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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 23.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  3. 6. 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 25. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo .../2014 o zriadení materskej 

školy Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej 
v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

4. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves a volebných obvodov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom 
období rokov 2014 – 2018 

5. Návrh na uzavretie nájomných  zmlúv  na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava Karlova 
Ves  

6. Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch 
v ZŠ Veternicova 20, Bratislava  

7. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
8. Žiadosť Karloveského tanečného centra, o. z. o zverenie priestorov malej telocvične v ZŠ 

A. Dubčeka do užívania  
9. Žiadosť spoločnosti Lactovito, s.r.o. o odpustenie nájomného za pozemok pod predajným 

automatom na Borskej ul., k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
10. Žiadosť Humana o.z. o inštalovanie ďalších kontajnerov v mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves, návrh nových stojísk 
11. Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 - východ 
12. Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície – vybudovanie meracích modulov 
13. Žiadosť o dotáciu Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto, Miletičova 

59, Bratislava na projekt „Slávnostný aktív oceňovania bezpríspevkových darcov krvi 
plaketami Prof. MUDr. Jánskeho a Prof. MUDr. Kňazovického“ zo dňa 8.11.2013  
vo výške 100,- € 

14. Žiadosť o dotáciu Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto, Miletičova 
59, Bratislava na projekt „Slávnostný aktív oceňovania bezpríspevkových darcov krvi 
plaketami Prof. MUDr. Jánskeho a Prof. MUDr. Kňazovického“ zo dňa 23.5.2014  
vo výške 100,- € 

15. Odmeny predsedom komisií za 2. štvrťrok 2014 
16. Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014 
17. Rôzne 

a) Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta 
SR Bratislavy v oblasti telesnej kultúry 

b) Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 2, na úhradu 
dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. 

 
Ukončenie zasadnutia 
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23. 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.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia s tým, že navrhla doplniť program o 2 
materiály: 

 Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta SR 
Bratislavy v oblasti telesnej kultúry 

 Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 2, na úhradu dlhu 
voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. 

a to v rámci bodu Rôzne ako body 17a  resp. 17b. 
Navrhnutý program  miestna rada schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 25. 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 25. 
zasadnutiu MiZ 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Materiál Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 uviedla miestna kontrolórka (ďalej 
kontrolórka).  
Diskusia:  
Čupka – opýtal sa v akom stave je kontrola v telocvični na Molecovej ulici, požiadal o doplnenie tejto 
kontroly do plánu. 
Kontrolórka – momentálne je vec na súde, ale v autoremedúre doplní tento bod do plánu kontrolnej 
činnosti. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. 
polrok 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Materiál Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo .../2014 o zriadení materskej školy 
Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uviedol prednosta.  
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh VZN mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves číslo .../2014 o zriadení materskej školy Majerníkova 60, Bratislava, organizácie  
bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Materiál Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves a volebných obvodov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 
rokov 2014 – 2018 uviedol prednosta.  
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Diskusia:  
Buzáš – opýtal sa, čo sa stane, ak sa poslanci nedohodnú na počtoch. 
Prednosta – došlo by k porušenia zákona, pretože ten ukladá poslancom túto povinnosť. 
Čupka – opýtal sa ostatných členov MiR aký majú na túto vec názor ostatné kluby, on osobne je za 
zníženie počtu, podľa neho je teraz zbytočne veľa poslancov a pri menšom počte by bola ich práca 
efektívnejšia. 
Buzáš, Záhradník – vyjadrili sa, že im je tento názor blízky, ale v kluboch na to nie sú jednotné 
názory. 
Koník – vyjadril obavu, že pri menšom počte poslancov sa bude rozhodovať v malej skupine ľudí. 
Schinglerová – chápe obavu posl. Koníka, ale rozumie aj argumentom na zníženie počtu, zrejme by 
bolo vhodné dohodnúť sa vopred na stretnutí predsedov klubov. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na určenie počtu poslancov 
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a volebných obvodov Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období rokov 2014 – 2018 a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Materiál Návrh na uzavretie nájomných  zmlúv  na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava Karlova 
Ves uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných  
zmlúv  na pozemky pod garážami, 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 6 
Materiál Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ 
Veternicova 20, Bratislava uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pani Gizely Zeliskovej 
o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ Veternicova 20, Bratislava a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Materiál Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves uviedol 
prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Imricha Kukliša o nájom 
pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 2  proti: 0  zdržal sa: 3 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 8  
Materiál Žiadosť Karloveského tanečného centra, o. z. o zverenie priestorov malej telocvične v ZŠ A. 
Dubčeka do užívania uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského tanečného 
centra, o. z. o zverenie priestorov malej telocvične v ZŠ A. Dubčeka do užívania a odporúča materiál 
predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
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Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 9  
Materiál Žiadosť spoločnosti Lactovito, s.r.o. o odpustenie nájomného za pozemok pod predajným 
automatom na Borskej ul., k.ú. Bratislava – Karlova Ves uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti Lactovito, s.r.o. 
o odpustenie nájomného za pozemok pod predajným automatom na Borskej ul., k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 10  
Materiál Žiadosť Humana o.z. o inštalovanie ďalších kontajnerov v mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves, návrh nových stojísk uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Humana o.z. o inštalovanie 
ďalších kontajnerov v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, návrh nových stojísk a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 11  
Materiál Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – východ uviedol 
prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na schválenie Zadania 
Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – východ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 12  
Materiál Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície – vybudovanie meracích modulov 
uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. 
o schválenie investície – vybudovanie meracích modulov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 13  
Materiál Žiadosť o dotáciu Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto, Miletičova 59, 
Bratislava na projekt „Slávnostný aktív oceňovania bezpríspevkových darcov krvi plaketami Prof. 
MUDr. Jánskeho a Prof. MUDr. Kňazovického“ zo dňa 8.11.2013 vo výške 100,- € uviedla starostka.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala žiadosť Slovenského červeného kríža, územný 
spolok Bratislava mesto, Miletičova 59, Bratislava na projekt „Slávnostný aktív oceňovania 
bezpríspevkových darcov krvi plaketami Prof. MUDr. Jánskeho a Prof. MUDr. Kňazovického“ zo dňa 
8.11.2013 a schvaľuje dotáciu vo výške 100 €. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 14  
Materiál Žiadosť o dotáciu Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto, Miletičova 59, 
Bratislava na projekt „Slávnostný aktív oceňovania bezpríspevkových darcov krvi plaketami Prof. 
MUDr. Jánskeho a Prof. MUDr. Kňazovického“ zo dňa 23.5.2014 vo výške 100,- € uviedla starostka.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala žiadosť Slovenského červeného kríža, územný 
spolok Bratislava mesto, Miletičova 59, Bratislava na projekt „Slávnostný aktív oceňovania 
bezpríspevkových darcov krvi plaketami Prof. MUDr. Jánskeho a Prof. MUDr. Kňazovického“ zo dňa 
23.5.2014 a schvaľuje dotáciu vo výške 100 €. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 15  
Materiál Odmeny predsedom komisií za 2. štvrťrok 2014 uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala návrh na odmenu predsedom komisií 
miestneho zastupiteľstva za 2. štvrťrok 2014 a schvaľuje odmenu predsedom komisií  
za 2. 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: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 16  
Materiál Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014 uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 2. 
štvrťrok 2014 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 17a  
Materiál Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta SR 
Bratislavy v oblasti telesnej kultúry uviedol prednosta. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta SR Bratislavy v oblasti telesnej kultúry a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 17b  
Materiál Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 2, na úhradu dlhu 
voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. uviedol prednosta. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Poskytnutie finančnej výpomoci  
pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 2, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 17c  
Starostka ďalej upozornila, že na rokovanie MiZ pôjde aj 45 žiadostí o dotácie a preto navrhuje zvolať 
stretnutie predsedov poslaneckých klubov, na ktorom by bol dohodnutý spôsob rozhodovania 
o dotáciách na zasadnutí MiZ aj s prihliadnutím na fakt, že suma všetkých žiadostí o dotácie presahuje 
sumu, ktorá bola vyčlenená v rozpočte MČ na tento účel. 
Diskusia:   
Čupka – opýtal sa na akú sumu sú predložené žiadosti o dotácie a aká je suma vyčlenená na dotácie 
v rozpočte, považuje takéto stretnutie za rozumné. 
Zahradník – nevie zaručiť, že klub bude rešpektovať závery dohodnuté na takomto stretnutí a preto 
nesúhlasí so zvolaním stretnutia za týmto účelom. 
Schinglerová – vzhľadom na skôr povedané je presvedčená, že je potrebné nájsť nejaký systém, 
ktorým sa bude MiZ riadiť pri prerokovaní žiadostí o dotácie. 
Uznesenie (na návrh starostky): 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves odporúča prednostovi zvolať stretnutie predsedov 
poslaneckých klubov za účelom prerokovania postupu pri schvaľovaní dotácií ešte pre zasadnutím 
MiZ. 
O návrhu uznesenia sa nehlasovalo. 
 
 
23. zasadnutie miestnej rady ukončila starostka o 14.05 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 
 


