
 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

z 03.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  17. 05. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia

Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia  hlavného  mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel.

2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania
motorových vozidiel na území Bratislavy).

3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón).

4. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

- - - - -
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3.  zasadnutie  miestnej  rady  (ďalej  MiR)  vo  8.  volebnom  období  o  12,38  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 Mgr.  Kataríny Procházkovej,  PhD.,  ktorá
však bude k dispozícii v prípade potreby.

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky  poslancov  Viciana  a
Záhradníka.                  

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

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.

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

Hlasovanie  o doplnení  bodu č.  4  do  programu pod názvom:  Návrh všeobecne  záväzného
nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o prevádzkovaní  hazardných  hier  na  území
hlavného mesta SR Bratislavy“.

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

K bodu 1:

Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel uviedla starostka.

Diskusia:   

Magát – pýtal sa o čom sa bude rozhodovať, keďže sa zúčastnil už troch stretnutí a každé bolo
iné.

Starostka – materiál nie je dokonalý, avšak mestské časti sa majú vyjadriť.

Savčinský – keď je toľko zmien, bude to otázka na primátora, či neplánuje návrh nariadenia
stiahnuť.
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Starostka – pripomienky budú určité vyhodnotené.

Savčinský – potom je možné, že budeme schvaľovať nakoniec úplné iné znenie.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel materiál odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 2

Materiál  Návrh  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  (v  oblasti  dočasného
parkovania motorových vozidiel na území Bratislavy) uviedla starostka.  

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania motorových vozidiel  na území Bratislavy) a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3

Materiál Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón)
uviedla starostka.

Diskusia:  

Kovács – pýtal sa ako je to v našich podmienkach, pokiaľ sa týka návrhu nariadenia.

Starostka  –  u nás  to  zatiaľ  neplánujeme.  Starom  meste  ide  aj  o získanie  prostriedkov
eurofondov na meracie prístroje a následne sa na základe meraní rozhodnú ako ďalej.

Vician – v budúcnosti to môžeme využiť aj my.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  dodatku  Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón) a odporúča materiál predložiť

3



na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4

Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy uviedla starostka.

Diskusi  a:  

Vician – žiadal vysvetliť § 3 nariadenia.

Starostka – týka sa to 12 dní v roku, teda sviatkov, ktoré sú pevne stanovené.

Magát – navrhuje znova iniciovať petíciu za zákaz hazardu.

Starostka – možno dať návrh do miestneho zastupiteľstva.

Kovács – odporúča postupovať koordinovane s mestom a mestskými časťami.

Vician – pri prvej petícii zmizli hárky – je  nato nejaký názor?

Starostka  –  nie  všetci  starostovia  chceli  do  toho  ísť.  Potom  sa  zapojili  dobrovoľníci
a mimovládne organizácie.

Vician – počúva rôzne názory na reguláciu hazardu. Petícia, že chceme zregulovať hazard je
dobrá. 

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o prevádzkovaní  hazardných  hier  na  území
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

 
Starostka  ukončila  3.  zasadnutie  miestnej  rady  vo  8.  volebnom období  o  13,03  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.
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Dana Čahojová, v. r. Mgr. Katarína Procházková, PhD

starostka prednostka

                                               v zastúpení JUDr. D. Klásková, v. r.

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.

Ing. Martin Vician                                           ......................................................

                        v. r.

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník          ......................................................                        
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