
 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

zo 06.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  10. 09. 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 7. zasadnutiu MiZ 2019.

2. Monitorovacia  správa  plnenia  programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves k 30.06.2019.

3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
o podmienkach poskytovania dotácií.

4. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG.

5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus-Kus.

6. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy.

7. Žiadosť  PhDr.  Janky  Drozdovej  –  QUEST  SLOVAKIA  PICASSO  o zníženie
nájomného.

8. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru
na Segnerovej ul. č. 3.

9. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru na
Matejkovej ul. č. 20.

10. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.

11. Návrh  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na  pozemky  v k.ú.  Bratislava  –
Karlova Ves.
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      11A. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova a schválenie
cenníka na prenájom nebytových priestorov.

12. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.

13. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

- - - - -

6.  zasadnutie  miestnej  rady  (ďalej  MiR)  vo  8.  volebnom období  o  13,12  hod.  otvorila
starostka Dana Čahojová (ďalej len „starostka“).  Starostka privítala  prítomných poslancov.
Konštatovala,  že  podľa  počtu  zapísaných  poslancov  je  miestna  rada  uznášaniaschopná.
Ospravedlnil sa z rokovania poslanec Michal Kovács.

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  zástupcu  starostu  poslancov
Savčinského a Viciana.                  

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

Prednostka miestneho úradu Mgr. Katarína Procházková, PhD. (ďalej len „Prednostka MÚ)
navrhla doplniť do programu rokovania nasledovný materiál:

- ako bod 11A - Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova
a schválenie cenníka na prenájom nebytových priestorov.

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

Hlasovanie o programe ako celku vrátane doplneného materiálu miestna rada schválila.

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

K bodu 1:
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Materiál  Plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  (ďalej  len  „MiZ“)  splatných  k   7.
zasadnutiu MiZ 2019 uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:   nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  7. zasadnutiu MiZ 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2

Materiál Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves k 30.06.2019 uviedla starostka.  

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia
programového  rozpočtu mestskej časti Bratislava  – Karlova Ves  k 30.06.2019 a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3

Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
o podmienkach  poskytovania  dotácií  uviedla  starostka  a doplnila  prednostka  MÚ,  ktorá
vysvetlila základné rozdiely oproti doteraz platnému nariadeniu.

Diskusia:  

Savčinský – chcel  vedieť  ako  sa bude deliť  balík  financií k termínu  30.11. a 30.5.  podľa
navrhovaného nariadenia.

Zemanová – ide o dva typy žiadostí. Jeden typ je na činnosť, druhý typ je na aktivity a je tam
ešte možnosť rezervy pre starostu do výšky 500 € v rozsahu cca 10 % z celkového objemu
financií určených na dotácie. 

Starostka – ak príde poslanecký návrh na zastupiteľstve, môže sa to zmeniť na jeden termín. 

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
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nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o podmienkach  poskytovania  dotácií  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 4

Materiál  Žiadosť  o  prenájom  v  Karloveskom  centre  kultúry  o.z.  Gaston  TRG  uviedla
Prednostka MÚ.

Diskusia:  

Magát – pýtal sa, prečo materiál nebol vo finančnej komisii.

Prednostka MÚ – preverí uvedenú skutočnosť.

Savčinský – v komisii školstva, kultúry a športu materiál bol prerokovaný a odporučený do
miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  o  prenájom v
Karloveskom centre kultúry o.z.  Gaston TRG a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 5

Materiál  Žiadosť  o  prenájom  v  Karloveskom  centre  kultúry  o.z.  CirKus-Kus  uviedla
prednostka MÚ.

Diskusia:  

Buzáš – mal pripomienku k dobe prenájmu v materiáli č. 4 a 5 – treba opraviť.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  o  prenájom v
Karloveskom centre kultúry o.z.  CirKus-Kus a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

Materiál Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves  prerokovala  materiál Žiadosť JUDr.  Szabovej
Miriam o úpravu nájomnej zmluvy a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 7

Materiál  Žiadosť  PhDr.  Janky  Drozdovej  –  QUEST  SLOVAKIA PICASSO  o zníženie
nájomného uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Savčinský – prečo sa to spustilo, je nejaké vysvetlenie?

Starostka  –  žiadateľka  opakovane  žiadala  o zníženie  nájmu,  keďže  obrat  sa  jej  znížil
a konkurenčné prostredie je neúprosné.

Vician  –  je  to  prevádzka  nezaťažujúca  okolie.  Je  to  možno  oddialenie  definitívneho
zatvorenia. Ak jej to pomôže tak navrhne zníženie max. do 30 %, dá návrh do zastupiteľstva.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  PhDr.  Janky
Drozdovej  –  QUEST SLOVAKIA PICASSO  o zníženie  nájomného  a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 8

Materiál Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru
na Segnerovej ul. č. 3 uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Zástupca  starostky  JUDr.  PhDr.  Branislav Záhradník  (ďalej  len „zástupca  starostu“ alebo
„Záhradník“) – upozornil na fakt , že sa ide súťažiť porovnateľný priestor ako ul. Ľ. Fullu
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a chceme zaň 112 €/m2.  Predchádzajúci nájomca nepožiadal o zníženie,  ale  vrátil uvedený
priestor.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Schválenie  podmienok
Obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom nebytového  priestoru  na  Segnerovej  ul.  č.  3  a
odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9

Materiál Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru na
Matejkovej ul.  č. 20 uviedla prednostka MÚ a doplnila starostka,  ktorá odporučila  doplniť
dôvodovú správu o históriu využitia priestorov a informáciu koľko nás stojí ročne a prípadne
o posudky o budove.

Diskusia:  

Vician  –  budova  skolaudovaná  na  garáže.  Privítal  by  štúdiu,  koľko  sa  dá  ešte  prípadne
nadstaviť. Na rozhodnutie má málo informácií – neposúval by materiál ďalej.

Starostka – my by sme privítali, keby sa aspoň určil smer, ktorým máme v tom to prípade ísť.

Buzáš – z materiálu vyplýva, že sa navrhuje, resp. podsúva ako treba rozhodnúť.

Prednostka MÚ – sú možné rôzne alternatívy od predaj, cez nájom, dostavba garáží a pod.,
avšak najmenej problematický sa javí predaj.

Buzáš – poslanec Rosina spomínal záujem skautov.

Starostka – boli  záujmy aj iných organizácií,  ktoré ale  nie  sú schopné finančne  zvládnuť
potrebné opravy a údržbu.

Buzáš – stále si myslí, že majetok mestskej časti by sa nemal predávať.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Schválenie podmienok Obchodnej
verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru na Matejkovej ul. č. 20 a odporúča miestnemu
úradu  materiál  dopracovať  a následne  predložiť  do  komisií,  miestnej  rady  a  miestneho
zastupiteľstva .

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 10

Materiál Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry
uviedla prednostka MÚ.

Diskusia: 

Savčinský – je možné využiť priestor na prenájom, alebo nie.

Prednostka MÚ – využívali to aj na uskladnenie nástrojov, avšak kvôli vlhkosti to teraz nejde.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu účelu nájmu
nebytových  priestorov  v Karloveskom  centre  kultúry  a odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11

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

Diskusia:  

Záhradník – v legislatívno-právnej komisii bola požiadavka na doplnenie materiálu o účtovné
závierky podnikateľov v stánkoch.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na predĺženie platnosti
nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11A

Materiál Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova a schválenie
cenníka na prenájom nebytových priestorov uviedla prednostka MÚ.

Diskusia:  

Savčinský – v zásadách hospodárenia sú ako ošetrené krátkodobé nájmy?

Magát  –  tento  materiál  k nim  nepatrí,  lebo  sa  opakujú  a sú  tam  pravidelné  činnosti.
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Krátkodobé sú aj jednorazové.

Zemanová – poukázala na primeranosť nájmov, vzhľadom k tomu, že sa za posledný rok do
školy investovalo.

Ing.  Jana  Mahďáková  –  vedúca  majetkového  oddelenia  (ďalej  len  „Ing.  Mahďáková“  –
vysvetlila  prečo  bol  materiál  predložený  do  miestnej  rady.  Materiál  obsahuje  sadzby  za
nájomné, pričom energie sa účtujú zvlášť.

Savčinský – na jednej strane dávame možnosť riaditeľom tvoriť ceny, na druhej strane im
ideme schvaľovať ceny v zastupiteľstve. A ako je to s časmi do 17 hod., využíva to škola?

Ing. Mahďáková – je to na žiadosť školy, pričom miestny kontrolór ešte neukončil kontrolu.
Do 17 hod. je využitie telocviční na škole pre svoje potreby.

Záhradník – rozumie tomu, že škola chce mať istotu. V prípade krátkodobých nájmov dajme
možnosť riaditeľom formou minimálnej ceny,  ale  pri dlhodobých nájmoch sa  nevyhneme
schvaľovaniu  v zastupiteľstve.  Treba  dať  usmernenie  riaditeľom škôl  a v prípade  potreby
novelizujme zásady hospodárenia.

Magát – upozornil na čl. 21 zásad hospodárenia.

Prednostka MÚ – riešila by nájmy do konca roka. 

Starostka  –  navrhla  by  riešiť  existujúce  nájomné  vzťahy  do  konca  kalendárneho  roka
a dovtedy  vyriešiť  aj  všetky  ostatné  nájmy  na  školách,  vrátane  prípadnej  zmeny  zásad
hospodárenia.

Savčinský  –  v súčasnosti  sú  už  existujúce  zmluvy.  S novými  zásadami  sa  bude  treba
vysporiadať. Nebolo by lepšie počkať na začiatok nového školského roka.

Záhradník – prikláňa sa k riešeniu schváliť nájmy od 1.10. do konca školského roka, pričom
školy by si vyriešili obdobie za september 2019 krátkodobým nájmom.

Zemanová – odporúča dať do konca roka a riešiť to v prechodných ustanoveniach do konca
školského roka.

Starostka – materiál by sa doplnil, v názve by sa vypustilo schvaľovanie cenníka, doba nájmu
bude  od  1.10.  do  konca  školského  roka  a pripraví  sa  nový  materiál  do  novembrového
zastupiteľstva.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosti  o prenájom
nebytových  priestorov  v Spojenej  škole  Tilgnerova  a schválenie  cenníka  na  prenájom
nebytových priestorov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 12

Materiál Návrh na budúce využívanie Novej lodenice uviedla starostka.

Di  skusia:  

Savčinský  –  situácia  s klubom Slávia  UK  je  nová.  Problém  nie  je  ani  tak  hangár  ako
fungovanie spoločných priestorov. Problém Slávie UK je presťahovanie veľkej posilňovne,
ktorú nemajú kam dať.

Zemanová – prečo máme sanovať Sláviu UK? 

Prednostka MÚ – Slávia UK s nami spolupracuje a má aj dlhodobú spoluprácu so školami
v Karlovej Vsi. Ako riešenie vidí, že by si Slávia UK vzala starú lodenicu a pol hangára. Klub
vodných športov (KVŠ) má zmluvu na 1 rok a mal by sa presťahovať do Novej lodenice.

Starostka  – v Slávii  je  aj veľa karloveských detí.  17.9.2019 má  byť  stretnutie  klubov na
miestnom úrade. Po tomto stretnutí by sa malo viacej vecí vyjasniť.

Vician – na stretnutí 17.9. môžu byť aj poslanci? Členovia pracovnej skupiny Lodenica by to
možno privítali.

Magát – v súvislosti s lodenicou sa hovorilo vždy o dvoch kluboch. Hovoríme o problémoch
klubu Slávie UK – o tom počujem prvýkrát.

Savčinský – novú lodenicu môžeme ponúknuť klubom, s ktorými sa komunikovalo už pred 6
rokmi a hovorilo sa, že keď bude nová lodenica, tak stará sa zbúra. Starú lodenicu môžeme
ponúknuť Slávii UK, keďže lodenica je rozdelená napolovicu.

Vician – ak tomu rozumie tak do novej lodenice by išiel Karloveský športový klub a Klub
vodných športov a starej lodenici by mohla byť Slávia UK.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na budúce využívanie
Novej  lodenice  uviedla  starostka  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 13 - Rôzne

Poslanec Savčinský – požiadal o informáciu,  či sú aj iní žiadatelia  na suterénne  priestory
v Karloveskom centre kultúry.
Uznesenie nebolo prijaté.

Starostka  ukončila  6.  zasadnutie  miestnej  rady  vo  8.  volebnom období  o  15,02  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.
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Dana Čahojová, v. r. Mgr. Katarína Procházková, PhD., v. r.

starostka prednostka

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.

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

                        v. r.

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