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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 

UZNESENIA č. 1 – 8/2018 
 

Z USTANOVUJÚCEHO  (1.) ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 4. 12. 2018 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Správa predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov miestneho 
zastupiteľstva a vyhlásenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu novozvolenej 
starostky a odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu, zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom. 
UZNESENIE č. 1/2018 
 
2. Schválenie etického kódexu starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 2/2018 
 
3. Zriadenie miestnej rady, určenie počtu a voľba jej členov. 
UZNESENIE č. 3/2018 
 
4. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a ich členov. 
UZNESENIE č. 4/2018 
 
5. Návrh na schválenie sobášiacich. 
UZNESENIE č. 5/2018 
 
6. Určenie platu starostke. 
UZNESENIE č. 6/2018 
 
7. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019. 
UZNESENIE č. 7/2018 
 
8. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 - rozpočtové provizórium v roku 
2019. 
UZNESENIE č. 8/2018 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu s 
uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 4.12.2018. 
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K  bodu 1. 
Správa predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov miestneho 
zastupiteľstva a vyhlásenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu 
novozvolenej starostky a odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu, zloženie sľubu poslancov 
novozvoleného miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným 
poslancom. 
 

UZNESENIE č. 1/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

A. berie na vedomie 
 
a) správu predsedkyne miestnej volebnej komisie Mgr. Lucie Popadičovej o výsledku volieb starostu a  
poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
b) vystúpenie zvolenej starostky Dany Čahojovej. 
 
 

B. konštatuje, že 
 

1. poslankyňa Dana Čahojová sa písomne vzdala svojho poslaneckého mandátu z dôvodu  jej zvolenia za  
starostku mestskej časti, čím podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  
znení neskorších predpisov zanikol jej mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. 
 
2. podľa § 192 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a  o 
zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  nastupuje za poslanca miestneho 
zastupiteľstva ako náhradník Mgr. Richard Savčinský, ktorý vo volebnom obvode č. 3 získal 1 299 
platných hlasov. 
 
3. zvolená starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová zložila zákonom predpísaný 
sľub starostu. 
 
4. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:  
 

a) Mgr. Peter Buzáš, 
b) Ing. Martin Ganz, 
c) Mgr. Ján Horecký, 
d) Mgr. Stanislav Hrda, 
e) JUDr. Petra Hudáková, 
f) Ing. Juraj Kmeťko, 
g) Mgr. Matej Kotal, 
h) Ing. Michal Kovács, PhD., 
i) Ing. Peter Lenč, 
j) Ing. Peter Magát, 
k) MUDr. Martina Magátová, 
l) Ing. Pavol Martinický, 
m) RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová, 
n) JUDr. Filip Petrinec, PhD., 
o) Mgr. Lívia Poláchová, 
p) Ing. Rudolf Rosina, 
q) RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 
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r) Ing. Martin Vician 
s) Ing. Zuzana Volková, 
t) JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, 
u) Ing. Daniela Záhradníková, 
v) Mgr. Ing. Anna Zemanová a 

náhradník nastúpený na uprázdnený mandát poslanca Mgr. Richard Savčinský zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca. 
 
 
K  bodu 2.  
Návrh Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
 

UZNESENIE č. 2/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s  účinnosťou 1. januára 
2019. 
 
 
K  bodu 3. 
Návrh na zriadenie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
určenie počtu jej členov a voľba členov miestnej rady. 

 
 

UZNESENIE č. 3/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.  zriaďuje 

 
Miestnu radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 

B.  určuje 
 
počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo  8. 
volebnom období na 7.  

C.  volí  
 
za členov Miestnej rady  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto 
poslancov: 
 
1. Peter Buzáš, 
2. Michal Kovács, 
3. Peter Magát, 
4. Richard Savčinský, 
5. Martin Vician, 
6. Anna Zemanová.  
Pozn. – zástupca starostu Branislav Záhradník z  titulu funkcie 
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K  bodu 4. 
Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a členov komisií - 
poslancov miestneho zastupiteľstva. 

 
 

UZNESENIE č. 4/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. zriaďuje 

 
komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne: 
1. Komisia finančná,  
2. Komisia územného rozvoja a výstavby, 
3. Komisia dopravy a  životného prostredia,  
4. Komisia sociálna a  zdravotná,  
5. Komisia školstva, kultúry a  športu, 
6. Komisia legislatívnoprávna. 
 
 

B. volí 
 
do funkcie predsedov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne: 
1. Komisia finančná – Branislav Záhradník, 
2. Komisia územného rozvoja a  výstavby – Martin Ganz, 
3. Komisia dopravy a životného prostredia – Peter Lenč,  
4. Komisia sociálna a  zdravotná – Martina Magátová,  
5. Komisia školstva, kultúry a  športu – Richard Savčinský, 
6. Komisia legislatívnoprávna – Petra Hudáková. 

 
 
 

C. volí 
 
členov komisií miestneho zastupiteľstva  poslancov nasledovne: 
 
1. Komisia finančná: 

a) Martin Ganz, 
b) Juraj Kmeťko, 
c) Peter Magát, 
d) Zuzana Melušová Kutarňová, 
e) Rudolf Rosina, 
f) Martin Vician, 
g) Anna Zemanová. 

 
2. Komisia územného rozvoja a výstavby: 
 a) Petra Hudáková, 
 b) Matej Kotal, 
 c) Pavol Martinický 
 d) Jaromír Šíbl. 
 
3. Komisia dopravy a  životného prostredia: 

a) Matej Kotal, 
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b) Martin Vician, 
c) Anna Zemanová. 

 
4. Komisia sociálna a zdravotná: 

a) Peter Buzáš, 
b) Stanislav Hrda, 
c) Lívia Poláchová, 
d) Zuzana Volková. 

 
5. Komisia školstva, kultúry a športu: 

a) Ján Horecký, 
b) Michal Kovács, 
c) Zuzana Volková, 
d) Daniela Záhradníková. 

 
6. Komisia legislatívnoprávna: 

a) Peter Buzáš, 
b) Filip Petrinec, 
c) Branislav Záhradník. 

 
D. volí 

 
do dotačnej komisie, v  zmysle § 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves č. 7/2016 v  znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o  podmienkach poskytovania dotácií, 
týchto poslancov: 
 
a) Petra Hudáková, 
b) Martina Magátová, 
c) Zuzana Melušová Kutarňová, 
d) Lívia Poláchová, 
e) Zuzana Volková, 
f) Daniela Záhradníková, 
g) Anna Zemanová. 
 
 
K  bodu 5. 
Návrh na schválenie sobášiacich. 

 
UZNESENIE č. 5/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
za sobášiacich v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto poslancov: 
 
1. Peter Buzáš, 
2. Lívia Poláchová, 
3. Richard Savčinský, 
4. Branislav Záhradník. 
 
 
 



 6 

K  bodu 6. 
Návrh na určenie platu starostke. 
 

UZNESENIE č. 6/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
starostke Dane Čahojovej mesačný plat vo výške 4 481 € dňom 04.12.2018. 
 
 
K  bodu 7. 
Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2019. 
 

UZNESENIE č. 7/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v 
roku 2019. 
 

B. odporúča 
 
1. predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva 

podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva v roku 2019. 

2. starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu 
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019. 

 
 
K  bodu 8. 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2019 – rozpočtové provizórium. 
 

UZNESENIE č. 8/2018 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
rozpočtové provizórium v súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy od 01.01.2019 až do schválenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2019. 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 


