
 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(8. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A

zo 07.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

dňa  23. 10. 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 8. zasadnutiu MiZ 2019.

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

3. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k návrhu  dodatku  štatútu  hlavného  mesta  SR
Bratislavy v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov.

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR
Bratislavy č.  2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2019.

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  ktorým
sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019
zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych
služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva.

6. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub.

7. Žiadosť pani Vladislavy Jurištovej o  kúpu pozemku  registra  E  -  KN parc.  č.  4051/3
a pozemku C - KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky.

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava - Karlova Ves.

9. Žiadosť rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte 
na Majerníkovej 60.
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10. Žiadosť  Jednoty dôchodcov  o  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  v  objekte  na
Lackovej 4.

11. Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur.

12. Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
k pozemkom registra E-KN  parc.  č.  20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2,    parc.
č. 20083/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č.  20083/66 - orná
pôda o výmere 998 m2, parc. č. 20083/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2,
parc. č. 20083/97 - záhrady o výmere 311 m2, parc. č. 20083/105 - záhrady o výmere 188
m2  a  parc. č. 20083/108 - záhrady o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves.

13. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

14. Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odzverenie motorového vozidla.

15. Žiadosť Správcovského bratislavského družstva Drobného 27 o dlhodobý prenájom časti
parciel  č.  3566/24  a 3566/9  k.  ú.  Karlova  Ves  pre  vybudovanie  nástupnej  plošinky
s oceľovou nájazdovou rampou pre osoby so zdravotným postihnutím pre bytový dom na
Jamnického 18.

16. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

- - - - -

7.  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.
Ospravedlnila  neprítomnosť  prednostky  Mgr.  Kataríny  Procházkovej,  PhD.  z rokovania
miestnej rady.

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

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

Poslanec Vician navrhol prerokovať v rámci bodu Rôzne problematiku nájmu novej lodenice.

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.
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Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:

Materiál  Plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  (ďalej  len  „MiZ“)  splatných  k   8.
zasadnutiu MiZ 2019 uviedla starostka.

Diskusia:   

Buzáš – ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov podnikol kroky, ktoré vyplývajú z uznesenia č. 74/2019 a čaká na kvalifikovanú
odpoveď a podľa toho navrhne ďalší postup.

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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2

Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 uviedla
starostka.  

Diskusia:  

Savčinský  –  žiadal  si  vysvetliť  zníženie  bežných  príjmov  v položke  Príjem  za  stravné
v školských jedálňach pri materských školách o 23 465 Eur.

Zástupca  starostky  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej len  „zástupca  starostu“ alebo
„Záhradník“) – vysvetlil zníženie príjmu.

Kováč – vo veci školského bazéna – na základe čoho sa odhadovali príjmy.

Starostka – ide predovšetkým o vstupné a prenájom dráh pri predpokladanom využívaní od
druhej polovice novembra.

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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 3

Materiál  Stanovisko  miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného  mesta SR
Bratislavy v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti udeľovania
súhlasu  k pobytu  cudzincov  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 4

Materiál  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
SR Bratislavy č.  2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2019 uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva  k návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy,
ktorým sa  mení  všeobecne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  č.  2/2014
o úhradách  za  poskytovanie  sociálnych  služieb  v znení  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  č.  5/2019  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 5

Materiál Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,   
ktorým sa  mení  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
2/2019  zo  dňa  25.  júna  2019  o posudkovej  činnosti,  o poskytovaní  a zabezpečovaní
sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil
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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.  2/2019  zo  dňa  25.  júna  2019
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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6

Materiál  Návrh  na  zrušenie  príspevkovej  organizácie  Karloveský  športový  klub  uviedla
starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  zrušenie
príspevkovej  organizácie  Karloveský  športový  klub  a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 7

Materiál Žiadosť pani Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3
a pozemku C - KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky uviedla starostka.

Diskusia:  

Buzáš  –  naozaj  máme  takýto  zámer?  Navrhuje  predložiť  materiál  iba  v alternatíve  B
(neschváliť zámer)

Kovács – vieme niečo o histórii nájmu týchto pozemkov?

Starostka – žiadateľka požiadal a miestne zastupiteľstvo je kompetentné vyjadriť sa. Zámer je
predložený  preto,  lebo  ak  by  miestne  zastupiteľstvo  zámer  podporilo,  pristúpilo  by  sa
k ďalším krokom, ako je napr. vypracovanie znaleckého posudku a pod.

Zemanová – odporúča uchovať pozemky v pôvodnom stave aj keď sú výmerou malé.

Uznesenie podľa návrhu poslanca Buzáša:

Miestna rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosť pani  Vladislavy
Jurištovej o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3 a pozemku C - KN parc. č. 3282/2
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kat.  úz.  Karlova Ves  - schválenie  zámeru Mestskej časti Bratislava  -  Karlova Ves predať
predmetné pozemky a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva
v alternatíve B.

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

K bodu 8

Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava - Karlova Ves
uviedla starostka.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných  zmlúv  na  pozemky v  kat.  úz.  Bratislava  -  Karlova  Ves  a  odporúča  materiál
predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9

Materiál  Žiadosť  rodinného  centra  Dlháčik  o  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  v
objekte  na Majerníkovej 60 uviedla starostka.

Diskusia:  

Kovács – odporúča schváliť v alternatíve 3.

Hlasovanie o návrhu poslanca Kovácsa predložiť materiál do MiZ v alternatíve 3:

Hlasovanie – prítomní: 7    za: 3  proti:1  zdržal sa: 2  nehlasoval: 1

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť rodinného centra
Dlháčik o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na Majerníkovej 60 a odporúča
materiál  predložiť do  miestneho zastupiteľstva .

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

K bodu 10

Materiál Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na
Lackovej 4 uviedla starostka.

Diskusia: 
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Hrádek – miestny kontrolór – čiastka 1,70 € pokrýva náklady za energie?

Ing. Janka Mahďáková – vedúca oddelenia majetkového a podnikateľských činností (ďalej
len „Ing. Mahďáková“) – vysvetlila situáciu s rozpočítavaním energií vzhľadom k tomu, že
objekt využíva viacej subjektov okrem mestskej časti.

Buzáš – dáva na zváženie, či nedoplniť odpisy budovy a systémovo vychádzať pri nákladoch
z výšky dane z nehnuteľnosti.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Jednoty dôchodcov o
predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  v  objekte  na  Lackovej  4  a odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11

Materiál Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur
uviedla starostka a doplňujúce informácie dala Ing. Mahďáková.

Diskusia:  

Vician – pýtal sa kedy sa právne ukončil nájom.

Ing. Mahďáková – k 31.1.2019

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  pani  Sremac  o
odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 12

Materiál Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves k pozemkom registra  E-KN  parc.  č.  20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2,    parc.
č. 20083/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 20083/66 - orná pôda o
výmere 998 m2, parc. č. 20083/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc. č.
20083/97 - záhrady o výmere 311 m2, parc. č. 20083/105 - záhrady o výmere 188 m2  a  parc.
č. 20083/108 - záhrady o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves uviedla starostka a doplňujúce
informácie dala Ing. Mahďáková.

Diskusia:  

Magát  –  mesto  nám  oznámilo  uvedené  skutočnosti  a my  máme  do  akého  termínu  dať

7



stanovisko?

Zemanová – vieme koľko máme takýchto pozemkov? A sú tam aj také, kde je zvýšený pohyb
chodcov a nestaráme sa.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  Hl.  mesta  SR
Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k pozemkom registra E-
KN  parc. č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2,   parc. č. 20083/65 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 20083/66 - orná pôda o výmere 998 m2, parc. č. 20083/73
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc. č. 20083/97 - záhrady o výmere 311 m2,
parc. č. 20083/105 - záhrady o výmere 188 m2  a  parc. č. 20083/108 - záhrady o výmere 278
m2,  kat.  úz.  Karlova  Ves  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 13

Materiál  Návrh  na  vyradenie  prebytočného  a neupotrebiteľného  majetku  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  uviedla  starostka  starostka  a doplňujúce  informácie  dala  Ing.
Mahďáková.

Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 14

Materiál  Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odzverenie motorového vozidla uviedla
starostka a doplňujúce informácie dala Ing. Mahďáková.

Diskusia:  

Vician – do uvedeného priestoru po Creative line kedy príde VPS Karlova Ves? Je tam aj
nejaký súdny spor?

Ing. Mahďáková – budova bola bývalým nájomcom odovzdaná aj s kľúčmi a dohodli sme sa
bez súdneho sporu.

8



Starostka – v tejto súvislosti sme požiadali o zverenie pozemkov okolo budovy. 

Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zverenie majetku
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves a odzverenie motorového vozidla a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 15

Materiál Žiadosť Správcovského bratislavského družstva Drobného 27 o dlhodobý prenájom
časti  parciel  č.  3566/24  a 3566/9  k.  ú.  Karlova  Ves  pre  vybudovanie  nástupnej  plošinky
s oceľovou nájazdovou rampou pre osoby so zdravotným postihnutím pre bytový dom na
Jamnického 18 uviedla starostka.

Diskusia:  

Zemanová – prečo sa nenavrhuje doba neurčitá?

Ing. Mahďáková – doba neurčitá sa nezapisuje do katastra a tých 99 rokov je tam preto aby sa
vybudovanie plošiny dalo zapísať do katastra nehnuteľností.

Hrádek – miestny kontrolór – 99 rokov je príliš dlhá doba a je otázne, či taká rampa takú dobu
vydrží a či tam dom bude ešte stáť, lepšia by bola formulácia „po dobu životnosti domu“, ale
to by asi kataster nezapísal.

Záhradník – asi by sa doba mala skrátiť na 30 alebo 20 rokov. Vyzval Ing. Mahďákovú ako
spracovateľku materiálu, či to vie osvojiť.

Uznesenie:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Správcovského
bratislavského družstva Drobného 27 o dlhodobý prenájom časti parciel č. 3566/24 a 3566/9
k. ú.  Karlova Ves pre vybudovanie nástupnej plošinky s oceľovou nájazdovou rampou pre
osoby so zdravotným postihnutím pre bytový dom na Jamnického 18 a odporúča upraviť dobu
nájmu na 20 rokov a materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 16 - Rôzne

Poslanec  Vician – požiadal o prerokovanie  problematiky nájmu  novej lodenice  v Karlovej
Vsi.
Diskusia:  

V diskusii  vystúpili  poslanci  Vician,  Kovács,  Zemanová,  Savčinský a Záhradník,  ktorý sa
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snažili  zadefinovať  a vzájomne  vysvetliť  verejný záujem v prípade  nájmu  novej  lodenice.
Problematika  bola  prerokovávaná  aj  na  finančnej  komisii  dňa  17.10.,  kde  sa  komisia
oboznámila s návrhom poslanca Viciana a poslanca Záhradníka. Predpokladá sa, že s návrhmi
sa oboznámi aj pracovná skupina „lodenica“, ktorá môže dať svoje stanovisko ako výstup pre
rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie nebolo prijaté.

Zástupca starostu Záhradník ukončil 7.  zasadnutie  miestnej rady vo 8. volebnom období o
14,55 hod. a poďakoval prítomným za účasť.

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

starostka prednostka

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci referátu organizačného a správy registratúry

Overovatelia zápisnice:

v. r.

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

                        v. r.

Mgr. Ing. Anna Zemanová           ......................................................                        
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