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

 
 

Z Á P I S N I C A 
zo 16.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
dňa  15. 06. 2021 

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

 
1. Plnenie uznesení splatných k 19. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020. 
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 

dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 
30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 
25.06.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme 
bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov 
neslúžiacich na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo 
dňa 05.04.2011. 

7. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves - aktualizovaná verzia. 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
9. Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN 

č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku.  
10. Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

11. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
12. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.05.2021. 
 
 

- - - - - 
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16. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,07 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.  
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Magáta 
a Savčinského.                   
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o programe podľa pozvánky miestna rada schválila. 
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Zástupca starostu Záhradník navrhol ako predkladateľ bodu 10 jeho presun za bod 2. 
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0  
 
P. starostka informovala, že v rámci bodu rôzne by chcela informovať o žiadosti Rodinného 
centra Klbka o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania za roky 2017,2018 a 2019. 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 19. zasadnutiu MiZ uviedla podrobnejšie starostka.   
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných 
k 19. zasadnutiu MiZ. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 2 
Materiál Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 uviedla 
podrobnejšie starostka starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Magát – máme správu audítora?  
Starostka – nemáme, ale do miestneho zastupiteľstva bude pripravená. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh záverečného účtu mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 1 

 
K bodu 3 
Materiál Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 
sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) uviedla prednostka. 
 



3 

Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)  a 
odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 4 
Materiál Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a odporúča materiál predložiť do miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 5 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme 
bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Miestny kontrolór Hrádek – naše nariadenie je naviazané na nariadenie hlavného mesta 
Bratislavy, čo sa spomína aj v § 2 ods. 1. V prípade zmeny nariadenia mesta by sa muselo meniť 
aj nariadenie mestskej časti. Odporúča napr. dĺžku nájmu, prípadne náležiosti žiadosti uviesť 
v našom nariadení, aby sa zmenou nariadenia mesta nemuselo hneď meniť aj naše nariadenie. 
Podobne by to bolo, keby mesto napr. prečíslovalo paragrafy. 
Starostka – stojí to za uváženie. Mesto chystá novelu, keďže prijalo novú koncepciu nakladania 
s bytmi.   
Magát – pýtal sa, či je nariadenie zverejnené a dokedy je termín na vysporiadanie sa 
s pripomienkami. Komisia prečo obsahuje zamestnancov úradu a nie napr. občanov? 
V Podunajských Biskupiciach majú zástupcu obyvateľov v komisii. 
Prednostka MÚ – termín na pripomienky je 21. jún 2021 do 12 hod. Pokiaľ sa týka komisie, 
tak je to návrh a skúmali sme aj iné mestské časti a tam boli komisie zložené z poslancov 
a zamestnancov mestskej časti. Treba zvážiť, či zástupcovia občanov tam majú byť navrhnutí. 
Poslanci samozrejme môžu navrhnúť aj iné možnosti.  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo vlastníctve a v správe 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva vo variante 2. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 6 
Materiál Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na 
podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011 
uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 o výške 
nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo variante 2. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 1 

 
 
K bodu 7 
Materiál Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Správa o plnení programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia  a 
odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
 
K bodu 8 
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves 
uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných 
zmlúv na pozemky v 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 9 
Materiál Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN 
č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku uviedla 
prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Kovács – na základe jeho žiadosti mu umožníme použiť stánok na jeho potreby? Inak nie je 
proti tomu, načo má slúžiť, teda na výrobu pizze.  
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Starostka – stánky sú vlastníctve a evidované ako stavby. Ich odstránenie je problematické, 
preto odporúčame predĺžiť do roku 2022. 
Miestny kontrolór Hrádek – zaujímal sa o poplatky.  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pána Guido Paradiso 
o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre 
umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 10 
Materiál Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedol zástupca starostu. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku č. 3 k Poriadku 
odmeňovania poslancov  a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 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 11 
Materiál Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62 uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom dráh Školskej 
plavárne na Majerníkovej 62 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 12 - Rôzne 
1. Starostka uviedla materiál Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o odpustenie nedoplatku 

z vyúčtovania za roky 2017, 2018 a 2019 a vysvetlila, prečo ho odporúča zaradiť do 
programu rokovania najbližšieho miestneho zastupiteľstva. 

Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál žiadosť Rodinného centra 
Dlháčik o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania za roky 2017, 2018 a 2019 a odporúča materiál 
spracovať a predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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2. Poslanec Kovács sa pýtal čo bude kapitálovými financiami, ktoré boli schválené na materské 

školy. Ak ich nevyužijeme na pôvodný účel nebolo by zlé ich použiť na inú rekonštrukciu. 
Starostka – pôjdu späť do rezervného fondu, keďže sme viazaní uznesením miestneho 
zastupiteľstva. 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 
 
Starostka ukončila 16. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 14,58 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.  
Ing. Peter Magát                            ...................................................... 
 
                              v. r. 
Mgr. Richard Savčinský             ......................................................                                                  


