
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(7. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 48  – 70/2015 
 

ZO 4. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 5. 5. 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. 
UZNESENIE č. 48/2015 
 
2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 49/2015 
 
3. Správa o činnosti miestnej kontrolórky. 
UZNESENIE č.  50/2015 
 
4. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - marec 2015. 
UZNESENIE č. 51/2015 
 
4A. Návrh poslanca Záhradníka: Návrh splnomocnenia starostu mestskej časti na 
vykonávanie rozpočtových opatrení. 
UZNESENIE č. 52/2015 
 
5. 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 skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“. 
UZNESENIE č. 53/2015 
 
6. Návrh rámcových náplní práce komisií miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 54/2015 
 
7. Voľba členov komisií-neposlancov. 
UZNESENIE č. 55/2015 
 
8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou na Baníkovej ulici, k. ú. 
Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
UZNESENIE č. 56/2015 
 
9. Žiadosť Spojenej školy sv. Františka z Assissi o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova 
Ves. 
UZNESENIE č. 57/2015 
 
10. Žiadosť spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku 
v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 58/2015 
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11. Ponuka spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. na predaj pozemkov v k. ú 
Bratislava-Karlova Ves do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 59/2015 
 
12. Žiadosť p. Gizely Zelískovej o prenájom nebytových priestorov - vývarovne na Lackovej 
ul. 
UZNESENIE č. 60/2015 
 
13. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z evidencie majetku. 
UZNESENIE č. 61/ 2015 
 
14. Návrh na schválenie „Návrhu Územného plánu zóny Majerníkova - severná časť“. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe. 
 
15. Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka“. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe. 
 
16. Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5“. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe. 
 
17. Návrh na kúpu jazdeného autobusu od spoločnosti Slovak Lines, a. s.. 
UZNESENIE č. 62/ 2015 
 
18. Návrh Dodatku č.  k Organizačnému poriadku Karloveského športového klubu. 
UZNESENIE č. 63/ 2015 
 
19. Návrh na voľbu členov Rady Karloveského športového klubu. 
UZNESENIE č. 64/ 2015 
 
20. Návrh Zásad podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) 
a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov na území 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 65/ 2015 
 
21. Návrh Štatútu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 66/ 2015 
 
22. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia – predstavenie projektu rekonštrukcie 
električkovej trate. 
UZNESENIE č. 67/ 2015 
 
23. Informácia o vybavených interpeláciách.  
UZNESENIE č. 68/ 2015 
 
24. Rôzne 
 
24.1 Návrh poslanca Dullu: Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a ďalších občanov 
pracujúcich pre samosprávu mestskej časti. 
UZNESENIE č. 69/ 2015 
 
24.2 Návrh na schválenie sobášiacej. 
UZNESENIE č. 70/ 2015 
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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. 48 - 70/2015. 
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K bodu 1. 
Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. 
 

UZNESENIE č. 48/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. konštatuje, že bola zvolená 

 
v tajnej voľbe Ing. Zuzana Dzivjáková dňom 1. júna 2015 za miestnu kontrolórku mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves. 

 
B. určuje 

 
Ing. Zuzane Dzivjákovej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
mesačný plat v sume 1 922,- eur. 
 
 
K bodu 2. 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 49/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 3/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), 
b) uznesenie č. 22/2014 (2. MiZ, 10.2.2015), 
c) uznesenie č. 26/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
d) uznesenie č. 37/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), 
e) uznesenie č. 42/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), 
f) uznesenie č. 43/2015/B2. (3. MiZ, 17.3.2015). 
 
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. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
d) uznesenie č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014). 

 
B.  schvaľuje 

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

1. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014/B bez termínu TP: 31.8.2015 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 34/2015/C T: 8.4.2015 TP: 30.6.2015 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 T: MiZ 5.5.2015 TP: MiZ 23.6.2015 

4. Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015/1. T: 10 dní od 
schválenia uznesenia TP: 31.8.2015 

5. Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015/2. T: 30.4.2015 TP: 31.8.2015 
 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
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C.  zrušuje 
 

uznesenie č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014). 
 

 
K bodu 3. 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky. 

 
UZNESENIE č. 50/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 4. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 4. 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - marec 2015. 
 

UZNESENIE č. 51/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – marec 2015. 
 
 
K bodu 4A. 
Návrh poslanca Záhradníka: Návrh splnomocnenia starostu mestskej časti 
na vykonávanie rozpočtových opatrení. 
 

UZNESENIE č. 52/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. splnomocňuje  

 
starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2015: 
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 

10 a § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu 
rozpočtového roka presunom rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného 
rozpočtu nasledovne: 
a) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 3 % 

celkových výdavkov rozpočtu,  
b) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami 

a položkami rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci 
jedného programu, 

c) vykonávať presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych 
potrieb mestskej časti vo výške do 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní 
zákonom stanovených podmienok. 

2) rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 možno realizovať presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a neznížil 
sa rozpočtovaný prebytok. 
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3) rozpočtové opatrenia je oprávnený starosta prijímať aj opakovane v rámci rozpočtového 
roka, pričom limity uvedené v ods. 1 písm. a) až c) platia pre každé rozpočtové opatrenie 
samostatne. 

4) oprávnenia uvedené v odsekoch 1 až 3 môže starosta prekročiť, ak je to nevyhnutné 
na odstraňovanie následkov havarijných stavov, mimoriadnych situácií a živelných 
pohrôm v rozsahu nevyhnutnom na obnovenie prerušenej činnosti alebo bezpečnej 
prevádzky podľa osobitných predpisov, a to prednostne pred použitím prostriedkov 
rezervného fondu. 

 
B. žiada 

  
starostku mestskej časti: 
1) zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
2) informovať finančnú a podnikateľskú komisiu a miestne zastupiteľstvo bezodkladne 

na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 
 

 
K bodu 5. 
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 skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“. 
 

UZNESENIE č. 53/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2015 zo dňa 
5.5.215, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, 
ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“ 
s účinnosťou 1. júna 2015. 
 
 
K bodu 6. 
Návrh rámcových náplní práce komisií miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 54/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
určuje 

rámcovú náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
s účinnosťou 15. mája 2015. 
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K bodu 7.  
Voľba členov komisií - neposlancov. 
 

UZNESENIE č. 55/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. volí 

 
za členov komisií miestneho zastupiteľstva z ďalších osôb (neposlancov) nasledovne: 

 
1. Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 

a) Ing. Viera Bukovenová 
b) Ing. Dagmar Hladká 
c) Mgr. Anton Šmotlák 

 
2. Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody: 

a) Ing. Zuzana Hudeková 
b) Branislav Šimek 
c) Róbert Vayda 

 
3. Komisia výstavby a územného plánu: 

a) Ing. arch. Gabriel Brogyanyi 
b) Ing. Miroslav Kalina 
c) MgA. Oliver Kleinert 

 
4. Komisia školstva, mládeže a športu: 

a) Ing. Peter Halák 
b) Mgr. Iliana Medviďová 
c) RNDr. Marta Petrášová 

 
5. Komisia pre kultúru a médiá: 

a) Mgr. Rita Csenkeyová 
b) Mgr. Katarína Farkašová 
c) Mgr. Petra Stanová Maťašovská 

 
6. Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy: 

a) Mgr. Branislav Mráz 
b) Denis Svoboda 

 
7. Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov: 

a) Mgr. Marcela Gbelecová 
b) Ing. Petr Sedlák 
c) Mgr. Henrieta Valková 

 
B. určuje, že 

 
mandát zvoleného ďalšieho člena komisie (neposlanca) zaniká v prípade, že v termíne 
do 29.5.2015 nesplní požiadavky na prácu s osobnými údajmi, ktoré stanoví zákon 
č. 122/2013 Z. z. 
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K bodu 8. 
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou na Baníkovej ulici, k. ú. 
Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

UZNESENIE č. 56/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 
SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod garážou z  dôvodu nadobudnutia stavby garáže právoplatným 
dedičským rozhodnutím nasledovným nájomcom: 

 
 
K bodu 9. 
Žiadosť Spojenej školy sv. Františka z Assissi o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-
Karlova Ves. 

 
UZNESENIE č. 57/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 

schvaľuje 
 
nájom pozemku registra C-KN  parc. č. 20/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2, 
k.ú. Bratislava-Karlova Ves podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Spojenej 
škole sv. Františka z ASSISI,  Karloveská 32, Bratislava na dobu určitú do 30.9.2037  
s výškou nájomného 1 Euro za rok za celý predmet nájmu. Účelom nájmu je prenajatý 
pozemok intenzívne využívať na školské a voľno-časové aktivity. 
 
 
K bodu 10. 
Žiadosť spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku 
v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 58/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
v súlade s ustanovením § 9a, od. 9,  písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemku registra 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Ing. Danica Dvořáková    1/2 
Planckova 3,  Bratislava 
Ing. Ján Poruben               1/2 
Sekurisova 14, Bratislava 

1402 - zastav.garážou      
1404 - časť spoloč.dvora 
Baníkova ul.  

  20,00 
  16,96 

      1,97   
      0,99 

 15.05.2015 
 31.12.2017 
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C-KN časť parcely č.1426/729 zapísanej v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava-Karlova Ves 
na liste vlastníctva č. 2396 ako ostatné plochy  a to  podľa geometrického plánu č. 121/2014 
úradne overeného dňa 18.12.2014 pod č. 2870/2014 novovytvorenú parcelu č. 1426/753, 
ostatné plochy o výmere 58 m2 spoločnosti STYK Development RK, spol. s r.o. so sídlom 
na Kresánkovej ul. 10 v Bratislave s nasledovnými podmienkami: 
a) doba nájmu: 20 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, 
b) účel nájmu: vytvorenie predzáhradky k prízemnému bytu č. 1001 nachádzajúcemu sa 

v bytovom dome so súpis.č. 3597 na Kresánkovej ul. č. 14 v Bratislave, 
c) výška nájomného: 0,99 Eur/m2/rok v zmysle § 3 ods. 2 písm. a/ VZN Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2004  v znení ustanovenia čl. I. bodu 2 VZN mestskej časti 
číslo 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich 
na podnikateľské účely, 

d) po odkúpení prízemného bytu č. 1001 nájomná zmluva na pozemok parc.č. 1426/753  – 
predzáhradka bude postúpená, t.j. uzavretá s novým vlastníkom bytu za tých istých 
podmienok, 

e) nájomca pozemku má právo na vlastné náklady predzáhradku oplotiť nepriehľadným 
alebo čiastočne priehľadným oplotením. 

 
 

K bodu 11. 
Ponuka spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. na predaj pozemkov v k. ú 
Bratislava-Karlova Ves do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 
UZNESENIE č. 59/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 

kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 1459/25, ostatné plochy o výmere 533 m2 
a parc.č. 1459/26, ostatné plochy o výmere 446 m2 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves 
na Kresánkovej ulici od spoločnosti STYK Development RK, spol. s r.o. do vlastníctva 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,- Euro.  
 
 
K bodu 12. 
Žiadosť p. Gizely Zelískovej o prenájom nebytových priestorov - vývarovne 
na Lackovej ul. 
 

UZNESENIE č. 60/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
z  dôvodu hodného osobitného zreteľa v  zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č.  138/ 
1991  Zb. o  majetku obcí v  aktuálnom znení nájom nebytového priestoru – vývarovne 
na Lackovej ul. o celkovej výmere cca 163,10 m2, žiadateľke pani Gizele Zelískovej, Bilíkova 
20, Bratislava, IČO: 43 684 327, za účelom zabezpečenia stravovania seniorov – obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s nájomným 1,00 Euro/m2/rok, s dĺžkou trvania 
nájomného vzťahu od 01.07.2015 do 30.6.2020. 
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K bodu 13. 
Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z evidencie 
majetku. 
 

UZNESENIE č. 61/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
vyradenie nepoužiteľného, opotrebovaného a nefunkčného majetku mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves v obstarávacej cene 66 184,91 Eur, zostatková cena majetku je 0,- Eur. 
 
 
K bodu 14.  
Návrh na schválenie „Návrhu Územného plánu zóny Majerníkova - severná časť“. 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe. 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 15. 
Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Karloveská zátoka“. 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe. 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 16. 
Návrh na schválenie „Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5“. 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe. 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 17. 
Návrh na kúpu jazdeného autobusu od spoločnosti Slovak Lines, a. s. 
 

UZNESENIE č. 62/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
1. kúpu diaľkového autobusu spoločnosti Slovak Lines, a. s., kategórie M3, VIN 

TMKC413603M006627, variant C 954,1360,  výrobca vozidla KAROSA A.S., CZE, 
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 1.1.2003 v hodnote autobus do 3 000 Eur 
bez DPH.  

2. na základe obhliadky objednanie opráv v hodnote do 2 000 Eur bez DPH, realizovaných 
spoločnosťou Slovak Lines a.s. 
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K bodu 18. 
Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Karloveského športového klubu. 
 

UZNESENIE č. 63/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Dodatok č. 1 k  Organizačnému poriadku Karloveského športového klubu s  účinnosťou odo 
dňa schválenia. 
 
 
K bodu 19. 
Návrh na voľbu členov Rady Karloveského športového klubu. 
 

UZNESENIE č. 64/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. odvoláva 

  
 dňom 5.5.2015 z Rady Karloveského športového klubu týchto členov: 
1. Ing. Zuzana Volková, poslanec miestneho zastupiteľstva, 
2. Mgr. Juraj Kadnár, bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva, 
3. Mgr. Ján Labuda, poslanec miestneho zastupiteľstva, 
4. Mgr. Ľubica Hulajová, bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva, 
5. Štefan Turan, bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva. 
 

B. volí 
 

dňom 5.5.2015 členov rady Karloveského športového klubu z radov poslancov takto: 
1. Mgr. Peter Buzáš,  
2. JUDr. Iva Lukačovičová,  
3. Mgr. Richard Savčinský. 
 
 
K bodu 20. 
Návrh Zásad podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus 
apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov 
na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 65/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

Zásady podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) 
a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov na území 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s  účinnosťou od 1. júna 2015. 
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K bodu 21. 
Návrh Štatútu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 66/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

Štatút Fondu zelene a ochrany prírody Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 
1. júna 2015. 
 
 
K bodu 22. 
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia – predstavenie projektu rekonštrukcie 
električkovej trate. 
 

UZNESENIE č. 67/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. zvoláva 

 
verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves dňa 18.5.2015 
o 17,00 hod. v Karloveskom centre kultúry v súvislosti s predstavením projektu rekonštrukcie 
električkovej trate Karlovesko-dúbravská radiála. 
 

B. žiada 
 
starostku informovať obyvateľov mestskej časti o zvolaní verejného zhromaždenia 
prostredníctvom dostupných informačných prostriedkov. 

T: 08.05.2015 
 
 
K bodu 23. 
Informácia o vybavených interpeláciách.  
 

UZNESENIE č. 68/2015 
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 24.1 
Návrh poslanca Dullu: Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a ďalších občanov 
pracujúcich pre samosprávu mestskej časti. 
 

UZNESENIE č. 69/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
zmenu a doplnenie Pravidiel odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre 
samosprávu mestskej časti: 
1. V § 6 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa druhá veta, 
2. V § 6 ods. 8 na konci sa pripája veta so znením: „To neplatí pri zasadnutí miestnej rady 

mimo schváleného harmonogramu.“, 
3. V § 6 ods. 10 sa na konci pripája veta so znením: „To neplatí pri zasadnutí komisie mimo 

schváleného harmonogramu.“, 
4. V § 6 sa pôvodné odseky 7 až 12 označia ako 6 až 11, 
s účinnosťou 1. júna 2015. 
 
 
K bodu 24.2 
Návrh na schválenie sobášiacej. 
 

UZNESENIE č. 70/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
poveruje 

 
Ing. Ivetu Hanulíkovú poslankyňu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zosobášením Lucie 
Veiglovej a Mareka Štefloviča dňa 23. mája 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 


