
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(7. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 71  – 92/2015 
 

Z 5. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 23. 6. 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 71/2015 
 
2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2015. 
UZNESENIE č. 72/2015 
 
3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014. 
UZNESENIE č.  73/2015 
 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 
príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 74/2015 
 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 
finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 75/2015 
 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových 
finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2013. 
UZNESENIE č. 76/2015 
 
6A. Návrh na schválenie zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4-5. 
UZNESENIE č. 77/2015 
 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015. 
UZNESENIE č. 78/2015 
 
8. Žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok. 
UZNESENIE č. 79/2015 
 
9. Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách 
mestskej časti. 
UZNESENIE č. 80/2015 
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10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. 
Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 81/2015 
 
11. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú Bratislava-Karlova 
Ves. 
UZNESENIE č. 82/2015 
 
12. Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, 
Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
UZNESENIE č. 83/2015 
 
13. Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
UZNESENIE č. 84/2015 
 
14. Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka - Valba & Co o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov. 
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania. 
 
15. Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte na Matejkovej ul. č. 20. 
UZNESENIE č. 85/ 2015 
 
16. Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37. 
UZNESENIE č. 86/ 2015 
 
17. Žiadosť Asociácie prijímateľov sociálnych služieb SR o nájom nebytových priestorov 
na Matejkovej 20 z dôvodu osobitného zreteľa. 
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania. 
 
18. Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
UZNESENIE č. 87/ 2015 
 
19. Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby. 
UZNESENIE č. 88/ 2015 
 
20. Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015. 
UZNESENIE č. 89/ 2015 
 
21. Informácia o vybavených interpeláciách.  
UZNESENIE č. 90/ 2015 
 
22. Rôzne 
 
22.1 Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie odborných komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti o neposlancov. 
UZNESENIE č. 91/ 2015 
 
22.2 Návrh poslanca Buzáša: Návrh na odvolanie a delegovanie poslanca do školskej rady 
Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave. 
UZNESENIE č. 92/ 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. 71 - 92/2015. 
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K bodu 1.  
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 71/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
1. 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. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
d) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
e) uznesenie č. 445/2014/C (21. MiZ, 29.10.2013), 
f) uznesenie č. 52/2015 (4. MiZ, 5.5.2015). 

 
B.  schvaľuje 

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

1. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 TK: MiZ 23.6.2015 TP: MiZ 22.9.2015 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 TK: MiZ 26.6.2015 TP: MiZ 22.9.2015 
4 Dana Čahojová, starostka MČ 43/2015 TK: 31.5.2015 TP: MiZ 22.9.2015 

 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 
 
K bodu 2.  
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2015. 
 

UZNESENIE č. 72/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – apríl 2015. 

 
 
K bodu 3.  
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014. 
 

UZNESENIE č. 73/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 

A. schvaľuje 
 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za rok 2014 s výrokom : „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje s výhradou“. 
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B. konštatuje  
 

1. počas rozpočtového roka 2014 došlo k opakovanému prekročeniu čerpania schváleného 
rozpočtu vo viacerých rozpočtových programoch a položkách, 

 
2. vykázaný prebytok je nižší ako suma, ktorá bola použitá na krytie výdavkov z rezervného 

fondu, z čoho vyplýva, že došlo k medziročnému poklesu stavu rezervného fondu 
mestskej časti. 

 
C. schvaľuje 

 
presun prebytku rozpočtu za rok 2014 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených 
prostriedkov, t.j. prebytok vo výške 234 119 Eur nasledovne : 
1. do rezervného fondu 152 991 Eur, 
2. do fondu tepelného hospodárstva 81 128 Eur. 
 

D. ukladá prednostovi 
 

1. prijať opatrenia na dôsledné dodržiavanie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových 
výdavkov v jednotlivých programoch a položkách, 

 
2. v hospodárení príspevkovej organizácie Karloveský športový klub dosiahnuť vyrovnaný 

hospodársky výsledok a tým usporiadať stratu z hospodárenia za rok 2014. 
 

na doplňujúci návrh poslanca Buzáša: 
 

E. zrušuje 
 

uznesenie č. 443/2013 (21. MiZ, 29.10.2013). 
 
 
K bodu 4.  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 
príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 74/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 2/2015 zo dňa 
23. júna 2015 o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou od 1.9. 2015. 
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K bodu 5.  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 
finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 75/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 3/2015 zo dňa 
23. júna 2015 o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku 
na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou od 1.1.2016. 
 
 
K bodu 6.  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a 
jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013. 
 

UZNESENIE č. 76/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 4/2015 zo dňa 
23.6.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných 
výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 zo dňa 29.01.2013. 

 
 
K bodu 6A.  
Návrh na schválenie zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4-5. 
 

UZNESENIE č. 77/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
k predloženému návrhu „Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5“ doručené Mestskej 
časti Bratislava–Karlova Ves listom č. OU-BA-OVBP1-2015/002807-2/HOM 
zo dňa 22.6.2015 v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

B. schvaľuje 
 
predložené „Zadanie Územného plánu zóny Dlhé Diely 4-5“. 
 
 



 7 

K bodu 7.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015. 
 

UZNESENIE č. 78/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje  

 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015. 

 
 

K bodu 8.  
Žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok. 
 

UZNESENIE č. 79/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 

A. berie na vedomie 
 

žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok a jej zabezpečenie 
v rozpočtovom opatrení starostky. 
 
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

B. žiada miestnu kontrolórku 
 
o preskúmanie činnosti bývalého vedúceho Karloveského športového klubu z hľadiska 
zákonnosti pri používaní zdrojov (rozpočtu) Karloveského športového klubu, konkrétne 
faktúra za právne služby, nakoľko súdny spor, pri ktorom boli právne služby Karloveského 
športového klubu poskytnuté, bol ešte pred jeho začatím jednoznačne pre Karloveský 
športový klub zbytočný, a preto použitie právnika a využitie jeho služieb bolo zjavným 
plytvaním verejných zdrojov. 

T: 30.9.2015 
 
 
K bodu 9.  
Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách 
mestskej časti. 

 
UZNESENIE č. 80/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. schvaľuje 

1. zámer realizácie výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných personálnych 
a technických kapacitách mestskej časti spočívajúcej v zabezpečení kompletnej 
celoročnej údržby verejných komunikácií, chodníkov, priestranstiev a zelene. 

2. použitie finančných prostriedkov vo výške 120.000,- Eur z rezervného fondu mestskej 
časti na obstaranie technického vybavenia (strojov, zariadení a vozidiel) pre realizáciu 
verejno-prospešných služieb pre potreby celoročnej údržby. 
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B. žiada starostku 
 

predložiť návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015 zohľadňujúcu schválenú 
zmenu koncepcie spočívajúcu v prechode od externých dodávateľov k výkonu 
verejnoprospešných služieb vo vlastných kapacitách mestskej časti. 

T: 31.08.2015 
 

 
K bodu 10.  
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 81/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava –
Karlova Ves na nasledovné pozemky: 
 
1. časť parc.č. 2569 a to geometrickým plánom novovytvorená parcela číslo 2569/17 

o výmere 269 m2 v lokalite Mokrohájska ulica minimálne výška nájomného predstavuje 
sumu 0,99 Eur/m2/rok, 

2. časť parc.č. 2569 a to geometrickým plánom novovytvorená parcela číslo 2569/18 
o výmere 252 m2 v lokalite Mokrohájska ulica,  bez ornice minimálne výška nájomného 
predstavuje sumu 0,99 Eur/m2/rok, 

3. časť parc.č. 2360/23 o výmere 340 m2 v lokalite Dolné Krčace minimálne výška 
nájomného predstavuje sumu 0,78 Eur/m2/rok. 

 
 

K bodu 11.  
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú Bratislava-
Karlova Ves. 

 
UZNESENIE č. 82/2015 

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  nájomných 
zmlúv na pozemky pod garážami z dôvodu nadobudnutia stavieb garáží do vlastníctva 
právoplatným dedičským rozhodnutím, kúpnou zmluvou a darovacou zmluvou nasledovným 
nájomcom: 
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K bodu 12.  
Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, 
Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
 

UZNESENIE č. 83/2015 
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 o. z. Klub textilných výtvarníkov, Tomášikova 
28, Bratislava, IČO: 31787436 nájom učebne a kabinetu o celkovej výmere 58,20 m2 
nachádzajúcich sa v  ZŠ Karloveská 61 v Bratislave s  dobou prenájmu od 01.07.2015 
do 30.06.2016. 
 
 
K bodu 13.  
Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
 

UZNESENIE č. 84/2015 
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 p. Anne Havranovej – Súkromné školské stravovacie 
zariadenie, Karloveská 61, Bratislava, IČO: 37604449 nájom priestorov o výmere 342,73 m2 
nachádzajúcich sa v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave, s výškou nájomného 3 €/m2/rok s dobou 
prenájmu od 01.07.2015 do 31.07.2016. 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

  1. Daniel Vančo 
Pustá 7, Bratislava 
 

221 - zastav. garážou      
Púpavova ul.  

  20,00 
 

      1,97   
 

 01.07.2015 
 31.12.2018 

  2. Doc. MUDr. Vojtech 
Ozorovský CSc.  
Znievska 3024/17, Bratislava 

223 - zastav. garážou      
Púpavova ul.  

  20,00 
 

      1,97   
 

 01.07.2015 
 31.12.2018 

  3. Juraj Gregor 
Púpavova  51, Bratislava 
 

240 - zastav. garážou      
Púpavova ul.  

  20,00 
 

      1,97   
 

 01.07.2015 
 31.12.2018 

  4. Michal Krištúfek 
Baníkova 6, Bratislava 
 

1382 - zastav. garážou 
1404 – spoločný dvor 
Baníkova ul.  

  20,00 
  16,96 

      1,97   
      0,99 

 01.07.2015 
 31.12.2018 

  5. Ján Pecho 
Stropkovská 5, Bratislava 
 

2192 - zastav. garážou      
2193 - spoločný dvor  
Sekulská ul.  

  19,00 
  12,00 

      1,97   
      0,99 

 01.07.2015 
 31.12.2018 

  6. Helena Allárová 
Levárska 7, Bratislava 
 

2186- zastav. Garážou 
2184 – spoločný dvor 
Sekulská ul.  

  19,00 
  11,00 

      1,97   
      0,99 

 01.07.2015 
 31.12.2018 
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K bodu 14.  
Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka - Valba & Co o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov. 
 
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania. 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 15.  
Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte na Matejkovej ul. č. 20. 
 

UZNESENIE č. 85/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte 
na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave. 
 
 
K bodu 16.  
Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37. 
 

UZNESENIE č. 86/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte 
na Perneckej 2 a Špieszovej 37 v Bratislave. 
 
 
K bodu 17.  
Žiadosť Asociácie prijímateľov sociálnych služieb SR o nájom nebytových priestorov 
na Matejkovej 20 z dôvodu osobitného zreteľa. 
 
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania. 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 18.  
Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 

UZNESENIE č. 87/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla: 
 

určuje 
 
Dane Čahojovej, starostke mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v zmysle zákona 
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
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v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zvýšený o 40 % a zaokrúhlený na celé euro nahor, t.j. 3 472 € s účinnosťou 1. júla 2015. 
 
 
K bodu 19.  
Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby. 
 

UZNESENIE č. 88/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
s členstvom miestnej kontrolórky Ing. Zuzany Dzivjákovej v Dozornej rade Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., Prešovská ul. 48, 826 46 Bratislava. 
 
 
K bodu 20.  
Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015. 
 

UZNESENIE č. 89/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
 

schvaľuje 
 

miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej odmenu 
za mesiace apríl a máj 2015 vo výške 0 Eur. 
 
 
K bodu 21.  
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 90/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves. 
 
 
K bodu 22.1 
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie odborných komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti o neposlancov. 
 

UZNESENIE č. 91/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
volí 

 
1. do komisie výstavby a územného plánu: 

a) Juraja Sumbála 
b) Roberta Grožaja, 
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2. do komisie bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov Milana Saba. 

 
T: 1.7.2015 

 
 
K bodu 22.2 
Návrh poslanca Buzáša: Návrh na odvolanie a delegovanie poslanca do školskej rady 
Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave. 
 

UZNESENIE č. 92/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. odvoláva 

 
zo školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave poslanca Mgr. Petra Buzáša 
dňom 23.6.2015 na vlastnú žiadosť. 
 

B. deleguje 
 
do školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave poslanca Zdeňka Borovičku 
dňom 24.6.2015. 
 

 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 


