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

Z Á P I S N I C A
z 10.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  28. 01. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o     g r a     m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
organizácii miestneho referenda.

2. Vyhlásenie miestneho referenda na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
2A.  Zámer  spracovania  programu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves.  
3. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

10. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) o 15.05 hod. Otvoril zástupca starostu JUDr. PhDr.
Branislav Záhradník (ďalej len zástupca starostu alebo Záhradník)  za prítomnosti starostky
Dany  Čahojovej,  ktorý  privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval,  že  podľa  počtu
zapísaných poslancov je miestna rada uznášaniaschopná. 

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky  poslancov  Buzáša  a
Savčinského.
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Zástupca  starostu  oboznámila  prítomných  s  programom  zasadnutia.  Navrhol  doplniť  do
programu bod 2A (pôvodne označený ako bod 3)pod názvom: „ Zámer spracovania programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“.  

Hlasovanie o bode 2A:
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Predložený program rozšírený o bod 2A miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K     bodu 1
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
organizácii miestneho referenda uviedol zástupca starostu.
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  organizácii  miestneho  referenda   a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K     bodu 2
Materiál  Vyhlásenie  miestneho  referenda  na  území  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves
uviedol zástupca starostu.
Lenč – opýtal sa ako sa vysporiada mestská časť s námietkou Asociácie hazardných hier a
občana Velčeka.
Záhradník  –  v  našom  prípade  je  to  oprávnenie  vyplývajúce  zo  zákona.  Môže  byť  istá
pochybnosť, či môžeme regulovať pri otázke 3. V rámci procedúry v miestnom zastupiteľstve
by sa hlasovalo o každej otázke zvlášť.
Zajac – k otázkam 1 a 2. jedna vylučuje druhú. Odporúča ponechať otázku 2
Záhradník  –  návrh  poslanca  Zajaca  je  racionálny.  Ak  sú  otázky  1  a  2  vnímané  ako
podmienené, potom otázku 1 môžeme vypustiť.
Lenč – k otázke 2, čo znamená „výrazné zníženie počtu miest ...“.
starostka – je  pravdepodobné,  že sa nepodarí zaviesť  všade  rezidenčné  parkovanie,  preto
existujúci status bude pravdepodobne v niektorých lokalitách zachovať. Nebude však možné,
aby 60 – 70 % parkovacích miest bolo zarezervovaných.
Záhradník – bude kampaň k vysvetleniu,  čo je  rezidenčné parkovanie.  V referende budeme
skúmať vôľu obyvateľov. 
Lenč – dáva na zváženie, či do otázky 3 a 4. nedať text, že je to kompetencia hlavného mesta.
Starostka – uvedomujeme si,  že to patrí do sféry hlavného mesta. Ak si ľudia nebudú želať
hazard a pyrotechniku, tak mestská časť bude mať mandát, aby konala ďalej a rokovala aj  na
úrovni národnej rady.
Bendík – otázky netreba dopĺňať. Odporúča ponechať tak ako sú.
Záhradník  – referendové komisie  budú mať najmenej  5 členov a aj miestna komisia.  Je to
otvorené na dohodu v rámci rokovania v miestnom zastupiteľstve.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Vyhlásenie miestneho referenda na
území  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  a odporúča materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K     bodu 2A
Materiál  Zámer  spracovania  programu hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves  uviedol zástupca starostu. Úvodné slovo doplnil  poslanec-tajomník
miestnej rady RNDr. Šíbl.
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  Zámer  spracovania  programu
hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  a   odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K     bodu 3 - Rôzne
Zástupca  starostu  informoval,  prednosta  miestneho  úradu  Hčka  predloží  podnety  na
prešetrenia  porušenia  Ústavného  zákona  č.  357/2004  Z.  z.,  ktoré  sa  týkajú  poslankyne
Hanulíkovej . 
Uznesenie nebolo prijaté
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Zástupca Starostu ukončila 10. zasadnutie miestnej rady v 7. volebnom období o 15.36 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. Peter Buzáš                                     ......................................................

                        v. r.         
Mgr. Richard Savčinský                          ......................................................
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