MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)
U Z N E S E N I A č. 387 – 403/2018
Z 33. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
zo dňa 27. 2. 2018

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 387/2018
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018.
UZNESENIE č. 388/2018
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.
UZNESENIE č. 389/2018
4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.
UZNESENIE č. 390/2018
5. Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú. Karlova
Ves, v lokalite Polianky.
UZNESENIE č. 391/2018
6. Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.
UZNESENIE č. 392/2018
7. Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné garáže
pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.
UZNESENIE č. 393/2018
8. Žiadost Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru v
obytnom dome na Segnerovej 3.
UZNESENIE č. 394/2018
9. Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy
Karloveskému športovému klubu.
UZNESENIE č. 395/2018
10. Žiadosti o dotácie na rok 2018.
UZNESENIE č. 396/2018
11. Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.
UZNESENIE č. 397/2018
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12. 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.
UZNESENIE č. 398/2018
13. Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
UZNESENIE č. 399/2018
14. Informácia o vybavených interpeláciách.
UZNESENIE č. 400/2018
15. (Nový) Návrh poslanca Zajaca: Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na
Matejkovej 20.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
16. (Nový) Návrh poslanca Zajaca: Návrh na voľbu poslancov Bendíka a Krampla do komisií miestneho
zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 401/2018
17. (Nový) Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
UZNESENIE č. 402/2018
18. Rôzne. (V pôvodnom návrhu č. 15)
18.1 Návrh poslanca Dullu: Prehodnotenie zriadenia vyhradených parkovacích miest pre zamestnancov
ZŠ Alexandra Dubčeka.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
18.2. Návrh poslanca Dullu: Prístup k domom na Majerníkovej 42 – 52 a Pribišovej 27 – 37.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
18.3. Návrh poslanca Dullu: Súpis porúch tvoriacich prekážky bezpečnému pohybu chodcov.
UZNESENIE č. 403/2018

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 27.2.2018.
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K bodu 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 387/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
A. berie na vedomie
1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 255/ 2016 (22. MiZ 2016, 13.12.2016),
b) uznesenie č. 374/2017/B (32. MiZ 2017, 19.12.2017).
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ, 25.9.2007),
b) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015),
c) uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015),
d) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016),
e) uznesenie č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017).
B. schvaľuje
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nositeľ plnenia uznesenia
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ
Dana Čahojová, starostka MČ

Číslo uzn.
269/2008
518/2010
469/2013
482/2014
524/2014
578/2014
579/2014
319/2017/C2
346/2017
369/2017/C

Pôvodný termín
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
27.2.2017
31.1.2018
bez termínu

Nový termín
TP: 31.12.2018
TP: 31.12.2018
TP: 31.12.2018
TP: 31.12.2018
TP: 31.12.2018
TP: 31.12.2018
TP: 31.12.2018
TP: 30.4.2018
TP: 26.6.2018
TP: 26.6.2018

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený
C. zrušuje
1. uznesenie č. 199/2012 (12. MiZ, 27.3.2012),
2. uznesenie č. 358/ 2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017).

K bodu 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018.
UZNESENIE č. 388/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 vo výdavkovej časti
kapitálového rozpočtu nasledovne :
a) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce rekonštrukcia
elektroinštalácie v Líščom údolí o 20 000 €,
b) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 8.1 KCK – ochrana audiotechniky o 4 600 €,
c) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.4 – Realizácia Lodenica Karloveské rameno
o 24 600 €,
2. zmena rozpočtu Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves nasledovne :
a) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, koncepcia rozvoja areálu o 2 200 €,
b) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, vybudovanie skateparku o 8 000 €,
c) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Karloveská 61, modernizácia osvetlenia telocvične, šatne a
chodby o 14 000 €,
d) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Karloveská 61, revitalizácia školského areálu o 10 000 €,
e) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Karloveská 61, správa telocviční o 900 €,
f) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, správa telocviční o 900 €,
3. zmenu rozpočtu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
nasledovne :
a) zvýšenie výdavkov fondu – rekonštrukcia KCK, ďalšia etapa o 13 000 €,
4. zmena rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves nasledovne :
a) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 62, rekonštrukcia sociálnych zariadení
a vybudovanie miestnosti pohybovej výchovy na 1.poschodí 45 000 €,
b) zvýšenie výdavkov fondu – SŠ Tilgnerova 14, oprava stavu napojenia prístavby v budove,
strecha, podlaha na 2. poschodí o 25 000 €,
c) zvýšenie výdavkov fondu – SŠ Tilgnerova 14, projekt a realizácia elektrických rozvodov
budovy o 22 000 €,
d) zvýšenie výdavkov fondu – ZŠ Majerníkova 60, dovybavenie kuchyne veľkokuchynským
zariadením, obkladačky o 15 000 €,
e) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Adámiho 11, oprava zatekajúcej strechy nad hospodárskou
časťou budovy o 2 000 €,
f) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Adámiho 11, výmena zatekajúcich svetlíkov o 1 500 €,
g) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Adámiho 11, asfaltový povrch vo dvore o 3 000 €,
h) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Borská 4, výmena vchodových dverí o 14 000 €,
i) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Borská 4, revitalizácia vonkajšieho areálu o 6 000 €,
j) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova 14, obnova vonkajšieho areálu o 3 000 €,
k) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova 14, nové vchodové dvere o 3 000 €,
l) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Kolískova 14, rekonštrukcia toaliet o 50 000 €,
m) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ L. Sáru 3, obnova hygienických zariadení o 15 000 €,
n) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ L. Sáru 3, revitalizácia dvora o 10 000 €,
o) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Ľ. Fullu 12, revitalizácia dvora o 12 000 €,
p) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Ľ. Fullu 12, nové vstupné dvere o 3 000 €,
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q) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Ľ. Fullu 12, nový lapol o 5 000 €,
r) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Majerníkova 11, revitalizácia dvora o 10 000 €,
s) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Majerníkova 11, obnova hygienických zariadení o
50 000 €,
t)zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, obnova hygienických zariadení o 15 000 €,
u) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, oprava zatekajúceho svetlíka v jedálni o
500 €,
v) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, zatekajúca strecha v triede Žabky o 1
000 €,
w) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, vydutá dlažba v kuchyni o 1 500 €,
x) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Pod Rovnicami 1, dokončenie obnovy podlahovej krytiny
na schodoch do jedálne a chodba o 2 000 €,
y) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Suchohradská 3, revitalizácia areálu o 10 000 €,
z) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Suchohradská 3, nová podlaha v 1.triede a v spálni 1.triedy
o 1 500 €,
aa) zvýšenie výdavkov fondu – MŠ Suchohradská 3, nové podlahové krytiny o 2 000 €,

5. zmenu rozpočtu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves nasledovne :
a) zvýšenie výdavkov fondu – výsadba novej zelene o 3 500 €,

K bodu 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.
UZNESENIE č. 389/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 1/2018 zo dňa 27. februára 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 s
účinnosťou od 15. marca 2018.

K bodu 4.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.
UZNESENIE č. 390/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 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
- pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže (z titulu kúpy)
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Por.
čís.

1.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Michal Holeša
Cádrova 18, Bratislava

1059
Devínska cesta.

19

Nájomné
€/m2/rok
1,97

Doba nájmu
od - do
01.03.2018
na
dobu
neurčitú

K bodu 5.
Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú.
Karlova Ves, v lokalite Polianky.
UZNESENIE č. 391/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje

uzavretie nájomných zmlúv s doterajšími užívateľmi pozemkov registra C-KN – záhrad v záhradkárskej
osade Polianky v Bratislave, časti parciel č. 2527/8, 2527/10, 2529/1,2529/2, 2529/3, 2528/6 a 2529/5, k.
ú. Karlova Ves, na dobu neurčitú s platnosťou od 15.03.2018, za účelom ich užívania na záhradkárske
účely s výškou nájomného 0,78 EUR/m2/rok, vrátane úhrady nájomného spätne za posledné dva roky
užívania záhrad bez právneho titulu, 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. Ide
o nasledovných doterajších užívateľov predmetných pozemkov:
Por.
čís.

Nájomca
Bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
€/m2/rok

1.

Vlasta Tormová
Nad lúčkami 29, Bratislava

časť 2529/1,
časť 2528/6 a 2529/5 spol. chodník k záhrade

445
24,17

0,78
0,78

15.03.2018
na dobu
neurčitú

2.

Martin Šilhár
Uhrová 1/D, Bratislava

časť 2529/1,
časť 2528/6 a 2529/5 –
spol. chodník k záhrade

522
24,17

0,78
0,78

15.03.2018
na dobu
neurčitú

3.

Margita Jamrichová
Súhvezdná 3255/6, Bratislava

časť 2529/1,
časť 2528/6 a 2529/5 –
spol. chodník k záhrade

335
24,17

0,78
0,78

15.03.2018
na dobu
neurčitú

Jozef Šaškovič
Poľnohospodárska 24,
Bratislava

časť 2529/1,
2529/2 – pod chatou,
časť 2528/6 a 2529/5 spol. chodník k záhrade

464
17
24,17

0,78
0,78
0,78

15.03.2018
na dobu
neurčitú

4.
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Doba
nájmu
v rozmedzí od - do

5.

6.

Ľubomír Bednárik a manž.
Emília
Pod Brehmi 1, Bratislava

časť 2529/1,
2529/3 – pod chatou,
časť 2528/6 a 2529/5 –
spol. chodník k záhrade

710
20
24,17

0,78
0,78
0,78

15.03.2018
na dobu
neurčitú

Jaroslav Jonák,
Bartókova 2, Bratislava

časť 2529/1,
časť 2529/5,
časť 2527/10,
časť 2527/8,
časť 2528/6 a 2529/5 –
spol. chodník k záhrade

657
84
26
5
24,17

0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

15.03.2018
na dobu
neurčitú

K bodu 6.
Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.
UZNESENIE č. 392/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
neschvaľuje
odpustenie časti nájomného za pozemok pod predajným stánkom za rok 2017 vo výške 1 198,20 EUR,
nájomcovi Vojtechovi Jakubekovi.

K bodu 7.
Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné garáže
pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.
UZNESENIE č. 393/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
neschvaľuje
žiadosť nájomcu MIRAN – DUO s. r .o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – spoločné
garáže pod pešou zónou Pribišova – Ľ.Fullu, v stavebnom objekte č. 269, nachádzajúce sa na časti parc. č.
1669/539, 1669/476 a 1669/485 o celkovej výmere 1338,08 m2 a na vnútorné komunikácie nachádzajúce
sa na časti parc. č. 1669/539 a 1669/529 v celkovej výmere 361,97 m2, k. ú. Karlova Ves, nakoľko
mestská časť má záujem využiť predmetné nebytové priestory pre vlastné potreby.

K bodu 8.
Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru
v obytnom dome na Segnerovej 3.
UZNESENIE č. 394/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje
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v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov Mgr. Michal
Jalčovik – IMPULZ CLUB ALBA, Donnerova 13 841 085 Bratislava, IČO: 30164681 nájom nebytových
priestorov o výmere 63,70 m2 nachádzajúcich sa v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3
v Bratislave s nájomným vo výške 112,00 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.05.2018 do 30.04.2023
za účelom poskytovania masérskych služieb a terapie.

K bodu 9.
Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy
Karloveskému športovému klubu.
UZNESENIE č. 395/2018
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
do správy hlavným mestom SR Bratislavou zverenie majetku - objekt futbalového ihriska s umelým
trávnikom na Molecovej 1/A, vybudovanom na pozemku registra C-KN časť parc. č. 918 – ostatné
plochy o výmere 9077 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, do správy príspevkovej organizácie Karloveský
športový klub, Janotova 12, Bratislava, IČO: 317 711 81.
B. berie na vedomie
že predmetný majetok zverený do správy príspevkovej organizácie Karloveský športový klub bude
prenechaný do nájmu na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi Karloveským športovým klubom
a Futbalovým klubom detí a mládeže Karlova Ves, IČO: 31803164 na obdobie 20 rokov.

K bodu 10.
Žiadosti o dotácie na rok 2018.
UZNESENIE č. 396/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 v znení
VZN č. 8/2017 zo dňa 03. októbra 2017 o podmienkach poskytovania dotácií na základe predloženého
návrhu Komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie poskytnutie dotácií na rok 2018 (viď Príloha č. 1).

K bodu 11.
Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.
UZNESENIE č. 397/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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schvaľuje
uzatvorenie
zmluvy
o spolupráci
v oblasti
kultúry
s Konzervatóriom,
811 06 Bratislava, IČO: 00 605 808 na dobu určitú do 31.12.2018 za týchto podmienok:

Tolstého

11,

1. Mestská časť
a) bezodplatne poskytne priestory v objekte Karloveského centra kultúry na skúšobný proces, tvorbu,
realizáciu, prezentáciu v rozsahu maximálne 60 hodín v kalendárnom mesiaci, v ktorom uvedú novú
inscenáciu, v čase kedy iné umelecké telesá Karloveské centrum kultúry nevyužívajú
b) poskytnutými priestormi bude veľká sálu, šatne účinkujúcich, sociálne zariadenia a priestory réžie,
c) bude sa podieľať na nábore a propagácii,
d) poskytne technicko-organizačných pracovníkov v deň uskutočnenia kultúrneho programu (uvádzačka,
šatniarka, pokladnička, produkčný, zvukár-technik, upratovačka,
e) bude uvádzať logo konzervatória vo všetkých tlačených propagačných materiáloch.
2. Konzervatórium
a) po dohode s vedúcou oddelenia kultúry miestneho úradu v stanovenom termíne bezodplatne odohrať
svoju inscenáciu alebo hudobnú produkciu, moderovať kultúrne podujatia alebo iný kultúrny program
v rozsahu maximálne 20 hodín mesačne,
b) bude sa podieľať na nábore a propagácii,
c) bude uvádzať logo „Kamel klubu“ vo všetkých tlačených propagačných materiáloch.
d) príjem zo vstupného na podujatia uskutočnené v rámci plnenia zmluvy bude príjmom mestskej časti.

K bodu 12.
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.
UZNESENIE č. 398/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu
zastavuje
konanie voči poslancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves RNDr.
Jaromírovi Šíblovi, PhD., bytom Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava, v zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 12
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov, nakoľko sa v konaní
nepreukázalo porušenie povinnosti verejného funkcionára podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote
ustanovenej v čl. 7. zákona.

K bodu 13.
Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu
funkcií verejných funkcionárov.

verejného záujmu pri výkone

UZNESENIE č. 399/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
zrušuje
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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.

K bodu 14.
Informácia o vybavených interpeláciách.
UZNESENIE č. 400/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
berie na vedomie
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaKarlova Ves.

K bodu 15.
Návrh poslanca Zajaca: Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej
20.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 16.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na voľbu poslancov Bendíka a Krampla do komisií miestneho
zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 401/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
volí
1. poslanca Ing. Igora Bendíka dňom 1.3.2018 za člena Komisie finančnej a podnikateľskej a Komisie
školstva, mládeže a športu,
2. poslanca Róberta Krampla dňom 1.3.2018 za člena Komisie finančnej a podnikateľskej a Komisie
regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

K bodu 17.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
UZNESENIE č. 402/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
A. určuje
s účinnosťou 1.3.2018 počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaKarlova Ves v 7. volebnom období na 6.
B. volí
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dňom 1.3.2018 za člena Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
poslanca Ing. Igora Bendíka.
Poznámka. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník ako zástupca starostu je členom miestnej rady zo zákona

K bodu 18.
Rôzne.
18.1 Návrh poslanca Dullu: Prehodnotenie zriadenia vyhradených parkovacích miest pre
zamestnancov ZŠ Alexandra Dubčeka.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 18.
Rôzne.
18.2 Návrh poslanca Dullu: Prístup k domom na Majerníkovej 42 – 52 a Pribišovej 27 – 37.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 18.
Rôzne.
18.3 Návrh poslanca Dullu: Súpis porúch tvoriacich prekážky bezpečného pohybu chodcov.
UZNESENIE č. 403/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
žiada
prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripraviť:
1. súpis porúch tvoriacich prekážky bezpečnému pohybu chodcov,
2. návrh technického, organizačného a finančného zabezpečenia a predložiť ho na zasadnutia vecne
príslušných komisií v júni 2018.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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