
 

 

       
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 11.09.2017 

 
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Mgr. Ing. Anna Zemanová   
Neprítomní:  -   
Čas rokovania: 16:09 hod. do 19:10 hod. 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ o zrušení VZN č. 29/1995 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o 
podmienkach poskytovania dotácií 

5. Psí park – lokalita Adámiho/Nábělková – stanoviská správcov a obyvateľov k návrhu  
6. Žiadosť na Magistrát Hl. m. SR Bratislavy – Kráľová hora 
7. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra 

E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves 
8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 

pozemky v k. ú. Karlova Ves 
9. Informatívny materiál - Správa k vysporiadaniu vzťahov k užívaniu pozemku registra C - 

KN parc. č. 2171 identického s pozemkom registra E - KN parc. č. 3645, k. ú. Karlova Ves 
10. Informatívny materiál o zriadení a otvorení ŠJ pri ŽŠ Karloveská 61 
11. Informatívny materiál o počte detí v ŽS, SŠ a MŠ 
12. Správa o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci 
13. Stavba: Lodenica karloveské rameno - predstavenie realizačného projektu 
14. Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť 

LUPY s. r. o.“ 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
K bodu 1 
Schválenie programu 
Komisia RPHSR presunula bod 14. „Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na 
Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s. r. o.“ za bod 1., materiál „Návrh zonácie územia Mestských 
lesov v Bratislave“  zaradila pred bod „Rôzne“ a schválila takýto  program rokovania komisie. 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
  
K bodu 2 
Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť 
LUPY s. r. o. 
Komisia RPHSR odporúča 
a) technické súvislosti zámeru prerokovať v komisii výstavby a územného plánu 
b) pokračovať v rokovaniach a nepredkladať na rokovanie MiZ  
Za: 2    Proti: 0    Zdržal sa:4 
 



 

 

 
Komisia RPHSR odporúča doplniť žiadosť o stanovisko KŠK (aj popis súčasného stavu) k údržbe 
areálu a vyjadrenie zástupcov golfového klubu a ďalších možných dotknutých strán. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 2 
 
K bodu 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 
zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb 
Komisia RPHSR odporúča stanoviť časové obmedzenie účinnosti novely VZN 
Za: 2    Proti: 0    Zdržal sa: 4 
Komisia RPHSR prerokovala predmetný návrh VZN a odporúča ho predložiť na zasadnutie MiZ. 
Za: 3    Proti: 0    Zdržal sa: 3 
              
K bodu 4 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ o zrušení VZN č. 29/1995 
Komisia RPHSR  
a) prerokovala VZN a odporúča zaradiť do programu MiZ  
b) odporúča  v budúcnosti zvážiť prijatie VZN o zeleni v aktuálnej podobe. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
              
K bodu 5  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií 
Komisia RPHSR prerokovala materiál a odporúča zaradiť ho do programu MiZ.  
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0    
          
K bodu 6 
Psí park – lokalita Adámiho/Nábělková – stanoviská správcov a obyvateľov k návrhu  
Komisia RPHSR  berie na vedomie predložený materiál.  
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
              
K bodu 7 
Žiadosť na Magistrát Hl. m. SR Bratislavy – Kráľová hora 
Komisia RPHSR podporuje žiadosť o starostlivosť o pozemky v lokalite Kráľova hora. 
Za:6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E 
- KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves 
Komisia RPHSR odporúča rokovať s o. z. o krátkodobom nájme, alebo nájme na dobu neurčitú až 
do definitívneho vyjasnenia zámeru mestskej časti s predmetným územím 
Za:6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 9 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 
v k. ú. Karlova Ves 
Komisia RPHSR odporúča  
a) zvýšiť cenu nájomného pre nájomcu bod D) Soňa Sremac na sumu 39,00 €/m2 /rok 
b) predložiť materiál na rokovanie MiZ. 
Za:1    Proti: 0    Zdržal sa: 5 
 



 

 

Komisia RPHSR prerokovala predmetný materiál a odporúča materiál predložiť na riadne 
zasadnutie MiZ.  
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
K bodu 10 
Informatívny materiál - Správa k vysporiadaniu vzťahov k užívaniu pozemku registra C - KN 
parc. č. 2171 identického s pozemkom registra E - KN parc. č. 3645, k. ú. Karlova Ves 
Komisia RPHSR odporúča  návrhu vyhovieť a prehodnotiť výšku nájomného  
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 11 
Informatívny materiál o zriadení a otvorení ŠJ pri ZŠ Karloveská 61 
Komisia RPHSR berie predložený materiál na vedomie.  
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 12 
Informatívny materiál o počte detí v ŽS, SŠ a MŠ 
Komisia RPHSR berie na vedomie predložený materiál. 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 13 
Správa o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci 
Komisia RPHSR berie na vedomie predložený materiál. 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 14 
Stavba: Lodenica karloveské rameno - predstavenie realizačného projektu 
Komisia RPHSR odporúča vytvoriť skupinu pre spôsob a správu prevádzkovania lodenice. 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 15 
Návrh zonácie územia Mestských lesov v Bratislave 
Komisia RPHSR prejednala predložený materiál a vyjadruje tomuto návrhu podporu. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Eva Osrmanová 
tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 13.09.2017 
  
 
 
 
 

  Mgr. Peter Buzáš, v. r. 


