
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(7. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 33  – 47/2015 
 

Z 3. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 17. 3. 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 33/2015 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky. 
UZNESENIE č. 34/2015 
 
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017. 
UZNESENIE č. 35/2015 
 
4. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január 2015. 
UZNESENIE č. 36/2015 
 
5. Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava – Karlova  
Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra 
a náležitosti prihlášky. 
UZNESENIE č. 37/2015 
 
6. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Karloveský športový klub. 
UZNESENIE č. 38/2015 
 
6A. Informácia o vyplácaní odmeny vo forme tzv. 13. platu bývalej starostke Ing. Ivete 
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014. 
UZNESENIE č. 39/2015 
 
7. Žiadosť o ekonomický prenájom zariadenia školského stravovania pri Základnej škole   A. 
Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava. 
UZNESENIE č. 40/2015 
 
8. Návrh nájmu miestnosti č. 12 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave  pre spol. Karloveská 
realizačná spoločnosť, s.r.o.. 
UZNESENIE č. 41/2015 
 
9. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“. 
UZNESENIE č. 42/2015 
 
10. Návrh poslanca Bendíka: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov. 
UZNESENIE č. 43/2015 
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11. Návrh poslanca Bendíka: Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 44/2015 
 
12. Informácia o vybavených interpeláciách. 
UZNESENIE č. 45/ 2015 
 
13. Rôzne 
 
13.1 Súdny spor Karloveský športový klub – INRI spol. s r.o. 
UZNESENIE č. 46/ 2015 
 
13.2 Návrh poslancov Dullu a Zajaca: Územný rozvoj a stavebné uzávery 
UZNESENIE č. 47/ 2015 
 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi 
spolu s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / 
Uznesenia miestneho zastupiteľstva / Rok 2015 / UZNESENIA č. 33 - 47/2015. 
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 K bodu 1. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 1) 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 
UZNESENIE č. 33/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A.  berie na vedomie 
 

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 7/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), 
b) uznesenie č. 11/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), 
c) uznesenie č. 23/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
d) uznesenie č. 25/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
e) uznesenie č. 31/2015 (2. MiZ, 10.2.2015). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C2 (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010), 
c) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
d) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
e) uznesenie č. 281/2012 (8. mim. MiZ, 23.10.2012), 
f) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
g) uznesenie č. 445/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013), 
h) uznesenie č. 447/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013), 
i) uznesenie č. 488/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014), 
j) uznesenie č. 497/2014/C (12. mim. MiZ, 15.4.2014), 
k) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014). 

 
B.  schvaľuje 

 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Ján Hrčka, prednosta MÚ 469/2013 TK: MiZ 17.3.2015 TP: MiZ 23.6.2015 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 580/2014 TK: MiZ 17.3.2015 TP: 30.6.2015 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 582/2014 TK: MiZ 17.3.2015 TP: 30.6.2015 
4. Dana Čahojová, starostka MČ 584/2014 TK: MiZ 17.3.2015 TP: 30.6.2015 
5. Dana Čahojová, starostka MČ 588/2014 bez termínu TP:30.6.2015 
7. Ján Hrčka, prednosta MÚ 3/2014 TK: 15.2.2015 TP: MiZ 5.5.2015 
8. Ján Hrčka, prednosta MÚ 19/2015/C bez termínu TP: 30.9.2015 
9. Ján Hrčka, prednosta MÚ 19/2015/E bez termínu TP: 30.6.2015 

10. Dana Čahojová, starostka MČ 22/2015 T: 20.2.2015 TP: MiZ 5.5.2015 
 
TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 
2. zmenu periodicity kontroly plnenia uznesení: 
a) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012) z TK: každé MiZ na TK: štvrťročne, k 31.3., 
30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku, počnúc 30.6.2015, 
b) uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), z TK: každé MiZ na TK: polročne, k 31.5., 
30.11. v bežnom roku,  
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c) uznesenie č. 445/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013), z TK: každé MiZ na TK: iba MiZ, ktoré 
prerokúva body týkajúce sa predlžovania doby nájmu pozemkov pod stavbami a záhrad 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
d) uznesenie č. 447/2013/C (21. MiZ, 29.10.2013), z TK: každé MiZ na TK: iba MiZ, ktoré 
prerokúva body týkajúce sa predlžovania prenájmov pozemkov a nebytových priestorov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
e) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) z TK: každé MiZ na TK: štvrťročne, k 31.3., 
30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku, počnúc 30.6.2015. 
 

C. zrušuje 
 

1. uznesenie č. 177/2012 (11. MiZ, 7.2.2012), 
2. uznesenie č. 281/2012 (8. mim. MiZ, 23.10.2012), 
3. uznesenie č. 355/2013 (18. MiZ, 30.4.2013), 
4. uznesenie č. 497/2014/C (12. mim. MiZ, 15.4.2014), 
5. uznesenie č. 590/2014 (27, MiZ, 28.10.2014). 
 
 
K bodu 2. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 2) 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky. 

 
UZNESENIE č. 34/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. berie na vedomie 
 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 3. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva. 
 
na doplňujúci návrh poslanca Dullu: 
 

B. ukladá 
 

miestnej kontrolórke 
 
1. vykonať v budove Základnej školy Majerníkova 60 mimoriadnu kontrolu splnenia výzvy 
starostky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neodkladne vykonať nápravné opatrenia 
a daný priestor uviesť do pôvodného stavu, ktorú uplatnila listom zo dňa 4. marca 2015, 
a prizvať na vykonanie kontroly odborne spôsobilú osobu podľa vecného zamerania kontroly 
a podať správu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

T: 27.3.2015 
 

2. spracovať a podať podnet Okresnej prokuratúre Bratislava IV na preskúmanie konania 
bývalej starostky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z hľadiska trestnoprávnej 
zodpovednosti pre podozrenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskych 
výsledkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súbehu s porušovaním povinností pre 
správe cudzieho majetku v súvislosti v nedostatočnou a nesprávnou tvorbou opravných 
položiek, úpravou údajov hospodárskej a obchodnej evidencie vrátane zatajovania súdnych 
sporov a podať správu o splnení na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves spolu s kópiou podnetu a potvrdením o podaní 
podnetu. 

T: 15.4.2015 
 
 



 5 

3. spolupracovať na príprave vnútorného predpisu podľa časti C tohto uznesenia. 
 

T: podľa časti C 
C. žiada 

 
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripraviť návrh vnútorného predpisu, ktorým 
upravia pravidlá predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a predložiť ho komisii finančnej a podnikateľskej Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na prerokovanie v apríli 2015. 

T: 8.4.2015 
 
 
K bodu 3. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 3) 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017. 

 
UZNESENIE č. 35/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. schvaľuje 
 

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 nasledovne : 
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 9 157 112 

Eur vrátane finančných operácií, 
b) rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške  

             9 075 984 Eur vrátane finančných operácií, 
c) príjmy bežného rozpočtu 9 078 752 Eur, výdavky bežného rozpočtu 8 921 346 Eur 

a prebytok bežného rozpočtu 157 406 Eur, 
d) príjmy kapitálového rozpočtu 18 000 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 94 278 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu 76 278 Eur, 
e) príjmové finančné operácie 60 360 Eur, výdavkové finančné operácie 60 360 Eur 
f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 
2. rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 
3. rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava 
    Karlova Ves na rok 2015. 
4. rozpočet Cestného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 
5. rozpočet Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 
6. rozpočet  Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok  
    2015. 
7. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
    na rok 2015. 
8. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 60 360 Eur  
    ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu. 
 

B. berie na vedomie 
 

návrh Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 a 2017. 
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K bodu 4. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 4) 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január 2015. 

 
UZNESENIE č. 36/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 

čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január 2015. 
 
 
K bodu 5. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 5) 
Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 
kontrolóra a náležitosti prihlášky. 
 

UZNESENIE č. 37/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
ukončenie  6 – ročného funkčného obdobia miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- 
Karlova Ves dňom 31.05.2015. 
 

B. vyhlasuje 
 
termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na deň 5. mája 
2015 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade 
s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

C. určuje 
 
1. Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov:  
a) minimálne úplné stredné vzdelanie, 
b) bezúhonnosť, 
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
 
2. Náležitosti prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia, 
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a prípadne ďalšie 

kópie dokladov  o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí, 
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu, 
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom  vykonania voľby miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  
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3. Výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rozsahu 
100 % pracovného úväzku. 
 
4. Odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra  aj s ostatnými 
požadovanými dokladmi najneskôr do 15.04.2015 do 17,00 hod. do podateľne Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, 
v zalepenej obálke s označením „ Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. Kandidát môže 
svoju písomnú prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokladmi zaslať v zalepenej obálke 
prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. 
Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text : 
„Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka 
podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 15.04.2015.   
 

D. schvaľuje 
 
1. Zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves www.karlovaves.sk a na ďalšej webovej stránke 
s ponukou práce a formou inzercie v bratislavskej regionálnej tlači najneskôr do 31.03.2015. 
 
2. Termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na 01.06.2015, ktorý je súčasne i dňom nástupu do práce. 
 
3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
a) predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom 
poradí  priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti, 
b) tajné hlasovanie podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. 
 

E. volí 
 
komisiu z poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 
otváranie obálok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí 
prihlášok týchto kandidátov v zložení:  
1. Ing. Rudolf Rosina, 
2. Ing. Zuzana Volková, 
3. Ing. Petra Nagyová-Džerengová. 

 
 
K bodu 6. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6) 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Karloveský športový klub. 

 
UZNESENIE č. 38/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

vymenúva 
 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  na návrh starostky 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MČ 
Bratislava-Karlova Ves, Karloveského športového klubu, Janotova 12, Bratislava Mgr. Juraja 
Kadnára dňom 1.4.2015.  
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K bodu 6A. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 6A) 
Informácia o vyplácaní odmeny vo forme tzv. 13. platu bývalej starostke Ing. Ivete 
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014. 

 
UZNESENIE č. 39/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. berie na vedomie 
 
informáciu o vyplácaní odmeny vo forme tzv. 13. platu bývalej starostke Ing. Ivete 
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014. 
 
na doplňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca: 
 

B. žiada 
 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby sa zabezpečila spracovanie 
informácie/materiálu, v ktorom bude kvantifikovaná škoda, ktorá vznikla mestskej časti, ktorá 
bola počas celého pôsobenia Ing. Ivety Hanulíkovej vo funkcii starostky mestskej časti 
vyplatená v rozpore s platnými pravidlami, alebo zákonmi. 
 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzavrieť s Ing. Ivetou Hanulíkovou dohodu 
o spôsobe, akým bývalá starostka vráti mestskej časti celú takto kvantifikovanú sumu 
v rozpore s pravidlami a zákonmi jej vyplatenú v čase, keď pôsobila vo funkcii starostky 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
3. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informovať o kvantifikovanej sume ako aj 
o podmienkach dosiahnutej dohody na najbližšom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
ktoré je plánované na 5. mája 2015. 
 

C. ukladá 
 

kontrolórke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vykonať kontrolu systému udeľovania tzv. 
trinásteho platu zamestnancom úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako aj voleným 
funkcionárom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s cieľom uistenia sa, že neboli tieto 
odmeny priznané v rozpore s nariadeniami, alebo zákonom aj iným pracovníkom a verejným 
funkcionárom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie 2007 - 2014. 
 

T: MiZ 5.5.2015 
 
 

K bodu 7. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 7) 
Žiadosť o ekonomický prenájom zariadenia školského stravovania pri Základnej škole 
A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava. 
 

UZNESENIE č. 40/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
zámer ekonomického prenájmu zariadenia školského stravovania v objekte Majerníkova 60, 
ktoré je súčasťou Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62,  841 05 Bratislava, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  



 9 

K bodu 8. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 8) 
Návrh nájmu miestnosti č. 12 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave  pre spol. Karloveská 
realizačná spoločnosť, s.r.o. 
 

UZNESENIE č. 41/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

schvaľuje 
 
nájom miestnosti č. 12 o výmere 11,38 m2 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave spol. 
Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o., Matejkova 20, Bratislava, IČO: 35 696 583, 
1.4.2015 do 31.5.2016 s nájomným vo výške 124,00 € /m2 /rok. 
 
 
K bodu 9. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 9) 
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností 
tvoriacich predmet služobného tajomstva“. 
 

UZNESENIE č. 42/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. prerokovalo 

 
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 5.3.2015 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo 
dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva“.  
 

B. vyhovuje 
 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 
5.3.2015 proti  všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“. 
 

C. žiada 
 
starostku mestskej časti pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam 
utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“.  

T: 5.5.2015 
 

 
K bodu 10. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 10) 
Návrh poslanca Bendíka: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov. 

 
UZNESENIE č. 43/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. deklaruje 
 

záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
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B. žiada 
 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejňovať na webovom sídle 
(internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii, ktorej odkaz sa bude 
nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate, alebo 
platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo 
za výkon pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady, poslancov 
miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za každý kalendárny mesiac 
jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným 
v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
 
 a) titul, meno, priezvisko, 
 b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie 
 a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
 c) mzda, plat, alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
 všetkých verejných volených funkcií starostu mestskej časti, zástupcu starostu 
mestskej časti, tajomníka miestnej rady mestskej časti a poslanca orgánu územnej samosprávy 
v poradí podľa výšky súm vyplatených z verejných rozpočtov. 

T: trvale od 1.4.2015 
TK: polročne, k 31.5. a 30.11. bežného roka 

 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejniť na webovom sídle mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, v sekcii MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO, poriadok odmeňovania 
poslancov a členov komisií schválený v zmysle § 15 ods. 2 písm. l) zák. č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
 

T: 5 dní od schválenia poriadku 
 
 
K bodu 11. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 11) 
Návrh poslanca Bendíka: Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 44/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
potrebu zosúladiť používané formáty súborov na webovom sídle m. č. Bratislava-Karlova Ves 
so štandardmi  podľa § 6 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 
v platnom znení. 
 
 
K bodu 12. (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 12) 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 45/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

berie na vedomie 
 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
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K bodu rôzne - 13.1 (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13a) 
Súdny spor Karloveský športový klub – INRI spol. s r.o. 
 

UZNESENIE č. 46/ 2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
použitie 37 020,85 Eur z rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre 
príspevkovú organizáciu mestskej časti Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05 
Bratislava, IČO 31771181 za účelom krytia výdavkov súvisiacich so súdnym sporom voči 
spoločnosti INRI spol. s.r.o., so sídlom na Zrínskeho 4, 811 03 Bratislava, IČO 35721634. 
 
 
K bodu rôzne - 13.2 (Materiál bol na zasadnutí prerokovaný ako bod 13b) 
Návrh poslancov Dullu a Zajaca: Územný rozvoj a stavebné uzávery. 

 
UZNESENIE č. 47/ 2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

žiada 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako predstaviteľa stavebného úradu 
zabezpečiť 
 
1. zákonný postup opakovania vyhlásenia stavebných uzáver pre územia zón Janotova - Hany 
Meličkovej, Dlhé diely IV - V zmenšené územie, Dlhé diely VI - východ - rozšírené územie, 
ak tomu nebránia zvláštne okolnosti v celom rozsahu vymedzených území v zmysle zadaní, 
na ten účel zverejniť oznámenie o začatí konania v zmysle stavebného zákona. 
 

T: 10 dní od schválenia uznesenia 
 

2. zverejnenie oznámenia o novom prejednaní v konaní o vyhlásení stavebnej uzávery pre 
zónu Karloveská zátoka v zmysle stavebného zákona. 

T: 15 dní od schválenia uznesenia 
 

3. prípravné činnosti pre oznámenie o začatí konania o vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu 
Líščie údolie a podať informáciu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

T: 30.4.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 


