
 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

z 05.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  23. 07. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia

Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky
služieb,  času  výstavby  a rekonštrukcie  stavieb  a bytov,  v znení  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2019 z 25.6.2019.

2. Prerokovanie petície - nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej
1/B.

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

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.

5. Návrh na prevádzkovanie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

- - - - -
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5.  zasadnutie  miestnej  rady  (ďalej  MiR)  vo  8.  volebnom období  o  13,22  hod.  otvorila
starostka Dana Čahojová (ďalej len „starostka“).  Starostka privítala  prítomných poslancov.
Konštatovala,  že podľa počtu zapísaných poslancov je  miestna rada uznášaniaschopná. Zo
zasadania miestnej rady sa ospravedlnili poslanci Kovács, Vician a Zemanová.

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

Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.

Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:

Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č.  4/2013 zo dňa  29.  októbra  2013  o pravidlách času  predaja  v obchode,  času prevádzky
služieb,  času  výstavby  a rekonštrukcie  stavieb  a bytov,  v znení  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2019 z 25.6.2019 uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil 

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  všeobecne  záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času
predaja  v obchode,  času  prevádzky služieb,  času výstavby a rekonštrukcie stavieb  a bytov,  v znení
všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  3/2019  z 25.6.2019  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 2

Materiál  Prerokovanie  petície  -  nesúhlas  so  zriadením  verejnoprospešných  služieb  na
Segnerovej 1/B uviedla starostka.  

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala  Prerokovanie petície - nesúhlas so zriadením
Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 3

Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 uviedla
starostka a doplnila prednostka miestneho úradu Mgr. Katarína Procházková, PhD. (ďalej len
„prednostka“).

Diskusia:  

Záhradník – upozornil,  že bude treba počítať s opravami rozvodov na Základnej škole A.
Dubčeka na Majerníkovej ul. A pravdepodobne to bude treba riešiť urgentne.

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.

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

K bodu 4

Materiál  Návrh  na  prenájom  nebytových  priestorov  na  Janotovej  12  uviedla  starostka
a doplnila prednostka miestneho úradu.

Diskusia:  nik sa neprihlásil.

Uznesenie:

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

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 5

Materiál  Návrh na  prevádzkovanie  školskej  plavárne  na  Základnej  škole  Majerníkova  62
uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prevádzkovanie školskej
plavárne na Základnej škole Majerníkova 62 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

Starostka  ukončila  5.  zasadnutie  miestnej  rady  vo  8.  volebnom období  o  13,51  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. Peter Buzáš                                             ......................................................
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                        v. r.

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