešenie státia kontajnerov na prenajatej ploche priliehajúcej k tejto komunikácií.
5. pripraviť  návrh  zmeny  dopravného  značenia  pres  státie  pri  kontajnerových  stojiskách  s
časovým obmedzením
6. priebežne informovať o plnení úlohy MiZ a jeho príslušné komisie (komisia pre dopravu a
komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok).
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K bodu 2.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.

UZNESENIE č. 370/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.

K bodu 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 a
2020.

UZNESENIE č. 371/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 nasledovne :
a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 13 670 817 Eur
vrátane finančných operácií,
b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške 13 670 817 Eur
vrátane finančných operácií,
c) príjmy  bežného  rozpočtu  11  731  113  Eur,  výdavky bežného  rozpočtu  11  526  457  Eur  a
prebytok bežného rozpočtu 204 656 Eur,
d) príjmy kapitálového rozpočtu 573 000 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 2 013 800 Eur a
schodok kapitálového rozpočtu 1 440 800 Eur,
e) príjmové finančné operácie 1 366 704 Eur, výdavkové finančné operácie 130 560 Eur,
f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

2. rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018.
3. rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-    
    Karlova Ves na rok 2018.
4. rozpočet  Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018.  
5. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova     
    Ves na rok 2018.
6. rozpočet Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  na rok 2018.
7. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 466 704 Eur   
    ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu.
8.  použitie  nevyčerpaných  finančných  prostriedkov schválených  v  roku  2017  v  mimorozpočtových  

peňažných fondoch,  na čerpanie na schválený účel v rozpočtovom  roku 2018.

B. berie na vedomie

návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves na roky  2019 a 2020.

C. splnomocňuje

starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2018:
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1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a
14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení  neskorších  predpisov  vykonávať  rozpočtové  opatrenia  v  priebehu  rozpočtového  roka
presunom rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného rozpočtu nasledovne:

a) vykonávať  presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  programami  do  výšky  3  %
celkových výdavkov rozpočtu
b) vykonávať  presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  podprogramami,  prvkami  a
položkami rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci jedného
programu
c) vykonávať  presuny  medzi  bežnými  a  kapitálovými  výdavkami  podľa  operatívnych
potrieb mestskej časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní zákonom
stanovených podmienok,

2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 možno realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v
rámci  schváleného  rozpočtu  tak,  aby  nemenili  celkové  výdavky  a  neznížil  sa  rozpočtovaný
prebytok,
3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a
14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení  neskorších  predpisov  vykonávať  rozpočtové  opatrenia  v  priebehu  rozpočtového  roka
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
4. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a
14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení  neskorších  predpisov  vykonávať  rozpočtové  opatrenia  v  priebehu  rozpočtového  roka
viazanie rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov
alebo  ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného  rozpočtu z iných dôvodov ako použitím
rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím  účelovo určených prostriedkov poskytnutých
zo  štátneho  rozpočtu,  z  rozpočtu  Európskej  únie  alebo  na  základe  osobitného  predpisu,
nevyčerpaných v minulých rokoch.
5.

D. žiada
starostku mestskej časti:
1. zabezpečiť  evidenciu  o  prijatí  rozpočtového  opatrenia  v  súlade  s  §  14  ods.  4  zákona  č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí rozpočtového
opatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí.

K bodu 4.
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

UZNESENIE č. 372/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s účinnosťou od 1. januára 2018.
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K bodu 5.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves.

UZNESENIE č. 373/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

dodatok č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO:
50 422 057, so sídlom Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava s účinnosťou od 20.12.2017, v znení
predloženého  dokumentu  a  zároveň  splnomocňuje  starostku  mestskej  časti  vydať  úplné  znenie
zriaďovacej listiny.

K bodu 6.
Návrh na zverenie majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

UZNESENIE č. 374/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

v zmysle  ustanovenia  §  6a  ods.  2  zákona č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí a  v  súlade so  Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej
do  správy hlavným mestom SR Bratislavou  zverenie  majetku  mestskej časti  Bratislava-Karlova  Ves
uvedeného v priloženej tabuľke príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 50
422 057,  so  sídlom Námestie  sv.  Františka 8,  841 04 Bratislava  k 1.  januáru 2018,  pričom zoznam
zvereného majetku bude tvoriť prílohu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie.

B. žiada
prednostu:
1. pripraviť analýzu efektívnosti plnenia verejnej služby údržby verejných priestorov, komunikácií, 

chodníkov, zimnej údržby atď.,
2. porovnať s nákladmi, ktoré mala mestská časť, keď tieto služby zadávala externe,
3. zhodnotiť kvalitu údržby týchto služieb a porovnať ju s kvalitou služieb dodávaných externe.

T: najbližšie zasadnutie MiZ a komisií

K bodu 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.

UZNESENIE č. 375/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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volí

za prísediacich na Okresnom súde Bratislava IV na funkčné obdobie 2018 – 2022 týchto kandidátov:

1. Ing. Ladislav Bartoš, Veternicová 20, 841 05 Bratislava,
2. Mgr. Peter Buzáš, Majerníkova 32, 841 05 Bratislava,
3. Mgr. Jana Hložeková, Jamnického 6, 841 05 Bratislava,
4. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, Veternicová 12, 841 05 Bratislava,
5. Mgr. Ľubica Tichá, Pribišova 11, 841 05 Bratislava,
6. JUDr. Iva Lukačovičová, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava.

K bodu 8.
Návrh uznesenia, ktorým sa zrušuje 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.

UZNESENIE č. 376/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
A. poveruje

predsedu komisie vypracovať spolu s príslušným referátom právnych služieb miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves nové znenie rokovacieho poriadku komisie. 

B. žiada

1. tajomníčku miestnej rady v diskusii do zástupcami strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve
stanoviť nové zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu.

2. po odsúhlasení  nového  znenia  rokovacieho  poriadku  komisie  pre ochranu  verejného  záujmu
zrušiť aktuálne znenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu.

T: 31.3.2018

K bodu 9.
Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  Modernizácia
odborných učební – jazykovej a prírodovednej -  na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

UZNESENIE č. 377/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

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;
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3. Zabezpečenie  finančným  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného  projektu  vo  výške  2
463,95 EUR;
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti.

K bodu 10.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.

UZNESENIE č. 378/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c)zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníka garáže (1 z titulu darovania a 2 z titulu kúpy)

Por.
Čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. Dagmar Krajčová
Kukučínova 27, Brezno

2202
Sekulská ul.
časť 2198- spol. dvor

20
15

1,97 
0,99

01.01.2018
31.12.2022

2. Barbora Zimerman, Ing.
Roľnícka 322, Bratislava

1382
Baníkova ul.
časť 1404 – spol. dvor

20
17

1,97 
0,99

01.01.2018
31.12.2022

3. Michaela Kasajová
Jurigovo nám.436/3-57
Bratislava

1054
Devínska cesta

18 1,97 01.01.2018
31.12.2022

K bodu 11.
(Nový) Informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.

UZNESENIE č. 379/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

informáciu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
miestneho zastupiteľstva o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a
zákona č. 545/2005 Z. z.
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K bodu 12.
Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.

UZNESENIE č. 380/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B 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, vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 135 0 33 60 06 zo
dňa 29.9.2006 a jej dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2015 nájomcovi CREATIV LINE s. r .o., týkajúcich sa
ustanovení Čl. III a Čl. V. Zmluvy nasledovne:

Čl. III. Výška a splatnosť nájomného
bod 1. sa ruší a nahrádza sa novým znením :

1. Nájomné  za  dočasné užívanie  nebytových priestorov o celkovej ploche 384 m2 je  vo  výške  4,50
EUR/m2/mesiac ( v určenej výške nájomného je zohľadnená aj inflácia), čo činí za výmeru 384 m2 sumu
vo výške 1 728,00 EUR, štvrťročne vo výške 5 184,00 EUR a za rok 20 736,00 EUR, bez ceny energií.
Nájomca uhradí ročné nájomné v štyroch splátkach vopred  vo výške po 5 184,00 EUR a to k 15.1.,
k 15.4., k 15.7. a k 15.10 príslušného kalendárneho roka, priamo na účet prenajímateľa s uvedením VS,
bez predchádzajúcej výzvy na úhradu zo strany prenajímateľa. 

body 2., 3., 4. a 5 sa rušia v celom rozsahu.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán
body 4. a 6. sa rušia a nahrádzajú sa novým znením : 

4. Nájomca znáša v plnom rozsahu náklady na bežnú údržbu, rekonštrukciu prenajatého objektu, následné
opravy a úpravy počas celej doby nájmu bez nároku na ich úhradu. K stavebným úpravám väčšieho
rozsahu, vyžadujúcim si stavebné povolenie, si prenajímateľ vyhradzuje právo písomného vyjadrenia po
obdržaní projektu. Po skončení nájmu má nájomca právo na úhradu nákladov spojených so zhodnotením
predmetu nájmu (po odpočítaní amortizácie) iba v prípade,  ak sa prenajímateľ k  ich úhrade písomne
zaviazal pri schvaľovaní nájomcom predloženého projektu.

6. Náklady na energie spojené s užívaním nebytového priestoru a odvoz odpadu uhrádza nájomca priamo
ich dodávateľom na základe s nimi uzatvorených dodávateľských zmlúv.
Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať v čistote a poriadku prístupové cesty, chodníky a okolie
prenajatých priestorov v zmysle VZN č. 2/2011 zo dňa 01.10.2011 o udržiavaní čistoty a poriadku na
území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

Ostatné body tohto Čl. Zmluvy zostávajú nezmenené.

K bodu 13.
Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.

UZNESENIE č. 381/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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na doplňujúci návrh poslanca Rosinu:
schvaľuje

zámer mestskej časti dlhodobo prenajať nebytové priestory na Matejkovej 20 v Bratislave Bratislavskej
skautskej oblasti,  na účel zriadenia skautského domu, s  podmienkou spolupráce nájomcu pri uvedení
priestorov do užívania schopného stavu a riadneho udržiavania priestorov počas doby nájmu

K bodu 14.
Zámer využívania nebytových priestorov- spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu 
po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o. uplynutím doby nájmu.

UZNESENIE č. 382/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
žiada

starostku  na  účely zámeru  využívania  nebytových  priestorov –  spoločných  garáží  pod  pešou  zónou
Pribišova – Ľ. Fullu po ukončení nájmu Miran Duo s.r.o.:
1. viesť rokovania o pilotnom odskúšaní parkovacích senzorov,
2. vypracovať model kombinovanej prevádzky v spoločných garážach s delením na dva časové úseky od

8.00 do 16.00 hod.  a od 16.00 do 8.00 hod. S cieľom zabezpečiť najvyššiu efektívnosť využívania
parkovacích miest a príjmy minimálne na úrovni ročných nákladov spoločných garáží,

3. návrh  modelu  podľa  bodu  č.  2  tohto  uznesenia  predložiť  na  rokovanie  komisie  pre  dopravu  v
septembri 2018. 

K bodu 15.
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

UZNESENIE č. 383/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. súhlasí

so  zámerom vybudovať  zariadenie  sociálnej  starostlivosti v  Karlovej  Vsi  v  spolupráci  s  partnerskou
organizáciou.

B. žiada

prednostu miestneho úradu:
1. spracovať podmienky na vypísanie výberového konania na výber partnerskej organizácie,

T: 31.3.2018

2.  po  výbere  partnerskej  organizácie  predložiť  v  spolupráci  s  partnerskou  organizáciou  časový
harmonogram  vybudovania  zariadenia  sociálnych  služieb  (prípravné  práce,  zriadenie  organizácie,
spracovanie projektu,  stavebné konania,  realizácia  projektu a i.)  vrátane  predpokladaných finančných
prostriedkov na vybudovanie a prevádzku zariadenia, ktoré bude treba vyčleniť v rozpočte mestskej časti.

T: 30.9.2018
TK: polročne k 30.6. a 31.12
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K bodu 16.
Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2018.

UZNESENIE č. 384/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v 
roku 2018.

B. odporúča

1.  predsedom komisií  miestneho  zastupiteľstva  zvolávať  zasadnutia  komisií  miestneho  zastupiteľstva
podľa  Harmonogramu  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady  a  miestneho
zastupiteľstva v roku 2018.
2.  starostke  zvolávať  zasadnutia  miestnej  rady  a  miestneho  zastupiteľstva  podľa  Harmonogramu
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2018.

K bodu 17.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017. (V pôvodnom návrhu č. 18)

UZNESENIE č. 385/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova  Ves JUDr.  Mgr.  Miloslavovi Hrádekovi,
LL.M. odmenu  za  4. štvrťrok 2017  vo výške 1839 €.

K bodu 18.
Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom návrhu č. 19)

UZNESENIE č. 386/ 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. 20)
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

Dana Čahojová, v. r.
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starostka
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