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 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 

Z Á P I S N I C A 
z 08.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
dňa  03. 12. 2019 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022. 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým a mení a dopĺňa VZN č.1/2018 o určení 

školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky. 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o  príspevku 
na zabezpečenie stravovania pre seniorov. 

5. Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia. 
6. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č.  2300/12, 

2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. 

7. Žiadosť Ing. Makaru s manž. a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN parc. 
č. 2301/5, k.ú. Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetný pozemok. 

8. Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. č. 
3651/363 a parc. č. 3651/364, k.ú. Karlova Ves. 

9. Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na 
Lackovej 4. 

10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
11. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v roku 2020. 
12. Rôzne  
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 14.11.2019. 
 

- - - - - 
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8. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,12 hod. otvoril zástupca 
starostky JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“), 
ktorý ospravedlnil neprítomnosť starostky Dany Čahojovej (ďalej len „starostka“) a prednostky 
miestneho úradu Mgr. Kataríny Procházkovej, PhD. Z dôvodu dôležitých rokovaní na 
magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Zástupca starostu privítal prítomných poslancov. 
Konštatoval, že podľa počtu zapísaných poslancov je miestna rada uznášaniaschopná. 
Ospravedlnil neprítomnosť poslancov Kovácsa a Viciana z rokovania miestnej rady. 
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh zástupcu starostky poslancov Buzáša 
a Magáta.                   
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila. 
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na 
roky 2021 a 2022 uviedol zástupca starostu.   
Diskusia:   
Záhradník  – vysvetlil, že rozpočet ešte môže prejsť zmenami na základe návrhov poslaneckých 
klubov. 
Buzáš – 1. navrhuje po rokovaní dozorného orgánu Verejnoprospešných služieb Karlova Ves 
(ďalej len „VPS“) zvýšiť ich rozpočet o 40 tis. Eur a odporúča, aby o tomto návrhu miestna 
rada hlasovala. 2. navrhuje sfunkčnenie výťahu pri schodoch vedúcich na námestie sv. Františka 
a hľadanie prostriedkov na tento účel. 
Magát – pôvodná požiadavka pre VPS bola o 200 tis. vyššia. 
Záhradník – dá odporučenie na základe hlasovania o zvýšenie finančnej čiastky pre VPS, treba 
si však uvedomiť fakt z čoho vykryť navrhovanú čiastku 40 tis. Eur. S výťahom to bude 
zložitejšie, pretože bude treba rokovať so správcom budovy. 
Magát – zverejnený návrh rozpočtu prejde ešte zmenami? 
Záhradník - Pripomienky poslal aj klub Team Vallo. 
Buzáš – návrh Teamu Vallo mení bilanciu, alebo navrhuje vyrovnaný rozpočet? 
Záhradník – všetkým návrhom sa nebude dať vyhovieť. Musíme rešpektovať priority rozpočtu. 
Požiadaviek bolo výrazne viac, a preto sa musí vybilancovať, kde doložiť a kde v rámci 
rozpočtu ubrať. 
Savčinský – keď sa už o tom hovorí, je kde zobrať tých 40 tis. Na VPS? 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 a odporúča: 

1. upraviť návrh rozpočtu a navýšiť rozpočet príspevkovej organizácii Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves o 40 tis. €, 

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

2. materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva po zapracovaní pripomienok 
a zmien, ktoré boli predložené. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 2 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým a mení a dopĺňa VZN č.1/2018 o 
určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým a mení a dopĺňa VZN č.1/2018 o určení školských obvodov pre základné 
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o 
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 3 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 
zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií uviedol zástupca starostky. 
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. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií 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  príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov uviedol zástupca starostky. 
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. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 5 
Materiál Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Miestny kontrolór Hrádek – nehrozí možnosť, že by darca chcel v budúcnosti dar späť? 
Záhradník – na základe rokovaní si nemyslí, že by to mal byť problém. 
 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prijatie daru - pozemku na ulici 
Svrčia a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 6 
Materiál Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č.  2300/12, 
2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky  uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:   
Buzáš – navrhuje predložiť materiál do miestneho zastupiteľstva v alternatíve B (neschváliť 
zámer) 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť JUDr. Evy 
Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č.  2300/12, 2300/13, 2300/15, 2301/3, 
2301/4, k. ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predať 
predmetné pozemky a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
v alternatíve B (neschvaľuje). 

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

 
K bodu 7 
Materiál Žiadosť Ing. Makaru s manž. a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN 
parc. č. 2301/5, k.ú. Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetný pozemok uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Makaru s manž. 
a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN parc. č. 2301/5, k. ú. Karlova Ves do 
podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
predať predmetný pozemok a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva v alternatíve B (neschvaľuje). 

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

 
K bodu 8 
Materiál Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. 
č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k.ú. Karlova Ves uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti Belistar, 
s. r. o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. 
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 9 
Materiál Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v 
objekte  na Lackovej 4 uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Rodinného centra 
Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na Lackovej 4  a odporúča materiál  
predložiť do  miestneho zastupiteľstva . 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0  
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K bodu 10 
Materiál Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62 uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:   
Magát – materiál nepovažuje za dostatočný. 
Buzáš – nie jasné o koľko plaveckých dráh ide a podľa neho by mal byť bazén používaný bez 
športových doplnkov. 
Záhradník – materiál treba upraviť tak, aby ho mohli poslanci schváliť – treba doplniť počet 
dráh, cena nájmu a prípadne  rámcový rozvrh, ktorý sa bude meniť a nebude záväzný. 
Ing. Anna Paučová- vedúca Karloveského športového klubu (ďalej len „Ing. Paučová“) – 
vysvetlila a odpovedal a na otázky poslancov. 
Záhradník – bola tu aj otázka na využitie malého bazéna od poslanca Kmeťka. 
Ing. Paučová – zatiaľ o malý bazén nebol záujem, možno sa to neskôr zmení, keď sa urobí 
nábor menších detí. 
Magát – odporúča dopracovať legendu k rámcovému rozvrhu, nebolo jasné, či sa končí o 21 
alebo 22 hodine. 
Hrádek-miestny kontrolór – odporúča upresniť nájomnú zmluvu v čl.1 ods. 1, že je to 25 m 
dráha a v akej šírke. Odporúča tiež doložiť prevádzkový poriadok. 
Záhradník – rámcový rozvrh poskytneme poslancom ako informáciu, nebude predmetom 
schvaľovania.    
Hrádek-miestny kontrolór – odporúča doriešiť zmluvne prípady, pokiaľ príde k znečisteniu 
bazéna a bolo by ho treba vypustiť. Malo by to byť ošetrené buď v prevádzkovom poriadku 
alebo nájomnej zmluve. 
Magát – požiadal, aby poslanci dostali prevádzkový poriadok v elektronickej forme aj keď nie 
je ešte hygienou schválený. 
Buzáš – znečistenie a prípadné vypustenie bazéna je vážna vec, dá sa to riešiť v zmluve, ale 
kluby si to môžu riešiť aj pripoistením. 
Záhradník – dať do zmluvy aj pokrytie prípadných škôd je rozumné a návrhy miestneho 
kontrolóra treba brať do úvahy. 
 Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom dráh Školskej 
plavárne na Majerníkovej 62 a odporúča materiál predložiť po zapracovaní pripomienok na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 11 
Materiál Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva v roku 2020 uviedla starostka. 
Diskusia:   
Buzáš – vysvetlil, prečo sa nemôže vždy zúčastniť na komisii legislatívno-právnej, ktorá zasadá 
v pondelok pred miestnou radou. V tom čase má obvykle komisiu dopravy na župe. 
Zemanová – odporučila prispôsobiť termíny rokovaniam komisií na meste alebo župe, alebo 
znížiť počet komisií a tým zvýšiť počet poslancov v nich tak, aby boli uznášania schopné. 
Záhradník – odporučil teraz materiál pustiť do miestneho zastupiteľstva a o ďalších návrhoch 
na zmenu uvažovať následne. 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Harmonogram zasadnutí 
komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020 a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 12 - Rôzne 
p. starostka Čahojová – informovala o stretnutí starostov s primátorom hlavného mesta 
Bratislavy vo veci prerozdeľovania príjmov medzi hlavné mesto a mestské časti a návrhoch s 
touto problematikou súvisiacich. Sme financovaný z podielových daní a daní z príjmov 
fyzických osôb. Je tlak na zvýšenie dane z nehnuteľnosti, čo by nás zásadne neovplyvnilo, 
keďže to prijíma hlavné mesto všeobecne záväzným nariadením. Avšak podielové dane by 
zostali tak ako doteraz, na čo sme nemohli pristúpiť, lebo rozdiel medzi „bohatými“ a 
„chudobnejšími“ mestskými časťami v tomto príjme by iba zväčšoval. Na zvýšenie dani 
z nehnuteľnosti je viac-menej zhoda.  Mal by sa však nájsť aj spôsob ako zrovnomerniť 
prerozdeľovanie daní medzi mestskými časťami. Nedá sa to urobiť jednoduchou cestou, pretože 
by sa musel otvoriť štatút hlavného mesta. Už viac ako mesiac prebiehajú intenzívne rokovania, 
pričom úplne spravodlivé riešenie vyhovujúce všetkým mestským častiam nebude možné nájsť. 
Blížime sa ku kompromisu, ktorý sa bude aj nás dotýkať. Zatiaľ sa predpokladá prijať 
nariadenie o dani z nehnuteľnosti, ktorá sa mierne zvýši odhadom cca o 30 – 40 %. Štatút sa 
bude otvárať možno neskôr. Úľavy pri dani z nehnuteľnosti a pre dôchodcov nad 65 rokov 
zostávajú zachované.  
Diskusia:   
Savčinský – čo to znamená pre mestskú časť vo financiách? 
Buzáš – našu mestskú časť to zásadne ani nepostihne, ani príliš nepomôže, keďže patríme 
k tomu stredu. 
Starostka – budú aj čísla, je možné, že sa nábeh zvýšených daní prerozdelí do dvoch rokov, 
napr. v prvom roku o 25 % a v druhom o 35 %. 
Buzáš – tu je aj na zváženie prehodnotiť všetky naše nájomné vzťahy preto, aby nájom nebol 
výhodnejší ako platenie dane z nehnuteľnosti.  
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Zástupca starostu ukončil 8. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 14,06 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.  
Mgr. Peter Buzáš                                             ...................................................... 
 
                              v. r.  
Ing. Peter Magát              ......................................................                                                  


