
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 210 – 217/ 2012 
 

ZO 4. MIMORIADNEHO  ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 30. 4. 2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Návrh na doplnenie členov finančnej a podnikateľskej komisie miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 210/ 2012 
 
2. Návrh na doplnenie členov rady Fondu rozvoja bývania (FRB) 
Predkladateľ (rada FRB) nepredložil návrh rozpočtu FRB, miestne zastupiteľstvo 
stiahlo materiál z rokovania  
 
3. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62, Bratislava 
UZNESENIE č. 211/ 2012 
 
4. Návrh na schválenie projektovej dokumentácie „Regenerácia verejného priestranstva – 
Školské námestie Dlhé diely“ 
UZNESENIE č. 212/ 2012 
 
5. Žiadosť o dotáciu za účelom vydania novín pre mestskú časť Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 213/ 2012 - výkon uznesenia bol pozastavený 
 
6. Žiadosť o prenájom priestorov – Divadlo na zastávke 
UZNESENIE č. 214/ 2012 
 
7. Žiadosť detského súkromného zariadenia Svetielko o predĺženie nájmu 
UZNESENIE č. 215/ 2012 
 
8. Žiadosť PhDr. Ireny Kyrinovičovej o predĺženie nájmu 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
9. Návrh na kúpu stavebného objektu na Janotovej ul. č. 15 v Bratislave od Slovenskej 
agentúry životného prostredia Banská Bystrica do vlastníctva mestskej časti 
UZNESENIE č. 216/ 2012 
 
10. Návrh rozpočtu Fondu rozvoja bývania MČ Bratislava - Karlova Ves na rok 2012 
Materiál bol stiahnutý z programu rokovania 
 
11. Zvýšenie platu starostky MČ Bratislava - Karlova Ves 
UZNESENIE č. 217/ 2012 
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K bodu 1.  
Návrh poslanca Zajaca: 
Návrh na doplnenie členov finančnej a podnikateľskej komisie miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 210/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
volí 

 
- JUDr. PhDr. Branislava Zahradníka 
- Bc. Petra Buzáša 
za nových členov finančnej a podnikateľskej komisie miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 14 proti: 0 zdržal sa: 6 
 
 
K bodu 3.  
Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62, Bratislava 
 

UZNESENIE č. 211/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Zajaca 

deleguje 
 
za členku Rady školy pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, zástupkyňu 
zriaďovateľa Mgr. Dagmar Hladkú s účinnosťou od 1.5.2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 12 proti: 0 zdržal sa: 6 
 
 
K bodu 4.  
Návrh na schválenie projektovej dokumentácie „Regenerácia verejného priestranstva – 
Školské námestie Dlhé diely“ 
 

UZNESENIE č. 212/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu 
„Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé diely“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce/mesta/BSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce/mesta/BSK; 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves počas celej 
doby jeho realizácie; 
 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
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c) spolufinancovanie projektu z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 
minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, 
t. j. vo výške 25 500,- EUR; *) 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Schinglerovej: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 2 
 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
 
d) poveruje Komisiu k projektu, zvolenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 193/2012 
z 27.3.2012 dozorovaním nad projektom regenerácie Školského námestia; spoluúčasťou na 
príprave kritérií výberového konania a účasťou na výberovom konaní podieľať sa na príprave 
zmluvy s dodávateľom stavby a kontrole jej plnenia a žiada, aby pravidelne informovala 
o projekte miestne zastupiteľstvo.  
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Čahojovej: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 1 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5.  
Žiadosť o dotáciu za účelom vydania novín pre mestskú časť Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 213/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca 
 

A.  schvaľuje 
 
spracovanie a vydanie lokálnych novín pre MČ Bratislava - Karlova Ves na 3 mesiace 
mestskou časťou, konkrétne oddelením kultúry tak aby šéfredaktorkou bola Mgr. Andrea 
Kozáková.  
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti zostavením redakčnej rady tak, aby mali poslanecké kluby v nej 
adekvátne zastúpenie. Za poslanecký klub nezávislých poslancov navrhujeme do redakčnej 
rady poslancov: Ing. Igora Bendíka, Ing. Pavla Martinického a Ing. Danielu Schultzovú. 
 

C.  žiada 
 
prednostu aby spolu s redakčnou radou predložili rozpočet na pokrytie nákladov na tri čísla 
lokálnych novín v podobe ako je navrhnuté v zdôvodnení tohto bodu, ako aj návrh na spôsob 
naplnenia tohto rozpočtu. 
 

D.  splnomocňuje  
 
prednostu predložiť tieto návrhy na najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 14 proti: 0 zdržal sa: 5 

                                                        
*) Odsek c) tohto uznesenia bol zmenený uzn. č. 218/2012 z 5. mimoriadneho MiZ zo dňa 9.5.2012 

(25 500 EUR sa mení na 25 874 EUR). Úplné znenie uznesenia je uvedené v prílohe. 
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Toto uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 213/2012 pozastavujem dňom 10.05.2012 
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pretože 
sa domnievam, že odporuje zákonu. 
 
K bodu 6.  
Žiadosť o prenájom priestorov – Divadlo na zastávke 
 

UZNESENIE č. 214/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na doplňujúci návrh poslankyne Grey 
 

A.  schvaľuje 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení nájom nebytových priestorov - 3 kancelárií 
(spolu 55,20 m2), nachádzajúcich sa v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2 
v Bratislave, žiadateľovi Divadlu na zastávke, o.z., so sídlom na Hlaváčikovej 28, 841 05 
Bratislava, IČO: 42259932, s nájomným 1 €/rok vrátane energií za prvý rok, na 5 rokov 
s tým, že nájomca sa zaväzuje pravidelne štyrikrát mesačne zrealizovať v KCK divadelné 
predstavenie bez nároku na honorár a viesť dramatický krúžok pre deti a mládež, s tým, že 
platba za energie sa po prvom roku prehodnotí. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 30.4.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7.  
Žiadosť detského súkromného zariadenia Svetielko o predĺženie nájmu 
 

UZNESENIE č. 215/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu nebytových priestorov – 
jedného pavilónu v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave (255,60 m2) žiadateľovi 
Detskému súkromnému zariadeniu Svetielko s.r.o. so sídlom na Púpavovej 8, 841 04 
Bratislava, IČO: 43964273, za účelom prevádzkovania súkromných detských jaslí, 
s nájomným 10,00 €/m2/rok + energie, na ďalších 5 rokov. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 30.4.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 0 
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K bodu 9. 
Návrh na kúpu stavebného objektu na Janotovej ul. č. 15 v Bratislave od Slovenskej 
agentúry životného prostredia Banská Bystrica do vlastníctva mestskej časti 
 

UZNESENIE č. 216/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
kúpu stavebného objektu súpis. č. 1088 - administratívnu budovu (drevostavbu bez pozemkov 
zastavaných objektom) postavenú na pozemkoch registra C KN parc.č. 1426/428 o výmere 
514 m2 a parc.č. 1426/636 o výmere 106 m2 na Janotovej ulici č. 15, k.ú. Bratislava – Karlova 
Ves od Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica za  kúpnu cenu vo výške 
8 920,– Eur, t. j. 20 % z celkovej ceny 44 600,– Eur určenej znaleckým posudkom číslo 
3/2012 vypracovaným dňa 20.2.2012 Ing. Helenou Bandžákovou, ul. Hany Meličkovej 21, 
Bratislava - znalkyňou z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty 
stavebných prác; kúpna cena bude uhradená z rezervného fondu;  
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 
 

Termín: 31.7.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11.  
Návrh poslanca Buzáša: 
Zvýšenie platu starostky MČ Bratislava - Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 217/2012 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
určuje 

 
Ing. Ivete Hanulíkovej, starostke MČ Bratislava – Karlova Ves podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v platnom znení mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej 
mzdy zvýšený o 35 % a zaokrúhlený na celé euro nahor, t. j. 3067 € / btto s účinnosťou od 
1. mája 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
starostka 
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PRÍLOHA  k uzneseniam  
zo 4. mimoriadneho zasadnutia  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava - Karlova Ves 
zo dňa 30.4.2012 

 
 
 

UZNESENIE č. 212/2012  
v znení uznesenia č. 218/2012 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu 
„Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé diely“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce/mesta/BSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce/mesta/BSK; 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves počas celej 
doby jeho realizácie; 
 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
 
c) spolufinancovanie projektu z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 
minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, 
t. j. vo výške 25 874,- EUR; 
 
na pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
 
d) poveruje Komisiu k projektu, zvolenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 193/2012 
z 27.3.2012 dozorovaním nad projektom regenerácie Školského námestia; spoluúčasťou na 
príprave kritérií výberového konania a účasťou na výberovom konaní podieľať sa na príprave 
zmluvy s dodávateľom stavby a kontrole jej plnenia a žiada, aby pravidelne informovala 
o projekte miestne zastupiteľstvo. 


