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

 
 

Z Á P I S N I C A 
z 11.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
dňa  16. 09. 2020 

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

 
1. Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (Nový) 
2A. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie  č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie stravovania seniorov. 

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

4. Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r. o.. 
5. Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29. 
6. Návrh na odňatie správy majetku Mestskej časti Bratislava Karlova Ves príspevkovej 

organizácii VPS KV a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves. 
8. Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na 

školský rok 2020/2021. 
9. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení 

prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti 
s ochorením COVID19. 

10. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus. 
11. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG. 
12. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.06.2020. 
13. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 
14. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR. 
15. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.08.2020. 
 
 

- - - - - 
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11. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,12 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 Savčinského a 
Viciana.                   
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 
 
Starostka navrhla doplniť do programu ako bod č. 2 pod názvom: 
1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. 
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
2. Starostka navrhla v rámci bodu „rôzne“ prerokovať bod pod názvom „Schválenie 

rozpočtového opatrenia starostky vo veci zmluvy o združení finančných prostriedkov 
a vzájomnej spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou“. 

 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ uviedla prednostka.   
Diskusia:   
Kovács – zaujímal sa o zverejnenie pasportizácie majetku mestskej časti 
Prednostka MÚ – predpokladáme, že bude zverejnený. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných 
k 13. zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

  
 
K bodu 2 
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2020 uviedla 
starostka. 
Diskusia:   
Kovács – pýtal sa problematiku úseku cesty a chodníka Svrčia – Staré Grunty, ktorý by 
podporil, keby sa tiež dala opraviť. Úsek Botanická-Svrčia podporuje tiež. 
Starostka – nedokázali sme ich minúť. 
Vician – mal otázku na ulicu Pernecká a 60 tis. € na výkup pozemkov. Bude to od súkromníkov 
alebo aj pozemkového fondu? Platí, že bude vykupované len pozemky v zábere chodníka, alebo 
aj niečo navyše a koľko bude stáť m2.  
Záhradník – do miestneho zastupiteľstva pôjde presný materiál s výmerami a cenami. 
Prednostka MÚ – cena za m2 je asi 76 €. 
Vician – navrhoval niečo aj pozemkový fond? V rámci rozpočtu odporučil dorobiť krátky úsek 
od Sumbalovej ulice k lávke, čo je asi 10 m.  
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál a odporúča materiál Návrh na 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2020  predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 2A 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie  č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 
stravovania seniorov uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia č.  /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 
o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 3 
Materiál Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom 
pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uviedla starostka. 
Diskusia:   
Vician – chýbajú mu v návrhu zákazu  administratívne budovy. 
Miestny kontrolór Hrádek – v § 3 ideme pravdepodobne nad rámec zákona. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

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

 
 
K bodu 4 
Materiál  Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r. o.  uviedla 
prednostka. 
Diskusia:   
Vician – z praxe môže povedať, že spoločnosť bola zlikvidovaná veľmi podivne. 
Kovács – aké kroky podnikla mestská časť v rokoch 2015 až 2017? Je dosah na konateľa? 
Starostka – vysvetlila aké kroky mestská časť podnikla voči spoločnosti. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Upustenie od vymáhania 
pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r. o. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 5 
Materiál Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29 uviedla 
prednostka. 
Diskusia:   
Starostka – informovala, že do miestneho zastupiteľstva bude zmena vo výmere zo 194 m2 na 
280 m2. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť občianskeho združenia 
IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 6 
Materiál Návrh na odňatie správy majetku Mestskej časti Bratislava Karlova Ves príspevkovej 
organizácii VPS KV a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Kovács – existuje alternatíva namiesto zničenia? Napr. darovanie. Odporúča preveriť cenu 
sofwaru, či je správne 300 tis. €, alebo Sk, keďže sa to kupovalo v 90-tych rokoch. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odňatie správy 
majetku Mestskej časti Bratislava Karlova Ves príspevkovej organizácii VPS KV a 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 7 
Materiál Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Buzáš – navrhol predložiť do miestneho zastupiteľstva materiál v alternatíve A. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o odkúpenie pozemku 
parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva v alternatíve A (neschvaľuje zámer). 

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

 
K bodu 8 
Materiál uviedla Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. 
Dubčeka  na školský rok 2020/2021 prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o. z. BENI klub o 
prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka  na školský rok 2020/2021 a odporúča 
materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 9 
Materiál Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle 
opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti 
s ochorením COVID19 uviedla starostka.  
Diskusia:   
Vician – pýtal sa na obdobie, za ktoré by zľavy boli poskytnuté. 
Kovács – súhlasí s tými, ktorí spĺňajú podmienky, tým čo nespĺňajú by tiež pomohol. 
Savčinský – súhlasí s podporou 50 %. V prípade školských zariadení, tie boli v prevádzke od 
1.6.2020. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na schválenie výšky 
odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou SR na 
zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID19 a 
odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
 
K bodu 10 
Materiál Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o prenájom 
Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

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

 
 
K bodu 11 
Materiál Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o prenájom 
Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG 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 Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves k 30.06.2020 uviedla starostka. 
Diskusia:   
Kovács – aký je odhad dočerpania rozpočtu? 
Prednostka – rozpočtové položky budú vo veľkej väčšine dočerpané. 
Savčinský – výpadok príjmov z ŠKD (školský klub detí) sa kedy prejaví? 
Prednostka – zatiaľ tieto údaje nemáme presne spočítané. 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia 
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2020 a odporúča 
materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
 
K bodu 13 
Materiál Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (PHSR) uviedla starostka. Podrobnejší komentár podal B.S.B.A. Martin 
Urbaník, koordinátor pre komunitné programy, ktorý zodpovedal na otázky poslancov 
Diskusia:  
Kovács – zamerať sa na to, aby sa mestská časť aktivizovala v cieľoch, ktoré si stanovila. Je 
dobré mať akčný plán, ktorý mestská časť dokáže plniť a tým zvýšiť pravdepodobnosť 
dosiahnutia cieľov. 
Zemanová – navrhuje akceptovať pripomienky finančnej komisie, ktoré k tomuto bodu prijala 
10.9.2020. Potrebujeme artikulovať to, čo potrebujú Karlovešťania. PHSR má byť živý 
dokument. 
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 so zapracovaním stanoviska finančnej 
komisie z 10.9.2020. 

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

 
K bodu 14 
Materiál Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR uviedla 
starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia:  
 Záhradník – materiál bol vo finančnej komisii. Je možné aj spätné refinancovanie a teda možno 
vyčerpania týchto prostriedkov (319 870 €) 
Miestny kontrolór Hrádek – zvážiť, či sa dá uplatniť aj na refinancovanie bazéna. 
Vician – odpustenie nájomného sa už skúšalo? Treba podnikateľom poslať formuláre. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie žiadosti 
o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR a odporúča materiál predložiť na  
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 15 - Rôzne 
1. Starostka navrhla prerokovať materiál Schválenie rozpočtového opatrenia starostky vo veci 

zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci s Hlavným mestom SR 
Bratislavou. 

Diskusia:   
Záhradník – navrhol obsah materiálu zapracovať do zmeny rozpočtu, ktorá sa bude 
prerokovávať. 
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Vician – pýtal sa na formu spolupráce s hlavným mestom. 
Záhradník – nie všetko sa bude dať riešiť podobne ako teraz, ale je to krok dobrým smerom. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie rozpočtového 
opatrenia starostky vo veci zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 
s Hlavným mestom SR Bratislavou a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva tak, že bude zapracovaný do materiálu „Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2020“. 

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

 

2. Poslankyňa zemanová navrhla osloviť Slovnaftbajk na postavenie dokovacej stanice pre 
elektrobicykle akolobežky pri Centrume. 

Uznesenie nebolo prijaté 
 

 
Starostka ukončila 11. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 15,18 hod. a 
poďakovala 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. Richard Savčinský                                  ...................................................... 
 
                              v. r. 
Ing. Martin Vician              ......................................................                                                  


