
                   MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – KARLOVA VES 

                  Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i s l a v a 4 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica 
 zo zasadnutia komisie legislatívno-právnej konanej dňa 04.02.2019 

 

Miesto konania: Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, miestnosť č. 239 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Čas rokovania: 15,00 hod. – 16,45 hod. 
 
Program: 
           Otvorenie a schválenie programu 

1. Schválenie rokovacieho poriadku legislatívno-právnej komisie.  
2. Voľba podpredsedu legislatívno-právnej komisie. 
3. Prerokovanie rámcovej náplne legislatívno-právnej komisie. 
4. Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu. 
5. Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 

33 60 06. 
6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 

a 2021. 
7. Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

8. Správa o stave súdnych sporov Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
9. Rôzne 

 
Predsedníčka komisie legislatívno-právnej privítala členov komisie legislatívno-právnej a hlavného 
kontrolóra. Skonštatovala že komisia je uznášania schopná. 

K bodu č. 1 
Schválenie rokovacieho poriadku legislatívno-právnej komisie.  
Komisia odporúča predložiť na najbližšie rokovanie komisie po prepracovaní. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Voľba podpredsedu legislatívno-právnej komisie 
Na návrh pani predsedníčky komisia volí za podpredsedu komisie pána Mgr. Petra Buzáša. 
Prít.: 3                   Za: 2                      Proti: 0                      Zdržal sa: 1 
 
K bodu č. 3 
Prerokovanie rámcovej náplne legislatívno-právnej komisie 
Komisia žiada aby všetky predkladané materiály do komisie, rady a zastupiteľstva obsahovali dôvodovú 
správu a označenie spracovateľa a predkladateľa. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
Komisia berie na vedomie predloženú rámcovú náplň legislatívno-právnej komisie. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 



Zapísala: 
Mgr. Martina Bendíková 
tajomník komisie 
 

 
K bodu č. 4 
Prerokovanie protestu prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu 
Komisia odporúča materiál predložiť do MiZ a navrhuje zastupiteľstvu uznesenie schváliť. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 33 
60 06 
Komisia súhlasí so zámerom mestskej časti vypovedať nájomnú zmluvu č. 135 0 33 60 06 a odporúča 
zastupiteľstvu schváliť uznesenie a navrhnúť nájomcovi výpoveď dohodou k 31.08.2019. V opačnom 
prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na dátume k 31.08.2019 bude výpoveď riadne doručená 
s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 
a 2021 
Komisia prerokovala materiál, odporúča ho zaradiť na rokovanie MiZ a požaduje do materiálu 
predloženého na rokovanie Miz doplniť komentár k jednotlivým rozdielom v rozpočtových kapitolách 
a položkách v porovnaní s minulými rozpočtovými obdobiami.  
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

K bodu č. 7 
Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
Komisia prerokovala návrh dodatku, schvaľuje ho a odporúča ho predložiť MiZ na schválenie. 
Prít.: 3                   Za: 2                       Proti: 0                     Nehlasoval: 1 
* Na žiadosť pána Buzáša „Zdržal sa:“ zmenené na „Nehlasoval:“ 

K bodu č. 8 
Správa o stave súdnych sporov Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
Komisia prerokovala správu o stave súdnych sporov a berie ju na vedomie. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 9  
Rôzne 
Komisia prerokovala materiál k Návrhu na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového 
klubu a materiál k Návrhu na odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov a pracovných skupín 
a berie tieto materiály na vedomie. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
Komisia navrhuje na MiZ predložiť aj rekonštrukciu rady VPS. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 
Predsedníčka komisie legislatívno-právnej poďakovala za účasť a ukončila rokovanie komisie. 

V Bratislave 04.02.2019 
 
 

JUDr. Petra Hudáková, v.r. 
predsedníčka komisie legislatívno-právnej 


