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Zápisnica 
z 27. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

konaného dňa 06.07.2022 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej 

miestnosti č. 106, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

O B S A H 

Schválený program: 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej a volebnej komisie a programu rokovania MiZ. 

 

1. Voľba miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie jeho platu. 

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

 

- - - - - 

 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

D. Čahojová – starostka: To hlasovanie vyhlasujem za neplatné, skontrolujeme hlasovacie 

zariadenia a budeme hlasovanie opakovať. Veľmi ma to mrzí, ale pravdepodobne budeme 

musieť zainvestovať do nového, aspoň do týchto malých prístrojov. Už majú nejaký ten rok, 

no. Môžeme skúsiť znova? Ešte nie? Aha, pani Hudáková je už? Pán Vician. Pán Hrda, 

výborne. Takže veľmi pekne ďakujem. Ešte raz opakujeme hlasovanie.  

Voľba overovateľov zápisnice. 

D. Čahojová – starostka: Budeme voliť overovateľov zápisnice. Za tých sú navrhnutí pani 

poslankyňa Melušová Kutarňová a pán poslanec Savčinský. Nech sa páči, hlasujeme. 

D. Čahojová – starostka: Pani Hudáková, vy tam ste. Pán Vician, no dobre. Čiže namietate 

voči tomuto hlasovaniu? Dobre, prosím, skontrolovať hlasovacie zariadenie pána poslanca 

Viciana a inak za 13, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tým pádom máme zvolených 

overovateľov zápisnice.   

Voľba návrhovej a volebnej komisie. 

D. Čahojová – starostka: A teraz budeme hlasovať o návrhovej komisii, ktorá bude súčasne 

aj volebnou komisiou, pretože dnes budeme voliť miestneho kontrolóra. Do návrhovej 

a súčasne volebnej komisie navrhujeme, tiež podľa abecedného poradia, pani poslankyňu 

Hudákovú. Súhlasíte so svojou nomináciou? Pani poslankyňu Volkovú, súhlasí a pani 

poslankyňu Zemanovú. No, snáď to nebude veľmi dlho trvať. Hlási sa pán, aha, pán poslanec 

Vician má opravené hlasovacie zariadenie. Ďakujem veľmi pekne. Takže, zopakujem. 

Hlasujeme o návrhovej a súčasne volebnej komisii. Navrhujeme pani poslankyňu Hudákovú, 

pani poslankyňu Volkovú a pani poslankyňu Zemanovú. Pripravte si hlasovacie zariadenie, 

nech sa páči. Prezentujte sa a hlasujte. 
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D. Čahojová – starostka: Pani Hudáková tam je. Za 13 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 

poslanec. Uznesenie bolo schválené. Pani Hudáková, namietate? Chcete zápis? Vy ste tam boli. 

Pán Hrda. Poprosím do zápisnice uviesť, že pán Hrda hlasoval za. Budeme naozaj musieť 

zakúpiť nové tieto škatuľky. Pardon? No, myslím si, že s hlasovaním zatiaľ ešte sme neskončili.  

Schválenie programu rokovania MiZ. 

D. Čahojová – starostka: Budeme hlasovať, nasledujúce hlasovanie bude hlasovanie 

o programe dnešného stretnutia pracovného. Program je jednobodový a tým je, ako ste dostali 

v pozvánke. Je vyvesená na úradnej tabuli aj zverejnená na webovom sídle a tým je voľba 

miestneho kontrolóra. Najprv budeme teda hlasovať o tejto pozvánke tak, ako bola zverejnená. 

Nech sa páči, prosím. Prezentujte sa a hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Takže signalizujú to viacerí poslanci. Hlasujeme o programe. 

Budeme hlasovať bez hlasovacích zariadení. Budeme hlasovať zdvihnutím ruky. Takže toto 

hlasovanie elektronické vyhlasujem za zmätočné a budeme hlasovať zdvihnutím ruky. Kto je, 

kto súhlasí s návrhom programu tak, ako bol doručený v pozvánke a zverejnený na webovom 

sídle. Kto je za, nech dvihne ruku. Poprosím spočítať. 

Hlas: 15 za. 

D. Čahojová – starostka: Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Tým pádom sme 

schválili program tak, ako bol zverejnený a pýtam sa, že či má niekto nejaký iný návrh. Žiaden 

iný návrh nie je, tým konštatujem, že budeme pokračovať tak, ako sme si schválili program.  

 

Bod 1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie jeho 

platu. 

 

D. Čahojová – starostka: Vážené dámy, vážení páni, dnešné zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves má jediný bod programu, Voľba 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a určenie jeho platu. Poslanci 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na svojom 25. zasadnutí v máji, 24. mája tohto roku 

vyhlásilo deň konania voľby miestneho kontrolóra na 6. júl roku 2022. Zvolilo komisiu 

v zložení pán poslanec Buzáš, pani poslankyňa Hudáková, pán poslanec Kmeťko, pán poslanec 

Marek, pani poslankyňa Melušová Kutarňová a pán poslanec Šmotlák na to, aby, na otváranie 

obálok a na posúdenie správnosti dokladov, na posúdenie dokladov, ktoré boli povinné alebo 

ktoré zastupiteľstvo si odsúhlasilo požiadaviek uchádzača, aby sa mohol uchádzať o túto 

funkciu. Komisia zasadala 29. 6. a konštatovala, že bola doručená jedna obálka, zalepená 

obálka s nápisom neotvárať. Kandidát, ktorý sa prihlásil týmto spôsobom komisia konštatovala, 

že splnil podmienky na to, aby sa uchádzal o funkciu miestneho kontrolóra. Plat miestneho 

kontrolóra je zákonom stanovený veľmi striktne, teda presne. Stanovuje sa na základe súčinu 

priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021 a koeficientom, 

a koeficientu, ktorý vychádza z počtu obyvateľov našej obce, našej samosprávy. Výpočet platu 

miestneho kontrolóra máte v dôvodovej správe uvedený a môžeme teda pristúpiť 

k predstaveniu uchádzača, ktorý sa uchádza o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Karlova Ves. Životopis pána JUDr. Mgr. Hrádka, ktorý je jediným uchádzačom máte priložený 

v materiáli. Týmto pádom mu odovzdávam slovo ako uchádzačovi, aby sa vám predstavil, aby 

vám povedal to, čo považuje za dôležité. Nech sa páči, pán doktor, máte slovo. 
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M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka, vážené miestne 

zastupiteľstvo. Dlho som rozmýšľal, čo tu dneska poviem vzhľadom na to, že som jediný 

kandidát. Nech by som tu dneska povedal čokoľvek, myslím si, že by to nevyvážilo to, ako ma 

poznáte za posledné štyri roky, respektíve za posledných šesť rokov, akým spôsobom som 

vykonával funkciu kontrolóra, akým spôsobom som pristupoval k riešeniu vôbec problémov 

ako takých. Do budúcnosti chcem povedať, že budem rovnako tak, ako doteraz vykonávať 

funkciu kontrolóra a budem sa snažiť pôsobiť samozrejme preventívne, pretože myslím si, že 

prevencia je to najdôležitejšie, čiže podľa môjho názoru problému predchádzať ako ho potom 

ako kontrolór následne riešiť. Neviem, čo by som ešte o sebe povedal. Hovorím, poznáte ma, 

nechcem vás zbytočne zdržovať. Takže myslím si, že asi, asi som povedal úplne všetko, čo som 

povedať chcel. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa 

páči. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, tak diskusiu ukončujem a konštatujem, že tak, ako ste 

si schválili na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva, teda pri vyhlasovaní voľby 

miestneho kontrolóra, hlasovanie bude prebiehať podľa Rokovacieho poriadku mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. Bude prebiehať ako tajné. Komisia volebná bude vlastne tá istá, ktorú 

ste si osvedčili alebo zvolili ako Návrhovú komisiu. Bude zasadať v priestoroch front office, 

bývalého front officu. Čiže tam bude aj umiestnená volebná schránka a všetky materiály 

potrebné sú nachystané. Svojho kandidáta, ktorého budete voliť krúžkujeme. Krúžkujeme, 

dobre si pamätám? Čiže inak označený volebný hlasovací lístok bude označený ako neplatný. 

Takže tým pádom prosím Volebnú komisiu v zložení pani Hudáková, pani Volková, pani 

Zemanová, aby sa odobrali k Front Office a poprosím organizačné oddelenie, aby zabezpečilo 

urnu a hlasovacie lístky a vás, vážení kolegovia, aby ste vykonali túto voľbu. Ďakujem veľmi 

pekne.  

Ďakujem veľmi pekne. Pán Beňo oznámil, že ste hlasovanie ukončili. Prosím predsedníčku 

alebo predsedu návrhovej komisie, aby nám predniesla výsledok hlasovania. Nech sa páči. 

Mikrofón poprosíme podať. Ďakujem veľmi pekne. 

Návrhová komisia: Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás ako predsedníčka 

Volebnej komisie informovala o výsledkoch tajného hlasovania o voľbe miestneho kontrolóra. 

Teda prvého kola voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Počet 

vydaných hlasov, teda prítomných poslancov bol 16, počet odovzdaných hlasov, hlasovacích 

lístkov bolo 16, počet platných hlasovacích lístkov bolo 16 a počet neplatných hlasovacích 

lístkov bolo 0. Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov, teda pre 

jedného kandidáta, pána JUDr., Mgr., Miloslava Hrádka, LL. bolo 16. Takže záverom: Volebná 

komisia pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Karlova Ves konštatuje, že 

v tajnej voľbe bol zvolený pán Miloslav Hrádek s počtom hlasov 16 za miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. No, pán kontrolór, ja vám 

teda gratulujem naozaj. Myslím si, že takýto výsledok asi nikto nečakal, ani vy sám. Takže 

berte to ako veľkú dôveru aj od poslancov miestneho zastupiteľstva a hlavne teda aj očakávanie 

od obyvateľov Karlovej Vsi, že budete svoju funkciu vykonávať tak v ich v prospech a vlastne 

v zmysle vašich povinností voči miestnemu zastupiteľstvu. Ešte raz vám gratulujem a prosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. 

Návrhová komisia: Uznesenie k bodu voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves konštatuje, že 

Miloslav Hrádek bol zvolený v tajnej voľbe dňa 06. 07. 2022 za miestneho kontrolóra a dňom 

1. septembra 2022 sa ujíma funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Karlova 
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Ves. Po b) určuje miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Karlova Ves mesačný plat 

v sume podľa § 18c ods.1 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali 

o takto uvedenom návrhu.  

D. Čahojová – starostka: Dobre, takže to opätovne zlyhalo. Nemajú všetci. Hlasoval aj pán 

poslanec Griač a pán poslanec Hrda, ktorí tu neboli zaznamenaní, takže budeme opakovať 

hlasovanie a budeme hlasovať aklamačne, rukou. Nech sa páči, toto uznesenie elektronické 

vyhlasujem za zmätočné, hlasujeme opätovne. Kto je za takto predložený návrh uznesenia? 

Hlas: za 16. 

D. Čahojová – starostka: Kto bol proti? Kto sa zdržal? Ďakujem, uznesenie bolo jednohlasne 

schválené. Veľmi pekne vám ďakujem, vážené panie poslankyne a páni poslanci. Týmto sme 

vyčerpali rokovanie dnešného miestneho zastupiteľstva.  

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

D. Čahojová – starostka: Je 15 hodín 33 minút. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli 

a dovoľte mi záverom tohoto stretnutia vám všetkým zaželať pokojné leto, aby ste si našli čas 

na oddych so svojimi blízkymi, aby ste načerpali sily a doplnili zásoby zdravia a aby ste sa cítili 

dobre počas tohoto leta, lebo jeseň bude pracovná. Takže všetkým vám želám naozaj pekné 

dovolenkové obdobie. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť.  

 

 

 

 

 

v. r.       v. r. 

…………………………………….    …………………………………….. 
JUDr. Jana Mucsková    Dana Čahojová 

      prednostka            starostka 

 
         

         v. r. 

Overovatelia:  RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová   …………………………………………. 

 

         v. r. 
Mgr. Richard Savčinský              ……………………………………….… 

 

 

 


