
   
Zápisnica

zo zasadnutia komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 27.11.2017

Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Vladimír Dulla, Ing. Peter Lenč  
Neprítomný: Mgr. Anton Šmotlák 
Čas rokovania: 17:00 hod. do 18:10 hod.

Program:

1. Schválenie programu
2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves. 
3. Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú.

Karlova Ves, v lokalite Polianky.
4. Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné

garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.
5. Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového 

priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3
6. Revitalizácia športového areálu ZŠ A. Dubčeka – pumptracková dráha.
7. Stanovisko  právneho oddelenia – znečistenie
8. List MsP – psy
9. Stanovisko právne oddelenie – údržba zelene
10. Rôzne
11. Záver

K     bodu 1
Schválenie programu
Komisia RPHSR 
schválila program rokovania tak, ako bol predložený a do bodu rôzne zaradila materiál:

a)  Návrh na prenájom starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice
b) Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy

Karloveskému športovému klubu
c)  Návrh  VZN  MČ  Bratislava-Karlova  Ves  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.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K     bodu 2
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves. 

Komisia RPHSR súhlasí s navrhovaným  prenájmom.
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:0



K     bodu 3
Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol.  o uzavretie  nájomných zmlúv na záhrady v k.  ú.
Karlova Ves, v lokalite Polianky.

Komisia RPHSR súhlasí s prenájmom s nájomným za chodník a ostatné plochy vo výške                0,59
€/m2 /rok a s nájomným za záhradu vo výške 0,99 €/m2 /rok.
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

      
K     bodu 4
Žiadosť MIRAN-DUO s. r.  o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné
garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.

Komisia RPHSR neodporúča schváliť predĺženie nájmu.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

      
K     bodu 5 
Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového 
priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3

Komisia  RPHSR schvaľuje  prenájom  nebytového  priestoru  s nájomným  vo  výške  112,00  €/m2/rok
s dobou prenájmu na dobu neurčitú.
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

      
K     bodu 6
Revitalizácia športového areálu ZŠ A. Dubčeka – pumptracková dráha

Komisia RPHSR  predmetný materiál prerokovala a berie ho na vedomie. 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:0

      

K     bodu 7
Stanovisko  právneho oddelenia – znečistenie

Komisia RPHSR berie predložený materiál na vedomie.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K     bodu 8
List MsP – psy

Komisia RPHSR berie predložený materiál na vedomie.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K     bodu 9
Stanovisko právne oddelenie – údržba zelene

Komisia RPHSR berie predložený materiál na vedomie.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0



K     bodu Rôzne 
a) Návrh na prenájom starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice

Komisia RPHSR materiál prerokovala a neodporúča žiadosti vyhovieť.                      
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1

b)  Návrh  na  zverenie  objektu  futbalového  ihriska  s umelým trávnikom na  Molecovej  1/A do
správy Karloveskému športovému klubu

Komisia RPHSR materiál prerokovala a neodporúča návrhu vyhovieť.
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1

c)  Návrh  VZN  MČ  Bratislava-Karlova  Ves  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.

Komisia RPHSR materiál prerokovala a odporúča predložiť ho na rokovanie MiR.

Za:5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Zapísala:
Mgr. Eva Osrmanová
tajomník komisie
V Bratislave, dňa 06.02.2018

  Mgr. Peter Buzáš, v. r.
                                                                                       predseda komisie RPHSR  


