
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A  č. 418 – 436/2018

Z 35. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 26. 6. 2018

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 418/2018

2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017.
UZNESENIE č. 419/2018

3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018.
UZNESENIE č. 420/2018

4. Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v
MČ Bratislava Karlova Ves“.
UZNESENIE č. 421/2018

5. Správa predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
– ústne.
UZNESENIE č. 422/2018

6.  Konanie  o  podnete  poslanca  Rudolfa  Rosinu  voči  poslancovi  miestneho  zastupiteľstva  Robertovi
Kramplovi na začatie konania vo veci  porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
UZNESENIE č. 423/2018

7. Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.
UZNESENIE č. 424/2018

8. Návrh na na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie
rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2018 – 2022 (8.
volebné obdobie).
UZNESENIE č. 425/2018

9.  Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č.  2360/23, k.ú. Karlova
Ves.
UZNESENIE č. 426/2018

10. Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl.  III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa
04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu.
UZNESENIE č. 427/2018
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11. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
UZNESENIE č. 428/2018

12. Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie nájomného
vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy.
UZNESENIE č. 429/2018

13. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245, k. ú.
Karlova Ves.
UZNESENIE č. 430/2018

14. Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov.
UZNESENIE č. 431/2018

15. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre
občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

16.  Návrh na vyradenie  prebytočného  majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle  zásad
hospodárenia. 
UZNESENIE č. 432/2018

17. Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka,
Majerníkova 62.
UZNESENIE č. 433/2018

18. Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie pre kultúru a médiá.
UZNESENIE č. 434/2018

19. Odmena miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2018. 
UZNESENIE č. 435/2018

20. Plán kontrolnej činnosti MK na 2. polrok 2018.
UZNESENIE č. 436/2018

21. Rôzne.
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

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 26.6.2018.
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K bodu 1. 
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 418/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012),
b) uznesenie č. 346/ 2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017)
c) uznesenie č. 403/2018 (33. MiZ 2018, 27. 2. 2018)
d) uznesenie č. 405/2018 (34. MiZ 2018, 24.4.2018)

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017).

B. schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín

1. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 26.6.2018 TP: 25.9.2018

2. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 30.4.2018 TP: 31.8.2019

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

K bodu 2.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017.

UZNESENIE č. 419/ 2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

Záverečný  účet  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  za  rok  2017  s  výrokom  :  „Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

      B. schvaľuje

presun prebytku rozpočtu za rok 2017 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j.
prebytok vo výške 89 100 EUR nasledovne:

1. do rezervného fondu mestskej časti 9 000 Eur,
2. do fondu opráv škôl a školských zariadení 76 600 Eur,
3. do fondu zelene a ochrany prírody 3 500 Eur.

       C. schvaľuje

presun prebytku finančných operácií za rok 2017 vo výške 509 112 Eur do rezervného fondu mestskej
časti.
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K bodu 3.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018.

UZNESENIE č. 420/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

A. zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves na rok 2018 nasledovne :

1. zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves v príjmovej časti nasledovne :

a) zvýšenie bežných príjmov Základnej školy Karloveská 61 o 143 200 €,
b) zvýšenie bežných príjmov Základnej školy Majerníkova 62 o 206 300 €,
c) zvýšenie bežných príjmov Spojenej školy Tilgnerova 14 o 232 100 €.

2. zmena rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves vo výdavkovej časti nasledovne :

a) zvýšenie bežných výdavkov Základnej školy Karloveská 61 – školné  o 31 000 €,
b) zvýšenie bežných výdavkov Základnej školy Karloveská 61 – réžia školská jedáleň   o 10 000 €,
c) zvýšenie  bežných  výdavkov  Základnej  školy  Karloveská  61  –  potraviny  školská  jedáleň
o 102 200 €,
d) zvýšenie bežných výdavkov Základnej školy Majerníkova 62 – školné  o 35 000 €,
e) zvýšenie bežných výdavkov Základnej školy Majerníkova 62 – réžia školská jedáleň   o 32 000 €,
f) zvýšenie  bežných  výdavkov  Základnej  školy  Majerníkova  62  –  potraviny  školská  jedáleň
o 139 300 €,
g) zvýšenie bežných výdavkov Spojenej školy Tilgnerova 14 – školné  o 49 500 €,
h) zvýšenie bežných výdavkov Spojenej školy Tilgnerova 14 – réžia školská jedáleň   o 14 400 €,
i) zvýšenie bežných výdavkov Spojenej školy Tilgnerova 14 – potraviny školská jedáleň o 168 200 €

B. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 nasledovne :

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v príjmovej časti nasledovne :

a) zvýšenie bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb o 237 000 €,
b) zvýšenie bežných príjmov v položke donáška chladenej stravy o 1 500 €,
c) zvýšenie príjmových finančných operácií – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov na školské
jedálne o 33 320 €,
d) zvýšenie  príjmových  finančných  operácií  –  použitie  rezervného  fondu  na  krytie  kapitálových
výdavkov o 70 800 €.

2. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti nasledovne :

a) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  energie,  voda telekomunikácie
o 8 000 €,
b) zvýšenie  bežných  výdavkov  v  podprograme  2.1  Správa  obce  –  rutinná  a štandardná  údržba
o 17 500 €,
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c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce - nájomné za nájom o 10 000 €,
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce -  služby o 18 000 €,
e) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 Miestny informačný systém - služby o 15 000 €,
f) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 4.1 Verejno-prospešné služby – príspevok na činnosť
o   50 000 €,
g) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy o 25 000 €,
h) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.5.1 Detské ihriská o 10 000 €,
i) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.5.3 Hracie prvky o 5 000 €,
j) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.6 Ochrana proti komárom o 4 000 €,
k) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1.1 Správa verejných komunikácií, obnova cestnej
siete a drobné opravy o 40 000 €,
l) zvýšenie  bežných  výdavkov  v  podprograme  6.2.2  Správa  a  údržba  verejných  priestranstiev,
chodníkov o 20 000 €,
m) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.2.3 Správa a údržba verejných priestranstiev,
oprava lavičiek a košov o 1 000 €,
n) zvýšenie bežných  výdavkov v podprograme 7.1.11 Šk. jedáleň pri Materskej škole Adámiho –
réžia o 3 278 €,
o) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.12 Šk. jedáleň pri Materskej škole Borská – réžia
o 5 858 €,
p) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.13 Šk. Jedáleň pri Materskej škole Majerníkova -
réžia o  5 725 €,
q) zvýšenie bežných  výdavkov v podprograme 7.1.15 Šk. jedáleň pri Materskej škole Kolískova –
réžia o 5 092 €,
r) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.16 Šk. jedáleň pri Materskej škole L. Sáru – réžia
o 3 110 €,
s) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.17 Šk. jedáleň pri Materskej škole Ľ. Fullu – réžia
o 4 241 €,
t) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.18 Šk. jedáleň pri Materskej škole Pod Rovnicami
– réžia o 2 809 €,
u) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.19 Šk. jedáleň pri Materskej škole Suchohradská
– réžia o 3 207 €,
v) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.2.3 Základné školy – príspevky z rozpočtu mestskej
časti o 7 700 €,
w)zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1.1 Karloveské centrum kultúry – tovary a služby o
300 €,
x) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 9.1 Karloveský športový klub príspevok na obnovu a
údržbu športovísk o 2 000 €,
y) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 9.1 Karloveský športový klub príspevok na dotácie
športovým klubom o 5 000 €,
z) zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  2.1  Správa  majetku  obce,  nákup  osobného
automobilu typu kombi o 10 000 €,
aa) zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  5.5  Detské  ihriská  –  hokejbalové  ihrisko
Levárska o 25 000 €,
bb) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 ZŠ – Multifunkčné ihrisko Spojená škola
Tilgnerova o 30 000 €,
cc) zvýšenie  kapitálových  výdavkov  v  podprograme  7.2  Základné  školy –  solárne  verejné
osvetlenie  o 5 800 €.
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K bodu 4.
Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou
v  MČ  Bratislava  Karlova  Ves“  v  rámci  výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2018-40,  prioritnej  osi  2.
Adaptácia  na  nepriaznivé  dôsledky  zmeny  klímy  so  zameraním  na  ochranu  pred  povodňami
Operačného programu Kvalita životného prostredia.

UZNESENIE č. 421/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. predloženie žiadosti o poskytnutie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  výzvy OPKZP-
PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami Operačného programu Kvalita životného prostredia. Plánované sú nasledovné
opatrenia:
- vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy vrátane regulovaného prístupu na budove prístavby sídla
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (Pernecká ulica),
- vytvorenie  vegetačnej  steny  (na  existujúcom múre)  a  prvku  na  zadržanie  a  postupnú  infiltráciu
zrážkovej vody (vsakovací prielah) v MČ Bratislava-Karlova Ves (Veternicová ulica).

2. spoluúčasť  na  financovaní  projektu  mestskou  časťou  Bratislava-Karlova  Ves  vo  výške  5%  z
celkových  oprávnených  výdavkov  projektu.  Predbežná  suma  celkových  výdavkov  je  63 608  Eur,
spolufinancovanie bude tvoriť čiastku 3 180 Eur. Suma na spolufinancovanie bude hradená z rozpočtovej
položky  1.4.1.  Strategické  plánovanie  -  spoluúčasť  MČ  vyčlenenej  na  spolufinancovanie  projektov
a z rozpočtovej položky 2.1.  Správa obce – mzdy,  platy a ostatné vyrovnania v schválenom rozpočte
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.

3. zabezpečenie  realizácie  tohoto  projektu  mestskou  časťou  Bratislava-Karlova  Ves  v  súlade  s
podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov.

K bodu 5.
Správa predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.

UZNESENIE č. 422/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

správu predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

K bodu 6.
Konanie o podnete poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi
Kramplovi na začatie konania vo veci  porušenia zákona č.  357/2004 Z.  z.  o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
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UZNESENIE č. 423/2018
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  Robertovi
Kramplovi,  bytom Jurigovo nám. 1 841 04 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 zákona.

K bodu 7.
Návrh  poriadku  odmeňovania  poslancov,  členov  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  volených  a
menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 424/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

Poriadok  odmeňovania  poslancov,  členov komisií  miestneho  zastupiteľstva,  volených  a  menovaných
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 1. októbra 2018.

K bodu 8.
Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie
rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2018 – 2022
(8. volebné obdobie).

UZNESENIE č. 425/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

určuje

podľa  §  16 ods.  2  písm.  d)  zákona  SNR č.  377/1990 Zb.  o  hlavnom meste  SR Bratislave  v  znení
neskorších predpisov a podľa § 166 ods.  3 zákona NR SR č.  184/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na volebné
obdobie rokov 2018 – 2022 (8. volebné obdobie) v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves : 

1. 25 poslancov miestneho zastupiteľstva.
2. 4 volebné obvody a počty poslancov v nich do miestneho zastupiteľstva takto:

a) volebný obvod č. 1: 5 poslancov, 
b) volebný obvod č. 2: 7 poslancov, 
c) volebný obvod č. 3: 7 poslancov, 
d) volebný obvod č. 4: 6 poslancov. 

3. podľa  zákona  č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  rozsah výkonu
funkcie starostu na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie.
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K bodu 9.
Moniky Michalčákovej o kúpu pozemku registra C-KN parc. č. 2360/23, k. ú. Karlova Ves.

UZNESENIE č. 426/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

neschvaľuje

zámer Moniky Michalčákovej o kúpu časti pozemku registra C-KN parc. č. 2360/23 – záhrady o výmere
680 m2, k. ú. Karlova Ves,  zapísaného na LV č.  2513 vo vlastníctve Hl.  m. SR Bratislavy – v správe
mestskej časti do výlučného vlastníctva.

K bodu 10.
Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa
04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu.

UZNESENIE č. 427/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

neschvaľuje

Zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012 z pôvodne dohodnutého účelu a
spôsobu užívania predmetu nájmu – predaja módnych doplnkov a poskytovania grafických služieb na
novo dohodnutý účel a spôsob užívania predmetu nájmu – prevádzkovanie rýchleho občerstvenia cez
okienko, na základe písomnej žiadosti nájomcu zo dňa 17.04.2018, 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.

K bodu 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 428/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

A. Predĺženie doby nájmu na pozemok – záhradu  v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)  zákona
SNR čís.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov z  dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa nasledovnému nájomcovi :

Por.čís. Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
lokalita

Výmera
v m2

Nájomné 
m2/rok/Eur

Doba 
nájmu
od – do
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1. Ing. Vladimír Antala 
a Margita Anttalová
Šaštínska 24, Bratislava

2298, 2299/1
Šaštínska ul.

104 0,99 01.08.2018
31.07.2023

B. 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/Eur

Doba nájmu
od – do

1. Miroslav Hlavinka.
Oravská 4, Bratislava
stánok DD- zmrzlina, káva, 
nealko, cukrovinky

1669/246, 247
trhovisko- 
Pribišová DD

17
8

39,50
5,96

01.07.2018
30.09.2020

2. PROH s.r.o.
Majerníkova 32, Bratislava
IČO: 47 535 610
stánok DD-Krokodíl bar

1669/249, 250
trhovisko
Pribišova DD.

35
17

39,50
5,96

01.07.2018
30.09.2020

3. Guido Paradiso
Pribišiva 23, Bratislava
stánok DD- tabak, pizza, 
bagety

1669/244
trhovisko
Pribišova DD

18 39,50 01.07.2018
30.09.2020

4. Idris Muniši
Košická 44, Bratislava
stánok - zmrzlina

časť 2060/3
Lackova ul.

35,5 39,50 01.01.2019
30.09.2020

B. neschvaľuje

predĺženie nájmu na pozemok registra C-KN, parc. č. 1669/519 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere
10 m2, zapísaný na LV č. 46, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, v lokalite trhovisko, Pribišova ul. pod predajným stánkom – kvety (Róbert Kiss).   

K bodu 12.
Žiadosť  Ing.  Jána  Hučku  o  súhlas  so  zmenou  majiteľa  predajného  stánku  a  pokračovanie
nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy.

UZNESENIE č. 429/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

neschvaľuje
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žiadosť Ing. Jána Hučku o nájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1669/243 – ostatná plocha o
výmere 17 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 27 vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy – v správe
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,  pod predajným stánkom v lokalite trhovisko Pribišova ulica
v Bratislave.

K bodu 13.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom časť parc. č. 1669/245,
k. ú. Karlova Ves.

UZNESENIE č. 430/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

neschvaľuje

nájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1669/245 – ostatná plocha o výmere 10 m2, k. ú. Karlova
Ves, zapísaného na LV č. 27 vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy – v správe mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves, pod predajným stánkom v lokalite trhovisko Pribišova ulica v Bratislave.

K bodu 14.
Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov.

UZNESENIE č. 431/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

neschvaľuje

prenájom dvoch parkovacích  státí na  pozemku  registra  C-KN,  časť  parc.  č.  285/1  –  zast.  plochy a
nádvoria o celkovej výmere 25 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 46 vo vlastníctve Hl. m. SR
Bratislavy – v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,  nachádzajúcich sa na parkovisku, ulici
Čavojského v Bratislave, za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektromobily.

K bodu 15.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k.ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre 
občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 16.
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad 
hospodárenia.

UZNESENIE č. 432/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje
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vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku z databázy majetku a účtovníctva, v celkovej
obstarávacej cene 99 807,10 Eur – podľa prílohy č. 1 a 380 419, 56 Eur – podľa prílohy č. 2,

B. súhlasí

s likvidáciou vyradeného majetku s súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

K bodu 17.
Schválenie podmienok  obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – školský
bufet v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.

UZNESENIE č. 433/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

podmienky  obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – školský bufet v Základnej
škole A. Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave (príloha v materiáli)

B. poveruje

starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do
obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca.

K bodu 18.
Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie pre kultúru a médiá.

UZNESENIE č. 434/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

odvoláva

z komisie pre kultúra a médiá neposlankyňu Mgr. Petru Stanovú-Maťašovskú dňom 30.06.2018.

K bodu 19.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2018.

UZNESENIE č. 435/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 
M. odmenu za 2. štvrťrok 2018 vo výške 1924 €.

K bodu 20.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.
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UZNESENIE č. 436/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2018 s vypustením bodu 1.4. v bode 1 Výkon
priebežnej administratívnej finančnej kontroly v časti A. Kontrolná činnosť.

K bodu 21.
Rôzne.
V tomto bode nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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