Zápisnica
z 22. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
konaného dňa 25.01.2022 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej
miestnosti č. 231, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, formou videokonferencie
__________________________________________________________________________________
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----Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
D. Čahojová – starostka: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poslanci. Vítam vás
na dvadsiatom druhom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves. Dnes na mimoriadnom. Je dvadsiaty piaty január v roku 2022 a tu prítomní v miestnosti
miestnej rady sú aj kolegovia z miestneho úradu, pán kontrolór a plus zástupcovia
organizačného útvaru a technického, technickej podpory, aby takéto online zasadnutie mohlo
prebehnúť, celý nám ho zabezpečujú. Okrem toho je tu prítomná pani prednostka a dvaja
poslanci, členovia miestnej rady, pán poslanec Magát a pán poslanec Buzáš, ktorých by sme
tým pádom navrhli aj za členov návrhovej komisie, aby sme to mali ľahšie. Vážení kolegovia,
sme uznášania schopní, dostali ste pozvánku s jedným bodom programu, takže dúfajme, že
nebudeme tuná tráviť hodiny času. Z dnešného zastupiteľstva mimoriadneho sa odstúpili,
ospravedlnili pán poslanec Vician a pani poslankyňa Záhradníková písomne. Je ešte niekto
ospravedlnený o kom by ste vedeli? Nie, nikto sa nehlási.
Voľba overovateľov zápisnice.
D. Čahojová – starostka: Takže, takže môžeme pristúpiť k schváleniu overovateľov zápisnice
a členov návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca Ganza,
kameru má vypnutú, ale asi je tu prítomný. Pán poslanec Ganz, súhlasíte s tým, aby ste boli
zvolený za overovateľa zápisnice? Pán poslanec Ganz?
M. Ganz: Áno.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. A pána poslanca Magáta. Pán poslanec Magát? Súhlasí,
dobre. Takže teraz budeme hlasovať o overovateľa zápisnice, za ktorých sú navrhnutí pán
poslanec Ganz a pán poslanec Magát. Prosím, aby ste sa zaprezentovali a hlasovali.
Muž: A môžeme aj stláčať niečo ono akože?
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D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste si vypli mikrofón tí, ktorí máte. Za osemnásť
prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec. Prítomných devätnásť
poslancov, takže sme odhlasovali a zvolili overovateľov zápisnice pána poslanca Ganza a pána
poslanca Magáta. Hlasovacie zariadenie nám funguje, ďakujem vám veľmi pekne.
Voľba návrhovej komisie.
D. Čahojová – starostka: Ďalej budeme hlasovať o členoch návrhovej komisie. Za členov
návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Záhradníka a pána poslanca Buzáša. Prosím, aby
ste sa zaprezentovali a odhlasovali týchto dvoch členov návrhovej komisie, nech sa páči. Za
osemnásť členov návrhovej komisie, proti nebol nik, zdržal sa jeden, prítomní devätnásti
poslanci, veľmi pekne ďakujeme. Máme zvolenú návrhovú komisiu.
Schválenie programu rokovania MiZ.
D. Čahojová – starostka: Teraz vážení kolegovia, vážené kolegyne a vážení kolegovia
pristúpime k nášmu programu a tým je jediný bod, ktorý ste dostali aj v znení pozvánky a to je
Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
projektu rekonštrukcie bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 v
Bratislave - Karlovej Vsi a bod rôzne. Ďakujem, takže takúto ste dostali pozvánku o tomto
programe budeme hlasovať. Nech sa páči, zaprezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa
nik, uznesenie bolo schválené, tak, ako sme teda vám program zaslali. Má niekto nejaký iný
návrh? Nikto sa nehlási, takže môžeme pokračovať. Pani poslankyňa Zemanová sa hlási,
pardón.
A. Zemanová: Ďakujem. Ja by som sa len chcela uistiť, či nahrávame lebo ani sa nás to
nepýtalo, keď sme vstupovali, ani teraz nikde nesvieti, že je recording in progress, tak sa chcem
opýtať.
D. Čahojová – starostka: Je to veľmi dôležité, hneď odpoviem. Nahráva sa.
A. Zemanová: Ďakujem.
Bod 1. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves
projektu „Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 6062 v Bratislave - Karlovej Vsi.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za poznámku dôležitú. Takže pristúpime
priamo k programu. Tým je návrh na spolufinancovanie ďalšieho zo športových projektov našej
mestskej časti. Predkladateľom je pani prednostka, pani JUDr. Mucsková, odovzdávam jej
týmto slovo. Nech sa páči pani prednostka. Máte slovo.
J. Mucsková - prednostka: Ďakujem pekne za slovo. Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.
decembra 2021 výzvu, konkrétne výzvu v rámci programu výstavba rekonštrukcia a
modernizácia športovej infraštruktúry a to s dátumom uzavretia výzvy 31. januára 2022.
Mestská časť by chcela prostredníctvom tejto výzvy získať finančné prostriedky, ktoré by
použila na spolufinancovanie projektu, ktorý má pripravený, a ktorý bol spracovaný v mesiaci
november 2021. Ide o projekt rekonštrukcie a modernizácie športového povrchu, konkrétne
bežeckého oválu v areáli na Majerníkovej v Karlovej Vsi. Konkrétne predmetom teda tohto
projektu je výmena už zastaralého antukového povrchu za moderný tartanový kvalitný povrch
spolu aj s ďalšími prvkami, ktoré by mohli byť využívané pre atletické disciplíny ako je skok
do diaľky a vrh guľou. Jednou z týchto podmienok pre to, aby sme mohli byť úspešní a pripojiť
sa k tejto výzve je schválenie povinného spolufinancovania a to vo výške 40 percent
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žiadateľom, teda mestskou časťou. Z celkovej, z celkových oprávnených nákladov, ktoré
predstavujú podľa projektu sumu 391 733,74 eur s DPH a predstavuje teda tento povinný podiel
40 percent sumu 156 694 eur a teda v nadväznosti na tieto sumy by som iba zopakovala, že
alebo uviedla, že teda výška príspevku, ktorý by mestská časť týmto mohla získať z fondu na
podporu športu je suma 235 040 eur. V zmysle vlastne týchto skutočností predkladáme aj návrh
uznesenia tak, ako ste ho dostali v písomnom vyhotovení.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Možno je ešte potrebné
doplniť, že týmto uznesením, schválením tohoto uznesenia nemeníme náš rozpočet mestskej
časti. My sme s čiastkou na spolufinancovanie takýchto projektov počítali prezieravo, ale táto
výzva vyžaduje, aby bol konkrétny projekt uvedený aj v znení rozpočtu. Čiže jedná sa len o
takú o formálnu úpravu rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne pani prednostka. Otváram k tomuto
bodu diskusiu, nech sa páči. Do diskusie sa nikto nehlási, asi nám je všetkým všetko jasné.
Čiastka nie je malá, budeme sa snažiť zohnať peniaze aj z iných zdrojov, aby sme ušetrili
vlastné prostriedky a mohli pokračovať v rozvoji aj iných častí našej peknej mestskej časti.
Takže veľmi pekne ďakujem, že ste sa pripravili na toto zastupiteľstvo, uzatváram diskusiu a
prosím členov návrhovej komisie, aby predniesol návrhy uznesenia, ďakujem.
P. Buzáš: Ďakujem pani starostka. Takže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku tak, ďalej
je text ako ho máte v návrhu uznesenia, ktoré ste všetci obdržali, ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali
o takto predloženom návrhu, ďakujem.
Za dvadsaťjeden poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, prítomných dvadsaťjeden.
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujeme za podporu. Dúfajme, že budeme úspešní,
držme si palce.
Bod 2. Rôzne
Otváram ďalší bod rôzne. Má niekto niečo k bodu rôzne medzičasom? Nikto sa nehlási. Vážení,
vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa prihlásili na toto
rokovanie miestneho zastupiteľstva. Nabudúce sa uvidíme už v riadnom termíne. Toto nám
pomohlo, lebo riadne uzatváranie výzvy je 31. januára. Veľmi pekne vám ďakujeme. Držme si
palce. Všetko dobré, pekný zvyšok dňa, dovidenia, ďakujeme.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

v. r.
…………………………………….
JUDr. Jana Mucsková
prednostka

v. r.
……………………………………..
Dana Čahojová
starostka

Overovatelia: Ing. Martin Ganz

v. r.
………………………………………….

Ing. Peter Magát

v. r.
……………………………………….…
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