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

Z Á P I S N I C A
z 11.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  02. 02. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 12. zasadnutiu MiZ 2015.
2. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves na rok 2016.
2A.  Návrh  zadania  pre  vypracovanie  územnoplánovacieho  podkladu  „Urbanistická  štúdia
Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa

zrušuje   všeobecne  záväzné  nariadenie  nariadenie  mestskej časti Bratislava  – Karlova
Ves č. 34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a dezinsekcii.

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o     určení
školských  obvodov pre základné  školy a spojenú  školu  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  a  o  mieste  a  čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie
povinnej školskej dochádzky.

5. Návrh  na  racionalizáciu  základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej  časti
Bratislava –Karlova Ves.

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

7. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku za účelom vybudovania účelovej prístupovej
komunikácie.

8. Žiadosť spol. D INVEST HOLDING a.s. o odkúpenie pozemku p.č. 1426/660.
9. Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry.
10. Žiadosti o dotácie.
11. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
12. Návrh Odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2015.
13. Rôzne.
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

11. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13.13 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová,
ktorá privítal prítomných poslancov. Konštatovala,  že podľa počtu zapísaných poslancov je
miestna rada uznášaniaschopná. Ospravedlnila  neúčasť poslanca Šíbla na rokovaní miestnej
rady.
Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky  poslancov  Zajaca  a
Záhradníka.                  
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0
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Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
starostka  navrhla  do  programu  doplniť  ako  bod  2A  materiál:  „Návrh  zadania  pre
vypracovanie  územnoplánovacieho  podkladu  „Urbanistická  štúdia  Karlova  Ves  –  Líščie
údolie – Svrčia“.
Hlasovanie: Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Záhradník  (ďalej  len  zástupca  starostu  alebo  Záhradník)
navrhol v bode Rôzne prerokovať materiál (predložený písomne):
1.  Stanovisko k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Poslanec Lenč navrhol prerokovať v bode Rôzne:
2. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch. 

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1
Materiál Plnenie  uznesení  splatných k 12. 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 11. 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  tvorby  a  čerpania  mimorozpočtových  peňažných  fondov  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 uviedol zástupca starostu.
Diskusia:  
starostka – viacerí sa pýtali, či je je poriadku platenie poplatkov za vedenie účtu.
Záhradník – bude vhodné zjednotiť pravidlá fondov a prehodnotenie existencie niektorých z
nich.
Bendík  – Fond obnovy škôl má  zmysel  a  predpokladá,  že bude zachovaný.  Fond rozvoja
bývania  odporúča transformovať,  alebo  premenovať.  Dáva  na  zváženie  zrušenie  cestného
fondu a Fondu statickej dopravy.
Zajac  –  je  jeho  snahou  opravovať  školy  z  kapitálových  výdavkov  a  nie  z  fondov.  Inak
ostávajú fondy len úložiskom finančných prostriedkov.
Bendík – nemôže mať mestská časť účet, za ktorý neplatíme poplatky? Každý fond odoberá
časť financií.
Záhradník – prechod od jednej banky do druhej stojí tiež financie. Je za to, aby sa využívali
štandardne skúsené banky.
Zajac – na budúce rezidenčné parkovanie možno využiť aj fond statickej dopravy. Odporúča
návrhy úpravy fondov dať aj do komisií.
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Starostka – treba  povedať  do  ktorých  komisií.  Ak  budú  zmeny,  treba  ich  predkladať  do
ďalšieho kola. Teraz chceme ísť robiť to, čo treba, čo je naplánované v tomto roku. Návrhy sú
rámcové.
Zajac  – zasadnú  rady fondov a pripravia  návrh.  Treba to urobiť,  keď sa  bude  spracúvať
jednotný systém prístupu k fondom.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves prerokovala materiál  Návrh tvorby a čerpania
mimorozpočtových  peňažných  fondov mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves na  rok 2016
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2A
Materiál Návrh zadania pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia
Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia uviedla starostka.
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  zadania  pre
vypracovanie  územnoplánovacieho  podkladu  „Urbanistická  štúdia  Karlova  Ves  –  Líščie
údolie – Svrčia odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým  sa  zrušuje   všeobecne  záväzné  nariadenie  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves č. 34/1996 zo dňa 26. marca 1996 o deratizácii a dezinsekcii uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým sa  zrušuje   všeobecne  záväzné
nariadenie nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 34/1996 zo dňa 26. marca
1996 o deratizácii  a dezinsekcii  a     odporúča materiál  predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o   určení školských obvodov pre základné
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o
mieste a  čase zápisu  dieťaťa  na plnenie  povinnej  školskej dochádzky a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Materiál Návrh na racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava –Karlova Ves   uviedla starostka.
Diskusia: 
Savčinský  – komisia  zasadala  k problematike dvakrát.  Po rozsiahlom rokovaní odporučila
komisia schváliť alternatívu 2 – vytvorenie alokovaného pracoviska.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh na  racionalizáciu
základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti Mestskej  časti Bratislava  –Karlova  Ves   a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1
K bodu 6 
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na
pozemky  v  k.ú.  Bratislava-Karlova  Ves   uviedla  starostka.  K  bodu  bola  prizvaná
spracovateľka JUDr. Darina Gullar (ďalej len Gullar).
Diskusia: 
starostka – večierka Z @ V platí dlh?
Gullar – platí v dohodnutých splátkach.
Ako vznikol dlh a v akej je výške ?
Gullar – za 2013 a 2014 pôjde posledná splátka, za 2015 – dlh 400 €, teraz už spláca len za
rok 2015.
Bendík – nepáči sa mu, že mestská časť vyšla podnikateľke v ústrety znížením nájomného a
ešte potrebuje splátkový kalendár.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Bratislava-
Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7 
Materiál  Žiadosť  Imricha  Kukliša  o  nájom  pozemku  za  účelom  vybudovania  účelovej
prístupovej komunikácie uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Záhradník  – treba  zvážiť,  či  neupraviť  rokovací  poriadok miestneho  zastupiteľstva  v tom
zmysle,  že  v  prípade  nesúhlasu,  môže  ísť  ten istý  materiál  na  prerokovanie  najskôr  o  6
mesiacov.
Gullar – je to už riešené v nových zásadách hospodárenia.
Bendík – nech sa to do miestneho zastupiteľstva teraz dá a pokiaľ to nebude schválené, treba
žiadateľa  informovať,  že  v  zmysle  zásad  hospodárenia  môže  podať  nový  návrh  až  po  6
mesiacoch.
Zajac  – ak sa materiál  nezmení.  Ak sa zmení  čo len niečo, bude treba materiál  predložiť
znova.
Bendík  –  odporúča  dať  do  dôvodovej  správy  názor  exekutívy,  napr.  že  miestny  úrad
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neodporúča schváliť návrh.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Imricha Kukliša o
nájom  pozemku  za  účelom  vybudovania  účelovej  prístupovej  komunikácie   a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

K bodu 8:  
Materiál  Žiadosť  spol.  D  INVEST  HOLDING  a.s.  o  odkúpenie  pozemku  p.č.  1426/660
uviedla starostka. Ďalšie informácie doplnila JUDr. Gullar.
Diskusia: 
Bendík – privítal by v materiáli nájomnú zmluvu z roku 2009.
zajac – nebolo podmienkou vybudovanie 6 parkovacích miest? Navrhuje odmietnuť nájom.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spol.  D INVEST
HOLDING  a.s.  o  odkúpenie  pozemku  p.č.  1426/660   a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1
K bodu 9:  
Materiál Návrh zmlúv o spolupráci v oblasti kultúry uviedol prednosta. Na otázky odpovedala
spracovateľka materiálu Mgr. Adriana Majka – vedúca oddelenia kultúry.
Diskusia: 
Zajac – škoda, že sa pilotný projekt nerozbieha so subjektami z Karlovej Vsi. Predpokladá, že
sa zmluvy neuzatvárajú na úkor ostatných subjektov.
Buzáš – privítal by v dôvodovej správe viac informácií k ekonomike nájmu.
Záhradník – dať kvantifikáciu jednoznačnejšie  a že je  to v prospech kultúry a neobmedzuje
ostatné subjekty.
Savčinský – nemali by sme zabúdať na verejnoprospešný charakter predloženého návrhu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh zmlúv o spolupráci v
oblasti kultúry  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:  
Materiál  Žiadosti  o  dotácie  uviedol  prednosta.  Na  otázky  odpovedal  vedúca  oddelenia
sociálnych vecí Mgr. Jana Mózešová.
Diskusia: 
starostka – odporúča odložiť do júna tohto roka.
Zemanová  –  žiadosť  mala  byť  predložená  v  zmysle  nariadenia  do  konca  októbra  alebo
novembra  2015 pokiaľ žiadajú na celoročnú činnosť,  inak treba žiadať na jednotlivé  akcie
osobitne.
Bendík – na celoročnú činnosť by malo byť jasné, že dokedy je zber návrhov a následne po
schválení rozpočtu bude prerozdelenie financií.
Zajac – podporí, aby išlo do miestneho zastupiteľstva a navrhne čiastku 1 400 €.
Buzáš – kde majú sídlo? Ak platíme nájom a energie je tiež forma dotácie.
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Bendík – odporúča zistiť podrobnejšie informácie o členstve v kluboch a združeniach..
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosti  o  dotácie  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 2  proti: 1  zdržal sa: 3
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 11:  
Materiál   Návrh  na pomenovanie  ulíc  v  mestskej  časti Bratislava  – Karlova  Ves  uviedol
prednosta. Úvodné slovo doplnil Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia. 
Diskusia: 
Lenč – návrhy na pomenovanie  z komisií  dali poslanci  Rosina a Zemanová. Informácie sa
dajú nájsť na wikipédii.
Zajac – je za pomenovanie ulice po Rudolfovi Mockovi. Býval v Karlovej Vsi na Karloveskej
ulici.  Návrh pomenovania  po Milanovi  Kolibiarovi je  tiež v poriadku. Hľadajme  aj ďalšie
osobnosti.
Starostka –  prišiel  návrh  od dekana  fakulty  matematiky,  fyziky  a  informatiky  Univerzity
Komenského v Bratislave prof.  RNDr. Jozefa Masaryka,  DrSc. pomenovať ulicu  kde sídli
menovaná fakulty po akademikovi Gregušovi.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na pomenovanie ulíc
v   mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 12:  
Materiál Návrh Odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2015  uviedol prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  Odmeny  členom
komisií-neposlancom za 2. polrok 2015 a odporúča starostke schváliť odmenu neposlancom -
členom komisií  za 1.  polrok 2016 nasledovne:
Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 52 €
Ing. Dagmar Hladká (kom. RPHSR) 31 €
Mgr. Anton Šmotlák疚 (kom. RPHSR) 48 €
Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽP)   52 €          
Branislav Šimek (kom. ŽP)  0 €
Robert Vayda (kom. ŽP) 35 €
Ing. arch. Gabriel Brogyanyi (kom. VÚP)  0 €
Ing. arch. Robert Grožaj          (kom. VÚP) 48 €
Ing. Miroslav Kalina (kom. VÚP) 26 €          
MgA. Oliver Kleinert (kom. VÚP) 35 €
Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 52 €
Ing. Peter Halák 疚 (kom. ŠMŠ)  0 €
Mgr. Iliana Medviďová (kom ŠMŠ) 48 €  
RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 52 €   
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Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 48 €
Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 48 €                     
Mgr. Branislav Mráz (kom. VPBD)  0 €
Denis Svoboda (kom. VPBD) 48 €
Ing. Tomáš Vašek (kom. VPBD) 31 €
Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 43 €
Milan Sabo (kom. BSZ) 52 €
Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 52 €
Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 48 €

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:
1.  Stanovisko k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
2.  Informáciu o stave súdnych sporov. 

K bodu 13.1 
Stanovisko  k  návrhu  zmeny  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  uviedol  poslanec
Záhradník, ktorý vysvetlil,  že ide o čiastku 1 950 tis. €. Ide o príspevok veľkých mestských
častí malým mestským častiam. Mestskej časti Karlova Ves sa netýka.
Diskusia: 
Lenč – odporučil návrh uznesenia upraviť.
Záhradník – osvojil si návrh na úpravu uznesenia a do miestneho zastupiteľstva ho predloží v
dvoch častiach..
Zajac – je treba sa vyjadrovať, ak sa to mestskej časti netýka? 
Prednosta –  vysvetlil  podrobnejšie  princíp  solidarity  veľkých  mestských  častí voči malým
mestským častiam.   
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko k návrhu zmeny
Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a   materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13.2
Informáciu o stave súdnych sporov navrhol prerokovať poslanec Lenč. 
Diskusia: 
Záhradník – odporučil predložiť informáciu na aprílové rokovanie.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  odporúča  spracovať  materiál  a  prerokovať
informáciu o stave súdnych sporov na aprílovom rokovaní miestnej rady.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za:7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13.3 
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Lenč – otázka, či neprijať podporné stanovisko k štrajku učiteľov?  
Zajac – uvidí sa podľa situácie. Ak bude štrajk trvať, pridá sa k spoločnému návrhu. 
Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  11.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.56  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.
Mgr. Marcel Zajac                                         ......................................................
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