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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 25.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa  14. 10. 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 27. zasadnutiu MiZ 2014  
2. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 
3. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie 

vodných plavidiel v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
4. Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, 

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

vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti 
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy školských zariadení  

na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 
7. Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2014 
8. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2014 
9. Rôzne 

 
Ukončenie zasadnutia 
 
 
 
25. 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, PhDr. 
Schinglerovej.. 
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Ing. Čupku a p. Turana.  
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Poslankyňa Čahojová navrhla doplniť 
program o materiál: „Pravidlá prideľovania času využívania bazénu“ ako bod 2a. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Takto upravený program  miestna rada schválila. 
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 27. 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 27. 
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 na zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Čahojová – navrhla v zmysle stanovísk niektorých komisií zmeniť formuláciu „ ..vo forme 
stenografického záznamu ..“ na „ ..vo forme prepisu stenografického záznamu.. “. 
Starostka – je to skôr vecou spresnenia formulácie, ale myslí si, že každý vie, čo sa tým myslí. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rokovacieho 
poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti 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 2a 
Materiál Pravidlá prideľovania času využívania bazénu uviedla poslankyňa Čahojová. Pripomenula, že 
materiál vznikol na podnet vystúpenia p. Alárovej na ostatnom MiZ v zmysle prijatého uznesenia 
MiZ.  
K prerokovaniu materiálu bol prizvaný JUDr. Kašuba, vedúci referátu legislatívno-právneho 
a súdnych sporov a Bc. Osrmanová – vedúca referátu podnikateľských činností, obchodných služieb 
a nebytových priestorov. 
Diskusia:  
Starostka – podotkla, že miestny úrad a aj ona samotná sa snažili vyjsť p. Alárovej v ústrety 
a naposledy aj na základe rozhodnutia MiZ sa uskutočnilo rokovanie za účelom dosiahnutia dohody 
o využívanie bazéna. Následne ako bola takáto dohoda dosiahnutá, prišla p. Alárová oznámiť, že si to 
rozmyslela a že s ňou nesúhlasí. 
Čahojová – navrhla MiR, aby si osvojila doplňujúce návrhy a pripomienky, tak ako sú uvedené v jej 
materiály a vysvetlila prečo to považuje za vhodné. V tomto zmysle navrhne aj uznesenie. 
Čupka – vyjadril svoje pochybnosti a nesúhlas s niektorými jej návrhmi. 
Starostka – podľa nej sa udial zlý precedens, došlo k zdržaniu celého procesu podpisovania zmlúv. 
Uznesenie: 
Návrh uznesenia poslankyne Čahojovej: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Pravidlá prideľovania času 
využívania bazénu 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 3 
Materiál Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie 
vodných plavidiel v k.ú. Bratislava – Karlova Ves uviedol prednosta.  
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie vodných plavidiel v k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 4 
Materiál Žiadosť Bc. Devany Pytlovej o nájom pozemku pri bytovom dome Hany Meličkovej 22, 
Bratislava – Karlova Ves (na predzáhradku) uviedol prednosta.  
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
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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: 6   za: 2  proti: 0  zdržal sa: 4 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
K bodu 5 
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: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
K bodu 6 
Materiál Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy školských zariadení  
na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. uviedol 
prednosta.  
Diskusia: nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Vyčlenenie finančných prostriedkov 
z Fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ  
A. Dubčeka na Majerníkovej ul. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 7  
Materiál Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2014 uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala návrh na odmenu predsedom komisií 
miestneho zastupiteľstva za 3. štvrťrok 2014 a schvaľuje odmenu predsedom komisií  
za 3. štvrťrok  2014 nasledovne: 
 
JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi      238,- € 
Bc. P. Buzášovi                            119,- € 
Ing. L. Bartošovi                          179,- € 
Mgr. M. Zajacovi                         238,- € 
Mgr. J. Sekáčovej                         119- € 
Ing. P. Nagyovej-Džerengovej     119,- € 
MUDr. D. Čahojovej                    149,- € 
Ing. I. Bendíkovi                           179,- € 
PhDr. Schinglerovej                      119,- € 
 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Materiál Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2014 uviedol prednosta.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena miestnej kontrolórke za 3. 
štvrťrok 2014 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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25. zasadnutie miestnej rady ukončila starostka o 13.40 h a  poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Iveta Hanulíková      JUDr. Rastislav Velček 
starostka       prednosta   
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Čupka                              Štefan Turan 
 


