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

Z Á P I S N I C A
z 12.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  12. 04. 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  14. zasadnutiu MiZ 2016.
2. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Karlova Ves.
3. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o  dočasnom  parkovaní  motorových  vozidiel  na  
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy,  výške
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej
zaplatenia.

4. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.
5. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.
5A. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom

nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.
6. Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.
7. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy. 
8. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
9. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
10. Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.
11. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
12. Návrh  na  predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  na  pozemky  v  k.ú.  Bratislava  –

Karlova Ves občianskemu združeniu Iniciatíva občanov Doktorov jarok.
13. Žiadosť  spoločnosti  Orange  Slovensko  a.  s.,  Metodova  8,   Bratislava  o  súhlas  s

vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.

14. Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

15. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
16. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2016.
17. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

12. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13.10 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová,
ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je
miestna rada uznášaniaschopná. 
Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky poslancov  Bendíka  a
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Lenča.                  
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

Poslanec Buzáš navrhol v bode Rôzne prerokovať materiál (predložený písomne): 
1.  Návrh na odvolanie a delegovanie člena rady školy Materskej školy Majerníkova 60.

Poslanec Šíbl navrhol v bode Rôzne prerokovať materiál (predložený písomne): 
2.  Voľba člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia a verejného poriadku.

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1
Materiál Plnenie  uznesení  splatných k 14. 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 14. zasadaniu MiZ 2016 a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Materiál  Návrh Dodatku č.  1 k  Rokovaciemu  poriadku Miestneho  zastupiteľstva  mestskej
časti  Bratislava-Karlova  Ves  uviedol  zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník
(ďalej len „zástupca starostu“ alebo Záhradník).
Diskusia:  
Bendík – číslo dodatku bude zrejme iné ako jedna, keďže už jedna zmena bola. 
Zajac  –  odporúča  riešiť  v  rokovacom  poriadku  posúvanie  a  presúvanie  bodov  v  rámci
programu MiZ.
Kosnáč-vedúci  organizačného  oddelenia-odporúča  riešiť  podnet  poslanca  pri  nasledujúcej
úprave rokovacieho poriadku
Lenč – odporúča ponechať existujúci systém pri vkladaní do programu tým, že bod sa okrem
číslice označí písmenom v abecednom poradí.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Dodatku č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 3
Materiál  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o  dočasnom  parkovaní  motorových  vozidiel  na  
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy,  výške úhrady
za dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel,  spôsobe úhrady a preukázania  jej  zaplatenia
uviedla  starostka.  K bodu boli  prizvaní  aj spracovatelia  Ing. Drotován -  vedúci  oddelenia
dopravy a životného prostredia a Ing. Kratochvílová - dopravná inžinierka.
Diskusia:
Drotován – prezentoval pripomienky z komisie  dopravy z 11.4.2016 a predložil stanovisko
oddelenia dopravy.
Kratochvílová – primárny záujem je mať poriadok  parkovaní, odporúča pri rozdelení príjmov
dať na represívnu zložku mestskej polícii MsP) 100 %, keďže mestská časť nemôže priamo
riadiť mestskú políciu.
Prednosta Hrčka – je  výhodnejšie  cesty v návrhu uviesť,  alebo nie? Pokiaľ ide o represiu,
MsP už teraz nestíha riešiť iné priestupky a nebude zrejme ani kontrolu parkovania-
Lenč – je lepšie ponechať určenie zón parkovania na mestské časti. Pôvodný návrh ponecháva
Karlovu Ves ako jednu zónu. Odporúča viacej zón a predpokladá, že karta pôjde na byt.
Drotován – Karlova Ves s výnimkou Starých gruntov nemá separátne zóny. Pri viaczónovom
riešení vyvstáva otázka určenia hranice zóny.
Starostka  –  zónovanie  treba  skutočne  zvážiť,  pretože  akékoľvek  ďalšie  zmeny  budú
problematické, keďže ide o nariadenie mesta.
Lenč – technicky sa to dá riešiť, kritické sú nočné hodiny. Rozdelenie na zóny nie je ľahké a
na Dlhých dieloch zvlášť. Je však za zonáciu.
Zajac – ak by bol aj súhlas s návrhom, nie je splnený základný predpoklad, a to vízia nových
parkovacích domov alebo miest.
Starostka – súhlasí s poslancom Zajacom, že nariadenie rieši iba časť problematiky, ale nie je
výhľad ďalšieho zlepšenia parkovania.
Prednosta Hrčka – za  súčasného  stavu je  takmer  jedno  ako bude  mestská  časť  reagovať.
Najväčší problém bude s realizáciou nariadenia – bez súčinnosti mesta to nepôjde.
Bendík – materiál sa v závažných rysoch nelíši  od toho, čo už bolo predložené už v roku
2015. S týmto návrhom nesúhlasí.
Starostka – opýtala  sa,  či má poslanec Bendík nejakú predstavu. Zatiaľ lepší návrh ako je
predložený nie je.
Bendík – ak má mesto nejakú víziu, mohlo dať aspoň dva varianty.
Záhradník – treba si spomenúť, prečo sa predchádzajúce návrhy odmietali. Tento návrh sa tiež
zásadne  nelíši  od  predchádzajúcich.  V  Karlovej  Vsi  sa  prijatím  tohto  návrhu  reálne  nič
nevyrieši.  Ak  máme  byť  súčasťou  stratégie,  mali  by  sme  vidieť  stratégiu  na  zlepšenie
parkovania.  Preto 1. parkovacia  karta by mala  byť  pre viac evidenčných  čísel,  2.odporúča
jednu zónu v Karlovej Vsi,  3. deľba výnosu – mestu za represiu 100 % preto, aby to robili
poriadne.
Zajac – väčšina ľudí si zaplatí vyhradené parkovisko preto, aby nemuseli hľadať miesto. Mali
by sme mať aspoň na jeden byt jedno miesto.
Bendík – potrebujem schváliť  nariadenie? Nie je o tom presvedčený.  Poďme tvoriť vlastnú
parkovaciu politiku.
Zajac – odporúča nestavať tam, kde sa nedajú dať autá. Musíme povedať akú politiku zvoliť,
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aby sme našli zdroje na splnenie strategického cieľa – parkovanie. Rozumie, že na hlasovanie
treba väčšinu. Môžeme byť ústretoví, ale čakajme aj niečo naspäť.
Lenč  – sme  odsúdení  na  spoluprácu  s  mestom,  nemáme  represívnu  zložku  na  donútenie
dodržiavania nariadenia.
Starostka  - netreba sa ponáhľať. Nás to môže dostať do nezávidenia hodnej situácie.
Kratochvílová  – Návrh nariadenia  je  výsledok  rokovania  a  mestské  časti ho  akceptujú.  V
Bratislave sa za parkovanie prakticky neplatí, pričom je to služba ako každá iná.
Bendík – ľudia z Dlhých dielov chodia autom, lebo majú zlé spojenie mestskou hromadnou
dopravou (MHD). Karlovešťania budú platiť, keďže takmer 100 % ich pracuje mimo mestskej
časti.
Zajac – som zástancom MHD, avšak MHD nie je podporovaná.
Zemanová – všetci v mestskej časti budú podporovať parkovaciu politiku, ale poďme napísať
vlastné memorandum – chceme to riešiť, ale musí byť aj mesto súčinné.
Záhradník – na jednom stretnutí starostov bol aj postreh, že je to nastavené tak, že ak by to
nevyšlo, zodpovedné sú mestské časti a ak to vyjde, tak je to zásluha mesta.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia  odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 4
Materiál   Návrh  na  zriadenie  príspevkovej  organizácie  typu  verejno-prospešných  služieb
uviedol zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zriadenie 
príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Materiál  Návrh  na  zmenu  zriaďovacej  listiny  Karloveského  športového  klubu   uviedol
zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu zriaďovacej
listiny Karloveského športového klubu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
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miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5A
Materiál Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom
nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave   uviedol zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom  nebytových priestorov na 
Janotovej 12 v Bratislave  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6 
Materiál Návrh na uzatvorenie  dodatku k nájomnej  zmluve  na objekt  Janotova 12 uviedol
zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzatvorenie 
dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12  a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7 
Materiál Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zrušenie Fondu 
statickej dopravy  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8:  
Materiál Podmienky Obchodnej verejnej  súťaže na prenájom kuchyne  v ZŠ Karloveská 61
uviedla starostka. 
Diskusia: 
Zajac – na miestne zastupiteľstvo by odporučil pripraviť alternatívu prevádzkovania jedálne
vo vlastnej réžii. Existujú fondy, z ktorých by sa dalo vybavenie zaobstarať. Dovtedy by sa na
prechodnú dobu dovážalo jedno jedlo.
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Starostka – komunikovala s riaditeľkou školy, ktorá je proti dovozu stravy.
Bendík  – odporúča presnejšie  zadefinovať  kritériá,  pretože niektoré z  nich sa budú ťažko
vyhodnocovať. Ide o to, aby ich nemohol niekto napadnúť.
Savčinský – v prípade, že by sa varilo  vo vlastnej  réžii,  treba zistiť,  či by zamestnankyne
ostali naďalej. Ako rodič by nesúhlasil, aby sa z jedálne stala výdajňa jedál.
Zajac – klientom sú rodičia, nie deti. O jedálni idú zlé referencie, hoci škola je kvalitná.
Savčinský – v kritériách je aj výber z dvoch jedál, ako je to myslené,  pretože na základných
školách to nie je obvyklý štandard. 
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Podmienky Obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 9:  
Materiál Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom nebytových 
priestorov na Perneckej ul. v Bratislave  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:  
Materiál Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16 uviedol prednosta. .
Diskusia: 
Buzáš – do termínu miestneho zastupiteľstva by mala žiadateľka uhradiť ešte 100 Eur.
Bendík – podpíšeme zmluvu keď nezaplatí? Treba sa poučiť z tohto prípadu a do budúcnosti
treba ošetriť podmienky v zmluve. 
Starostka – páku na žiadateľku máme, prejavila  záujem pokračovať a je to lepšie ako pracne
hľadať ďalšieho záujemcu.
Buzáš – platenie je v súčasnosti už ošetrené dobre.

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Predĺženie nájmu 
nebytového priestoru na Majerníkovej 16  a  odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 11:  
Materiál  Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves
uviedla starostka. 
Diskusia: 
Zajac – vlastník vedľajšej garáže odo mňa dostal výmer  na nájom pozemku pod garážou a
nebol veru nízky.
Buzáš – ak sú zverené pozemky do správy mestskej časti, predpokladám, že mestská časť by
mala o tom niečo vedieť.
Lenč – výšku nájmu za pozemok si vlastník nemôže určiť ľubovoľne.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie 
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

K bodu 12:  
Materiál  Návrh  na  predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  na  pozemky  v k.ú.  Bratislava  –
Karlova Ves občianskemu združeniu Iniciatíva občanov Doktorov jarok uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na predĺženie platnosti
nájomnej zmluvy na pozemok v k.ú. Bratislava – Karlova Ves občianskemu združeniu 
Iniciatíva občanov – Doktorov jarok  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13:  
Materiál  Žiadosť  spoločnosti  Orange  Slovensko  a.s.,  Metodova  8,   Bratislava  o  súhlas  s
vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti Orange 
Slovensko a.s., Metodova 8,  Bratislava o súhlas s vedením trasy líniovej stavby cez pozemok
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 14:  
Materiál Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyradenie majetku 
v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 15:  
Materiál   Návrh na  pomenovanie  ulíc  v  mestskej  časti  Bratislava  – Karlova  Ves  uviedla
starostka. Úvodné slovo doplnil Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia. 
Diskusia: 
Zajac – neodporúča dávať titul akademik. 
Buzáš – v pôvodnom návrhu fakulty neboli dve mená. Druhé doplnil Ing. Kosnáč do návrhu.
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (Matfiz) Univerzity Komenského v Bratislave  po
prerokovaní v senáte navrhla pomenovať ulicu po  akademikovi Michalovi Gregušovi.
Lenč  –  stanoviská  komisií  sú  rozdielne.  Na  komisii  poslanec  Rosina  preferoval  meno
akademika Schwarza.
Ing.  Kosnáč  – zhrnul  diskusiu  a navrhol  spracovať  materiál  so zapracovaním iba  žiadosti
fakulty  Matfiz-u,  teda jednej  ulice  s návrhom na pomenovanie  po Michalovi  Gregušovi a
ulicu po akademikovi Schwarzovi bude vynechaná.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na pomenovanie ulíc 
v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča názov ulice pred budovou Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského: Ulica Michala Greguša a materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 16:  
Materiál Návrh Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2016  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Odmeny predsedom
komisií za  1.  štvrťrok 2016 a  schvaľuje  odmenu  predsedom komisií  za  1.  štvrťrok 2016
nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 278 €

Bc. P. Buzášovi  .......................... 217 €
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JUDr. M. Khuriovej  ................... 117 €

Mgr. L. Poláchovej …………..      59 €

Ing. V Dullovi     ......................... 186 €

Mgr. R. Savčinskému  ................. 248 €

Ing. D. Záhradníkovej ................. 186 €

Ing. P. Lenčovi      ....................... 227 €

Mgr. J. Labudovi    ...................... 186 €

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

K bodu 17 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:
1. Návrh poslanca Buzáša : Návrh na odvolanie  a delegovanie člena rady školy Materskej

školy Majerníkova 60.
2.  Návrh poslanca Šíbla : Voľba člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia a

verejného poriadku. 

K bodu 17.1 
Návrh na odvolanie a delegovanie člena rady školy Materskej školy Majerníkova 60  predložil
poslanec Buzáš.
Diskusia: 
Lenč – odporučil odporučil doplniť návrh aj o radu školy, z ktorej bola odvolaná p. Khuriová,
navrhol dať poslanca Svobodu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  odvolanie  a
delegovanie člena rady školy Materskej školy Majerníkova 60 a odporúča  materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 17.2
Návrh  na voľbu člena  komisie-neposlanca  do  komisie  životného  prostredia  a  verejného
poriadku predložil poslanec Šíbl. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Voľba  člena  komisie-
neposlanca  do  komisie  životného  prostredia  a  verejného  poriadku  a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 17.3 
Problematiku  dotácie  pre  Základnú  umeleckú  školu  na  Karloveskej  3  (ďalej  len  „ZUŠ“)
predložil poslanec Lenč.
Lenč – Pripravuje  sa zmluva  o spolupráci.  Problém spočíva  v obave,  že to, čo dostanú v
dotácii, o uvedenú čiastku im mesto zníži rozpočet. V rozpočte je to priamo na ZUŠ. Otázka
je v tom ako to vyriešiť bez zbytočných komplikácií.  
Zajac – ak majú neinvestičný fond, riešiť to cez tento fond.
Záhradník  – ak by sa mal  zmariť  účel prichádza do úvahy aj trojdohoda medzi  mestskou
časťou, ZUŠ a občianskym združením.  Ak by bola vôľa zmeniť to uznesením v miestneho
zastupiteľstva zmenou adresáta.
Lenč – bolo to potom potrebné zohľadniť v dohode o spolupráci.
Zajac – Keďže to išlo cez rozpočet, potom asi bude treba zmeniť aj rozpočet. Pokiaľ sa týka
partnerstva, ZUŠ predsa môže poskytnúť fondu prostriedky na podporu činnosti, resp. urobiť
spoluprácu s fondom. 
Uznesenie nebolo prijaté

K bodu 17.4 
Starostka ústne informovala, že že mestská časť dostane na základe grantovej žiadosti dotáciu
60 tis. Eur na  pre Spojenú školu Tilgnerova 14 a  3 900 Eur na Základnú školu Majerníkova
62.
Uznesenie nebolo prijaté

K bodu 17.5 
Starostka  ústne  informovala   o  stretnutí  so  zástupcom mestskej  organizácie  Marianum a
možnosti pochovávania na karloveskom cintoríne (pri Gymnáziu L. Sáru 1) do budúcnosti. Je
tam možné vytvoriť cca 400 až 500 hrobových miest. Má byť vybudované nové oplotenie a
brána od Molecovej ulice. Porasty v cintoríne a stromy sú v dobrom stave. Od mestskej časti
by privítali príspevok na vstupnú cestičku, ktorá začína na verejnom priestranstve.
Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  12.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  16.13  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Ján Hrčka, v. r.
starostka prednosta
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Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Ing. Igor Bendík                                            ......................................................

                                v. r.
Ing. Peter Lenč                                              ......................................................

11


