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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
(7. volebné obdobie) 

 
Z Á P I S N I C A 

z 8.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  01. 12. 2015 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 
o miestnych daniach. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o 
poskytovaní  jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
o umiestňovaní volebných plagátov. 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe.  

7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. 

9. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol., vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na 
Adámiho ul. v Bratislave o predaj priľahlých pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 1214 
tvoriacich    vjazd do garáží a výjazd v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ (dôvod 
hodný osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. b/ ( pozemok priľahlý k stavbe) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do ich podielového 
spoluvlastníctva, každému v podiele 1/32. 

10. Ekonomický prenájom posilňovne a vybavenia na Janotovej 12. 
11. Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. 

č. 4 v Bratislave. 
12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2. 
13. Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves (prerokovaný ako bod 2A). 
14. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016. 
15. Odmeny predsedom komisií za 4. štvrťrok 2015. 
16. Rôzne. 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály (prednosta): 
1.       Výsledky obchodnej verejnej súťaže Matejkova 20.  
2.       Výsledky obchodnej verejnej súťaže Pernecká , Špieszova. 
3.   Výsledky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 8.10.2015  
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8. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) o 13.16 hod. otvorila starostka Dana Čahojová, ktorá 
privítal prítomných poslancov a ospravedlnila z rokovania poslancov Buzáša a Šíbla. 
Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je miestna rada uznášaniaschopná.  
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Lenča a 
Záhradníka.                  .  
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 
Starostka navrhla prerokovať bod 13 ako bod 2A. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Poslanec Zajac navrhol, aby sa prerokoval v bode Rôzne: 
1. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny: 

a) pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole Majerníkova 62, 
b) pre tepelné hospodárstvo 

 
Zástupca starostu JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len zástupca starostu alebo 
Záhradník) v rámci bodu Rôzne navrhol prerokovať ďalšie body a to: 
2. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26.03.1996 o deratizácii a dezinfekcii. 
3. List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru o ponuke stať 

sa členom ZMOS-u. 
 
Zástupca starostu navrhol prerokovať v bode Rôzne: 
4. Informácia o  príprave rozpočtu mestskej časti na rok 2016.   
 
Predložený program  miestna rada schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 9. zasadnutiu MiZ 2015 (miestneho zastupiteľstva) 
uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o plnení uznesení 
miestneho zastupiteľstva splatných k 9. zasadaniu MiZ 2015 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015 
uviedla starostka. Úvodnú informáciu doplnil zástupca starostu. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2A 
Materiál  Návrh na pomenovanie ulíc, premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves uviedla starostka. Úvodné slovo doplnil Ing. Gabriel Kosnáč – 
vedúci organizačného oddelenia a následne Ing. Michal Drotován – vedúci oddelenia dopravy 
a životného prostredia. 
Diskusia:  
Zajac – ulice by sa mali pomenovať aj kvôli lepšej orientácii záchranných zložiek. Na Starých 
Gruntoch to môže byť problém. Neplánuje však hlasovať za konkrétne mená z akademickej 
obce ako sú navrhnuté. 
Lenč – pokladá za pozitívum, že časť z navrhovaných ulíc nie je podľa mien a názvy podľa 
húb a nie je potrebné tam riešiť nejaké politikum. Vyjadril sa aj ku komentáru Ing. Drotovana. 
Paradoxne mestská časť navrhuje a mesto schvaľuje názvy ulíc, preto sa nemôže tváriť, že 
s problematikou nič nemá. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča vypustiť z materiálu body B. a C. 
uznesenia. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na pomenovanie ulíc, 
premenovanie časti ulice a predĺženie ulice v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa časti A 
uznesenia. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 3 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 
o miestnych daniach uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o 
poskytovaní  jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa uviedol zástupca 
starostu. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Lenč – zo stanovísk komisií vyplýva, že v prípade vyhradeného parkovania sa komisie 
nezhodli. 
Záhradník – po konzultácii so starostkou je zapracovaný kompromisný návrh. 



 4 

Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o poskytovaní  jednorazového finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
o umiestňovaní volebných plagátov  uviedol zástupca starostu. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o umiestňovaní volebných plagátov 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6  
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania pred hlasovaním o programe, keďže návrh 
z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy nebol do času rokovania zaslaný.  
 
 
K bodu 7  
Materiál Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou uviedla 
starostka. Úvodné slovo doplnil zástupca starostu. 
Diskusia:  
Savčinský – víta tento dokument. Z komisie pre školstvo, mládež a šport vyšiel podnet, aby sa 
spresnil a lebo vysvetlil čl. 20 ods. 2 – ekonomicky oprávnené náklady. 
Záhradník – rozumie podnetu z komisie. Ak sa majú refundovať náklady z mestskej časti, tak 
tieto majú byť relevantné a efektívne vynaložené. V aplikácii budú školy inštruované, čo sa 
pokladá za ekonomicky oprávnené náklady. Doteraz sme tieto náklady nepreplácali. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do 
správy hlavným mestom SR Bratislavou a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8:   
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie 
nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 9:   
Materiál Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol., vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov 
na Adámiho ul. v Bratislave o predaj priľahlých pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 1214 
tvoriacich    vjazd do garáží a výjazd v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ (dôvod 
hodný osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. b/ ( pozemok priľahlý k stavbe) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do ich podielového 
spoluvlastníctva, každému v podiele 1/32 uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Zajac – treba tomuto materiálu venovať čas a ukázať dobrú vôľu riešiť problém. Treba to dať 
na prerokovanie do miestneho zastupiteľstva a následne sa uznesenie pošle primátorovi na 
vyjadrenie.  
Lenč – je tiež za to, aby sa veci pohli ďalej a miestne zastupiteľstvo dalo tomu smerovanie. 
Treba zvážiť aj možnosť dlhodobého nájmu, čo by mohlo tiež riešiť problém. 
Starostka – vlastníkom zateká do garáží a potrebujú to riešiť a chrániť svoj majetok. 
Záhradník – je tam istá majetková krivda. Uvedené priestory nie sú využiteľné pre iných 
garážnikov a ani na iný účel. Chcú si to usporiadať a opraviť, a preto by sme mali byť 
ústretoví a predať im to za 1 Euro celé alebo za 1 Euro/m2. Je však treba predchádzajúci 
súhlas primátora, čo vysvetlil aj žiadateľom, ktorí boli na poslaneckej hodine. Odporúča 
v navrhovanom materiáli variantu I. 
Lenč – bol tam aj nejaký technický problém s chýbajúcim spoluvlastníkom. 
Prednosta – na rokovaní u prednostu bola celý čas debata o predaji. Pokiaľ by išlo o dlhodobý 
nájom, netreba súhlas primátora. Táto forma je možná, avšak posúva definitívne riešenie o 20 
alebo viac rokov neskôr, kedy môže byť situácia zase iná. 
Zajac – je možné, že tento prípad dopadne podobne. Primátor sa bráni predajom za 
symbolické Euro, pretože takýchto prípadov by sa našlo veľa. Žiadatelia už raz zaplatili 
a preto sa prirodzene bránia aby znova platili.  
Záhradník – žiadatelia plánujú intenzívne komunikovať s primátorom. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a 
spol., vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na Adámiho ul. v Bratislave o predaj 
priľahlých pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 1214 tvoriacich    vjazd do garáží a výjazd v 
súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ (dôvod hodný osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. 
b/ ( pozemok priľahlý k stavbe) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov do ich podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/32 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10:   
Materiál Ekonomický prenájom posilňovne a vybavenia na Janotovej 12 uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Lenč – objekt Karloveského športového klubu (KŠK) je pôvodom bývalá škôlka. 
Neplánujeme sa vrátiť k tomuto účelu? 
Starostka – kapacity po rozšírení v budúcom roku, na ktoré sú rezervované financie, by mali 
byť postačujúce. Trend nárastu počtu detí nepotrvá dlhšie ako 4 až 5 rokov a potom sa 
očakáva pokles. Budova na udržanie obvyklého štandardu bude potrebovať investície. 
Zajac – prikláňa sa k stanovisku komisie školstva. Neprenajímať na dlhší čas. Neodporúča 
materiál do miestneho zastupiteľstva. 
Savčinský – v Rade KŠK sa debatovalo na tému čo s budovou. Je treba hovoriť o tom ako 
ďalej. Zámer využitia netreba spájať s rozpočtom. 
Záhradník – je vhodné, že sa začala diskusia o skvalitnení priestorov KŠK. Je za to, aby 
priestory ostali na účel športu. Nie je za to, aby materiál išiel do miestneho zastupiteľstva.  
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Zajac – je za to, aby čiastka investovaná do športu bola efektívne využitá.  
Lenč – úvaha, že by nájom z budovy nahradil príjem z rozpočtu je nereálna. Treba 
problematiku v pokoji rozdebatovať. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Ekonomický prenájom 
posilňovne a vybavenia na Janotovej 12 a odporúča vypracovať v spolupráci s vedením 
Karloveského športového klubu (KŠK), pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou 
KŠK a predstaviteľov klubov (združených v Karloveskom športovom klube) stratégiu 
ďalšieho fungovania KŠK. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11:   
Materiál Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na 
Lackovej ul. č. 4 v Bratislave uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Jednoty dôchodcov na 
Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12:   
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. 
č. 2 uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Zajac – Nájom je len do 3.6.2016. prečo len na pol roka? 
Prednosta – vysvetlil, že sa nájmy tohto druhu dávajú na školský rok.  
Zajac – je tam aj sklad krojov a iných doplnkov, to si vždy musia vypratať?. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie 
nájomných zmlúv v Karlovskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 2 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 13:    
Materiál prerokovaný ako bod 2A. 
 
 
K bodu 14:   
Materiál Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2016 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016 
uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Zajac – materiál upraviť podľa návrhov komisií. 
Ing. Kosnáč – vedúci organizačného odd. – zopakoval navrhované zmeny nasledovne. 
Termíny komisií  sa vypustia tam, kde nenadväzujú na miestne zastupiteľstvo (február, marec, 
október), miestna rada v októbri 2016 sa vypúšťa a následne aj miestne zastupiteľstvo 
v novembri 2016 sa vypúšťa, harmonogram stretnutí poslancov sa bude konať v striedavých 
termínoch v čase od 17 do 18 hod. 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Harmonogramu 
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2016 a 
stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016 a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa pripomienok miestnej rady. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 15:   
Materiál Odmeny predsedom komisií za 4. štvrťrok 2015 uviedol prednosta.  
Diskusia:  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmeny predsedom komisií za 
4. štvrťrok 2015a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 4. štvrťrok 2015 nasledovne: 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 278 € 
Bc. P. Buzášovi  .......................... 217 € 
JUDr. M. Khuriovej  ................... 155 € 
Mgr. M. Zajacovi  ....................... 186 € 
Mgr. R. Savčinskému  ................. 248 € 
Ing. D. Záhradníkovej ................. 186 € 
Ing. P. Lenčovi      ....................... 248 € 
Mgr. J. Labudovi    ...................... 186 € 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 16 – Rôzne 
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály: 
1. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny 

a) pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole Majerníkova 62, 
b) pre tepelné hospodárstvo 

2. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26.03.1996 o deratizácii a dezinfekcii (záhradník). 

3. List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru o ponuke stať 
sa členom ZMOS-u (Záhradník). 

4. Informácia o príprave rozpočtu mestskej časti na rok 2016 (Záhradník). 
5. Informácia o stretnutí s občanmi dňa 30.11.2015. 
 
K bodu 16.1  
Návrh na zriadenie pracovných skupín pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na 
Základnej škole Majerníkova 62 a pre tepelné hospodárstvo uviedol poslanec Zajac, ktorý 
avizoval návrh na zriadenie už predchádzajúcu miestnu radu 13.10.2015. Navrhol, aby 
v každej skupine boli 4 zástupcovia za poslancov a 3 zástupcovia za odbornú verejnosť. 
„Bazénová skupina“ by riešila problematiku rekonštrukcie školského bazéna a skupina pre 
tepelné hospodárstvo by sa zaoberala prednostne investíciami a opravami. 
Diskusia:  
Lenč – opýtal sa, ktorí ľudia už pracujú v skupine pre rekonštrukciu bazéna. Problematika 
tepelného hospodárstva je odborne náročná téma, je nutné aby bol zástupcom v skupine 
poslanec? 
Savčinský – informoval o stretnutí skupiny pre rekonštrukciu bazéna a mená účastníkov. 
Záhradník – Bratislavská teplárenská, a. s. (BAT) prehrala nedávno spor a neuhradila 
mestskej časti čiastku za 4. štvrťrok aj  dodatkové financie, s ktorými sme rátali v rozpočte. 
Tepelné hospodárstvo je ťažká téma, preto sa prihovára za zriadenie pracovnej skupiny.   
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh na zriadenie pracovnej skupiny        
a) pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole Majerníkova 62, 
b) pre tepelné hospodárstvo 
 a odporúča písomný materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 16.2 
Materiál Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26.03.1996 o deratizácii a dezinfekcii uviedol zástupca 
starostu, ktorý vysvetlil, prečo sa navrhuje materiál predložiť do miestneho zastupiteľstva. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala protest prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26.03.1996 
o deratizácii a dezinfekcii a odporúča materiál predložiť do miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za:5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 16.3  
Materiál list predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru o ponuke 
stať sa členom ZMOS-u  uviedol zástupca starostu. 
Diskusia:  
Záhradník – odporúča prerokovať materiál v miestnom zastupiteľstve. 
Zajac – odporúča dať variantné možnosti napr. Úniu miest Slovenska a ZMOS. Sám nie je za 
vstup do ZMOS-u.  
Lenč – v predchádzajúcom období to vnímal ako politickú záležitosť. Rád by poznal aj názor 
vedenia mestskej časti k vstupu. Nepamätá si, že by členstvo v regionálnom združení 
starostov mestských častí bolo schvaľované v miestnom zastupiteľstve. 
Záhradník – na regionálne združenie sú pozývaní štatutári  a finančný príspevok bol 
schvaľovaný v rozpočte. 
Starostka – na regionálnom združení dostávajú cenné informácie a prerokúvajú sa užitočné 
témy. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala list predsedu Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru o ponuke stať sa členom ZMOS-u a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za:5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 16.4  
Informáciu o príprave rozpočtu mestskej časti na rok 2016 uviedol zástupca starostu, ktorý 
ďalej informoval, že 9.12.2015 o 16 hod. bude zvolaná finančná komisia s možnosťou účasti 
všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, pričom zasadanie miestneho zastupiteľstva 
v mimoriadnom termíne k rozpočtu na rok 2016 sa uskutoční 21.12.2016 o 16 hod. 
Diskusia:  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu 
mestskej časti na rok 2016 s tým, že 9.12.2015 o 16 hod. bude zvolaná finančná komisia 
s možnosťou účasti všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, pričom zasadanie 
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miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne k rozpočtu na rok 2016 sa uskutoční 
21.12.2016 o 16 hod. 
 
 
K bodu 16.5  
Starostka: informovala o stretnutí s občanmi dňa 30.11.2015 v Karloveskom centre kultúry na 
tému parkovacej politiky. 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Starostka ukončila 8. zasadnutie miestnej rady v 7. volebnom období o 15.45 hod. a 
poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
Dana Čahojová, v. r.       Ján Hrčka, v. r. 
starostka       prednosta   
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
        v. r. 
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník                 ...................................................... 
 
                                      v. r. 
Ing. Peter Lenč                                              ...................................................... 


