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Zápisnica 
z 26. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

konaného dňa 28.06.2022 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves vo veľkej sále 

Karloveského centra kultúry, Molecova 2, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

O B S A H 

 

Pôvodný program: 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ.  

 

1. Plnenie uznesení splatných k 26. zasadnutiu MiZ.      

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022. 

4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2021. 

5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 

záväzným nariadením. 

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. 

8. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie 

odídenca. 

9. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a 

určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom 

období 2022 – 2026 (9. volebné obdobie). 

10. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. 

11. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte Majerníkova 60 v Bratislave. 

12. Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. 

Karlova Ves Jurajovi Pistovičovi. 

13. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. 

č. 1426/486 o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. 

Karlova Ves. 

14. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 

pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. 

15. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 

16. Žiadosť LUPY s. r. o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 12. 

17. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022. 

18. Informácia o vybavených interpeláciách. 

19. Rôzne. 
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20. Interpelácie. 

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

Dana Čahojová, v. r. 

starostka 

Informatívne materiály: 

1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2022. 

2. Ekonomika Školskej plavárne na Majerníkovej 62 od jej rekonštrukcie. 
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Schválený program: 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. 

 

1.    Plnenie uznesení splatných k 26. zasadnutiu MiZ.     str. 4 

2.  Správa o činnosti miestneho kontrolóra.      str. 5 

3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2021. (pôvodný bod 

4)            str. 6 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. (pôvodný 

bod 5)           str. 9 

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 

záväzným nariadením. (pôvodný bod 6)      str. 10 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. (pôvodný bod 

7)            str. 10 

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie 

odídenca. (pôvodný bod 8)        str. 11 

8. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a 

určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom 

období 2022 – 2026 (9. volebné obdobie). (pôvodný bod 9)    str. 12 

9. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. (pôvodný bod 10)  str. 13 

10. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte Majerníkova 60 v Bratislave. (pôvodný bod 11)    str. 13 

11. Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. 

Karlova Ves Jurajovi Pistovičovi. (pôvodný bod 12)     str. 14 

12. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. 

č. 1426/486 o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. 

Karlova Ves. (pôvodný bod 13)        str. 15 

13. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 

pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. (pôvodný bod 14)    str. 16 

14. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. (pôvodný bod 15)   str. 17 

15. Žiadosť LUPY s. r. o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 12. 

(pôvodný bod 16)         str. 17 

16. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022. (pôvodný bod 17) str. 18 

17. Informácia o vybavených interpeláciách. (pôvodný bod 18)    str. 19 

18. Rôzne. (pôvodný bod 19)        str. 19 

19. Interpelácie. (pôvodný bod 20)        str. 21  

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 21 

 

Informatívne materiály: 

1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2022. 

2. Ekonomika Školskej plavárne na Majerníkovej 62 od jej rekonštrukcie. 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Je 28. jún 2022 

a otváram 26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

v ôsmom volebnom období. Vítam vás, panie poslankyne, vážení páni poslanci. Vítam 

vedúcich oddelení a referátov miestneho úradu, zástupcov médií a ak sú tu, aj prítomných 

občanov. Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej listine konštatujem, že miestne 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu. Dovoľte mi, aby som na 

úvod ospravedlnil v prvom rade pani starostku, ktorá sa dnešného rokovania z rodinných 

dôvodov nebude môcť zúčastniť a ďalej sa na dnešné rokovanie alebo z dnešného rokovania sa 

písomne ospravedlnili poslanci a poslankyne pani Melušová Kutarňová, pán Petrinec, pán 

Kotál, pani Volková, pani Hudáková, pán Vician, pán Kovács, pani Zemanová a pán Šmotlák. 

Vzhľadom na pomerne vysoký počet ospravedlnených poslancov by som vás chcel poprosiť, 

keby sme teda vedeli počas celého rokovania zotrvať v miestnosti, nakoľko máme len tesne 

dosiahnuté kvórum uznášaniaschopnosti, aby sme teda mohli vyčerpať program. Pevne verím, 

že rokovanie bude konštruktívne a rýchle, a že to spolu zvládneme. Pristúpime teraz 

k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  

 

Voľba overovateľov zápisnice. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za overovateľov zápisnice navrhujem schváliť poslancov pána 

Mareka a pána Martinického. Toho tu nevidím. Potom nasleduje pani Petrová. Takže budeme 

hlasovať o overovateľoch zápisnice. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Zahlasovalo 12 poslancov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal, ale to nie sme 

uznášaniaschopní. Takže vás poprosím, mal niekto problém s hlasovacím zariadením? Pán 

poslanec Marek avizuje, takže vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. Vidím, už prišiel aj 

pán poslanec Martinický. Poprosím kolegov z IT oddelenia, keby skontrolovali hlasovacie 

zariadenie. Pán kolega Martinický, prišiel si 3 sekundy po tom, čo sme ťa chceli schváliť za 

overovateľa zápisnice, ale už to necháme u pani Petrovej, ak súhlasíte, dobre? Už to nebudeme 

meniť. Myslím si, že už je to len otázka pár sekúnd a zopakujeme si teda hlasovanie 

o overovateľoch zápisnice. Dobre, kolegovia, takže budeme hlasovať o overovateľoch 

zápisnice. Navrhnutý je pán poslanec Marek a pani poslankyňa Petrová. Nech sa páči, hlasujte. 

Ďakujem. 14 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto za nezdržal. Konštatujem, že 

overovateľov zápisnice sme schválili. 

 

Voľba návrhovej komisie. 

B. Záhradník - vicestarosta: Teraz budeme hlasovať o návrhovej komisii. Za členov 

návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov, pána poslanca Ganza, pána poslanca Kmeťka 

a pána poslanca Magáta. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, tak poprosím, aby sme o týchto troch 

kolegoch hlasovali. Ďakujem. 

B. Záhradník - vicestarosta: Áno, kolegovia avizujú, že im nefungovalo hlasovacie 

zariadenie. Pán poslanec Horecký a pán poslanec Martinický. Tak poprosím kolegov, keby 

možno baterky skontrolovali. Dobre. Takže vidím, že obidvaja kolegovia majú funkčné 

hlasovacie zariadenie, tak budeme musieť zopakovať aj hlasovanie o návrhovej komisii. Takže 

poprosím, aby ste teraz sa prezentovali a hlasovali. 
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B. Záhradník - vicestarosta: 13 poslancov bolo. 10 poslancov za, nikto nebol proti, 3 za 

zdržali. Teraz pán poslanec Hrda. Neviem, no. Vyzerá to, že baterky nám kolabujú vplyvom 

tepla. Dobre, ale návrhovú komisiu máme schválenú. Do zápisu môžeme uviesť teda, že pán 

poslanec Hrda sa nemohol zúčastniť. Zatiaľ môžeme pokračovať ďalej. 

 

Schválenie programu rokovania MiZ. 

B. Záhradník - vicestarosta: Vážení kolegovia, teraz pristúpime k schváleniu programu. 

Program ste obdržali v pozvánke na dnešné rokovanie. Podľa novely zákona 369 z roku 1990 

o obecnom zriadení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. apríla 2018 sa hlasuje najprv o programe 

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

je možné hlasovať o ďalších zmenách, o vypustení, prípadne doplnení programu. Avšak je 

potrebné, aby o týchto zmenách hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Teda 

v našom prípade za každú zmenu programu je potrebné, aby hlasovalo 13 poslancov. Takže 

teraz by sme pristúpili k hlasovaniu o programe tak, ako bol vyvesený na úradnej tabuli 

a zverejnený na webovom sídle mestskej časti. Poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že program sme schválili tak, ako bol zverejnený a teraz sa chcem spýtať, či má 

niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Nech sa páči, pán kontrolór. 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som požiadať 

zastupiteľstvo o stiahnutie bodu č. 3 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Uvediem 

zdôvodnenie. Vzhľadom na to, že mi končí funkčné obdobie 31. augusta, som pripravil Plán 

kontrolnej činnosti po konzultácii s organizačným oddelením. Pôvodne som tak vôbec nechcel 

urobiť vzhľadom na to, aby som nového kontrolóra, ktorého budete voliť budúci týždeň 

nezaväzoval nejakým plánom, ktorý v podstate ja pripravím. Vzhľadom na to, že sme to 

pripravili naozaj na poslednú chvíľu, sme nestihli lehotu na zverejnenie na webovom sídle 

a z toho dôvodu tento materiál žiadam o stiahnutie. S tým, že nový kontrolór si potom predloží 

v septembri svoj vlastný plán kontrolnej činnosti. Ďakujem pekne. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Takže máme tu návrh pána kontrolóra na 

stiahnutie bodu 3 z programu rokovania. Sú nejaké ďalšie návrhy na zmeny a doplnenie 

programu? Ak nie sú, tak dám hlasovať o vypustení bodu č. 3 Plán kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022 z programu dnešného rokovania zastupiteľstva. Prosím, 

prezentujte sa a hlasujte. 

B. Záhradník - vicestarosta: 13 poslancov za, nikto nebol proti, zdržal sa 1. Konštatujem, že 

sme schválili návrh na vypustenie bodu č. 3 z rokovania zastupiteľstva. Týmto pádom máme 

schválený programu a môžeme pristúpiť k pracovnej časti nášho rokovania. 

 

Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 26. zasadnutiu MiZ. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: 1. Bod je Plnenie uznesení splatných k 26. zasadnutiu miestneho 

zastupiteľstva. Poprosím pani prednostku o úvodné slovo. 

J. Mucsková - prednostka: Predkladáme vám pravidelnú informáciu o plnení uznesení 

prijatých miestnym zastupiteľstvom. K dnešnému dňu konania miestneho zastupiteľstva sú 

splatné dve uznesenia. Prvé sa týka prípravy materiálu, informatívneho materiálu k plánovaným 
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investičným zámerom, projektom, investíciám a projektovým dokumentáciám, ktorý 

predkladáme v štruktúre tak, ako je to schválené v uznesení. Ďalej to uznesenie, ktoré sa týka 

informovania o prijatých rozpočtových opatreniach. Bolo prijaté jedno rozpočtové opatrenie č. 

1 z roku 22 pani starostkou koncom apríla a samozrejme teda v súlade s uznesením miestneho 

zastupiteľstva. Informovali sme alebo bolo toto rozpočtové opatrenie o ňom informácia aj vo 

finančnej komisii a teraz ho predkladáme aj na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. Nevidím nikoho prihláseného, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov. 

B. Záhradník - vicestarosta: Áno, ďakujem pekne. Takže poprosím vás, prezentujte sa 

a hlasujte. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 13 poslancov, nikto nebol proti, zdržal sa 1. 

Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu programu sme schválili.  

 

Bod 2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra 

B. Záhradník - vicestarosta: Pristúpime k bodu 2 dnešného rokovania a tým je Správa 

o činnosti miestneho kontrolóra. Poprosím pána kontrolóra o úvodné slovo. 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, predkladám vám 

Správu o kontrolnej činnosti, ktorá sa vlastne skladá zo štyroch samostatných kontrol. Je to 

jedna kontrola vysporiadania práv a záväzkov po zrušenej príspevkovej organizácii Karloveský 

športový klub, kde som v podstate konštatoval, že zrušenie Karloveského športového klubu – 

príspevková organizácia prebehla v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Ďalšou kontrolou bola doplňujúca kontrola ku kontrole interných predpisov ohľadne 

ošetrovania úrazov. Tu bola vykonaná námatková kontrola simulovaného školského úrazu, kde 

bol tento simulovaný školský úraz simulovaný v dvoch materských školách a Spojenej škole 

Tilgnerova. Závery si môžete prečítať v správe, ale tiež môžem povedať, že v podstate prebehlo 

to tak, ako by som si to predstavoval, že to prebehnúť má. Iste budeme pripravovať teraz nový 

interný právny predpis, ktorý bude riešiť problematiku úrazov ako takých. Nielen na školách, 

ale aj na Miestnom úrade. Ďalej priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj v podmienkach 

Mestskej časti. Ako viete, poplatok za rozvoj sme tu riešili v podstate od začiatku tohto 

volebného obdobia. Boli do zastupiteľstva predložené viaceré správy v tejto veci a toto beriem 

ako kvázi záverečnú správu ohľadne poplatku za rozvoj a opäť konštatujem, že miestny úrad 

splnil všetky moje nejaké uložené opatrenia a tak, ako dneska prebieha proces vyrubovania 

poplatku za rozvoj, tak môžeme byť vzorom pre ostatné nielen mestské časti v Bratislave, ale 

aj obce a mnohé obce so mnou aj komunikujú a žiadajú, aby sme im nejakým spôsobom 

poradili, pretože s tým majú také isté problémy ako my na začiatku. A poslednou kontrolou 

bola pokračujúca kontrola procesu evidencie a vymáhania pohľadávok, kde opäť konštatujem, 

že v porovnaní s prvou správou kontrolovaný subjekt urobil značný pokrok a boli splnené 

všetky moje opatrenia, ktoré som kontrolovanému subjektu uložil. Ďakujem pekne. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Nevidím nikoho prihláseného, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Návrhová komisia: Hlasujeme o Správe kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra podľa 

predložených podkladov. 

B. Záhradník - vicestarosta: Nech sa páči, kolegovia, prezentujte sa a hlasujme. Za bolo 11 

poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ale pán Martinický teraz aj pán Griač. Tak poprosím 

kolegov. K tomu sa iba prihlási kto ešte nemal problém s hlasovacím zariadením. Richard, áno. 

Asi musíme robiť častejšie zastupiteľstvo, aby zariadenia boli v prevádzke. Takže myslím už 

aj pán kolega Griač má funkčné hlasovacie zariadenie. Takže vás poprosím o opätovné 

hlasovanie k uzneseniu, k Správe činnosti miestneho kontrolóra. Nech sa páči, prezentujme sa 

a hlasujme. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

 

Bod 3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2021 (v 

pôvodnom návrhu bod 4) 

 

B. Záhradník - vicestarosta: A pristúpime k bodu č. 4 a tým je Návrh záverečného účtu 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2022. Vážení kolegovia, záverečný účet je  asi 

jedným z hlavných bodov dnešného rokovania zastupiteľstva. Takže predkladáme vám 

v zákonnej lehote výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2021. Z predloženého materiálu 

je zrejmé, že mestská časť pozitívne alebo úspešne hospodárila, plnila svoje ciele a úlohy 

v súlade so schváleným rozpočtom a skončili sme hospodársky výsledok s prebytkom vo výške 

569 000 € a tento navrhujeme použiť ako transfer do rezervného fondu. K záverečnému účtu, 

keďže je to obsiahlejší materiál, je priložené aj stanovisko nezávislého audítora, ktorý auditoval 

naše hospodárenie a takisto je tam stanovisko miestneho kontrolóra. Takže po tej formálnej 

stránke je ten materiál kompletný a poprosím teraz pani prednostku ešte aby ma doplnila. 

Ďakujem. 

 

J. Mucsková - prednostka: Ja by som možno doplnila pána vicestarostu len v tom uviesť tak 

formálne. Ide teda o materiál, ktorý bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Je predkladaný v lehote tak, 

ako to hovorí zákon a v podstate sumarizuje hospodárenie mestskej časti za obdobie roka 2021. 

Možno teda len zopakujem. Je to veľmi rozsiahly materiál, čiže mali ste možnosť sa s ním 

oboznámiť, ale teda dôležité je povedať to, že ten výsledok hospodárenia je prebytkový, čo je 

pozitívna informácia. Takže materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, v miestnej rade 

s odporúčaním predložiť na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka a otváram diskusiu k tomuto 

materiálu. Ako prvý, nech sa páči, pán poslanec Hrda. 

S. Hrda: Ja som sa chcel spýtať, teda tá prebytková časť 560 000, ktorá sa dá do rezervného 

fondu, sa dá čerpať tento rok aj premiestniť do iných fondov, poprípade prenášať do ďalšieho 

roku, keď budeme asi znášať možno nejaké väčšie výpadky v rozpočte. Čiže je to taká otázka, 

že. 

B. Záhradník - vicestarosta: Môžem vám, pán poslanec aj odpovedať. Rezervný fond je ako 

keby tak možno laicky povedané taká špajza, v ktorej vlastne mestská časť sústreďuje prebytky 

zo svojho hospodárenia za predchádzajúce roky a následne z tejto špajze vlastne financuje 

v zmysle zákonných samozrejme obmedzení. Nedá sa rezervný fond okrem výnimočných 



Strana 8 z 21 
 

prípadov používať na bežné výdavky, ale hlavne teda kapitálové výdavky. V tomto prípade my 

vlastne budeme používať tieto finančné zdroje, ktoré ako keby prenesieme do rezervného fondu 

našim hlasovaním pri tomto bode záverečný účet, už budeme o nich hovoriť vlastne v ďalšom 

bode, kedy máme návrh na zmenu rozpočtu, kde vlastne budeme používať časť rezervného 

fondu práve na dofinancovanie niektorých investícií, najmä v oblasti školstva. Takže vlastne 

tie zdroje v podstate operatívne budeme používať práve na dotiahnutie niektorých investičných 

projektov, ktoré máme rozbehnuté a aj vzhľadom na situáciu, ktorá na stavebnom trhu je, aj 

vzhľadom na infláciu sa nám javí ako veľmi rozumné, aby sme všetky investície urýchlili 

a urobili ich ešte v cenách, ktoré sú akceptovateľné, lebo nevieme ten vývoj predpovedať alebo 

skôr teda očakávame, že ten vývoj bude negatívny. Pán poslanec Griač. 

J. Griač: Ja by som len chcel povedať, že som veľmi rád, že sa mi podarilo presadiť do rozpočtu 

položku bezbariérovej úpravy komunikácií. Nezlepšujeme tým mobilitu len zdravotne 

znevýhodneným, ale aj rodičom s kočíkom, seniorom a v konečnom dôsledku každému 

v Karlovej Vsi. Dúfam, že aj ďalšie zastupiteľstvo si túto tradíciu osvojí. Ďakujem. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Áno, myslím, že vďaka 

patrí aj tebe osobne, lebo si za tú časť programu nášho rozpočtu. Bojoval si, presadzoval záujmy 

nielen ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné, zdravotný hendikep, ale presne pre starších ľudí, pre 

mamičky s kočíkmi, pre všetkých, pre ktorých môže byť bariérový pohyb alebo cez prekážky 

problémový. Treba povedať, že tak ako minulý rok tá masívna úprava našich ciest a chodníkov 

na bezbariérovú úpravu prebehla, že pokračuje aj tento rok a že aj tento rok budú ďalšie úseky 

našich chodníkov realizované ako bezbariérové. Takže by sa tá situácia mala opäť zlepšiť, ale 

pevne verím, že už zostane tento bod, by som povedal programového rozpočtu, ako trvalou 

súčasťou našich finančných výdavkov a bude sa naozaj, budú sa odstraňovať bariéry všade tam, 

kde je to potrebné a nevyhnutné. A s faktickou pán poslanec Horecký, nech sa páči. 

J. Horecký: Ďakujem za slovo. Ako predseda poslaneckého klubu Naša Bratislava, ale 

jednoducho ako obyvateľ Karlovej Vsi by som chcel nášmu kolegovi Jozefovi Griačovi 

poďakovať, pretože viem, že on osobne prešiel cestičky, chodníčky po Karlovej Vsi. Zhotovil 

fotodokumentáciu, materiál a takýmto spôsobom konkrétnym a obdivuhodným sa dostal na 

svojom vozíčku a dosiahol ďalej než teda niektorí z nás na zdravých nohách a preto ti Jozef 

ďakujem aj v mene teda všetkých vozičkárov, kočikárov, starších ľudí a všetkých, ktorých si 

inšpiroval k tomu, že keď sa niečo chce, tak sa dá dosiahnuť. Veľká vďaka. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegovia, máme otvorenú 

diskusiu k záverečnému účtu. Ak sú ešte nejaké diskusné príspevky, otázky, tak sa pokúsime 

zodpovedať. Ak nie sú, materiál bol predmetom rokovaní aj poradných orgánov komisií, takže 

ste sa s ním mali možnosť oboznámiť. Ak nie sú ďalšie otázky, tak by som požiadal návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves za a) schvaľuje záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 

2021 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujme. Áno, 

áno kolegovia už avizujú, že je nefunkčné hlasovacie zariadenie. Takže poprosím komu 

nefungovalo. Pán poslanec Horecký, pán poslanec Hrda a pán poslanec Kmeťko. 

Nekontroloval, ale sme uznášaniaschopní, takže by sme mali mať dostatok. Len poprosím keby 

kolegovia skontrolovali pánovi poslancovi Horeckému aj pánovi poslancovi Hrdovi. Možno 

treba tak dlhšie podržať pri tom, ak hlasujete. Áno, nehovorím, že ste urobili chybu, len. Áno, 

hej. Pani prednostka mi tu šepká. Teraz využijem čas, že neviem, či nebude treba kúpiť nové 
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hlasovacie zariadenia, lebo tieto už sú staré. Ja si myslím, že možno tie baterky skontrolovať, 

ale už naozaj má svoje roky. Už si ho pamätáme pomerne dlho. Ďakujem. Áno. Od začiatku 

zastupiteľstva? Aha, dobre takže ešte raz poprosím, aby návrhová komisia prečítala návrh 

uznesenia a budeme hlasovať. Nech sa páči, pán poslanec Kmeťko. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves po a) schvaľuje záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 

2021 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ a po b) schvaľuje presun 

prebytku rozpočtu a presun zostatku finančných operácií za rok 2021 po vylúčení 

nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 569 114 € do rezervného 

fondu mestskej časti. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Kolegovia, prezentujte sa a hlasujme. Áno, 

prepáčte, pán poslanec Hrda nemá stále hlasovacie zariadenie, takže prerušujem hlasovanie. Ja 

už som vás videl na obrazovke, len to hlasujú páni z IT za vás. Už vám ide, takže by to malo 

byť v poriadku. Takže vás poprosím prezentujte a hlasujme. 

B. Záhradník - vicestarosta: Takže za bolo 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Môžeme zapísať do zápisnice, že pán poslanec Hrda. Hlasovali by ste za? Hlasoval by za. 

Dobre. Myslím si, že uznesenie bolo prijaté s touto poznámkou... 

 

Bod 4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: A pristúpime teraz k bodu 5, a to je Návrh na zmenu rozpočtu 

mestskej časti Karlova Ves na rok 2022. Ako ste, kolegovia, dostali návrh materiálu. Zastúpim 

chvíľočku pani starostku s úvodným slovom. Je to by som povedal taká menšia zmena rozpočtu, 

ale s veľkým finančným dopadom. Ide o vlastne dofinancovanie kapitálových výdavkov dvoch 

veľkých rekonštrukcií, ktoré prebiehajú v objektoch našich škôlok a škôl. Ide o Materskú školu 

Kolískova a Základnú školu Alexandra Dubčeka. Viete, že tie projekty revitalizácií tam bežia 

už druhý rok a ešte nejaký čas pobežia. Je potrebné, aby sme mohli tie záverečné etapy 

obstarávať a zazmluvňovať ceny prác a stavebných materiálov tak, aby sme jednak sa pokúsili 

získať čo najlepšie ceny, ale jednak aby bola istota aj z hľadiska toho, že obidve tieto školské 

zariadenia od septembra budú v prevádzke. Aby sme vedeli naplánovať stavebné práce tak, aby 

čo najmenej rušili ten školský a výchovno-vzdelávací proces. V návrhu rozpočtu sú ešte 

vyčlenené aj finančné prostriedky na zvýšenie kapitálových výdavkov pre náš podnik 

verejnoprospešných služieb na nákup techniky, kapitálové výdavky navýšenie na detské ihriská 

60 000 € a niektoré drobnejšie kapitálové výdavky do objektov našich škôl a škôlok. Pani 

prednostka, chcete ešte doplniť alebo? 

J. Mucsková - prednostka: Nie. 

B. Záhradník - vicestarosta: Nie?       

J. Mucsková - prednostka: Nejaké otázky. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ak by boli otázky, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Kolegovia, nevidím nikoho prihláseného, takže poprosím teraz návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrh, teda hlasujeme podľa predložených podkladov. 



Strana 10 z 21 
 

B. Záhradník - vicestarosta: Áno, uznesenie máte v materiáloch. Nech sa páči, prezentujte sa 

a hlasujme. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 13 poslancov, nikto nebol proti, nikto za nezdržal. 

Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili. 

 

Bod 5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: A pristúpime teraz k bodu č. 6 a to je Stanovisko Miestneho 

zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. Poprosím teraz pani prednostku o krátke 

úvodné slovo. 

 

J. Mucsková - prednostka: Magistrát hlavného mesta požiadal mestskú časť o zaujatie 

stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa týka stanovenia času 

prevádzkovania hazardných hier. V súlade so zákonom o hazardných hrách obec má právo, 

môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením čas teda kedy je zakázaný, kedy je zakázané 

prevádzkovanie hazardných hier. Ak sa tak rozhodne, musí to urobiť do 31. októbra príslušného 

roka na ďalší kalendárny rok a samozrejme, toto všeobecne záväzné nariadenie musí 

každoročne obnoviť. V súlade s týmto zákonným ustanovením Magistrát pripravil nový návrh, 

ktorý teda je pripravený len z tohto dôvodu s účinnosťou na budúci kalendárny rok od 1. januára 

2023. Materiál alebo návrh bol prerokovaný v komisii legislatívno-právnej, v miestnej rade 

s odporúčaním preložiť na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. Nevidím nikoho prihláseného. Poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za 14 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Konštatujem, 

že uznesenie sme schválili. 

 

Bod 6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti 

v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Pristúpime k bodu č. 7 a to je, opäť je to  Stanovisko miestneho 

zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta o dani 

z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta č. 4/2020. Poprosím 

pani prednostka, takisto o krátke úvodné slovo. 
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J. Mucsková - prednostka: Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

mení všeobecne záväzne nariadenie o dani z nehnuteľnosti. Bol spracovaný v súvislosti so 

zmenou zákona o miestnych daniach, podľa ktorého správcovi dane bola vytvorená možnosť, 

aby daň, ktorá sa týka stavieb a nebytových priestorov, ktoré slúžia pre šport alebo ich časť za 

stanovených podmienok buď oslobodilo od dane povinný subjekt, alebo znížil túto daň v súlade 

s touto právomocou. Magistrát pripravil predmetný návrh, ktorým navrhuje zníženie až o 50 %. 

Súčasťou je dôvodová správa, v ktorej je taká malá analýza aj prípadne koľkých subjektov by 

sa uvedená zmena týkala, aj s nejakým objemom finančných prostriedkov. Čo je dôležité 

povedať je tiež, že o poskytnutie zľavy musí subjekt vždy požiadať daňovým priznaním. 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, v miestnej rade s odporúčaním predložiť na 

prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. Nech sa páči, Návrhová komisia. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Kolegovia, prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 14 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal a jeden 

sa hlási. To znamená, pán poslanec Horecký. Áno, tak poprosím, aby sme uviedli, že prejav 

vôle poslanca Horeckého. Hlasoval by za, ak by mu fungovalo hlasovacie zariadenie. Poprosím 

kolegov keby sa mohli opäť na to pozrieť. Ak nám to nebude fungovať, budeme musieť 

hlasovať aklamačne. Dobre, už. Áno. 

 

Bod 7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie 

odídenca. 

B. Záhradník - vicestarosta: Dobre, kolegovia zatiaľ kým sa vyriešia technické problémy, 

pristúpime k bodu č. 8 a tým je Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta Bratislavy o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za 

ubytovanie odídenca. Pani prednostka, je to veľmi krátka vec. Povedzte pár viet. 

J. Mucsková - prednostka: Áno. V súlade s predloženým návrhom dodatku k Štatútu 

hlavného mesta sa dopĺňa Štatút o článok 78, a podľa ktorého je mestská časť má, teda 

postavenie obce teda pokiaľ ide o povinnosti v súvislosti s poskytovaním príspevku na 

ubytovanie odídenca. K návrhu teda predkladáme uznesenie teda s návrhom, že mestská časť 

súhlasí. Predmetný materiál bol prerokovaný v miestnej rade, v komisii legislatívno-právnej 

s odporúčaním na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Tak pán Horecký sa mi tam 

stále hlási, ale viem, že sa nehlásiš, že to nie si ty. Dobre, kolegovia, chce niekto sa vyjadriť 

k tomuto stanovisku miestneho zastupiteľstva? Nie je tomu tak. Končím diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predloženého podkladu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Pán poslanec Horecký, nemáš fyzicky zatiaľ hlasovacie 

zariadenie. Dal by som tomu ešte pár sekúnd. Takže, dobre kolegovia. Hlasujme o predloženom 

návrhu uznesenia v bode č. 8. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujme. 
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B. Záhradník - vicestarosta: Za bolo 12 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Pán 

poslanec Hrda, opäť pán poslanec Buzáš. Kolegovia, asi pristúpime k aklamačnému 

hlasovaniu, keďže opakovane sa nám nedarí mať stopercentne funkčné hlasovacie zariadenia. 

Vie sa organizačné oddelenie na to pripraviť, že začneme hlasovať aklamačne, Gabo? Prosím? 

Môžeme. Vyhlasujem nedôveru nášmu hlasovaciemu zariadeniu. Kto je za, aby sme pristúpili 

k hlasovaniu aklamačnému? Je to zjavná väčšina, takže vyslovili sme nedôveru nášmu 

hlasovaciemu zariadeniu a budeme hlasovať aklamačne. Takže vás poprosím teraz znovu 

hlasujeme o bode č. 7 a hlasujeme aklamačne. To znamená, kto je za, prosím. Osem, pardon. 

Áno, osem.  

B. Záhradník - vicestarosta: 14 za. Kto bol proti? Nik. Zdržal sa jeden. Konštatujem, že sme 

uznesenie schválili. 

 

Bod 8. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných 

obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo 

volebnom období 2022 – 2026 (9. volebné obdobie). 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Pristúpime k bodu č. 9 a to je Návrh na určenie počtu poslancov 

miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026, to jest na 9. volebné 

obdobie. Poprosím pani prednostku o úvodné slovo. 

 

J. Mucsková - prednostka: V súlade so Zákonom o hlavnom meste, Zákonom o podmienkach 

výkonu volebného práva v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi predkladáme Návrh 

na určenie počtu poslancov pre ďalšie volebné obdobie a to v počte 25 tak, ako to bolo 

predchádzajúce volebné obdobie. Ďalej ide, navrhujeme teda tak, ako to bolo už osvedčené 4 

volebné obvody. V uznesení uvádzame aj teda návrh na konkrétne počty poslancov určené 

v rámci týchto obvodov. A pokiaľ ide o výkon funkcie starostu predkladáme návrh na 

schválenie výkonu tejto funkcie na plný úväzok tak, ako to bolo zvykom aj teda už v podstate 

od začiatku vzniku mestskej časti a považujeme to aj za odôvodnené s ohľadom na to, že 

mestská časť je svojim počtom, rozlohou patrí medzi väčšie mestské časti a aj ten výkon tejto 

funkcie si to vyžaduje. Materiál bol prerokovaný v miestnej rade, v legislatívno-právnej komisii 

s odporúčaním predložiť na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka a otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. Je to naša zákonná povinnosť a v zásade ako ste postrehli, z predloženého 

materiálu sa nič nemení oproti zaužívaným zvyklostiam, ktoré boli tu aj v minulosti. Ani počet 

poslancov, ani počet volebných obvodov, ani spôsob rozsahu výkonu funkcie starostu. Takže 

ak nevidím nikoho ani prihláseného elektronicky, ani rukou, tak poprosím návrhovú komisiu 

keby nám prečítala návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov. 

B. Záhradník - vicestarosta: Takže hlasujeme o uznesení tak, ako bolo predložené v návrhu 

materiálu. Budeme hlasovať aklamačne. Kto je prosím za? 

B. Záhradník - vicestarosta: Pán poslanec Šíbl je schovaný, ale hlasuje za. Vidíme ho. 16 za. 

Kto je proti? Nik. Zdržal sa niekto hlasovania? Nik. Ďakujem pekne. Konštatujem, že sme 

uznesenie schválili. 
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Bod 9. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Pristúpime k bodu č. 10 a tým je Žiadosť Klubu textilných 

výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Základnej škole 

Karloveská 61 u nás v Bratislave. Nech sa páči, pani prednostka, keby ste uviedli materiál. 

 

J. Mucsková - prednostka: ARTTEX, Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, nezisková 

organizácia už dlhšie obdobie vykonáva alebo prevádzkuje pre deti Základnej školy Karloveská 

61 krúžok nazývaný ARTEFILETIKA. Ide o výučbu veľmi unikátnej, v Európe unikátnej 

techniky ARTEFILETIKY. Na tieto účely využíva priestory, ktoré používa ako kabinet 

a učebňu. Aktuálne požiadali o predĺženie na obdobie polroka, teda do 31. 12. 2022. Z dôvodu, 

na takú krátku dobu z dôvodu toho, že zatiaľ nevedia, či vôbec budú môcť prevádzkovať dlhšiu 

dobu svoju činnosť, keďže majú po pandémii COVID-19 existenčné problémy. Ich požiadavku 

predkladáme teda za pôvodných podmienok, za predchádzajúce obdobie a to za nájomné vo 

výške 1 € na rok a za, spolu s platbou za energie podľa technického prepočtu. Materiál bol 

prerokovaný v komisii finančnej, v komisii školstva s odporúčaním predložiť v alternatíve 1 na 

prerokovanie miestneho zastupiteľstva. 

  

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. Ak sa nikto nehlási, končím diskusiu. Nech sa páči, návrhová komisia. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov a podľa predloženého 

navrhnutého uznesenia. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ale upozorňujem, že sme v režime osobitný zreteľ, kde je 

potrebné, aby za uznesenie hlasovali tri pätiny všetkých poslancov zastupiteľstva. To znamená, 

že na to, aby sme uznesenie schválili, potrebujeme pätnásť poslancov za. Takže, kolegovia sa 

vrátili fyzicky telefonujúci, takže myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu. 

B. Záhradník - vicestarosta: Poprosím vás, kto je za tento návrh? Zdvihnite ruku. 16. Kto je 

proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Ďakujem pekne. Kolegovia, konštatujem, že 

uznesenie sme schválili potrebnou väčšinou na osobitný zreteľ. 

 

Bod 10. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v objekte Majerníkova 60 v Bratislave. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: A teraz pristúpime k bodu 11 a tým je Žiadosť Ľudmily 

Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Majerníkova 60 

v Bratislave. Nech sa páči, pani prednostka. 

 

J. Mucsková - prednostka: Pani Hrubjáková požiadala o predĺženie nájmu na nebytové 

priestory, ktoré využíva od roku 2012 na prevádzkovanie bufetu a to v budove na Majerníkovej 

60. Ide o priestory na prvom nadzemnom podlaží o výmere 8,76 m2, ktoré využívala za nájomné 

vo výške 42 € za m2 za rok. Čo sa týka teda toho predchádzajúceho vzťahu nájomného, ako 

nájomca si plnila svoje povinnosti riadne. Ani čo sa týka samotnej prevádzky bufetu nikdy na 

ňu neboli nejaké problémy alebo nejaké sťažnosti. Z tohto dôvodu aj predkladáme uznesenie 

na schválenie predĺženia nájmu na ďalšie obdobie piatich rokov a to za nájomné vo výške 43,34 

€ za m2 na rok, spolu s platbou za energie a služby podľa technického prepočtu. Materiál bol 

prerokovaný vo finančnej komisii, ako aj v komisii školstva s odporúčaním predložiť uznesenie 
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v alternatíve č. 1 na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

  

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu. Pán 

poslanec Martinický, nech sa páči, ale poprosím, počkajte na mikrofón. 

P. Martinický: Ja len na upresnenie. Povedali ste, že spolu s platbou za energie. To znamená, 

že tá suma plus platba za energie? Nie je to v rámci toho. 

J. Mucsková - prednostka:  Nie je to v rámci toho. Je to plus platba za energie. 

P. Martinický: Ďakujem. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Ešte niekto, kolegovia k tomuto bodu 

programu? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predloženého návrhu a návrhu uznesenia. Takisto je to 

dôvod hodný osobitného zreteľa. Takže.  

B. Záhradník - vicestarosta: Príslušná kvalifikovaná väčšina. Kolegovia, nech sa páči, ideme 

hlasovať. 

B. Záhradník - vicestarosta: Kto je za tento návrh? 16. Kto je proti? Nik. Zdržal sa? Nik. 

Ďakujem pekne. Tak konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili potrebnou 

väčšinou. 

 

Bod 11. Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v 

k. ú. Karlova Ves Jurajovi Pistovičovi. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Pristúpime teraz k bodu 12 a tým je Návrh na predaj pozemkov 

parcelných čísel, ktoré nebudem čítať, v katastrálnom území Karlova Ves pánovi Jurajovi 

Pistovičovi. Poprosím teraz pani prednostku o úvodné slovo. 

 

J. Mucsková - prednostka: Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v decembri minulého 

roka schválilo zámer na odpredaj pozemkov manželom, žiadateľom, manželom Pistovičovým 

na základe schválenia, teda zámeru. Mestská časť zabezpečila znalecký posudok na 

ohodnotenie hodnoty týchto pozemkov. Požiadala pána primátora o súhlas s odpredajom. 

Následne 25. mája bola mestskej časti doručená žiadosť pána Juraja Pistoviča o odpredaj 

pozemkov do jeho výlučného vlastníctva ako vlastníka stavby. V súlade s touto žiadosťou 

a s týmito skutočnosťami teda predkladáme aj návrh uznesenia v znení, teda na predaj 

pozemkov pánovi Pistovičovi v cene 63 400 € podľa znaleckého posudku v alternatíve teda a), 

alternatíva b) ako neschvaľuje. Chcela by som iba v rámci autoremedúry navrhnúť zmenu. Ide 

viac-menej o formálnu zmenu v uznesení v alternatíve a), kde sa uvádza, že ide o predaj, teda 

o osobitný zreteľ. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e). Čiže toto by som chcela opraviť 

v rámci autoremedúry. Ide o § 9a ods. 1 písm. c), ktoré upravuje priamy predaj a nejde o prípad 

hodný osobitného zreteľa. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a v miestnej rade 

s odporúčaním predložiť na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Tým, že nie sme veľmi by 

som povedal, často nepredávame majetok, takže pri tých osobitných zreteľoch toto je vlastne 

prvý prípad takéhoto, takejto situácie. Vzhľadom na to, že ide o predaj vlastníkovi stavby pod 

pozemkom a súvisiaci pozemok, tak preto to nie je osobitný zreteľ, lebo je to vlastne priamy 
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predaj na základe trhovej ceny, ktorá je stanovená znaleckým posudkom. Znalecký posudok 

máte ako súčasť materiálu. To znamená, že je to zákonná možnosť, ktorá nie je úplne osobitným 

zreteľom, ktorý si vyžaduje tú špeciálnu väčšinu. Nech sa páči, pán poslanec Hrda. 

S. Hrda: Ja by som sa chcel spýtať, ten znalecký posudok si dával vypracovať ten staviteľ alebo 

Miestny úrad Karlova Ves? 

J. Mucsková - prednostka: Áno, miestny úrad dal vypracovať znalecký posudok. 

B. Záhradník – vicestarosta: Potom, čo sme, čo poslanci schválili zámer, tak sme vlastne 

objednali znalecký posudok. Máte ho k dispozícii, takže. Je tam stanovená cena pozemkov 

a z toho vyplýva aj suma, za ktorú by sme tieto pozemky predali. To znamená, 63 400 €. 

V uznesení máme aj alternatívu b), neschvaľuje. Takže asi budeme hlasovať o, najprv o tej časti 

a), teda schvaľuje a potom prípadne o tej b), ak by neprešlo uznesenie. Sú ešte nejaké otázky, 

kolegovia k tomuto návrhu? Ak nie sú, poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov a návrh uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves alternatíva č. a), a schvaľuje predaj 

pozemkov. Nebudem čítať a bod č. b), starostka mestskej časti v predmetnej veci, aby mohla 

začať konať. 

B. Záhradník – vicestarosta: Takže hlasujeme o alternatíve a) tak, ako je v materiáloch 

predložené s tou zmenou, ktorú v autoremedúre vysvetlila pani prednostka. Nech sa páči, 

prezentujte sa a hlasujme. To znamená, kto je za tento návrh uznesenia? 

B. Záhradník – vicestarosta: 16. Kto je proti? Nik. Zdržal sa niekto hlasovania? Nik. 

Konštatujem, že uznesenie sme schválili a schválili sme ho teda aj potrebnou väčšinou aká je, 

aj ak by to bol osobitný zreteľ. Ďakujem pekne. 

 

Bod 12. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN 

parc. č. 1426/486 o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. 

Karlova Ves. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Pristúpime teraz k bodu č. Žiadosť Západoslovenskej 

distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parcela E 

v katastrálnom území Karlova Ves. Nech sa páči, pani prednostka. 

 

J. Mucsková - prednostka: Spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. požiadala 

o odkúpenie pozemku vo výmere 31 m2. Pozemok sa nachádza na Janotovej ulici v areáli, kde, 

ktorý teda využíva už dlhodobo žiadateľ a na tomto pozemku alebo v tomto areáli má postavenú 

aj nehnuteľnosť. Budovu, ktorá teda je v jeho vlastníctve a chcel by vysporiadať tieto vlastnícke 

vzťahy. Požiadal teda hlavné mesto, ktoré je vlastníkom pozemku a hlavné mesto nám odstúpilo 

túto žiadosť, keďže teda ide o pozemok, ktorý je zverený do správy mestskej časti. Pokiaľ ide 

o vyjadrenie odborných útvarov, oddelenie dopravy nemá voči prípadnému odpredaju žiadne 

námietky, žiadne výhrady. V súlade s týmito skutočnosťami ešte by som uviedla teda, že vo 

svojej žiadosti navrhli aj kúpnu cenu a to vo výške 380 € za m2, čo by pri danej výmere 

predstavovalo celkom sumu 11 780 €. Samozrejme, mestská časť v prípade schválenia zámeru 

by dala opätovne tak, ako postupuje obvykle spracovať znalecký posudok na ohodnotenie 

nehnuteľnosti. V súlade s týmito skutočnosťami predkladáme aj návrh uznesenia tak, ako je 

písomne vyhotovený. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej s návrhom, a v miestnej 

rade s návrhom na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 
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B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. To znamená, teraz ešte 

nebudeme hlasovať ako keby o finálnom predaji, iba o zámere, či predať alebo nepredať. Ak 

podporíme zámer odpredať, úrad spracuje znalecký posudok, určí sa cena a príde to opäť na 

rokovanie zastupiteľstva. Ak neschválime zámer, nebudeme robiť znalecký posudok a zámer 

už nepríde na rokovanie zastupiteľstva. Takže je to zreteľné. Nech sa páči, kolegovia otváram 

diskusiu. Nikto sa nehlási. Poprosím, Návrhová komisia. Pán poslanec Magát. 

P. Magát: Ja by som mal otázočku. Tých 380 €, to je ich cena, čo ste pred chvíľkou povedali? 

J. Mucsková - prednostka: Áno. To je ich návrh, ale v každom prípade mestská časť dáva 

spracovať znalecký posudok na ohodnotenie. Čiže minimálne za cenu určenú znaleckým 

posudkom. 

P. Magát: A keď to bude menej ako tých 380? 

B. Záhradník – vicestarosta: Tak pôjdeme za 380. 

J. Mucsková - prednostka: Tak. 

B. Záhradník – vicestarosta: Musíme mať len cenu objektivizovanú práve tým znaleckým 

posudkom. Za viac predať môžeme. 

P. Magát: Lebo to neni v tom uznesení napísané. 

B. Záhradník – vicestarosta: To bude vysvetlené, keď prídeme na rokovanie zastupiteľstva už 

so znaleckým posudkom a v prípade, že bude iná cena ako sa, ako je v znaleckom posudku, tak 

to vysvetlíme. Ale v zásade obvyklá prax je aj na hlavnom meste, že sa predáva za sumu, ktorá 

je vyššia. Nech sa páči, kolegovia, tak poprosím teraz návrhovú komisiu keby nám. 

Návrhová komisia: Áno, tak návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves hlasujeme podľa alternatívy č. 1, podľa predložených podkladov. 

B. Záhradník – vicestarosta: Áno, ďakujem. Takže ide o schválenie zámeru odpredať 31 m2 

Západoslovenskej distribučnej. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujme. 

B. Záhradník – vicestarosta: Kto je za? 16. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Nikto. 

Konštatujem, že uznesenie sme schválili v alternatíve 1. Ďakujem pekne. 

 

Bod 13. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv 

na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďalším bodom programu je Návrh na uzavretie nájomných 

zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území Bratislava 

- Karlova Ves. Poprosím, pani prednostka o krátke úvodné slovo. 

 

J. Mucsková - prednostka: Ide o taký pravidelný materiál. Opäť dve nové nájomné zmluvy 

z dôvodu zmeny vlastníka garáží a na základe žiadosti vlastníkov garáží a teda záhradkárov. Sú 

to predĺženia nájmu na pozemky pod garážami ako aj pod záhradkami. Pokiaľ ide o pozemky 

pod garážami, tam ide o návrh na uzavretie zmlúv od 1. júla na dobu neurčitú, za cenu podľa 

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004. Pokiaľ ide o nájom pozemkov pod záhradkami. Tu 

v podstate ten nájom vznikol na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Teda aj preto sú 

tie ceny, tá výška nájomného rozdielna s tým, že sa navrhuje predĺženie nájmu na obdobie 

piatich rokov. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že títo záhradkári investovali do týchto 
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pozemkov, do týchto nehnuteľností. Nejakým spôsobom ich zveľadili, starajú sa o ne. Čiže 

preto navrhujeme aj predĺženie nájmu. Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, 

v miestnej rade s odporúčaním predložiť na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu. Nevidím 

nikoho prihláseného. Nech sa páči, návrhová komisia. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov a návrhu. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Opäť je to hlasovanie v režime osobitný zreteľ.  

B. Záhradník – vicestarosta: Takže poprosím, kolegovia kto je za návrh na schválenie 

uznesenia? 16. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

 

Bod 14. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 

B. Záhradník – vicestarosta: Pristúpime teraz k prerokovaniu bodu 15. To je Prenájom dráh 

Školskej plavárne Majerníkova 62. Pani prednostka, nech sa páči. 

J. Mucsková - prednostka: Predkladáme návrh na uzatvorenie teda nájmu pre športové kluby, 

ktoré aj v predchádzajúcom období využívali dráhy školskej plavárne a majú záujem aj 

v ďalšom školskom roku, teda do 31. 8. 2023 využívať opätovne. Buď ide o kluby, alebo ide aj 

o také menšie spoločnosti, ktoré vyvíjajú takú nejakú športovú aktivitu. Ide, navrhuje sa teda 

za nájomné vo výške tak, ako to bolo schválené v uznesení miestneho zastupiteľstva 25 € za 

dráhohodinu v rozsahu podľa teda maximálne určených dráhohodín, ktoré máte možnosť vidieť 

aj v znení uznesenia pre jednotlivé kluby tak, ako o to požiadali v súlade so svojimi potrebami. 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, v miestnej rade a aj v komisii školskej 

s odporúčaním predložiť na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Poviem len, že ide o vlastne stanovenie 

podmienok prenájmu, ktoré sú jednotné pre všetky športové kluby v zmysle našich ustanovení. 

Ide o obdobie budúceho školského roku, ktorý začína od 1. 9. 2022. Predkladá sa to na júnové 

rokovanie zastupiteľstva kvôli tomu, aby v lete vlastne náš manažment oddelenia príslušný 

mohol vykonať a pripraviť všetky nájmy tak, aby prevádzka plavárne od 1. 9. mohla byť vrátane 

teda prevádzky športových klubov. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nevidím nikoho prihláseného. Ďakujem vám a poprosím Návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu uznesenia.   

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predložených podkladov. 

B. Záhradník – vicestarosta: To znamená, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je 

predložený v materiáli.  

B. Záhradník – vicestarosta: Kto je prosím za? 16. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. 

Ďakujem pekne. uznesenie sme schválili. 

 

Bod 15. Žiadosť LUPY s.r.o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 

12. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Bod č. 16 je Žiadosť spoločnosti LUPY s.r.o. o projekt 

vybudovania recepcie pre vonkajší areál na Janotovej 12. Nech sa páči, pani prednostka, máte 
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slovo. 

 

J. Mucsková - prednostka: Spoločnosti LUPY s.r.o. využíva priestory na Janotovej na základe 

verejnej obchodnej súťaže z roku 2016, na základe podnájomných zmlúv. Podnájomnú zmluvu 

na teda celý areál, ako aj podnájomnej zmluvy čo sa týka nebytových priestorov. Za toto 

obdobie zveľadili tieto priestory a investovali do nich viac ako 100 000 €. V súlade so 

zmluvami, ktoré som spomenula sa zaviazali investovať ďalšie finančné prostriedky, 

vybudovanie outdoorového ihriska, ktorú v povinnosti už splnili. Vybudovanie detského 

ihriska. Toto bude ukončené v stanovenom termíne, to jest do 31. 8. 2022. Bola vybudovaná 

miestnosť pre relaxačné cvičenia, ktorá je tiež využívaná a v prevádzke a posledným záväzkom 

spoločnosti bolo vybudovanie sauny. Aktuálne teda predložený materiál sa týka práve žiadosti 

o zmenu tohto projektu. Namiesto sauny  by chceli vybudovať zázemie pre vonkajší areál. 

Nejakú takú, pardon, neviem si spomenúť ten výraz, ale recepciu pre vonkajší areál, ktorý by 

teda využívali všetci návštevníci areálu, ktorí by využívali aj ostatné, teda aby sa zúčastňovali 

ostatných športových aktivít. Okrem iného v tomto areáli sa nachádza aj golfové ihrisko, teda 

minigolfové ihrisko, ktoré vlastne je súčasťou toho celého objektu, ktorý teda je využívaný na 

športové aktivity a práve toto zázemie, táto recepcia by slúžila na akýsi, na to zázemie pre 

všetky tieto aktivity. Zároveň by som chcela povedať, že tie sľúbené alebo plánované finančné 

prostriedky, ktoré mali byť vložené alebo investované do vybudovania sauny, budú 

preinvestované aj v tomto prípade, keďže zrealizujú opravu elektroinštalácie, okien, fasády. 

S tým, že dôvodom je zároveň aj skutočnosť, že v súvislosti s nárastom cien energií by 

prevádzkovanie sauny v budúcnosti bolo veľmi, veľmi náročné. Materiál bol prerokovaný 

v komisii finančnej, v komisii športovej a miestnej rade s odporúčaním na predloženie, na 

prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu. V návrhu 

uznesenia vidím, že máme bod a) a bod c). Asi tam je iba preklep. Takže asi v autoremedúre by 

sme to opravili, že ten bod c) by bol bod b). To znamená, splnomocňuje starostku mestskej časti 

v predmetnej veci konať. Kolegovia, nevidím nikoho prihláseného, takže poprosím Návrhovú 

komisiu. Nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa návrhu uznesenia, ktorý je v našich podkladoch. 

B. Záhradník – vicestarosta: Kto je za tento návrh? 14 za. Kto je proti? Kto sa zdržal 

hlasovania? 1. Konštatujem, že sme uznesenie schválili. 

 

Bod 16. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďalším bodom programu je bod 17. Návrh na odmenu 

miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022. V zmysle Zákona o obecnom zriadení môže Miestne 

zastupiteľstvo schváliť odmenu miestnemu kontrolórovi do výšky 30 % z mesačného platu, 

ktorý je stanovený podľa Zákona o obecnom zriadení. Odmena, ktorú navrhujeme schváliť 

miestnemu kontrolórovi je za obdobie január až jún 2022 a je navrhnutá v sume 30 % zo súčtu 

mesačných platov za toto obdobie. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nevidím 

nikoho prihláseného. Poprosím, návrhová komisia.     

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa návrhu, predloženého návrhu. Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje miestnemu kontrolórovi mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. M. odmenu za obdobie január 

až jún 2022 v sume 30 % zo súčasných mesačných platov za obdobie roka 2022. 
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B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne a budeme hlasovať. 

B. Záhradník – vicestarosta: Kto je prosím za návrh uznesenia? 14 za. Kto je proti? Nikto. 

Kto sa zdržal? Nikto. Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili. 

 

Bod 17. Informácia o vybavených interpeláciách 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďalším bodom rokovania je Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancom Miestneho zastupiteľstva. Poprosím pani prednostku. 

J. Mucsková - prednostka: Aktuálne v predchádzajúcom období bola vybavená písomne 

interpelácia pána Kovácsa, ktorú podal ešte aj v rámci zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Týka sa informácie k rekonštrukcii kuchyne v Základnej škole Majerníkova. Na jeho 

interpeláciu, táto interpelácia bola zodpovedaná aj osobne pánom Bánikom, vedúcim referátu 

investícií na predchádzajúcom Miestnom zastupiteľstve. Čiže v zmysle tejto odpovede bola 

pripravená aj písomná odpoveď tak, ako ju vidíte vyhotovenú v písomnej podobe a potom 

druhá časť interpelácie sa týkala prenájmu priestorov bývalej pizzerie v Karlovskom centre 

kultúry. Takisto máte k dispozícii podrobnú odpoveď ako aj zdôvodnenie prečo po skončení 

nájmu a prevádzky pizzerie v tom ďalšom období nebola teda prenajatá táto, neboli tieto 

priestory prenajaté ďalšiemu nájomcovi a akým spôsobom mestská časť postupovala. Ak máte 

teda nejaké otázky prípadne, tak... 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Rozmýšľam čo toto je za zvuk. Že či nám dáva 

najavo, že už treba ukončiť alebo? Dobre. Dobre, kolegovia. Ďakujem pekne pani prednostke. 

Nech sa páči. Nevidím nikoho prihláseného. Návrhová komisia, máte slovo. 

Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predloženého návrhu uznesenia ako máme 

v podkladoch. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ideme hlasovať. 

B. Záhradník – vicestarosta: Kto je prosím za návrh? 15 za. Kto je proti? Nik. Zdržal sa? Nik. 

Ďakujem. 

 

Bod 18. Rôzne 

B. Záhradník – vicestarosta: Pristupujeme k bodu 19 a to je bod Rôzne. Otváram bod Rôzne. 

Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 

S. Hrda: Viackrát som spomínal problematické duplicitné číslovanie a orientačné čísla, ktoré 

sa vyskytovali rovnaké na Devínskej ceste v mestskej časti Karlova Ves a Devín. Chybu teda 

asi aj neúmyselne spôsobil Miestny úrad Devín, ktorý sa v roku 2019 zaviazal napraviť túto 

chybu a tie čísla, ktoré boli vydané duplicitné, orientačné čísla a prečíslovať a doplniť 

písmenkom D, aby sa odlíšili od tých v Karlovej Vsi. Od roku 2019 som teda dokumentoval 

túto agendu, nafotografoval duplicitné adresy. Pán Žúbor mi pomáhal s databázou z Miestneho 

úradu z Karlovej Vsi aj s veľmi diplomatickou komunikáciou voči Mestskej časti Devín. Pani 

starostka intervenovala, ktorej tiež ďakujem, že vlastne v tejto veci bojovala za Karlovu Ves. 

Nakoniec sa mi podarilo vlastne dosiahnuť, že tieto čísla boli v Devíne prečíslované podľa 

kontroly, keďže Ministerstvo vnútra vedie agendu register adries a podľa potvrdenia mestskej 

časti Devín došlo k prečíslovaniu tých čísiel, ktoré boli duplicitné. Takže všetky v Devíne majú 
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doplnené písmenko D. Konkrétne čo som kontroloval, tak to boli čísla 10D, 16D, 22D, 20D, 

24D a prípadne ešte ďalšie čo som mal zdokumentované a tým chcem poďakovať všetkým 

zúčastneným, ktorí mi pomáhali s touto agendou, ktorá na pohľad vyzerá taká jednoduchá, ale 

na druhej strane bolo treba dva roky úsilia, aby sa to dotiahlo do konca. Takže vlastne sme, sa 

nám to podarilo nejakým spôsobom uzavrieť. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja by som vám takisto chcel dať 

informáciu, ako ste dostali v pozvánke. Súčasťou materiálu mali byť dva informatívne 

materiály. Jedno je rozpočtové opatrenie pani starostky a druhý bod je ekonomika školskej 

plavárne na Majerníkovej 62 od jej rekonštrukcie. Materiál má pani prednostka pripravený len 

na Miestnej rade ešte kolega Vician mal nejaké požiadavky na doplnenie tohto materiálu 

o odpisy. Je to taká skôr odborná účtovná otázka, takže my si tento materiál ešte musíme interne 

prepočítať a teda ujasniť si, takže ho budete, dostanete tento informatívny materiál o ekonomike 

školskej plavárne v náhradnom termíne, len aby ste vedeli. Dobre? Má prosím ešte niekto 

v bode Rôzne? Pán kontrolór, nech sa páči. 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Vážené zastupiteľstvo, chcel by som sa vzhľadom na to, že 

sa jedná o moje dneska posledné zastupiteľstvo. Končí mi mandát 31. 8. poďakovať nielen za 

dnešnú odmenu, ale aj za celkovú štvorročnú spoluprácu a chcem vám popriať do volieb všetko 

dobré a aby ste boli úspešní. Ďakujem pekne. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne pánovi kontrolórovi. Zároveň by som vás chcel 

kolegovia informovať, že máme naplánované mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva, 

ako iste viete v stredu budúci týždeň, ktorého jediným bodom programu je práve voľba nového 

miestneho kontrolóra. To znamená, 6. 7. bude mimoriadne miestne zastupiteľstvo. Pán Kosnáč 

na Miestnom úrade a bude o 14-tej v štandardnom termíne? Asi áno. Dobre. Kolegovia 

poprosím vás, ja viem, že sa rozbiehajú dovolenky. Ideme do veľmi ako z hľadiska, už to vidíme 

aj pri dnešnom zastupiteľstve koľko poslancov chýba, tak ja by som vás chcel teda poprosiť, ak 

vám to čas umožní, tak aby ste sa ho zúčastnili. Nech sa páči, pán poslanec Martinický. 

P. Martinický: No, ja by som chcel navrhnúť, že pokiaľ je to k jednému bodu a vzhľadom na 

to, že sme tu viacerí, ktorí sme aj pracujúci a nemajú to v rámci svojej pracovnej doby tak, že 

či by nebolo lepšie to dať aspoň na pätnástu alebo šestnástu, aby ľudia nemuseli proste kvôli 

tomu o pol druhej z práce odchádzať. Čiže to je môj návrh zvážiť. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Áno, je to. Ak je to všeobecná vaša väčšinová 

vôľa, rešpektujeme to a môžeme, pán Kosnáč? Nemali sme čas uvedený v podmienkach 

vyhlásenia výberového konania. To znamená, že je tam dôležitý dátum. To znamená, pätnásta 

hodina alebo šestnásta hodina? Šestnásta. Urobme si také malé hlasovanie, ak dovolíte. Kto by 

preferoval pätnástu hodinu? Pán Kosnáč. 

G. Kosnáč – vedúci referátu: Niektorí z neprítomných poslancov poprosili, že keby to mohlo 

byť nie šestnásta, ale aspoň pätnásta hodina, lebo potrebujú skorej zas odísť, tak. To len 

tlmočím. 

B. Záhradník – vicestarosta: Áno. No, kolegovia možno. Tak dobre, nebudeme hlasovať. 

Organizačné oddelenie urobí, interne vám píšu mail, aby ste uviedli čo preferujete a pani 

starostka potom by prihliadla na nejakú väčšinovú vyššiu pravdepodobnosť 

uznášaniaschopnosti, dobre?  Ale ak vás môžem poprosiť, ak si nájdete čas, tak 

nepredpokladám, že to bude dlhé rokovanie. 
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G. Kosnáč – vedúci referátu: Potom by som ale teda poprosil, že minimálne tú pätnástu, že 

už nie štrnástu. Ďakujem. 

B. Záhradník – vicestarosta: Dobre, takže budeme hľadať termín o pätnástej alebo 

o šestnástej a bude to v zasadačke na Námestí svätého Františka v budove miestneho úradu. 

Teraz sme volili práve túto sálu kvôli teplu. Je tu predsa len lepšia asi klíma tým, že je to väčšia 

miestnosť tá naša zasadačka. Na úrade je naozaj, je malá, takže ale voľbu kontrolóra zvládneme 

aj v zasadačke miestneho úradu, pevne verím, no. Dobre, kolegovia stále sme v bode Rôzne. 

Ak nemáte nič do bodu Rôzne, tak by sme ukončili bod Rôzne a pristúpime k bodu Interpelácie. 

 

Bod 19. Interpelácie. 

B. Záhradník – vicestarosta: Nech sa páči. Nevidím nikoho prihláseného, takže mi dovoľte, 

aby som ukončil bod Interpelácie. Zároveň sme týmto bodom vyčerpali program dnešného 

miestneho zastupiteľstva.  

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

B. Záhradník – vicestarosta: Chcem vám veľmi pekne poďakovať za konštruktívne 

rokovanie. Zvládli sme to za naozaj veľmi dobrý čas. Je 15 hod. 29 min. Dovoľte, aby som vám 

teda ešte raz poďakoval a ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem pekne.       

 

        v zastúpení 

       JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

v. r.       v. r. 

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

      prednostka            starostka 

 
         

         v. r. 

Overovatelia:  Jozef Marek                …………………………………………. 
 

         v. r. 

Ing. Dagmar Petrová               ……………………………………….… 
 

 


