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

Z Á PI S N I CA
z 10. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa 16. 06. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020.
Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2
a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o
poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../
2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaKarlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne
záväzného nariadenia 9/2015 zo dňa 15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č.
4/2017 zo dňa 4.4.2017.
Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti BratislavaKarlova Ves.
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.
Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o..
Schválenie uzatvorenia zmluvy o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu
elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov so
spoločnosťou ASEKOL SK s. r. o..
Žiadosť pani A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet)
v objekte SŠ Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu.
Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase
medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA.
Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru na
Majerníkovej 9 v Bratislave.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nebytového priestoru – garáže na Adámiho ul. v Bratislave.
Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome na
Segnerovej ul. č. 3.
Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov.
Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých
nebytových priestorov v súvislosti s Covid 19.
Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer
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mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť.
19. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37
v Bratislave.
20. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave.
21. Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova
16.
22. Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv
na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
23. Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“.
24. Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád škôl.
25. Rôzne.
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

-----

10. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,06 hod. otvorila starostka
Dana Čahojová (ďalej len „starostka“) za prítomnosti zástupca starostky JUDr. PhDr.
Branislava Záhradníka (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“), prednostky
miestneho úradu Mgr. Kataríny Procházkovej, PhD. (ďalej len „prednostka MÚ“) a miestneho
kontrolóra JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. (ďalej len „miestny kontrolór Hrádek“).
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je miestna rada uznášaniaschopná.
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Kovácsa a
Záhradníka.
Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.
Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 1
Materiál Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Kovács – zaujímal sa o vypracovanie koncepcie nakladania majetku.
Prednostka MÚ – materiál bol spracovaný, ale nie podľa jej predstáv. Koncepcia nie je len
o aktuálnom stave, ale aj o tom ako plánujeme nakladať s ním do budúcnosti a bude sa dať
použiť.
Kovács – mrzí ho, že to čo už malo byť ešte nie je predložené. Nechce z toho robiť tému, ale
privítal by aspoň termíny, kedy materiál bude spracovaný aj keď po častiach.
Prednostka MÚ – predpokladá, že stánky a športoviská budú spracované do septembra a ostatné
možno do decembra.
Zemanová – treba mať spracovanú evidenciu majetku, následne zámer riešenia, čo s ním
a potom spracovať celkovú koncepciu nakladania s majetkom.
Miestny kontrolór Hrádek – nedá sa povedať, žeby majetok nebol evidovaný.
Zemanová – vieme koľko ho máme a akú má hodnotu, ale bolo by vhodné ho rozkategorizovať.
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Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k
12. zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 2
Materiál Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019 uviedla
starostka.
Diskusia:
Vician – pýtal sa na položku 90 tis. € v kapitálových výdavkoch na cesty a chodníky.
Starostka – nedokázali sme ich minúť.
Kovács – teší ho, že bol vyšší výber daní ako sa očakávalo. Pýtal sa na školy a v tej súvislosti
na fondy, ktoré nie sú čerpané. Mzdy a odmeny na materských školách sú tiež nedočerpané na
100 %.
Prednostka MÚ – odpovedal podrobnejšie na otázky poslanca Kovácsa. Konštatovala, že aj
v tomto roku je čerpanie prostriedkov posunuté. Čerpanie rozpočtu za obdobie 1-3/2020 je
spracované.
Magát – v prípade materských škôl uznáva, že pani riaditeľky sa správajú rozpočtovo
zodpovedne.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh záverečného účtu
mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 3
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 uviedla
starostka.
Diskusia:
Kovács – budú dopady na mestskú časť asi 1,5 mil. € ako sa predpokladalo?.
Záhradník – sledujeme príjmy na mesačnej báze a snažíme sa robiť kvalifikovaný odhad. Zdá
sa, že odhadovaný dopad bude nižší ako 1,5 mil. € aj vďaka konzervatívnejšiemu nastaveniu
rozpočtu.
Kovács – mestská časť ako zriaďovateľ môže požiadať o preplatenie 80 % nákladov na mzdy
v materských školách.
Prednostka MÚ – vieme o tom, ale papierovo nie je zatiaľ nič potvrdené.
Kovács – odporúčal dať do rozpočtu výmenu okien na Základnej škole na Karloveskej 61.
Prednostka MÚ – uchádzame sa na tento účel o grant. Aj tak by sa to dalo realizovať až budúci
rok.
Kovács – privítal by zoznam projektov, ktoré máme pripravené na realizáciu.
Savčinský – treba ešte počítať z výpadkom príjmov zo školských klubov.
Vician – je toho názoru, že rozpočtované prostriedky by sa mali aj reálne použiť, teda minúť.
Prednostka MÚ – vysvetlila položku na čerpanie podprogramu 2.7. – projekt SK klima v
hodnote 1 294 837 €.
Magát – pýtal sa na zdrojové financovanie projektu a čo sa má z neho financovať.
Prednostka MÚ – Materská škola Kolískova 14 a Základná škola A. Dubčeka na Majerníkovej
62.
Zemanová – pomohlo by, keby bola spracovaná jednoduchá schéma ako prehľadná materiál
o projektoch.
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Kovács – poďakoval za všetko úsilie, čo mestská časť v rámci grantov robí. Pýtal sa na
vybudovanie hokejbalového ihriska v položke 5.5 (bod 26 návrhu)
Prednostka MÚ – bude pravdepodobne vybudované v rámci športového areálu na Majerníkovej
62, i keď pôvodný plán bol na Levárskej ulici.
Magát – ako člen školskej rady na Spojenej škole Tilgnerova 14 sa prihovára za dokončenie
inštalácie elektriny.
Záhradník – snažíme sa šetriť na prevádzkových nákladov. Napriek celkovej situácii je vidieť
v návrhu materiálu, že sa nebojíme ísť aj do kapitálových výdavkov. Revitalizačné výdavky
budú realizované predovšetkým v budúcom roku.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 4
Materiál Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií
CO2 a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy uviedla starostka. Podrobnejší úvod
prezentovala Zuzana Hudeková z referátu riadenia projektov, ktorá odpovedala na všetky
otázky poslancov.
Diskusia:
Magát – pýtal sa, ako sa zvýši energetická náročnosť budov a aký druh zelene a zeleniny sa
bude pestovať?
Zemanová – odporúča pri vysádzaní ovocných stromov komunikovať s ľuďmi v mieste
výsadby.
Kovács – akčný plán je potrebný a podporí hoUznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Klimatický akčný plán pre
mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 a prispôsobenia sa
podmienkam meniacej sa klímy 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 č.
../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o
poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018 uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa
25.9.2018 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 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../
2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného
nariadenia 9/2015 zo dňa 15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa
4.4.2017 uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27.
októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia 9/2015 zo dňa
15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 7
Materiál Správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka. Podrobnejší komentár podal B.S.B.A. Martin
Urbaník, koordinátor pre komunitné programy, ktorý zodpovedal na otázky poslancov.
Diskusia:
Zemanová – víta vyhodnotenie. Berie ho ako rámcový podklad pre diskusiu. Pomohlo by, keby
realizované ciele boli uvedené aj vo finančnom vyjadrení. Odporúča tak, kde sa dá
konkretizovať výstup, nech sa konkretizuje.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Správa o plnení programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 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 8
Materiál Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62 uviedla starostka. Na otázky
odpovedala Ing. Anna Paučová – vedúca oddelenia správy športových zariadení.
Diskusia:
Vician – pýtal sa na odstránenie závad na bazéne na Majerníkovej 62.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Prenájom dráh Školskej
plavárne na Majerníkovej 62 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu 9
Materiál Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o uviedla starostka. Podrobnejšie
informovala Ing. Anna Paučová – vedúca oddelenia správy športových zariadení
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o zmeny termínov
investície LUPY s. r. o a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 10
Materiál Schválenie uzatvorenia zmluvy o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu
elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov so
spoločnosťou ASEKOL SK s. r. o. uviedla prednostka.
Diskusia:
Prednostka MÚ – prezentovala čerstvú informáciu, že firma nemá záujem uzatvoriť zmluvu.
Vician – zmluva neobsahuje prílohu. Do budúcna odporúča priložiť aj rozmiestnenie gabiónov,
ktoré nebolo tiež obsiahnuté a nevieme koľko stojí jedno „hniezdo“.
Zemanová – nie je lepšie hovoriť najprv o koncepcii a potom riešiť problematiku?. Súpis miest
na rozmiestnenie predsa existuje.
Prednostka MÚ – v problematike ešte oslovíme Ekocharitu. Pokiaľ sa týka hniezd, tie môžeme
navrhnúť, ale nevieme presný rozmer kontajnera, ktorého výroba nejaký čas trvá. Navrhovalo
sa 10 miest.
Uznesenie:
Uznesenie nebolo prijaté (miestna rada o materiáli nehlasovala).
K bodu 11
Materiál Žiadosť pani A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet)
v objekte SŠ Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu uviedla prednostka.
Diskusia:
Buzáš – navrhuje podľa stanoviska finančnej komisie prijať k materiálom 11, 12 a 13 uznesenie
v alternatíve 2.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pani A. Mazalovej
o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte SŠ Tilgnerova a o povolenie
výmeny vchodových dverí do bufetu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva v alternatíve 2.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 12
Materiál Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase
medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pána Miroslava
Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri
supermarkete BILLA a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
v alternatíve 2.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu 13
Materiál Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru na
Majerníkovej 9 v Bratislave uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spol. HORTULANUS
s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 9 v Bratislave a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 2.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 14
Materiál Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nebytového priestoru – garáže na Adámiho ul. v Bratislave uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového
priestoru – garáže na Adámiho ul. v Bratislave a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
K bodu 15
Materiál Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome
na Segnerovej ul. č. 3 uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie úpravy bodu 6.
Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme
nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome 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 16
Materiál Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru
nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov uviedla
prednostka.
Diskusia:
Magát – odporúča prijať uznesenie podľa stanoviska finančnej komisie z 11.6.2020 v alt. 3, ale
v sume 1€/m2/rok.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Zeliskovej Gizely
o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom
výdajne obedov pre seniorov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva podľa návrhu finančnej komisie zo dňa 11.6.2020.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu 17
Materiál Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých
nebytových priestorov v súvislosti s Covid 19 uviedla prednostka.
Diskusia:
Záhradník – vysvetlil podrobnejšie základný princíp postupu mestskej časti podľa schválených
vládnych dokumentov.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti nájomcov
o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých nebytových priestorov
v súvislosti s Covid 19 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 18
Materiál Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer
mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť uviedla prednostka.
Diskusia:
Zemanová – prikláňa sa k názoru finančnej komisie a neodporúča predaj.
Buzáš – vchod si žiadateľ vybudoval. Nemáme dôvod predávať.
Záhradník – nepredávať nehnuteľnosti je dohoda. Mali by sme sa do budúcnosti pozrieť a na
rentabilitu priestorov a ich využitie.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Mgr. Michala
Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer mestskej časti odpredať
predmetnú nehnuteľnosť a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 19
Materiál Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37
v Bratislave uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového
priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 20
Materiál Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave
uviedla prednostka.
Diskusia:
Zemanová – teraz sa nemôžeme baviť o súpise a koncepcii, čo s nebytovými priestormi
všeobecne.
Miestny kontrolór Hrádek – obyvatelia vchodu sú aj spoluvlastníci ostatných častí domu. Ide
aj o to, či by v prípade predaja boli ochotní akceptovať trhovú cenu.
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Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového
priestor nachádzajúceho sa na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 21
Materiál Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul.
Majerníkova 16 uviedla prednostka.
Diskusia:
Vicen – odporúča, ak sa to dá, do času podpisu novej zmluvy, aby žiadateľka vyrovnala dlh.
Buzáš – mohla žiadateľka aspoň oznámiť, že je chorá.
Záhradník – hovoril so žiadateľkou. Je to živnostníčka a bola dlhodobo v nemocnici a potom
práceneschopná. Nemohla vykonávať činnosť. Chce sa však vrátiť k svojej činnosti a založiť
chránenú dielňu.
Magát – odporúča dať najprv zmluvu na 3 mesiace a ak nebude schopná platiť, potom navrhnúť
ďalšie riešenie.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej
o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova 16 a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 22
Materiál Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných
zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nových
nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 23
Materiál Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej
ulice“ uviedla prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Súhlas s odkúpením pozemkov
pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu 24
Materiál Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád škôl uviedla
prednostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Súhlas s odkúpením pozemkov
pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu 25 - Rôzne
Starostka – navrhla hlasovať o zaradení bodu na miestnom zastupiteľstve, ktorý sa týka
odstránenia hlučnosti električkovej trate na Karlovesko-dúbravskej magistrále, ktorý predložili
zástupcovia petičného výboru za odstránenie hlučnosti električkovej trate.
Diskusia:
Vician – bol prítomný na rokovaní na magistráte aj za účasti starostky a reakcie účastníkov
stretnutia zo strany petičného výboru nepokladal za primerané a neodporúča zaradiť bod do
programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie:
Starostka – navrhla hlasovať o zaradení bodu na miestnom zastupiteľstve, ktorý sa týka
odstránenia hlučnosti električkovej trate na Karlovesko-dúbravskej magistrále, ktorý predložili
zástupcovia petičného výboru za odstránenie hlučnosti električkovej trate.
Hlasovanie - prítomní: 5 za: 0 proti: 0 zdržal sa: 5
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Starostka ukončila 10. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 16,02 hod. a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r.
starostka

Mgr. Katarína Procházková, PhD., v. r.
prednostka

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Michal Kovács, PhD.

v. r. (prítomný do bodu 5)
......................................................

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

v. r.
......................................................
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