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

Z Á P I S N I C A
zo 16.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  13. 09. 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  20. zasadnutiu MiZ 2016.

2. Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves k 30.06.2016.

3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.

4. Program hospodárskeho a sociálneho  rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
na roky 2016 – 2023.

5. Návrh všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves č.   /
2016  zo  dňa  27.9.2016,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  2/2012  zo  dňa  24.4.2012  o  poskytovaní
sociálnych služieb.

6. Žiadosť Rodinného centra Klbko, o.z. o predĺženie nájmu.

7. Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu.

8. Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu.

9. Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu.

10. Žiadosti o prenájom priestorov v ZŠ Veternicová 20.

11. Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry.

12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.

13. Žiadosť HUMANA o. z. o predĺženie nájomnej zmluvy v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

14. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.

15. Žiadosť spoločnosti PARKKING, s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v k.ú. Bratislava
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- Karlova Ves.

16. Žiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s
umiestnením  telekomunikačnej  prípojky  Slovak  Telekomu,  a.  s.  cez  pozemok  vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

17. Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej,  Ing. Petra Panáka a Stanislava  Panáka o kúpu
pozemku pozemok parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo
zriadiť vecné bremeno.

18. Žiadosť žiadateľov Ing. Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDr. Svetlany Gavorovej o
kúpu pozemkov parc.  č.  3271/1,  3270, 3269/3,  3269/4,  3268, 3267 a 3290 v k.  ú.
Bratislava – Karlova Ves.

19. Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2016.

20. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby realizovanom v mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

2.  Správa - podporná soc.  služba  "donáška stravy"  v MČ - rozvoz zabezpečený externým
dodávateľom. 

3. Správa o poskytnutých jednorazových finančných výpomociach za 01-08/2016. 

16. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13.04 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová,
ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je
miestna rada uznášaniaschopná. Ospravedlnila poslanca , ktorý by mal prísť neskôr.

Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Lenča a Šíbla.
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 

Poslanec Šíbl navrhol prerokovať nasledovný materiál:
1. Podpora mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie Národného parku Podunajsko
-  ako bod 19A
Hlasovanie o doplnenom bode: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0
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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 20. zasadnutiu  MiZ 2016 (miestneho  zastupiteľstva)
uviedol prednosta.
Diskusia: 
Bendík – aký je stav riešenia odstránenia kontajnera na Púpavovej ulici ?
Starostka – vo veci sa priebežne koná.
Miestny kontrolór JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. (ďalej len „miestny kontrolór“) - na
strane 3 materiálu odporúča opraviť chybu v názve firmy.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o plnení uznesení
miestneho zastupiteľstva splatných k 20. zasadaniu MiZ 2016 a   odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál  Monitorovacia  správa plnenia  Programového  rozpočtu mestskej  časti Bratislava  -
Karlova Ves k 30.06.2016  uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa 
plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves k 30.06.2016 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok 2016
uviedla starostka a doplnil ju  zástupca starostu JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len
„zástupca starostu“ alebo Záhradník). 
Diskusia:
Zajac – žiadal vysvetlenie k žiadosti Karloveského športového klubu na dofinancovanie  29
tis. €. Ako k uvedenej čiastke prispeli rôzne faktory a navrhol prebrať žiadosť po položkách.
Kadnár  Juraj-  riaditeľ  Karloveského  športového  klubu  (ďalej  len  „Kadnár“)  -  vysvetlil
poslancovi Zajacovi situáciu podľa položiek.
Lenč – pýtal sa na stav vybavenia futbalových ihrísk sieťami.
Kadnár – siete sú zakúpené. Systém osadenia je však zložitý, preto ich osadenie bude istý čas
trvať.
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Záhradník – Pri schvaľovaní rozpočtu sa nedalo isť nad čiastku 84 tis.€, pričom 25 tis. malo
ísť na kluby.  Teraz sú potrebné financie  aj na transformačné náklady a som za schválenie
návrhu v predloženom znení,  pretože budúci rok očakávam, že finančné náklady budú určite
nižšie.  Hodnotenie urobíme pri návrhu rozpočtu na rok 2017 a pri záverečnom účte za rok
2016.  Reforma  Karloveského  športového  klubu  (KŠK)  by  sa  mala  dokončiť  aj  keď  ide
pomalšie ako sme si predstavovali.
Zajac – navrhne zmenu rozpočtu – zvýšenie o 25 tis. €.
Hrádek – pýtal sa ako hospodáril KŠK v roku 2015? Ak je 2 roky v strate, potom by sa mal
zrušiť podľa zákona. Odporúča ponechať aj tých 4 tis. €, aby nebol v strate.
Savčinský – rok 2016 bol vo výške 78 tis. €, rok 2017 – plán vo výške 40 tis. €. Tu vidím
pokrok. Rok 2016 už zrejme veľmi neupravíme.
Zajac – mojou snahou je, aby bol návrh transparentný.
Kadnár – dosah KŠK má na obyvateľov je v rozsahu 4 až 5 tis. Ľudí.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016  odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
na roky 2016 – 2023 uviedla starostka.
Diskusia: 
Lenč – upozornil, že gesčná komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
bude zasadať v stredu 14.9.2016.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023 a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 5
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /
2016 zo dňa 27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb  uviedla
starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
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nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2016 zo dňa 27.9.2016, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  2/2012 zo
dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6 
Materiál Žiadosť Rodinného centra Klbko, o.z. o predĺženie nájmu  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Rodinného centra 
Klbko, o.z. o predĺženie nájmu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

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

K bodu 7 
Materiál Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu  uviedla starostka, doplnil
ju prednosta Ján Hrčka (ďalej len „prednosta“). 
Diskusia: 
Hrádek – na základe čoho sú stanovené výšky nájmov? Malo by to byť cena obvyklá v danej
lokalite. Na realitnom trhu sú najnižšie  sumy pri 5€/m2/mesiac, teda 60 €/m2/rok.  Odporúča
urobiť znalecký posudok pre tento prípad, ale aj pre materiály 8 a 9.
Prednosta – na meste existuje cenník primátora. Pripravujeme cenník aj u nás a súhlasím, že
ceny nájmu by mali byť štandardné,
Bendík  –  súhlasí  s  miestnym  kontrolórom.  Odporúča  do  budúcnosti  dostať  materiál  po
vyhodnotení  pripomienok.  Má  zmysel  vyhlásiť  obchodnú  verejnú  súťaž  (OVS)?  Vie  si
predstaviť predĺženie nájmu o pol roka a v súťaži sa ukáže na čom sme.
Prednosta – akákoľvek zmena  prináša  ďalšie  náklady.  Zmeny za každú cenu nie  sú vždy
výhodné.
Záhradník – nie je priaznivec cenových máp, lebo každý priestor je špecifický. Výsledkom
súťaže môže byť aj nájomca, ktorý bude platiť menej ako doteraz.
Bendík – ak pôjdeme cez cenu obvyklú, môže to byť tiež likvidačné.
Zajac – pokiaľ nevieme, čo je a čo nie je motivačné, prenajmime priestor ako prípad hodný
osobitného zreteľa na nevyhnutnú dobu.
Záhradník  –  osobitný  zreteľ  sa  nestíha  z  časového  hľadiska,  potom odporúča  znalecký
posudok alebo OVS.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Evy Baranovičovej 
– E.T.B. o predĺženie nájmu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 8:  
Materiál Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Bagarovej o 
predĺženie nájmu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9:  
Materiál Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu uviedla starostka. 
Diskusia: 
Šíbl – ide o neziskovú organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou. Odporúča ponechať nájom
tak ako je teraz.
Bendík – potom ponechajme nájom a j predajni rybičiek.
Zajac – jedna organizácia je s. r. o., druhá občianske združenie. To je podstatný rozdiel,  ale
treba poslať pozitívny odkaz.
Bendík – dajme prípadne tiež prípad hodný osobitného zreteľa.
Prednosta – treba si aj uvedomiť, že prípadné opravy hradí miestny úrad.
Šíbl  –  potvrdil  sa  výskyt  sokola  sťahovavého,  ktorý  loví  aj  holuby  a  vďaka  tomu  sa
nekoncentrujú vo väčšom množstve.
Buzáš  –  ak  súhlasíme  s  ich  nájmom,  bude  to   4  500  €.  Posuňme  to  do  miestneho
zastupiteľstva.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o. z. Ochrana 
dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 10:  
Materiál Žiadosti o prenájom priestorov v ZŠ Veternicová 20 uviedol prednosta. .
Diskusia: 
Bendík – opýtal sa, či sú kritériá na posúdenie žiadostí?
Prednosta – cirkevná škola by mala znášať všetky prevádzkové náklady, v závislosti od doby
nájmu sa dá vypočítať odpisová hodnota. Plánuje investovať do vlastnej kotolne.
Šíbl – znamená to, že okrem súčasne platnej zmluvy na 4 triedy by mali aj ostatné.
Bendík – nie je lepšie dať nájomné a potom odpočítavať investície?
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Hrádek – odporúča materiál prerobiť. Mali by sa stanoviť podmienky a kritériá.
Zajac – ak by sme chceli zisk,  išli  by sme do obchodnej súťaže, ale  ak chce mestská časť
prenajať  ako prípad  hodný osobitného  zreteľa,  tak to  prenajmime  hneď.  Bolo  by vhodné
objekt prenajať ako celok.
Savčinský  – hlasovanie  bolo  v komisii  v  prospech Spojenej  školy sv.  Františka  z Assissi
takto: za-7, proti-0, zdržali sa-3. Prečítal stanovisko komisie pre školstvo, mládež a šport zo
6.9.2016.
Bendík – verí, že v materiáli bude aj to, čo hodlá škola preinvestovať.
Buzáš  – kolega  Savčinský  formuloval  dôvody pre ktoré aj on odporúča budovu prenajať
Spojenej škole sv. Františka z Assissi.
Zajac  – na  všetkom sa  100 % nezhodneme,  ale  máme  snahu  to robiť  poctivo.  Odporúča
materiál postúpiť do miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o prenájom 
priestorov v ZŠ Veternicová 20 a odporúča predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
žiadosť Spojenej školy sv. Františka, Karloveská 32, Bratislava.

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

K bodu   11  :  
Materiál  Žiadosti  o  prenájom priestorov v  Karloveskom centre  kultúry  uviedla  starostka.
Doplnila ju vedúca oddelenia kultúry Mgr. Adriana Majka (´ďalej len „Majka“)
Diskusia: 
Majka – Cirkuskus je budove karloveského centra kultúry (KCK) asi 2 roky, súbor Dolina asi
11 rokov.
Zajac – Dolina je tu dlhodobo, ale prečo sa neprezentuje nevieme. Vie, že tréningy majú na
Púpavovej ulici,  ktorá na to nie je  príliš  vhodná a preto hľadajú pôsobenie v inej mestskej
časti.
Starostka – našim domovským súborom je Čečinka, ktorá vznikla pri ZUŠ Jozefa Kresánka.
Dolina prišla neskôr.
Šíbl – má poslanec zajac alternatívny návrh?
Savčinský – opýtal sa na rozdiely oproti predchádzajúcemu obdobiu.
Majka  - odpovedala poslancovi a vysvetlila stručnú genézu vzťahov.
Zajac – členovia súboru to vnímajú tak, že sú vytláčaní nájomnou zmluvou, bolo by na škodu
keby odišiel osvedčený súbor.
Prednosta – KCK je zanedbané,  nájom dostávali   za 2,30 € na celé  KCK a nezaplatili  ani
elektrinu.
Buzáš – na komisii pre kultúru a médiá bola aj pani Čermáková (vedúca súboru Dolina) a aj
zástupcovia  Cirkuskus-u.Bolo  by  dobré  sa  ešte  stretnúť  so  záujemcami.  Do  dramaturgie
nechceme zasahovať.
Prednosta – vysvetlil ďalšie súvislosti spojené s prevádzkou a dotovaním nájmu.
Hrádek – prenájmy by sa mali riešiť ako prípady hodné osobitného zreteľa.
Zajac – navrhol hlasovať o uznesení: MiR prerokovala a neodporúča predložiť na rokovanie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 3  proti: 2  zdržal sa: 3
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Návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o prenájom 
priestorov v Karloveskom centre kultúry  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 5  proti: 1  zdržal sa: 2

K bodu   12  :  
Materiál Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  uviedol prednosta.
Diskusia: 
Záhradník  –  finančná  komisia  odporučila  stiahnuť  pokiaľ  nebude  stanovisko  miestneho
kontrolóra k materiálu
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávok  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
so stanoviskom miestneho kontrolóra.

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

K bodu   13  :  
Materiál Žiadosť HUMANA o. z. o predĺženie nájomnej zmluvy v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves  uviedla starostka a doplnil prednosta.
Diskusia: 
Hrádek – odporúča nájomnú zmluvu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Bendík – zmluva je zaujímavá,takú ešte nevidel.
Zajac – vieme, či má Obchodný dom Billa záujem zatvoriť svoj priestor?
Buzáš – máme primeranú sumu a odporúča materiál predložiť do miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť HUMANA o. z. o 
predĺženie nájomnej zmluvy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu   14  :  
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves
uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
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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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 1  5  :  
Materiál  Žiadosť  spoločnosti  PARKKING,  s.  r.  o.  o  dlhodobý  nájom  pozemku  v  k.ú.
Bratislava - Karlova Ves  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál .Žiadosť spoločnosti 
PARKKING, s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v k.ú. Bratislava - Karlova Ves a odporúča  
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 1  zdržal sa: 1

K bodu 16:  
Materiál Źiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s
umiestnením telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a. s. cez pozemok vo vlastníctve
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  uviedla starostka.
Diskusia: 
Buzáš – preveriť aplikáciu VZN č. 6/2015 o miestnych daniach. Odporúča preveriť cenu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Źiadosť spoločnosti 
SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením 
telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a. s. 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

K bodu 17:  
Materiál Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej,  Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka o kúpu
pozemku pozemok parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo zriadiť
vecné bremeno  uviedla  starostka. Vyzvala  p.  Jágerskú zo stavebného úradu o vysvetlenie
prípadu (ďalej len „Jágerská“)
Diskusia: 
Jágerská – Stavebník má stavebné povolenie. Nezmenil stavbu a teda nezasahuje do chodníka.
Stavba so zateplením by nemala presahovať hranicu. Bol vykonaný štátny stavebný dohľad.
Stavba je o 80 cm vyššie ako pôvodný návrh.
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Starostka – prišla aj petícia na vybudovanie chodníka. Ako sa bude vo veci postupovať ďalej?
Jágerská – stavebné povolenie je právoplatné, okresný úrad ho povolil.
Bendík – žiadatelia potrebujú chodník vlastniť?
Jágerská – chodník nezačína pri komunikácii.
Zajac – odporúča to, čo je obecné ponechať obci.
Lenč – nie som za predaj pozemku, nebráni nám nič, aby sme zriadili právo prechodu.
Záhradník – netreba predávať, ani prenajímať.  Navrhol vecné bremeno – právo prechodu k
nehnuteľnosti.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť žiadateľov Janky 
Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka o kúpu pozemku pozemok parc. č. 3728 v k.
ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo zriadiť vecné bremeno   a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 18:  
Materiál Žiadosť žiadateľov Ing. Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDr. Svetlany Gavorovej
o kúpu pozemkov parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava
– Karlova Ves  uviedla starostka.
Diskusia: 
Buzáš – odporúča dať do materiálu miestneho zastupiteľstva uznesenie v alternatíve b).
Uznesenie:
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosť  žiadateľov Ing.
Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDr. Svetlany Gavorovej o kúpu pozemkov parc. č. 3271/1,
3270, 3269/3,  3269/4,  3268,  3267 a 3290 v k.  ú.  Bratislava  – Karlova  Ves  a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v navrhovanej alternatíve b).

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

K bodu   19  :  
Materiál  Odmeny predsedom komisií za 3. 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 2. štvrťrok 2016 
nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 537 €

Bc. P. Buzášovi  .......................... 358 €

Mgr. L. Poláchovej …………….  358 €

Ing. V Dullovi     ......................... 358 €
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Mgr. R. Savčinskému  ................. 477 €

Ing. D. Záhradníkovej ................. 358 €

Ing. P. Lenčovi      ....................... 477 €

Mgr. J. Labudovi    ...................... 358 €

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

K  bodu  19A:   Materiál   Podpora  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  vyhlásenie
Národného parku Podunajsko uviedol poslanec Šíbl.
Diskusia: 
Buzáš – dotkne sa uvedený návrh aj Mestských lesov.
Šíbl – návrh sa Mestských lesov nedotkne.

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh poslanca Šíbla: 
Podpora na vyhlásenie Národného parku Podunajsko a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva

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

K bodu 20 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:

1. Poslanec Lenč: pýtal sa na stav prípravy projektov na vybudovanie chodníkov v lokalitách 
ulica J. Stanislava-Karloveská, Lackova -Nad lúčkami a Pernecká.

Starostka – odpovedala poslancovi na stav veci.

Uznesenie nebolo prijaté

2. Poslanec Lenč: informoval sa o ponuke hlavného mesta Bratislavy vybudovať park medzi 
Shell pumpou a budovou Allianz-Slovenská poisťovňa.

Starostka – odpovedala poslancovi na stav veci.

Uznesenie nebolo prijaté

3. Starosta informovala o ponuke hlavného mesta SR Bratislavy vykonať postrek proti 
komárom.

11



Uznesenie nebolo prijaté

4. Poslanec Savčinský: Informoval sa o rokovaniach o výške stravného na Základnej škole 
Karloveská 61.

Starostka – odpovedala poslancovi na stav veci.

Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  16.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  17.10  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.
Ing. Peter Lenč                                               ......................................................

                                v. r.
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.       ......................................................                         
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