
 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

z 02.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  16. 04. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia

Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 3. zasadnutiu MiZ 2019.

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019.

3. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k.ú. Bratislava -Karlova Ves.

4. Opätovná  žiadosť  PaedDr.  Milana  Mikulíka  o  zmenu  účelu  a  spôsobu  užívania
predmetu nájmu.

5. Žiadosť  Ing.  Milana  Boháča  o  súhlas  s  umiestnením  vodovodnej  prípojky  na
pozemkoch registra C-KN časti parc. č. 3651/124 a časti parc. č. 3651/127 a o súhlas s
umiestnením areálového rozvodu na pozemku časti parc. č. 3651/124, k. ú. Karlova
Ves.

6. Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v KCK.

7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže - objekt  Matejkova 20.

8. Návrh  spoločnosti  Asekol  na  spoluprácu  pri  zbere  elektroodpadu  prostredníctvom
stacionárnych kontajnerov.

9. Rámcová náplň komisií.

10. Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  predaj  akcií  spoločnosti  Prima  banka
Slovensko a. s..
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11. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách
za ne, a o vytváraní partnerstva.

12. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

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

- - - - -

2.  zasadnutie  miestnej  rady  (ďalej  MiR)  vo  8.  volebnom období  o  13,14  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 poslanca Kovácsa, ktorý má prísť neskôr.

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky  poslancov  Buzáša  a
Savčinského.                  

Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0    zdržal sa: 0

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.

Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:

Materiál  Plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  (ďalej  len  „MiZ“)  splatných  k   3.
zasadnutiu MiZ 2019 uviedla prednostka.

Diskusia:   

V diskusii  krátko  vystúpili  poslanci  Vician  a Zemanová,  ktorí  poukázali  na  problematiku
ponechávania  odpadu  pri  kontajneroch  a ponechania  kontajnerov  na  separovaný  zber  na
verejných priestranstvách.

Prednostka miestneho úradu Mgr. Katarína Procházková, PhD. (ďalej len „Prednostka MÚ) –
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navrhla zrušiť uznesenia č. 340/2017 a 369/2017/C a predĺžiť termín uznesenia č. 382/2017
do 31.12.2019

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  3. zasadnutiu MiZ 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva,  pričom navrhuje  uznesenie  č.  340/2017  a uznesenie  č.  369/2017/C  zrušiť
a uznesenie č. 382/2017 predĺžiť do 31.12.2019.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2

Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 uviedol
zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“  alebo
„Záhradník“)  

Diskusia:  

Kovács – potrebuje vysvetliť prečo sa pristupuje k zmene rozpočtu krátko po jeho schválení.
Rozumie stavu, keď sú havarijné situácie a bolo by vhodné vedieť, prečo sa pripravujú práve
tie, ktoré sa pripravujú a nie napr. opravy na Základnej škole na Majerníkovej 62.

Záhradník – vo všetkých prípadoch ide o naliehavú potrebu opráv.

Prednostka  MÚ  –  máme  pripravený  materiál  –  zoznam  opráv  na  4  roky.  Môžeme  ho
poskytnúť do komisie.

Kovács – rád by videl plán rekonštrukcií alebo revitalizácii, lebo ak je niečo nahlásené, že je
v zlom stave, môže byť už neskoro.

Záhradník  –  nedá  sa  predvídať  kedy  sa  stane  havária.  Niekedy  je  dokonca  problém
identifikovať príčinu.

Buzáš – chýba mu stanovisko miestneho kontrolóra.

Vician – v rozpočte na budúci rok už Majerníkova 62 bude?

Záhradník – my dúfame, že po schválení záverečného účtu to bude jasné.

Kovács – rád by prispel k urýchleniu vodovodných rozvodov na škole na Majerníkovej 62.

Záhradník – mestská časť určuje priority a musí vychádzať z reálnych skutočností.

Uznesenie:

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

K bodu 3

Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k.ú. Bratislava -Karlova Ves uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava
-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4

Materiál  Opätovná  žiadosť  PaedDr.  Milana  Mikulíka  o  zmenu  účelu  a  spôsobu  užívania
predmetu nájmu uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Savčinský – otázka je  prečo  to  na  rok neskúsiť  a potom na  základe  skúseností reagovať
a rozhodnúť sa.

Zemanová – stánok využíva vedľajšia pizzeria. Dnes už nemá význam. Ak ho tam povolíme,
určite tam bude dlhšie než rok.

Buzáš – stánkov je tam viac. Naposledy sme nesúhlasili s dvoma a v materiáli by rád videl, čo
je s nimi, lebo na tom mieste sú už prežité.

Zemanová – k tomu smeruje aj požiadavka z finančnej komisie na pasportizáciu majetku.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Opätovná žiadosť PaedDr.
Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 5

Materiál  Žiadosť  Ing.  Milana  Boháča  o  súhlas  s  umiestnením  vodovodnej  prípojky  na
pozemkoch registra  C-KN časti parc.  č.  3651/124 a  časti  parc.  č.  3651/127 a o  súhlas  s
umiestnením areálového  rozvodu  na  pozemku  časti parc.  č.  3651/124,  k.  ú.  Karlova  Ves
uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Buzáš – odporúča dať do miestneho zastupiteľstva v alternatíve B.

Záhradník – odporúča ponechať obe alternatívy a zastupiteľstvo nech rozhodne.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Milana Boháča
o súhlas  s  umiestnením vodovodnej prípojky na  pozemkoch registra  C-KN časti parc.  č.
3651/124 a časti parc. č. 3651/127 a o súhlas s umiestnením areálového rozvodu na pozemku
časti parc.  č.  3651/124,  k.  ú.  Karlova  Ves  a  odporúča  materiál  predložiť   na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6

Materiál  Žiadosť  p.  Jakuba  Viznera  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  KCK  uviedla
starostka.

Diskusia:  

Záhradník – vie si predstaviť úpravu uznesenia dať nájom aj na dobu neurčitú.

Buzáš – odporúča prehodnotiť cenu – dať približne na úrovni 20 až 22 €/m2.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Jakuba Viznera o
prenájom  nebytových  priestorov  v  KCK  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7

Materiál Podmienky Obchodnej verejnej súťaže - objekt  Matejkova 20 uviedla prednostka
MÚ.

Diskusia:  
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Záhradník  –  vzhľadom na  existujúce  pomery je  objekt  využiteľný  na  garáže.  Dlhodobý
prenájom je otázny. Zvážiť predaj priestorov, ktoré vlastní mestská časť a zaviazať budúceho
vlastníka na vybudovanie.

Buzáš – odporúča aby prebehla verejná  súťaž.  Podľa jej  výsledku sa rozhodne,  čo ďalej.
Odporúča potom kooperáciu s iným subjektom.

Zemanová – nie je dobre naťahovať čas a pravdepodobne súťaž nebude úspešná. Skúšalo sa
to viackrát a nepodarilo sa to. Ak kancelárske priestory nebudú mať aj miesto na parkovanie,
zaťaží to dopravne okolitý priestor.

Prednostka  MÚ  –  parkovanie  nemôžeme  realizovať  sami.  Súťaž  ukáže,  či  je  záujem,
rýchlejšie  to vieme riešiť.

Vician – prednedávnom sme vypovedali zmluvu dvom subjektom.  Nebudeme ten priestor
potrebovať do budúcnosti?

Záhradník – komerčné subjekty odtiaľ odišli. Na zveľadenie by sme museli dosť investovať.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Podmienky  Obchodnej
verejnej súťaže - objekt  Matejkova 20 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8

Materiál Návrh spoločnosti Asekol na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom
stacionárnych kontajnerov uviedla starostka a následne doplnila prednostka MÚ.

Diskusia:  

Záhradník  –  základná  myšlienka  je  dobrá,  vedel  by si  predstaviť  a vybrať  tri  miesta  na
vyskúšanie.

Buzáš  –  odporučil  nedávať  na  najbližšie  zastupiteľstvo,  malo  by  sa  o tom ešte  hovoriť
podrobnejšie a návrh by sa dal neskôr.

Zemanová  –  odporúča  pridať  túto  problematiku  k riešeniu  problematiky  kontajnerových
stojísk.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh spoločnosti Asekol na
spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov a neodporúča
materiál  predložiť  na  najbližšie  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  a odporúča  ho
dopracovať.
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Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 9

Materiál Rámcová náplň komisií uviedla starostka a doplnila ju zástupca starostu.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Rámcová náplň komisií a
odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 

K bodu 10

Materiál  Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  predaj  akcií  spoločnosti  Prima  banka
Slovensko a. s uviedol prednosta.

Diskusia: 

Vician – Penta ako majoritný vlastník sa neprihlásila?

Prednostka MÚ – pôvodná ponuka bola 600 € za akciu.

Záhradník – s každou ponukou ide cena dole.

Kovács  –  koľko  akcií  je  ešte  neroztrúsených.  Máme  nejaké  stanovisko  nezávislého
odborníka?

Záhradník – v minulosti bolo odmietavé stanovisko predať akcie. Potom nám dali vždy nižšiu
a nižšiu ponuku. My nie sme podstatným hráčom na trhu.

Hrádek – malí akcionári nie sú z tohto pohľadu pre nich zaujímaví a tým, že nevyplácajú
dividendy, si robia, čo chcú.

Buzáš  –  navrhol  dať  materiál  do  zastupiteľstva  v zmysle  záverov  finančnej  komisie
z 11.4.2019 k tomuto bodu, teda priamy predaj. 

Zemanová – takýto typ majetku nemáme žiadny. Súťaž môže cenu potlačiť aj nižšie.

Kovács – vydierať by sme sa však nemali dať aj keď sme minoritný vlastník.

Vician – pre nás je  to istým spôsobom v súčasnosti neupotrebiteľný majetok. Ak nevieme
majoritného vlastníka prinútiť vyplatiť dividendy, tak je zbytočné akcie držať,  lebo viac je
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potrebné opraviť napr. jedáleň na Majerníkovej 60

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Vyhlásenie  verejnej
obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.  s.  a odporúča (na
pozmeňovací  návrh  poslanca  Buzáša)  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva  v zmysle  záverov finančnej  komisie  zo  dňa  11.4.2019  k tomuto  bodu  (t.  j.
priamy predaj).

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 4  proti: 2  zdržal sa: 1

K bodu 11

Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
o posudkovej činnosti,  o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne,
a o vytváraní partnerstva uviedol zástupca starostky a následne  doplnila  Jana Lindenhilll  –
vedúca oddelenia sociálnych vecí (ďalej len „Lindenhill“).

Diskusia:  

Kovács – požiadal o vysvetlenie rozdielu medzi predchádzajúcim stavom a terajším návrhom.

Lindenhill – vysvetlila podrobnejšie rozdiely.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o posudkovej  činnosti,  o poskytovaní
a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne,  a o vytváraní partnerstva a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 12 - Rôzne

Nikto sa neprihlásil
Uznesenie nebolo prijaté.

Zástupca starostky ukončil 2. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 15,10 hod. a
poďakoval prítomným za účasť.

8



Dana Čahojová, v. r. Mgr. Katarína Procházková, PhD., v. r.

starostka prednostka

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.

Mgr. Peter Buzáš                                             ......................................................

                        v. r.

Mgr. Richard Savčinský           ......................................................                        
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