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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 22.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  18. 3. 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 24. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom  

na roky 2015 a 2016 
3. Návrh VZN MČ Bratislava–Karlova Ves číslo .../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov 

a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves vo volebnej kampani na voľby do Európskeho parlamentu  

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
5. Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development 
RK spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves 

6. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2014 
7. Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2014 
8. Uznesenie č. 488/2014/D - informácia 
9. Rôzne: Informácia o aktuálnom dlhu - ZŠ Majerníkova  
 

Ukončenie zasadnutia 
 
 
 
22. 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. Koníka a PhDr. 
JUDr. Zahradníka.  
Hlasovanie: Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Navrhnutý program miestna rada 
schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 24. zasadnutiu MiZ (miestneho zastupiteľstva) uviedol 
prednosta miestneho úradu JUDr. Rastislav Velček (ďalej prednosta). 
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. 
zasadnutiu MiZ 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie: Prít.: 8 Za: 8 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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K bodu 2 
Materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom  
na roky 2015 a 2016 uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Buzáš – či je možné doplniť uznesenie tak, aby bol rozpočet v zmysle stanoviska komisií schválený 
bez použitia rezervného fondu. 
Starostka – tieto prostriedky by mali byť použité najmä na opravu škôl alebo škôlok, vyzvala p. 
poslanca, aby dal návrh na zmenu uznesenia. 
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: 6  proti: 0  zdržal sa: 2 
 
K bodu 3 
Materiál Návrh VZN MČ Bratislava–Karlova Ves číslo .../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov 
a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  
vo volebnej kampani na voľby do Európskeho parlamentu uviedol prednosta.  
Diskusia:  
Čahojová – nevedela si porovnať s pôvodným VZN, keďže ho nenašla na webovej stránke, navrhuje 
vypustiť § 2 ods. 2, keďže boli k nemu vznesené pripomienky aj na komisiách. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh VZN MČ Bratislava –Karlova 
Ves číslo .../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov a iných nosičov informácií  
na verejných priestranstvách v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby 
do Európskeho parlamentu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
upravený v zmysle stanoviska komisie pre kultúru a médiá zo dňa 12.3.2014. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Materiál Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k.ú. Bratislava – Karlova 
Ves uviedol prednosta. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná Mgr. Kováčová, vedúca referátu 
majetkového a geodetických informácií. 
Diskusia:  
Buzáš – má pocit, že nájomcovia majú zmluvy na rôzne doby, nevie prečo je to tak. 
Kováčová – je to preto tak, aby mali všetky garáže rovnakú dobu nájmu a potom by sa táto 
predlžovala na 5 rokov. 
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: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Materiál Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK spol. 
s r.o. do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v k.ú. Bratislava – Karlova Ves uviedol 
prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na dlhodobý nájom obecného 
pozemku spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na 
kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves v k.ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 2 
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K bodu 6 
Materiál Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2014 uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala návrh na odmenu predsedom komisií 
miestneho zastupiteľstva za 1. štvrťrok 2014 a schvaľuje odmenu predsedom komisií  
za 1. štvrťrok  2014 nasledovne: 
 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi      232,- € 
Bc. P. Buzášovi                            116,- € 
Ing. L. Bartošovi                          174,- € 
Mgr. M. Zajacovi                         232,- € 
Mgr. J. Sekáčovej                         116- € 
Ing. P. Nagyovej-Džerengovej     116,- € 
MUDr. D. Čahojovej                    145,- € 
Ing. I. Bendíkovi                           174,- € 
PhDr. Schinglerovej                      116,- € 
 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Materiál Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2014 uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 1. 
štvrťrok 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Materiál Uznesenie č. 488/2014/D – informácia uviedol prednosta.  
Diskusia:   
Schinglerová – požiadala o vysvetlenie, aký je rozdiel medzi jednotlivými alternatívami. 
Starostka – vysvetlila podstatu vzniku dlhu na škole, ktorý vyplynul z kreditného systému príplatkov 
pre učiteľov. 
Čupka – riaditeľka urobila manažérsku chybu, za tejto situácie nevidí zmysel ďalšieho auditu. 
Starostka – tiež si myslí, že by sa dali tieto peniaze použiť na iný účel. 
Buzáš – podľa neho má zmysel, aby sa audit urobil, pretože výsledky môžu využiť na argumentáciu 
pri rokovaní s Ministerstvom školstva. 
Čupka – myslí si, že je potrebné upresniť si ďalšie kroky, čo po prípadnom audite. 
Zahradník – ak by sa malo splniť uznesenie, mal by sa objednať audit, ale je pravda, že je potrebné 
zvážiť zmysel a účel ďalšieho auditu, dôležité je riešiť skôr spôsob riadenia p. riaditeľky. 
Schinglerová – spýtala sa kontrolórky, aký je podľa nej rozdiel medzi kontrolou a auditom. 
Kontrolórka – vysvetlila rozdiel, podľa nej ale ďalšia kontrola neprinesie žiadne nové poznatky, je 
skôr potrebné hľadať riešenie do budúcnosti, pretože mesačne vzniká dlh 6.000 € a za rok je to 72.000 
€. 
Starostka – je potrebné urobiť opatrenia, aby podľa toho modelu sa nezačali správať aj iné školy,  
za najväčší problém považuje neschopnosť riaditeľky manažérsky spravovať školu, vrátane toho, že 
doteraz nezmenila ekonómku. 
Zahradník – oddĺženie nevyrieši problém a dlh vznikne znovu. 
Čupka – spýtal sa kontrolórky, aký je príjem z podnájmov. 
Kontrolórka – asi 40.000 € ročne. 
Zahradník – najlepšie by bolo, keby p. riaditeľka dokázala vyvodiť sebareflexiu a odišla by z funkcie, 
opýtal sa starostky, či s ňou o tom hovorila. 
Starostka – hovorila, ale p. riaditeľka nemieni vyvodiť žiadne závery. Podľa starostky zvolať 
zhromaždenie rodičov nemá zmysel, pretože by to bola jednostranná záležitosť. 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Uznesenie č. 488/2014/D – 
informácia a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 9  
Materiál Rôzne: Informácia o aktuálnom dlhu - ZŠ Majerníkova uviedol prednosta. K prerokovaniu 
materiálu bola prizvaná PhDr. Šikrová, vedúca školského úradu. 
Diskusia:  
Starostka – objasnila situáciu z minulosti, MČ má záujem o odpustenie penále. 
Čupka – navrhol rokovať o sponzorstve. 
V následnej diskusii sa vyjasňovali príčiny a mechanizmy vzniku dlhu. 
Zahradník – navrhol, aby sa poskytli finančné prostriedky na preklenovacie obdobie všetkým školám 
a nielen ZŠ A. Dubčeka. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o aktuálnom dlhu - ZŠ 
Majerníkova a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
22. zasadnutie miestnej rady ukončila starostka o 14.55 h a  poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Iveta Hanulíková      JUDr. Rastislav Velček 
starostka       prednosta   
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. František Koník                              PhDr. JUDr. Branislav Zahradník 
 


