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 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 
 

Z Á P I S N I C A 
z 19.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
dňa  25. 01. 2022 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 
1. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu 

„Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 v 
Bratislave - Karlovej Vsi. 

 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 

- - - - - 
 
 
 
19. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,05 hod. otvorila starostka 
Dana Čahojová (ďalej len „starostka“) formou videokonferencie  za prítomnosti zástupcu 
starostky JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka (ďalej len „zástupca starostu“ alebo 
„Záhradník“), prednostky miestneho úradu JUDr. Jany Mucskovej (ďalej len „prednostka MÚ“) 
a miestneho kontrolóra JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. (ďalej len „miestny kontrolór 
Hrádek“). Starostka privítala pripojených poslancov. Konštatovala, že podľa počtu pripojených 
poslancov je miestna rada uznášaniaschopná. Zo zasadania sa ospravedlnil poslanec Vician. 
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Buzáša a Magáta.                   
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o programe podľa pozvánky miestna rada schválila. 
Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 1 
Materiál Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves 
projektu „Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 v 
Bratislave - Karlovej Vsi uviedla podrobnejšie prednostka.   
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Kovács – prečo sa zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo? 
Zemanová – výzva bola otvorená po decembrovom zastupiteľstve. 
Kovács – je zoznam projektov, do ktorých sa chceme zapojiť? 
Starostka – sledujeme všetky výzvy, aby sme boli pripravení na tie, ktoré máme spracované. 
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Savčinský – víta túto iniciatívu. Aká je nádej, že budeme úspešní? 
Starostka – my môžeme len dúfať, že  nás vyberú. 
Zemanová – ďakuje všetkým, ktorí pripravujú tieto „výstavbové“ projekty. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spolufinancovanie 
z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Rekonštrukcia bežeckého oválu v 
športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 v Bratislave - Karlovej Vsi a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
Starostka ukončila 19. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 13,17 hod. a 
poďakovala zúčastneným za ich účasť. 
 
 
 
 
Dana Čahojová, v. r.     JUDr. Jana Mucsková, v. r. 
starostka      prednostka   
         
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci referátu organizačného a správy registratúry 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
        v. r.  
Mgr. Peter Buzáš                            ...................................................... 
 
                              v. r. 
Ing. Peter Magát              ......................................................                                                  


