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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 24.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  9. 9. 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 26. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Karlova Ves č. 3/2013 zo dňa 

24.9.2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom 
MČ Bratislava-Karlova Ves 

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 orgánov samosprávy obcí 

4. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
k 30.06.2014 

5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 
6. Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, 

Bratislava – Karlova Ves (na predzáhradku)  
7. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za účelom 

vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti 
8. Humana – návrh na predĺženie zmluvy na rok 2015 
9. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej o 50 % zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory na ul 

Ľ.Fullu č.4, Bratislava pre očnú optiku PICASSO 
10. Žiadosť ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62 o refundáciu nákladov vzniknutých prevádzkovaním 

školského bazéna v mimoškolskom čase 
11. Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy školských zariadení  

na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.  
12. Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti  
13. Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte Janotova 12 a dofinancovanie 

kolaudácie novej telocvične 
14. Informácia o prieskume trhu v súvislosti s návrhom realizačného plánu bezplatného vydávania 

obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
15. Odmeny členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2014 
16. Rôzne 

 
Ukončenie zasadnutia 
 
 
 
24. 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. Starostka ospravedlnila neúčasť Ing. Nagyovej-Džerengovej. 
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Ing. Koníka a  MUDr. 
Čahojovú.  
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
Poslanec Buzáš navrhol vypustiť bod č. 11 z programu, keďže nebol prerokovaný v komisiách. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 4 Proti: 0    Zdržal sa: 1  
(bod č. 11 nebol zaradený do programu zasadnutia) 
 
Takto upravený program  miestna rada schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 26. 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 26. 
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 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Karlova Ves č. 3/2013 zo dňa 
24.9.2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom MČ 
Bratislava-Karlova Ves uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Buzáš – navrhol v autoremedúre doplniť do dôvodovej správy materiálu informáciu o o tom, koľko 
detí dostalo doteraz príspevok a koľko to stálo. 
Starostka – informácia bude doplnená. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN MČ Bratislava-Karlova Ves č. 3/2013 zo dňa 24.9.2013 o poskytovaní jednorazového 
finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom MČ Bratislava-Karlova Ves a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
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 orgánov samosprávy obcí uviedol prednosta.  
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
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 orgánov 
samosprávy obcí a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Materiál Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves k 30.06.2014 uviedol prednosta. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná Mgr. Pástorová, vedúca 
referátu finančného, účtovníctva a dotácií. 
Diskusia:  
Čahojová – navrhla doplniť v autoremedúre správu v zmysle stanoviska komisie finančnej 
a podnikateľskej. 
Starostka – odporučila jej, aby predložila návrh na zmenu uznesenia. 
Uznesenie: 
Návrh na zmenu uznesenia poslankyne Čahojovej: 
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia 
Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2014 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dopracovaný v zmysle odporúčania komisie 
finančnej a podnikateľskej zo dňa 4.9.2014. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 2  proti: 0  zdržal sa: 4   (návrh nebol schválený) 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia 
Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2014 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 5 
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 uviedol 
prednosta. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná Mgr. Pástorová, vedúca referátu finančného, 
účtovníctva a dotácií. 
Diskusia:  
Buzáš – predložil návrh na zmenu uznesenia v zmysle stanoviska komisie finančnej a podnikateľskej. 
Uznesenie: 
Návrh na zmenu uznesenia poslanca Buzáša: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v zmysle odporúčania komisie finančnej a podnikateľskej  
zo dňa 4.9.2014. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 3  proti: 0  zdržal sa: 4  (návrh nebol schválený) 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 3 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 6 
Materiál Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, 
Bratislava – Karlova Ves (na predzáhradku) uviedol prednosta.  
Diskusia:   
Čahojová – opýtala sa, prečo ide o materiál s osobitným zreteľom. 
Prednosta – pretože ide o plochu, ktorú má žiadateľka priamo pod oknom, ale ak sa miestne 
zastupiteľstvo rozhodne, tak nemusí to tak byť a môže sa vyhlásiť verejná súťaž. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom 
pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, Bratislava – Karlova Ves (na predzáhradku)  
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 0  proti: 0  zdržal sa: 7 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 7  
Materiál Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za účelom 
vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti 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 za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie 
na jeho nehnuteľnosti a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 8  
Materiál Humana – návrh na predĺženie zmluvy na rok 2015 uviedol prednosta.  



 4 

Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Humana – návrh na predĺženie 
zmluvy na rok 2015 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 9  
Materiál Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej o 50 % zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory 
na ul Ľ.Fullu č.4, Bratislava pre očnú optiku PICASSO uviedol prednosta. K prerokovaniu materiálu 
bola prizvaná Bc. Osrmanová – vedúca referátu podnikateľských činností, obchodných služieb 
a nebytových priestorov. 
Diskusia:   
Čahojová – predložila návrh na doplnenie uznesenia na schválenie zníženia nájomného na 2 roky  
do 31.12.2015. 
Schinglerová – v minulosti sa takýto súhlas dal len raz, nemyslí si, že by sme mali zohľadňovať to, že 
sa niekomu nedarí. 
Starostka – myslí si, že ide o službu obyvateľom, ktorú by bolo dobré udržať a preto, by sa mala táto 
žiadosť podporiť. 
Uznesenie: 
Návrh na doplnenie uznesenia poslankyne Čahojovej: 
... do 31.12.2015. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej  
o 50 % zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory na ul Ľ.Fullu č.4, Bratislava pre očnú 
optiku PICASSO a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 10  
Materiál Žiadosť ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62 o refundáciu nákladov vzniknutých prevádzkovaním 
školského bazéna v mimoškolskom čase uviedol prednosta. K prerokovaniu materiálu bola prizvaná 
Bc. Osrmanová – vedúca referátu podnikateľských činností, obchodných služieb 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 
62 o refundáciu nákladov vzniknutých prevádzkovaním školského bazéna v mimoškolskom čase 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 12  
Materiál Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh riešenia kreditových príplatkov 
vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 13  
Materiál Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte Janotova 12 a dofinancovanie 
kolaudácie novej telocvične uviedol prednosta. 
Diskusia:   
Čupka – opýtal sa, prečo nebolo možné urobiť kolaudáciu telocvične už skôr. 
Starostka – na podnet poslancov mestského zastupiteľstva Bendíka a Lenča tam bola vykonaná 
hlavným kontrolórom mesta kontrola vynaložených prostriedkov, na základe ktorej kontrolór 
odporučil pomôcť KŠK tak, aby mohla byť telocvičňa čo najskôr skolaudovaná. 
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Čupka – navrhol hlasovať oddelene o obidvoch návrhoch uznesení. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť KŠK o riešenie havarijného 
stavu strechy v objekte Janotova 12 a dofinancovanie kolaudácie novej telocvične a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Procedurálny návrh poslanca Čupku – hlasovať o návrhoch uznesenia oddelene: 
 
Hlasovanie o časti A. návrhu uznesenia -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
Hlasovanie o časti B. návrhu uznesenia -  prítomní: 7   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 3 
Časť B. návrhu uznesenia pri hlasovaní nezískala dostatočný počet hlasov na jej schválenie. 
 
K bodu 14  
Materiál Informácia o prieskume trhu v súvislosti s návrhom realizačného plánu bezplatného 
vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves uviedol prednosta. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o prieskume trhu  
v súvislosti s návrhom realizačného plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a 
odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 15  
Materiál Odmeny členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2014 bol prerokovaný bez úvodného 
slova. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala odmenu členom komisií - neposlancom  
za 1. polrok 2014 a odporúča starostke schváliť odmenu nasledovne: 
 
Ing. Zuzane Hudekovej                (kom. ŽP)    17 €            
Šárke Horáčkovej    (kom. ŽP)  33 €            
Ing. Jánovi Černákovi                 (kom. VPBD)  41 €  
Ing. Emilovi Polickému    (kom. BSZ)  49 €  
RNDr. Marte Petrášovej     (kom. ŠM)  41 €     
Mgr. Rite Csenkeyovej                        (kom. KM)  41 €                      
Doc. Eugenovi Prochácovi       (kom. KM)  37 €           
PhDr. Viere Pischovej              (kom. KM)  41 €  
Mgr. Petrovi Nagyovi                              (kom. Š)  41 €            
Mgr. Richardovi Savčinskému                (kom. Š)  41 €                     
Mgr. Dušanovi Dedečekovi                     (kom. Š)  33 €                     
Ing. Ľubošovi Dobšovičovi      (kom. VÚP)  13 €            
Ing. Vladimírovi Dullovi          (kom. VÚP)  41 €           
Ing. arch. Petrovi Vaškovičovi       (kom. VÚP)  37 €   
Ing. JUDr. Eduardovi Hulíkovi      (kom. VÚP)  29 €  
Ing. Rastislavovi Podhorcovi                   (kom. F)     0 € 
Ing. Petrovi Sedlákovi                             (kom. F)  49 € 
Ing. Monike Solárovej                  (kom. F)  37 € 
 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 16  
Diskusia:   
Schinglerová – pochválila spracovateľov materiálu k bodu č. 14 za veľmi dobre odvedenú prácu. 
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24. 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                              MUDr. Dana Čahojová 
 


