
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

z 01.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  05. 02. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia

Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ k 2. zasadaniu MiZ 2019.

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na
roky 2020 a 2021.

3. Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie.

4. Návrh odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov.

5. Návrh  na  odvolanie  a delegovanie  členov  rád  škôl  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

6. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového klubu.

7. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozorného orgánu VPS Karlova Ves.

8. Rámcová náplň komisií.

Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania.

9. Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania  poslancov a členov komisií  miestneho
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  volených  a  menovaných
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

10. Návrh  na  spoluúčasť  projektu  „Realizácia  prvkov  udržateľného  hospodárenia  so
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-
2018-40,  prioritnej  osi  2.  Adaptácia  na  nepriaznivé  dôsledky  zmeny  klímy  so
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zameraním  na  ochranu  pred  povodňami  Operačného  programu  Kvalita  životného
prostredia.

11. Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 135 0 33 60 06.

12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

13. Žiadosť  Ing.  Milana  Boháča  o  povolenie  na  umiestnenie  vodovodnej  šachty  na
pozemku registra C-KN parc.č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves.

Materiál bol stiahnutý predkladateľom pred hlasovaním o programe.

14. Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves.

15. Žiadosť Ing.  Juraja Galla  o  kúpu pozemkov registra  C-KN parc.č.  643/2 a parc.č.
2968/17, k.ú. Karlova Ves.

16. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k.ú. Karlova Ves počas výstavby
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.

17. Žiadosť spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o predĺženie nájomnej zmluvy.

18. Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

19. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

20. Žiadosť   o  zmenu  nájomcu  nebytových  priestorov  v  objekte  Materskej  školy  Ľ.
Fullu.

21. Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu.

22. Rôzne.

 

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.12.2018.

- - - - -

1.  zasadnutie  miestnej  rady  (ďalej  MiR)  vo  8.  volebnom období  o  13,10  hod.  otvorila
starostka Dana Čahojová (ďalej len „starostka“).  Starostka privítala  prítomných poslancov.
Konštatovala,  že  podľa  počtu  zapísaných  poslancov  je  miestna  rada  uznášaniaschopná.
Starostka  ospravedlnila  neprítomnosť  prednostky  miestneho  úradu  Mgr.  Procházkovej  z
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dôvodu školenia prednostov. Na miestnej rade ju bude zastupovať Mgr. Martina Bendíková-
referentka právneho referátu (ďalej len „Mgr. Bendíková“).

Za  overovateľov zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky poslancov Kovácsa  a
Magáta.                  

Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0

Na základe návrhu starostky bol predkladateľom z programu rokovania stiahnutý bod č. 13.

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.

Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:

Materiál  Plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  (ďalej  len  „MiZ“)  splatných  k   2.
zasadnutiu MiZ 2019 uviedla starostka.

Diskusia:   nik sa neprihlásil.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  2. zasadnutiu MiZ 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2

Materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na
roky 2020  a  2021  uviedla  starostka.  Doplnil  ju  zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav
Záhradník (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“)  

Diskusia:  

Vician – na komisii dopravy a životného prostredia boli pripomienky zvýšiť položku 6.2.2 na
chodníky, t. j. z navrhovanej čiastky na 66 tis. €. Otázkou zostáva, či to pôjde z bežných alebo
kapitálových  výdavkov.  Chceme  to  dať  na  chodníky,  kde  nie  sú  právne  problémy
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s vysporiadaním. Tieto zmeny pri výške rozpočtu sú skôr kozmetické, nie zásadné.

Záhradník – vecne je táto problematika odôvodnená a môžeme sa k nej vrátiť.

Vician – navrhuje vyrovnať v oblasti sociálnych vecí položky 10.3.3, 10.5.6 a 10.5.5 na sumu
13 400 €. V návrhu je o 4 tis. € menej a tieto by sme mali nájsť. 

Kovács  –  v komisii  školstva  bolo  odporučené  poplatok  za  rozvoj  smerovať  do  školstva
v predpokladanej čiastke  36 tis. €, týka sa to položky 7.2.3. Do budúcnosti odporúča stratégiu
informovať verejnosť o kapitolách a prečo sú navrhnuté tak ako sú navrhnuté s popisom prečo
ich znižujeme alebo zvyšujeme.

Záhradník  –  poplatok  je  v rozpočte  plánovaný,  ale  zatiaľ  sme  nedostali  nič.  Investovať
poplatok za  rozvoj primárne  len do školstva asi nebude  celkom možné.  Napr.  boli u nás
zástupcovia z Vretenovej ulice, kde sa majú stavať 3 rodinné domy a z každého by mal ísť
poplatok asi 8 tis.  € a chcú požiadať, aby tento poplatok išiel do rekonštrukcie Vretenovej
ulice.

Starostka – je tu aj istá dilema, či pustiť výstavbu a mať poplatok za rozvoj, alebo sa radšej
uskromniť.

Kovács – uvedený poplatok je samozrejme na širšiu debatu aj v komisiách. Ide o to, či vieme
dať stimul do školstva 36 tis. €.

Záhradník  –  Rozpočty fondov sú  v oblasti  školstva  kľúčové  a tam je  priestor  na  debatu
a rovnako môže byť zdrojom aj záverečný účet. Školám sa prostriedky navýšili a nerozumie
celkom  návrhu  na  zvýšenie  o uvedenú  sumu.  Školy  majú  skôr  problémy  s čerpaním
kapitálových výdavkov.

Kovács – suma vznikla ako odraz od výšky poplatku za rozvoj.  Ak sa vo  fondoch nájde
uvedená čiastka, prípadne vyššia, potom nemá problém tento návrh stiahnuť.

Starostka – strategicky sú nákladné bazén, lodenica a aj niektoré iné výdavky. Upozornila na
rozpočet verejnoprospešných služieb, ktoré budú potrebovať zvýšenú dotáciu aj v súvislosti
s údržbou chodníkov, ktoré prešli na mestskú časť.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej
časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  rok  2019  s výhľadom na  roky 2020  a  2021  a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3

Materiál Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil
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Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Územný  plán  zóny
Karloveská  zátoka,  Zadanie  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4

Materiál Návrh odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh odvolanie a voľbu
členov mimorozpočtových fondov a odporúča  materiál predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5

Materiál  Návrh  na  odvolanie  a delegovanie  členov rád  škôl  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  odvolanie
a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6

Materiál Návrh na odvolanie  a voľbu členov rady Karloveského  športového klubu uviedla
starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odvolanie a voľbu
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členov rady Karloveského  športového  klubu  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7

Materiál Návrh na  odvolanie  a voľbu členov dozorného  orgánu VPS Karlova Ves uviedol
prednosta.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odvolanie a voľbu
členov dozorného  orgánu  VPS  Karlova  Ves  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8

Materiál Rámcová náplň komisií uviedol zástupca starostky.

Diskusia:  

Buzáš – dal na zváženie, či materiál neschváliť až na nasledujúcom rokovaní  zastupiteľstva

Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestnej rady.

K bodu 9

Materiál Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka a doplnila  ju  zástupca
starostu.

Diskusia:  

Buzáš – poukázal na problém, kde jedna osoba-matrikárka stíhať všetky činnosti vrátane tých
obslužných. Je to problém najmä ak je za sebou viac sobášov. Zišla vy sa pomoc ešte aspoň
jednej osoby.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  dodatku  č.  1
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k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova  Ves,  volených  a  menovaných funkcionárov samosprávy mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  a  odporúča  materiál  predložiť   na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  nehlasoval: 1

K bodu 10

Materiál  Návrh  na  spoluúčasť  projektu „Realizácia  prvkov udržateľného  hospodárenia  so
zrážkovou vodou v MČ Bratislava  Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-
40,  prioritnej  osi  2.  Adaptácia  na  nepriaznivé  dôsledky  zmeny  klímy  so  zameraním  na
ochranu  pred  povodňami  Operačného  programu  Kvalita  životného  prostredia uviedol
prednosta.

Diskusia: 

Vician – k materiálu nie sú zásadné pripomienky.

Kovács – je dobré, že takéto projekty sú a odporúča informovať aj verejnosť.

Zemanová – v Karloveských novinách sú publikované informácie pravidelne.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spoluúčasť projektu
„Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova
Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so  zameraním na  ochranu pred  povodňami Operačného  programu
Kvalita  životného  prostredia  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 11

Materiál Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 135 0 33 60 06 uviedla starostka.

Diskusia:  

Vician – o zvýšení a ukončení nájmu bolo s nájomcom hovorené? Ide o to aby nehrozil súdny
spor.

Starostka – nie je možné ho donútiť platiť viac a podpísať dodatok.

Mgr. Bendíková – na legislatívno-právnej komisii bolo odporučenie dohodnúť sa, ak nie dať
výpoveď.

Savčinský – v dôvodovej správe mu chýba aj druhý dôvod, teda, že nebola ochota uzavrieť
7



zvýšené nájomné.

Buzáš – odporúča uznesenie doplniť o deklaratórnu časť.

Starostka  –  je  možné  dať  pripraviť  aj  samostatnú  časť  uznesenia  o význame
verejnoprospešných služieb.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie zámeru mestskej 
časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 33 60 06 a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 12

Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves
uviedla starostka.

Diskusia: 

Kovács – odporúča pripraviť zoznam majetku.

Starostka – mnohí  záujemcovia  prejavili  záujem o kúpu.  Miestne  zastupiteľstvo  k predaju
v uplynulom volebnom období nepristúpilo.

Buzáš – výška nájmu sleduje približne výšku dane z nehnuteľnosti.  Tým, že sa nepredáva,
nestráca sa kontrola nad územím. Je na zváženie, či dávať nájom na dobu neurčitú, alebo na
dobu určitú.

Vician – ak je zmluva dobre napísaná, nemá problém podporiť aj nájom na dobu neurčitú.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 13

Materiál  Žiadosť  Ing.  Milana  Boháča  o  povolenie  na  umiestnenie  vodovodnej  šachty na
pozemku registra C-KN parc. č. 3651/124, k. ú. Karlova Ves.

Materiál bol stiahnutý predkladateľom pred hlasovaním o programe.
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K bodu 14

Materiál Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k. ú. Karlova Ves
uviedla starostka.

Diskusia:  

Savčinský – odporúča opraviť dôvodovú správu-pneucentrum tam už nie je.

Magát – čas od 11 do 19 hod. je navrhnutý z akých podkladov.

JUDr. Darina Gullar-referentka oddelenia majetkového a podnikateľských činností (ďalej len
„JUDr. Gullar“) – je to na návrh z oddelenia dopravy a životného prostredia.

Hrádek-miestny kontrolór – zvážiť či nedať dlhšiu dobu, keďže prevádzka je do 22 hod.

Kovács – je to dôležité z hľadiska kolaudácie?

Buzáš – reálne tie miesta na parkovanie budú blokované do 22 hod.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Juraja Zruneka o
dlhodobý prenájom parkovacích miest v k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 15

Materiál Žiadosť Ing. Juraja Galla o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 643/2 a parc. č.
2968/17, k. ú. Karlova Ves uviedla starostka a JUDr. Gullar vysvetlila niektoré podrobnosti k
materiálu.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Juraja Galla o
kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 643/2 a parc. č. 2968/17, k. ú. Karlova Ves a odporúča
materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  v alternatíve  B  –  neschvaľuje
predaj.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 16

Materiál Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky uviedla
starostka.
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Diskusia: 

Savčinský – je to v rade už druhý alebo tretíkrát. Komisia školstva podporila projekt. Nebolo
to schválené, lebo 1. nepáčilo sa umiestnenie, 2. či projekt spĺňa všetko z hľadiska statiky, 3.
či vedia garantovať, že to urobia za 13 tis. €.

Kovács – podporuje tento návrh. Je to aj istý druh sociálneho programu. Pozitívne je, že by
tam žiadateľ bol aj správcom.

Vician – do zmluvy treba dať povinnosť starať sa o skatepark a dať tam aj predpokladaný
dátum realizácie, od začiatku výstavby do istého stanoveného času.

Starostka – o správe ešte bude reč a projekt pre komunitu na Dlhých dieloch má význam.

Hrádek-miestny  kontrolór  –  budú  to  realizovať  svojpomocne,  a preto  by  to  malo  prejsť
riadnym stavebným procesom.

Zemanová – v roku 2018 bolo stretnutie s predstaviteľmi asociácie a obáva sa realizácie. Toto,
čo je v materiáli je len vizualizácia.

Buzáš – chce to podporiť, obáva sa však skôr svahovitého terénu. Mali by dať projekt.

Zemanová – projekt musí byť urobený. Má obavy z rozdielnych predstáv dvoch občianskych
združení.

Starostka – nemôžu začať, pokiaľ nebudú mať vzťah k pozemku.

Vician – ak prenajmeme,  realizačný projekt  by mal  ukázať,  či môžu  ísť  do  vybudovania
skateparku. Ak to bude veľa stáť, zrejme do toho nepôjdu.

Savčinský  –  nechcime  suplovať  kompetenciu  stavebného  úradu.  Je  to  Asociácia
skateboardingu. Ak nemáme dôveru k tomuto združeniu dôveru nenaťahujme to a ukončime,
alebo to povoľme.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prenájom časti
pozemku  parc.  č.  5669/2  k.  ú.  Karlova  Ves  počas  výstavby  skateparku  pre  občianske
združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 17

Materiál Žiadosť spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o predĺženie nájomnej zmluvy uviedla
starostka.

Diskusia:  

Kovács – prečo došlo k zvýšeniu nájmu?
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Buzáš – základom zvýšenia bolo zníženie výmery a bola navrhnutá suma medzi 45 – 55 €/m2,
čo je približne suma nájmov pod stánkami.

Kovács – existuje nejaká politika prenajímania nebytových priestorov?

Starostka – existuje, ale nie je nájomca ako nájomca. Sú priestory, ktoré sú z hľadiska nájmu
zaujímavé  a sú  také,  o ktoré  je  záujem  nízky,  alebo  žiadny  a je  problém  ich  prenajať.
Odporúča nájom predĺžiť.

Vician – zvýšenie nájmu bez predĺženia asi nepôjde.

Buzáš – niektoré nákupné centrá, ktoré prenajímajú priestory, žiadajú od záujemcov prehľad
ich hospodárenia.  Takéto informácie by boli zaujímavé aj pre nás a vedeli by sme ako kto
profituje.

Vician – v tejto prevádzke sa to asi nedá skontrolovať, možno by bolo vhodné generovať cenu
obvyklú a skúsiť zistiť cez realitnú kanceláriu.

Záhradník- 16,70 € na m2 je naozaj nízka čiastka, je to skoro na úrovni nájmov v školstve.
S prihliadnutím na niektoré nedostatky priestoru (zatekanie) a aj komunálny aspekt potreby
takejto služby by som navrhoval kompromis v sume medzi 16,70 a 50 €/m2.

Zemanová – odporúča ponechať terajšiu cenu, ale do zrekonštuovania priestoru dať primeranú
zľavu. Treba s ním o tom komunikovať.

Buzáš – už 50 € je kompromisom a predlženie o 5 rokov je preňho neprijateľné. Odporúča
max. 2 roky, najviac 3 roky.

Magát – koľko má zamestnancov ? Z prístupných podkladov vyplýva, že sa nezakladajú na
pravde.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti  ALL 4
CAR, s. r . o.  o predĺženie nájomnej zmluvy a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 18

Materiál  Žiadosť  spol.  HORTULANUS s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru
uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  spol.
HORTULANUS  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru  a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

11



Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 19

Materiál  Žiadosť  Ľudmily  Vasile  Hrubjákovej  o predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru
uviedla starostka.

Diskusia: 

Buzáš – odporúča podporiť alternatívu A.

Uznesenie:

Miestna rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť Ľudmily Vasile
Hrubjákovej  o predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 20

Materiál  Žiadosť   o  zmenu  nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ.
Fullu uviedla starostka.

Diskusia:  

Savčinský  –  komisia  školstva  sa  zaoberala  materiálom  a odporučila  schváliť  žiadosť
s podmienkou zachovania účelu nájmu a doložením registrácie z VÚC.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť   o zmenu  nájomcu
nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu a odporúča materiál predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 21

Materiál  Prerokovanie  upozornenia  prokurátorky  vo  vzťahu  k  rezidentskému  parkovaniu
uviedla starostka.

Diskusia:  

Kovács – odporúča integrovať našu parkovaciu politiku do mestského programu.

Starostka  –  vysvetlila  situáciu  na  meste,  pričom aj  iné  mestské  časti  zatiaľ  ostávajú  pri
terajšom stave, teda zostáva momentálne status quo.
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Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Prerokovanie upozornenia
prokurátorky  vo  vzťahu  k  rezidentskému  parkovaniu a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 22 - Rôzne

22.1
Poslanec  Vician  -  Informoval  sa  o možnostiach  zabezpečenia  priestorov  pre  členov
občianskeho združenia  centra sklerózy multiplex.
Starostka  –  združenie,  ktoré  zastupuje  pani  Jaroslava  Valčeková  funguje  v budove
Karloveského  športového klubu (ďalej len „KŠK“)  na základe krátkodobých opakovaných
nájmov.  Uvažuje  sa  poskytnúť  niektoré  priestory pre  potreby verejnoprospešných  služieb
Karlova Ves. Združeniu boli odporučené priestory na Púpavovej ulici.
Uznesenie nebolo prijaté

22.2
Poslanec Kovács: Navrhol, či by zasadanie miestnej rady nemohlo začať až o 14 hod. alebo
neskôr. 
Prítomní poslanci navrhovali aj iné, napr. dopoludňajšie začiatky miestnej rady o 8, prípadne
o 9 hod. 
Uznesenie nebolo prijaté.

22.3
Poslankyňa  Zemanová:  Informovala  o prerokovaní  materiálu  „Návrh  zásad  pri  budovaní
spevnených povrchov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ a odporúča ho prerokovať aj
v miestnom zastupiteľstve.  
Uznesenie nebolo prijaté.

Starostka  ukončila  1.  zasadnutie  miestnej  rady  vo  8.  volebnom období  o  16,05  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.
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Dana Čahojová Mgr. Katarína Procházková, PhD.

starostka prednostka

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

Ing. Michal Kovács, PhD.                               ......................................................

                        

Ing. Peter Magát           ......................................................                        
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