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

 
Z Á P I S N I C A 

z 9.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  21. 12. 2015 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 

2017 a 2018. 
2. Rôzne. 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
9. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) o 15.12 hod. otvorila starostka Dana Čahojová, ktorá 
privítal prítomných poslancov a ospravedlnila z rokovania poslancov Buzáša. Konštatovala, 
že podľa počtu zapísaných poslancov je miestna rada uznášaniaschopná.  
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Zemanovú a 
Bendíka.  
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Navrhla doplniť do programu bod 
Rôzne. V rámci bodu rôzne navrhla prerokovať materiál poslanca Rosinu pod názvom: Návrh 
na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva.  
 
Predložený program rozšírený o bod Rôzne miestna rada schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na 
roky 2017 a 2018 uviedla starostka. Úvodnú informáciu doplnil zástupca starostu JUDr. 
PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len zástupca starostu alebo Záhradník) 
Diskusia:   
Záhradník – avizuje dva pozmeňovacie návrhy. Prvý navrhuje zvýšenie podielu Karloveského 
športového klubu (ďalej len „KŠK“) do športových klubov z 18 tis. na 25 tis. €. Tento návrh 
nebude mať zásadný vplyv na rozpočet, keďže rozpočet KŠK sa nebude zvyšovať. Druhý 
navrhuje vytvoriť rezervu vo výške 20 tis. € pre svojpomocné aktivity a zveľaďovanie 
verejných priestorov. Tento návrh môže mať vplyv na rozpočet. 
Zajac – navrhuje dať uznesenie k druhému návrhu. Odporúča počas roka čo najmenej zmien 
rozpočtu. 
Záhradník – odporúča dať uznesenie, ale uložiť ako zámer. Neodporúča v tomto štádiu 
zasahovať do rozpočtu. 
Lenč – môže sa dať do rozpočtu príslušná položka, ktorá bude následne konkretizovaná. 
Záhradník – vie si predstaviť symbolickú čiastku v položke. 
Zajac – Ak by to mala byť zmena rozpočtu, muselo by to ísť z rezervného fondu. 
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Bendík – vie si predstaviť aj položku s 0 € s tým, že počas roka sa naplní, ak bude dobrý 
výber daní a pozitívny vývoj ostatných príjmov. 
Záhradník – dáva prednosť schváleniu zámeru. Má čerstvé informácie o vývoji 
v Bratislavskej teplárenskej, a. s. (ďalej len „BAT“). Uhradia splátku za 4. štvrťrok, avšak nie 
ostatné. 
Lenč – poznámka k BAT. Funguje predsa istý mechanizmus podľa uzavretých zmlúv. 
Záhradník – BAT poslala dokumenty v apríli. Podľa nej nevyjadrenie sa = súhlas s návrhom. 
Lenč – ovplyvní to nejakým spôsobom príjmy vyplývajúce z nariadenia o daniach? 
Záhradník – nemalo by to mať zásadný vplyv. 
Lenč – k rozpočtu KŠK. Vedúci KŠK ním nebol nadšený. Pokiaľ nebudú finančné 
prostriedky postačovať, tak sa mu rozpočet zvýši? 
Starostka – stretli sme s vedúcim KŠK. Bude sa musieť s tým vysporiadať a naštartovať 
proces racionalizácie. 
Záhradník – účelovým viazaním položiek sme začali KŠK liečiť. Znižuje sa mu prevádzkový 
rozpočet, a teda bude musieť robiť racionálne opatrenia.  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie materiál Návrh rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 - Rôzne 
Materiál Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva uviedla starostka.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh na zrušenie a zriadenie komisií 
miestneho zastupiteľstva a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
Starostka ukončila 9. zasadnutie miestnej rady v 7. volebnom období o 15.42 hod. a 
poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
Dana Čahojová, v. r.       Ján Hrčka. v. r. 
starostka       prednosta   
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
        v. r. 
Mgr. Ing. Anna Zemanová                            ...................................................... 
 
                                      v. r. 
Ing. Igor Bendík                                            ...................................................... 


