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Zápisnica 
z 25. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

konaného dňa 24.05.2022 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 komisie a programu rokovania MiZ. 

 

1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 

kontrolóra a náležitosti prihlášky. 

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

 

- - - - - 

 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  

B. Záhradník - vicestarosta: Je 24. máj 2022, otváram 25. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v 8. volebnom období. Vítam vás na tomto rokovaní a 

konštatujem, že podľa počtu podpísaných a prítomných poslancov je miestne zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné.  

Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnili poslanci, pán Vician a pani poslankyňa Petrová. 

Je ešte niekto ospravedlnený, máte vedomosť, že niekto nepríde? Tak aj pani Hudákovú 

ospravedlňujeme. Ešte organizačné oddelenie máte nejakú informáciu? O týchto dvoch, 

respektíve troch. Aj pán Kovács, ďakujem. Takže štyria. 

Voľba overovateľov zápisnice. 

B. Záhradník - vicestarosta: Dobre, pristúpime teraz k schváleniu overovateľov zápisnice a 

návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhujem schváliť poslancov, pána poslanca 

Kmeťka a pána poslanca Kotala. Kotala nevidíme, potom nasleduje pán Kovács, ten je 

neprítomný a pani Magátová. Môže pani Magátová? Dobre, takže budeme hlasovať o 

overovateľoch zápisnice, ktorými navrhujem pána Kmeťka a pani Magátovú. Prosím, 

prezentujte sa a hlasujme.  

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, 16 poslancov za, nikto nebol proti, jeden sa 

zdržal. Takže overovateľov zápisnice sme schválili. 

 

Voľba návrhovej komisie. 

B. Záhradník - vicestarosta: Teraz nasleduje schválenie návrhovej komisie. Navrhujem do 

tejto komisie schváliť poslancov pána Hrdu, pána Lenča a pani Melušovú Kutarňovú. Vy už ste 

si sadli, dôsledne, sú nejaké iné návrhy? Predpokladám, že nie, takže vás poprosím aby sme 

hlasovali o zložení návrhovej komisie tak ako som ju prečítal. 
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B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že návrhovú komisiu sme schválili.  

 

Schválenie programu rokovania MiZ. 

B. Záhradník - vicestarosta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz 

k schváleniu programu dnešného zasadnutia. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. 

Podľa ostatnej novely zákona 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení sa hlasuje najprv o 

programe tak ako bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 

Následne je možné hlasovať o všetkých ďalších zmenách, teda vypustení, prípadne doplnení 

bodov programu, avšak k tomu je potrebné, aby o týchto zmenách hlasovala nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, teda v našom prípade musí byť za každú navrhovanú zmenu 13 

poslancov. Teraz dávam hlasovať o programe tak ako bol vyvesený na úradnej tabuli a 

zverejnený na webovom sídle mestskej časti. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 19 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, 

konštatujem, že program tak ako bol zverejnený sme schválili. Sú, prosím, ďalšie návrhy na 

zmeny programu? Ak nie sú, tak konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. 

Dovoľte mi, aby som na úvod ešte ospravedlnil pani starostku, ktorá sa momentálne zúčastňuje 

rokovania politického grémia s pánom primátorom a v prípade, ak by sme dlhšie rokovali, tak 

sa pripojí k nášmu rokovaniu. A pani prednostka je práceneschopná, takže dnes teda v takejto, 

by som povedal, oklieštenej verzii. Verím, že nám to odpustíte a o to rýchlejšie zvládneme kolo, 

ktoré má len jeden bod a to je návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  

 

Bod 1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves, vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Poprosím pána spracovateľa, pána Kosnáča, ak by možno pár 

slov na uvedenie materiálu. Ďakujem. 

G. Kosnáč: Ďakujem za slovo. Predpokladám, že ste si prečítali dôvodovú správu, v ktorej sa 

konštatuje, že k 31. 8. končí súčasnému pánovi kontrolórovi funkčné obdobie. 6-ročné funkčné 

obdobie a z toho dôvodu treba pripraviť podklady na vyhlásenie voľby, pre voľbu kontrolóra 

na ďalšie funkčné obdobie. Funkčné obdobie je 6-ročné a zákon pomerne striktne vymedzuje 

čas, kedy miestne zastupiteľstvo túto voľbu má uskutočniť. Je to posledných 60 dní pred 

koncom funkčného obdobia, teda v tom období pred koncom funkčného obdobia a minimálne 

40 dní pred voľbou treba vyhlásiť termín a určiť predpoklady pre výkon funkcie miestneho 

kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidátov. Tieto podklady máte v materiáloch, takže ak by 

bolo treba ešte niečo vysvetliť, vysvetlím. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne pánovi Kosnáčovi za uvedenie materiálu a 

otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 

S. Hrda: Chcel som sa spýtať, kedy bude určený termín voľby a my ako poslanci sa dozvieme  

o kandidátoch viac.  

B. Záhradník - vicestarosta: Pán Kosnáč, môžeš odpovedať. 
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G. Kosnáč: Áno, ten termín voľby je ustanovený aj v  návrhu uznesenia, bude to 6. júl, streda 

6. júl 2022. A je aj v návrhu uznesenia voľba komisie poslancov, ktorá otvára obálky. Táto 

skonštatuje, či účastníci, ktorí sa prihlásili, splnili všetky náležitosti. A ďalej sa predpokladá, 

že poslancom, ale iba poslancom pošleme podklady, ktoré jednotliví kandidáti nám dali. Tie 

nebudú zverejňované kvôli platnému zákonu, ale o kandidátoch sa dozviete takýmto spôsobom. 

B. Záhradník - vicestarosta: A možno pre doplnenie, že tá voľba potom prebieha tak, že tí 

kandidáti sú vlastne prítomní a zastupiteľstvo ich vypočuje. To je verejné rokovanie. 

G. Kosnáč: Tam potom komisia môže navrhnúť, podľa počtu prihlásených, že koľko priestoru, 

koľko minút sa dá jednotlivým kandidátom na to, aby sa predstavili.  

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ako vidíte, v tom bode E) uznesenia mali by 

sme sa dohodnúť aj na tej poslaneckej komisii na otvorenie obálok. Tak tam by som poprosil 

poslanecké kluby o personálne návrhy, aby sme mohli už pri hlasovaní zároveň schváliť aj 

členov komisie. Takže pán poslanec Horecký, nech sa páči. 

J. Horecký: Chcem sa spýtať a dokedy máme nejaký termín na toto? 

B. Záhradník - vicestarosta: Teraz. Čo môžeš urobiť, dnes, neodkladajme. Komisia je bod 

uznesenia, mali by sme sa na tom dohodnúť. Takže prípadne poprosím poslanecké kluby alebo 

jednotlivých poslancov, ktorí majú záujem byť členmi tejto komisie, aby sa prihlásili. My sme 

navrhli 3-člennú komisiu, ale ak je nejaká vôľa, môže to byť samozrejme aj komisia širšia. 

Takže nechávam trochu čas na poradu v rámci poslaneckých klubov a kto bude mať prvý 

nomináciu, tak vás poprosím, aby ste sa prihlásili. Pán poslanec Horecký, ty sa hlásiš, alebo? 

J. Horecký: Ja sa hlásim. 

B. Záhradník - vicestarosta: Tak nech sa páči, hovor. 

Horecký: Takže za poslanecký klub Naša Bratislava navrhujeme Peter Buzáš a Juraj Kmeťko. 

B. Záhradník - vicestarosta: Peter Buzáš, Juraj Kmeťko. Poprosím za poslanecký klub Tím 

Vallo. Ak môžeme nomináciu. Pani Hudáková a pán Šmotlák. Mali by sme 5 asi, aby to nebolo, 

hej, pani Petra Hudáková, Anton Šmotlák. 

Zatiaľ teda mám poznačení, pán Peter Buzáš, Juraj Kmeťko, Petra Hudáková, Anton Šmotlák 

a pani Melušová Kutarňová. Zatiaľ je päť. 

J. Horecký: Tak ešte teda za nás Jozef Marek. 

B. Záhradník - vicestarosta: Jozef Marek. Ešte niekto sa chce prihlásiť? Dobre, tak môže byť, 

podľa mňa aj 6-členná komisia nie je asi problém. Predpokladám, že si vykoná svoju prácu, 

otvorí obálky, oboznámi sa a navrhne potom postup na rokovaní zastupiteľstva. Takže 

opakujem, že do bodu E) volí komisiu, pre návrhovú komisiu teda konštatujem, že padli návrhy 

na nomináciu pána Buzáša, Kmeťka, Hudákovú, Šmotlák, Melušová Kutarňová a Jozef Marek. 

Dobre, ešte niekto, prosím, do diskusie? Dobre, teda ak sa nikto ďalší nehlási, končím diskusiu 

k tomuto bodu programu a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

Z. Melušová Kutarňová: Takže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie, že miestnemu kontrolórovi zaniká funkcia 

31.8.2022. Vyhlasuje termín voľby miestneho kontrolóra na 6. júl 2022, určuje predpoklady 

ako sú v návrhu. Schvaľuje zverejnenie oznamu, termín nástupu do funkcie a spôsob konania 
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voľby a volí komisiu z poslancov miestneho zastupiteľstva na otváranie obálok a to pánov 

poslancov a poslankyne Buzáš, Kmeťko, Marek, Hudáková, Šmotlák a Melušová  Kutarňová. 

B. Záhradník - vicestarosta: Takže nech sa páči, prezentujte sa a hlasujme.  

B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 18 poslancov za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, 

konštatujem, že uznesenie k návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra 

mestskej časti Karlova Ves sme schválili. 

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

B. Záhradník - vicestarosta: A týmto sme vyčerpali program dnešného miestneho 

zastupiteľstva. Je 16 hodín a 18 minút a ja vážené dámy, pani poslankyne a poslanci vám 

ďakujem pekne za účasť a končím rokovanie dnešného zastupiteľstva. Dovidenia. 

 

 

 

 

v. r.       v. r. 

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

      prednostka            starostka 

 
         

         v. r. 

Overovatelia: Ing. Juraj Kmeťko    …………………………………………. 
 

         v. r. 

MUDr. Martina Magátová   ……………………………………….… 
 


