
 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

zo 04.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  11. 06. 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 5. zasadnutiu MiZ 2019.

2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018.

3. Návrh na zmenu mimorozpočtových peňažných fondov.

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške
príspevku  a  spôsobe  jeho  platby  zákonného  zástupcu  dieťaťa/žiaka  na  čiastočnú
úhradu nákladov  v školách  a školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

5. 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.

6. Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania  poslancov a členov komisií miestneho
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  volených  a  menovaných
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

7. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.

8. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie  Starej lodenice.

9. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).

10. Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné
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centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka.

11. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. 

12. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.05.2019.

- - - - -

4. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,18 hod. otvoril zástupca
starostky JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“),
ktorý  ospravedlnil  starostku  Danu  Čahojovú  (ďalej  len  „starostka“),  ktorá  príde  neskôr
z dôvodu rokovaní na Magistráte  hlavného  mesta SR Bratislavy. Zástupca starostu privítal
prítomných poslancov. Konštatovala,  že podľa počtu zapísaných poslancov je miestna rada
uznášaniaschopná. Ospravedlnil sa z rokovania poslanec Peter Magát.

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  zástupcu  starostu  poslancov
Zemanovú a Kovácsa.                  

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

Zástupca starostu navrhol doplniť do programu rokovania nasledovné materiály:

- ako  bod  5A -  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.

- ako bod 12A - Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu
prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.

- Ako bod 12B - Prerokovanie listu p. Lukačoviča adresovaného poslancom miestneho
zastupiteľstva vo veci konania miestneho úradu v prípade p. Vavrinčíkovej.

Hlasovanie o programe ako celku vrátane doplnených materiálov miestna rada schválila.

Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0
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K bodu 1:

Materiál  Plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  (ďalej  len  „MiZ“)  splatných  k   5.
zasadnutiu MiZ 2019 uviedla prednostka miestneho úradu Mgr. Katarína Procházková, PhD.
(ďalej len „Prednostka MÚ).

Disk  usia:   nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  5. 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 záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018 uviedla
starostka.  

Diskusia:  

Kovács – navrhol Fond opráv a obnovy školských zariadení zvýšiť o 100 tis.  € a súčasne
o 100 tis. € znížiť prídel do rezervného fondu.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves  prerokovala materiál Návrh záverečného  účtu
mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3

Materiál Návrh na zmenu mimorozpočtových peňažných fondov uviedla starostka.

Diskusia:  

Zemanová – je otázka, či sme schopný investične zvládnuť objem financií vo fonde opráv
a obnovy školských zariadení.

Kovács – ak sa prostriedky nespotrebujú, budú presunuté do ďalšieho roka.

Uznesenie:
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Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  zmenu
mimorozpočtových  peňažných fondov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4

Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov  v školách  a školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves uviedol zástupca starostu.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške  príspevku a spôsobe jeho platby
zákonného  zástupcu  dieťaťa/žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školách  a  školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5

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 starostu.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

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 5A

Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým  sa  mení  všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času
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výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Zemanová – stavebný úrad by mohol dať obmedzenia.

Záhradník – v aplikačnej praxi to  chodí tak,  že Úrad verejného zdravotníctva musí urobiť
oficiálne merania.

Zemanová – bolo by dobré ochrániť aspoň soboty a nedele.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým  sa  mení  všeobecne  záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách
času  predaja  v obchode,  času  prevádzky  služieb,  času  výstavby  a rekonštrukcie  stavieb
a bytov a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6

Materiál Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedol zástupca starostu.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  dodatku  č.  2  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: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 7

Materiál Návrh na budúce využívanie Novej lodenice uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Prednostka MÚ – v autoremedúre vypúšťa v uznesení v časti 1.  schvaľuje v písm.  c) text:
„Poverením správou objektu je Klub vodných športov Karlova Ves“.

Záhradník – vzhľadom na existujúce pomery odhad výnosov považuje za príliš optimistický.
V komisii navrhli dať na úroveň asi 10 € za m2.  Bola aj požiadavka preskúmať, či aj iné
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vodácke kluby by nemali záujem využívať túto lodenicu.

Vician – zvážil by aj verejnú obchodnú súťaž (ďalej len „VOS“) najmä pri priestoroch pre
kaviareň. Treba sa pozrieť aj na priestory určené pre vodácku činnosť,  čo je  cca 340 m2.
V starej lodenici je nájom za symbolické 1 € a vykonávajú kompletnú správu, pričom z nájmu
za uskladnenie lodí majú isté príjmy. Budú mať novú budovu s novými priestormi. V tomto
prípade príliš nízky nájom 300 alebo 450 € nenúti ich generovať príjmy. Preto sa mu nezdá
celkom fér  ponúknuť  to  bez  verejnej súťaže.  My si určíme  minimálnu cenu,  napr.  650 €
a ostatní nech o to zabojujú.

Prednostka  MÚ  –  dotácia  na  lodenicu  bola  viazaná  na  verejno-právnu  funkciu.  Okrem
štandardných výdavkov, majú výdavky na súťaže a pod.

Vician – náklady sú  nastavené  tak,  aby neboli  nútení  zvyšovať  svoje  náklady.  Bez VOS
nebudeme vedieť akú  cenu  z nájmu  môžeme dostať  a potom vyzerá  na  preferovanie  istej
skupiny vodákov.

Savčinský – bola ustanovená pracovná skupina pre lodenicu,  bolo 4 alebo 5 stretnutí,  ale
výsledok nezodpovedá jej úsiliu. Rozumie pragmatickému prístupu kolegu, ale nie je to len
o financiách.  Znevažovanie  klubu  nie  je  na  mieste.  Vie  si  predstaviť,  že  príde  niekto
s výhodnou ponukou,  ale  ku Karlovej Vsi nebude mať  žiaden vzťah.  Predložený materiál
vníma  ako  kompromis,  keďže  v minulom volebnom období  boli  prijaté  uznesenia,  ktoré
hovoria, že celá lodenica by mala ísť do správy klubu vodných športov.

Vician – bol členom skupiny lodenica. Poslanci hovorili o filozofii využitia. Z predloženého
rozpočtu sa zdá, že navrhli nízku cenu. Skúsme teda zobrať oprávnené náklady, napr. odpisy
a od nich sa odrazme. Ak niekto dostane 340 m2 a 300 €, tak to vychádza na necelé  € na m2

za mesiac. Ide o to, aby sme sa dostali k férovému nájomnému.

Hrádek-miestny kontrolór – ako prípad hodný osobitného zreteľa môžete prenajať čokoľvek,
ale  samozrejme  malo  by  to  byť  hospodárne.  Dá  sa  len  súhlasiť,  že  príjmy  by  mali
vygenerovať prostriedky na opravy a údržbu a základnú reprodukciu.

Prednostka  MÚ –  spomenuté  financie  nie  je  prvý  návrh.  Suma  je  určená  aj  na  základe
rozhovorov  s p.  Šeďom.  Materiál  je  návrhom,  konečný  stav  určia  poslanci.  Treba  však
prihliadať aj na mieru vyváženosti medzi verejným záujmom a komerčným využitím. Príjmy
by mali stačiť na údržbu a budúce opravy. Ide aj o to, či Klub vodných športov Karlova Ves
berieme za svoj, alebo dáme prednosť klubom, ktoré sú bohatšie a ľahko nájom zaplatia.

Kovács – je preňho rušivé, že máme iba jedného kandidáta. Konanie v prospech občana by
malo  byť  to prvoradé a až potom možno  tradícia.  Druhá vec – mali by vytvoriť verejno-
prospešnú službu, do ktorej sa môžu zapojiť aj nevodáci. Lebo zatiaľ to vyzerá, že smeruje
všetko v prospech podpory jedného športu v Karlovej Vsi,  chápem to ako časť spomínanej
tradície. Ten projekt by mohol spätne produkovať financie.

Savčinský – je na škodu veci, že p. Paučová a p. Šeďo neboli na finančnej komisii, lebo veľa
otázok by bolo zodpovedaných. Klub vodných športov avizuje, že ani nová lodenica nebude
stačiť na umiestnenie všetkých lodí. Majú ich teraz uložené v garážach, ktoré však stoja na
cudzom pozemku. Za uloženie lode je 60 € zrejme na sezónu. Druhá vec je,  že keby sem
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prišiel iný silnejší klub, tak sa asi ťažko bude hovoriť o verejnoprospešnom využití.

Vician  –  VOS sa  predsa  dá  nastaviť  nejakými  limitujúcimi  faktormi  a cena  nemusí  byť
jediným kritériom.

Prednostka MÚ – VOS sa dá dobre nastaviť, ak ide o cenu. Ďalšie faktory môžu spôsobovať
systémové chyby, ale nastaviť sa dá.

Zemanová – aká je kapacita garáže na lode? To jeden z faktorov pri rozhodovaní. Koľko sa
uskladňuje  v starých garážach teraz? Má tam byť posilňovňa. Bude slúžiť jednému klubu
alebo viacerým?

Záhradník – diskusia je živá, otázka je, či to odporučíme do zastupiteľstva, prípadne s akými
pripomienkami.  Nebolo  by  dobré  rozhodovať  sa  v časovej  tiesni,  ale  lepší  by  bol  širší
konsenzus.

Zemanová – čísla by mali byť jasne pomenované, materiál by mal byť prehľadný a jasný.

Savčinský  –  materiál  bol  spracovaný  v čase,  keď  sa  uvažovalo,  že  celú  lodenicu  bude
spravovať klub vodných športov.  Aj tie  čísla  by tam nemuseli byť,  lebo  teraz ide o novú
lodenicu. O budovu sa bude starať mestská časť, oni mali deklarovať, že sú schopní nájom
plniť. Dajme to do MiZ, stiahnuť sa to dá vždy a je tu priestor aj na politické grémium.

Vician – radšej by to do zastupiteľstva nedával, dať to dopracovať.

Kovács – ak pôjdeme riešiť nájom, tak využime čas a skúsme VOS alebo iným racionálnym
spôsobom. A na školskej komisii bol súhlas s využitím priestoru do 24 hod.

Záhradník – z rozpravy som vyrozumel,  že by sme to pustili  do zastupiteľstva,  ale  iba tú
druhú časť, to komerčné podlažie, v tomto je zhoda, ak sa vygeneruje nájomca súťažou.  

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na budúce využívanie
Novej lodenice  a  odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho zastupiteľstva iba
v časti 2 návrhu uznesenia.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2

K bodu 8

Materiál  Návrh  na predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  využívanie   Starej  lodenice uviedla
starostka.

Diskusia:  

Savčinský –  v starej lodenici  nie  sú hangáre.  Lode  sa  ukladajú  do  garáží,  ktoré  stoja  na
cudzom pozemku.

Uznesenie:

7



Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na predĺženie
nájomnej zmluvy na využívanie  Starej lodenice a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 9

Materiál  Žiadosť  spoločnosti  ALL  4  CAR  o prehodnotenie  uznesenia  miestneho
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  28/2019  (o  zníženie  nájomného)
uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Kovács – mala by byť cena 50 €/m2 pre žiadateľa únosná?

Záhradník – žiadateľ sa zúčastnil na finančnej komisii a dostal otázku, koľko by bolo preňho
únosné. Hovoril,  že 20 až 25 €. Preto komisia odporučila  sumu 25 € za m2 na obdobie 3
rokov, vzhľadom k pripravovanej realizácii parkovacej politiky.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti ALL 4
CAR o prehodnotenie uznesenia  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves  č.  28/2019  (o  zníženie  nájomného) a  odporúča  materiál  predložiť   na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva .
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 10

Materiál  Predĺženie  nájmov  v  objekte  na  Majerníkovej  60  pre  žiadateľov  -  Karloveské
tanečné centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka uviedla starostka.

Diskusia: nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Predĺženie nájmov v objekte
na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a Základná umelecká škola
J. Kresánka a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11
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Materiál Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12 uviedla starostka.

Diskusia:  

Vician – odporúča v materiáli uvádzať porovnateľné údaje, ktoré sa týkajú nájmu a platby.

Savčinský – odporúča prenajať čím skôr.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  nebytových
priestorov  na  Janotovej  12 a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu   12 - Rôzne

K bodu 12A

Materiál Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom
stacionárnych kontajnerov uviedla starostka.
Diskusia:  

Zemanová – materiál možno podporiť, ale treba diskutovať o umiestnení kontajnerov.

Savčinský – zvážiť, či dať do zastupiteľstva, ak nevieme presné umiestnenia kontajnerov.

Kovács – odporúča materiál schváliť a miesta umiestnenia kontajnerov dohodnúť dodatočne.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh spoločnosti ASEKOL
na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   12B

Materiál Prerokovanie listu p. Lukačoviča adresovaného poslancom miestneho zastupiteľstva
vo veci konania miestneho úradu v prípade p. Vavrinčíkovej uviedla starostka.
Diskusia:  

Kovács – úrad si splnil povinnosti?

Starostka – úrad konal primerane svojim kompetenciám.
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Jana Lindenhill-vedúca sociálneho oddelenia – podrobne vysvetlila postup konania miestneho
úradu v uvedenej veci.

Vician – odpovedať by sa malo, aj keď len stručne.

Hrádek-miestny kontrolór – podanie, ktoré dostali poslanci nie je jednoznačné, ale odpoveď
by mala byť. 

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  List p.  Lukačoviča
adresovaného poslancom miestneho zastupiteľstva vo veci konania miestneho úradu v prípade
klienta  opatrovateľskej  služby  a  neodporúč  a materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva, vzhľadom k tomu, že riešenie nie je v jeho kompetencii.

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

Starostka  ukončila  4.  zasadnutie  miestnej  rady  vo  8.  volebnom období  o  15,40  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

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

starostka prednostka

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.

Mgr. Ing. Anna Zemanová                               ......................................................
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                        v. r.

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