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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 21.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  28. 1. 2014 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom  

na roky 2015 a 2016 
3. Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii  

v  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 – 10/2013 
4. Návrh plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
5. Žiadosť o zakúpenie ojazdeného autobusu pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves 
6. Uzavretie nájomnej zmluvy k nájmu pozemku pod garážou parc.č. 1047, k.ú. Bratislava – 

Karlova Ves Jozefovi Benčúrikovi a manželke Ľubomíre Benčúrikovej 
7. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova Ves  
8. Žiadosť OZ Slovenský skauting, 1. zbor Baden–Powella Bratislava o prenájom nebytových 

priestorov v priestoroch Karloveského centra kultúry na Molecovej ul.  
č. 2 v Bratislave 

9. Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 - 2018 
10. Odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2013 
11. Rôzne – Návrh na odpustenie vyrubenej dane za psa p. Martinovi Pavúčekovi 
 

Ukončenie zasadnutia 
 
 
 
21. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) otvorila starostka Ing. Iveta Hanulíková (ďalej starostka), 
ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je miestna 
rada uznášaniaschopná. 
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Ing. Čupku a MUDr. 
Čahojovú.  
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia s tým, že navrhla doplniť program o 
materiál Návrh na odpustenie vyrubenej dane za psa p. Martinovi Pavúčekovi a to v rámci bodu 
Rôzne. Zároveň upozornila na mail poslankyne Hladkej, ktorý sa týka bodu 3 programu. 
Navrhnutý program  miestna rada schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 23. zasadnutiu MiZ (miestneho zastupiteľstva) uviedol 
prednosta miestneho úradu JUDr. Rastislav Velček (ďalej prednosta). 
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. 
zasadnutiu MiZ 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom  
na roky 2015 a 2016 uviedol prednosta. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná Mgr. Pástorová, 
vedúca referátu finančného, účtovníctva a dotácií. 
Diskusia:  
Čahojová – požiadala o vysvetlenie k niektorým položkám rozpočtu a to v časti Fond tepelného 
hospodárstva, obnova dopravného značenia, údržba verejného priestranstva, zimná údržba, 
opatrovateľská služba v byte občana, spoločné stravovanie. 
Pástorová – podala vysvetlenie k pripomienkam p. poslankyne. 
Čahojová – požiadala o úpravu rozpočtu  v zmysle odporúčania komisie finančnej a podnikateľskej 
tak, aby bola oddelená suma určená na odmenu zástupcu starostu a ostané odmeny poslancov. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016 a odporúča predložiť ho  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 3 
 
K bodu 3 
Materiál Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii  
v  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 – 10/2013 uviedol prednosta.  
Diskusia:  
Starostka – informovala o stretnutí so zástupcami BAT a.s., ktorú ju upozornili, že reálne hrozí 
odstavenie školy od tepla vzhľadom na vysoké nedoplatky školy za teplo. Tieto nedoplatky sú 
spôsobené tým, že riaditeľka uhrádza mzdy zamestnancom aj z prostriedkov určených na úhradu  
za telo a tým vzniká nedoplatok. Vysoké náklady na mzdy sú spôsobené aj tým, že všetci učitelia  
na škole majú absolvované tzv. kredity, na základe ktorých im vzniká nárok na vyššie mzdy. Starostka 
upozornila pri osobnom rozhovore p. riaditeľku, že bude potrebné zmeniť ekonóma školy, ale tá to 
odmieta. Opätovne upozornila aj na mail p. poslankyne Hladkej, ktorá je členkou rady na tejto škole. 
Buzáš – vysvetlil, prečo sa p. poslankyňa Hladká dištancovala v maily od situácie na škole, podľa jeho 
názoru bude potrebné asi uvažovať o zmene riaditeľa školy.  
Čupka – upozornil, že aj poslanec Žiačik ako člen rady školy v minulosti opakovane upozorňoval radu 
školy na nezrovnalosti v hospodárení školy, ale nedošlo k náprave. Podľa jeho názoru je nevyhnutné 
uvažovať o zmene riaditeľa. Navrhol zvolať radu školy ešte pred zasadnutím MiZ. 
Nagyová-Džerengová – požiadala o písomné vyjadrenie riaditeľky ku auditu ešte do termínu 
zasadnutia MiZ. 
Strarostka – požiada predsedu rady školy, aby zvolal radu a aby vyzval riaditeľku, aby dala písomné 
stanovisko k záverom auditu. 
Schinglerová – opýtala sa, čo v prípade, ak nebude možné dosiahnuť túto zmenu spomínaným 
spôsobom, opýtala sa miestnej kontrolórky, či je nejaký zákonný spôsob na odvolanie riaditeľky. 
Kontrolórka – možnosť síce existuje, ale v tejto veci je zásadná úloha rady školy. 
Na základe predchádzajúcej diskusie sa všetci prítomní členovia MiR vyslovili za odchod p. riaditeľky 
z funkcie. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Správa o výsledkoch kontroly 
čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii  v  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 
Bratislava, za obdobie 1 – 10/2013 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Materiál Návrh plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uviedol prednosta.  
Diskusia:  
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Čupka – opýtal sa posl. Čahojovej a Buzáša, na základe čoho predložili návrh uznesenia, na základe 
ktorého bol spracovaný tento materiál, pretože podľa jeho názoru nebolo domyslené, k čomu povedie 
jeho realizácia, pokiaľ teda nebolo iniciované len z politických dôvodov. 
Čahojová – návrh uznesenia bol predložený na základe iniciatívy  p. Sedláka člena komisie FP 
(neposlanca), ale aj ona si uvedomuje dodatočne riziká tohto projektu, preto bude potrebné zrejme mať 
k dispozícii ešte viac podkladov pre definitívne rozhodnutie. 
Prednosta – zdôraznil riziká vyplývajúce z platnej legislatívy pri zriadení takejto služby. 
Buzáš – je presvedčený, že tento projekt má zmysel len sa musí lepšie nastaviť. 
Zahradník – je zjavne potrebné materiál ešte dopracovať, nesúhlasí s tým, aby bol spustený bez 
dôkladnej  úvahy a prípravy, navrhuje pripraviť projekt a jeho spustenie nechať na úvahu 
nasledujúceho MiZ, v budúcom volebnom období. 
Schinglerová – MČ nemá systémové kompetencie na riešenie tohto problému, napriek všetkému 
navrhuje, aby bol materiál predložený na MiZ, kde by prešiel ďalšou diskusiou s tým, že sa tam môže 
prijať rozhodnutie ako ďalej. Jej osobne sa myšlienka páči, materiál ale treba ešte dopracovať 
a zohľadniť pritom návrhy komisie BSZ, pričom má záujem sa zúčastniť práce komisie na tomto 
materiály a zároveň sa pokúsi zistiť, či nemajú s takýmto projektom skúsenosti inde. 
Nagyová-Džerengová –  domnieva sa, že takto spracovaný materiál by nemal ešte ísť na rokovanie 
MiZ a to aj na základe stanoviska komisie BSZ. 
Uznesenie: 
Návrh na zmenu uznesenia poslanca Buzáša: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh plánu bezplatného vydávania 
obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, žiada 
spracovať komplexný projekt bezplatného vydávania obedov podľa odporúčaní komisie bytovej, 
sociálnej a zdravotnej a predložiť materiál znovu na najbližšie zasadnutie komisie finančnej 
a podnikateľskej a komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Materiál Žiadosť o zakúpenie ojazdeného autobusu pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves uviedol 
prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o zakúpenie ojazdeného 
autobusu pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 1  zdržal sa: 1 
 
K bodu 6 
Materiál Uzavretie nájomnej zmluvy k nájmu pozemku pod garážou parc.č. 1047, k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves Jozefovi Benčúrikovi a manželke Ľubomíre Benčúrikovej uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Uzavretie nájomnej zmluvy k nájmu 
pozemku pod garážou parc.č. 1047, k.ú. Bratislava – Karlova Ves Jozefovi Benčúrikovi a manželke 
Ľubomíre Benčúrikovej a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Materiál Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova 
Ves uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. 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 8  
Materiál Žiadosť OZ Slovenský skauting, 1. zbor Baden–Powella Bratislava o prenájom nebytových 
priestorov v priestoroch Karloveského centra kultúry na Molecovej ul.  
č. 2 v Bratislave uviedol prednosta. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná Bc. Osrmanová – vedúca 
referátu podnikateľských činností, obchodných služieb a nebytových priestorov. 
Diskusia:  
Nagyová-Džerengová –  opýtala sa, ako je to s memorandom medzi Slovenským skautingom a o.z. 
Gemini, ktoré je uvedené v materiály a s využitím priestorov na Molecovej 2. 
Osrmanová – podala vysvetlenie k otázke s tým, že priestory využíva najmä skauting a sú plne 
využité. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť OZ Slovenský skauting,  
1. zbor Baden–Powella Bratislava o prenájom nebytových priestorov v priestoroch Karloveského 
centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 9  
Materiál Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 – 
2018 uviedol prednosta.  
Diskusia:  
Buzáš – opýtal sa v čom spočíva úloha prísediaceho na súde. 
Prednosta – podal informáciu. 
Buzáš – prejavil záujem o prácu prísediaceho a požiadal o doplnenie jeho nominácie, s čím prítomní 
súhlasili. 
Následne padol návrh, osloviť p. Sedláka člena komisie FP, či by nemal o túto funkciu záujem. 
V zmysle skôr uvedeného bude materiál upravený na zasadnutie MiZ. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na schválenie prísediacich 
Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 – 2018 a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 10  
Materiál Odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2013 uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala odmenu členom komisií - neposlancom  
za 2. polrok 2013 a odporúča starostke schváliť odmenu nasledovne: 
 
Ing. Zuzane Hudekovej                (kom. ŽP)    37 €            
Šárke Horáčkovej    (kom. ŽP)  41 €            
Ing. Jánovi Černákovi                 (kom. VPBD)  49 €  
Xaverovi  Gubášovi          (kom. BSZ)  21 €           
Ing. Emilovi Polickému    (kom. BSZ)  49 €  
RNDr. Marte Petrášovej     (kom. ŠM)  49 €     
Mgr. Rite Csenkeyovej                        (kom. KM)  45 €                      
Doc. Eugenovi Prochácovi       (kom. KM)  41 €           
PhDr. Viere Pischovej              (kom. KM)  49 €  
Mgr. Petrovi Nagyovi                              (kom. Š)  49 €            
Mgr. Richardovi Savčinskému                (kom. Š)  49 €                     
Mgr. Dušanovi Dedečekovi                     (kom. Š)  39 €                     
Ing. Ľubošovi Dobšovičovi      (kom. VÚP)  45 €            
Ing. Vladimírovi Dullovi          (kom. VÚP)  49 €           
Ing. arch. Petrovi Vaškovičovi       (kom. VÚP)  49 €   
Ing. JUDr. Eduardovi Hulíkovi      (kom. VÚP)  33 €  
Ing. Rastislavovi Podhorcovi                   (kom. F)   29 € 
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Ing. Petrovi Sedlákovi                             (kom. F)  45 € 
Ing. Monike Solárovej                  (kom. F)  41 € 
 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 11 
Materiál Návrh na odpustenie vyrubenej dane za psa p. Martinovi Pavúčekovi uviedol prednosta.  
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odpustenie vyrubenej dane 
za psa p. Martinovi Pavúčekovi a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
21. zasadnutie miestnej rady o 14.55 h ukončila starostka, ktorá poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Iveta Hanulíková      JUDr. Rastislav Velček 
starostka       prednosta   
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: MUDr. Dana Čahojová                            Ing. Vladimír Čupka 
 


