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

 
 

Z Á P I S N I C A 
z 12.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
dňa  01. 12. 2020 

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

 
1. Plnenie uznesení splatných k 14. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 

2022 a 2023. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo 

dňa ...... 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 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 
15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 
a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020 zo dňa .......2020  o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb. 

5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo 
dňa ...... 2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej 
časti   Bratislava – Karlova Ves. 

6. Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
7. Žiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov Pernecká, 

Špieszova a o úpravu výšky nájmu. 
8. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových 

priestorov v ZŠ Karloveská 61. 
9. Žiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺženie nájmu nebytových priestorov na 

Lackovej ul. č. 4. 
10. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – NP č. 102 na Segnerovej ul. č. 3. 
11. Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. 

č. 2040,príp. o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 
12. Žiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2043,príp. 

o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 
13. Žiadosť manželov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 

v k. ú. Karlova Ves. 
14. Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 282/2, k.ú. 

Karlova Ves za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov. 
15. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 

pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
16. Žiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu na 

časť objektu tzv. „starej“ lodenice. 
17. Žiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov 

v  Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici. 
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18. Žiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti 
Karloveského ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice. 

19. Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej 
ulice“ od súkromných vlastníkov. 

20. Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a 
neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

21. Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti 
Karlova Ves, žiadosti o prenájom pozemku pod predajné stánky. 

22. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
23. Podnájomná zmluva Nová lodenica. 
24. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2021. 
25. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.11.2020. 
 
 

- - - - - 
 
 
12. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,10 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 Buzáša a 
Zemanovú.                   
Hlasovanie: prít.: 7 za: 7 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila. 
Hlasovanie: prít.: 7 za: 7 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 14. zasadnutiu MiZ uviedla prednostka.   
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných 
k 14. zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 2 
Materiál Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na 
roky 2022 a 2023 uviedla starostka. 
Diskusia:   
Vician – rozpočet si prešli so zástupcom starostu. Príjmy sú prvý odhad. Vo výdavkovej časti 
v kapitole 1.1 poslanci-navrhnú zníženie odmeny poslancom a starostke. 
Kovács – súhlasí s kolegom Vicianom, pri znížení by to išlo podobne ako u primátora asi o 25 
% a pri poslancoch o polovicu. Má problém podporiť v programe 2 zvýšenie o 200 tis. € na 
mzdy, keď sa podľa neho znižuje rozpočet na materské školy.  
Záhradník – k odmene poslancom a platu starostky. Ak by sa pristúpilo, tak zmenou 
odmeňovania v pravidlách odmeňovania poslancov. V skutočnosti sa plat primátora znižil iba 
o 7,2 %. 
Prednostka MÚ – v prípade platov je nám veľkosťou najbližšie Dúbravka, ktorá má na úrade 
112 zamestnancov, my máme 115 vrátane zamestnancov na bazéne. Bez nich by sme mali 105 
ľudí. Vysvetlila podrovnejšie pracovné podmienky a náklady na zamestnancov súvisiace 
s navýšením rozpočtu o 200 tis. €. 
Vician – rozumie, že bazén je čistá finančná záťaž pri zamestnávaní 10 ľudí. Očakáva otvorenie 
1. septembra budúceho roka. K materským školám – či čistý ročný príjem bude rovnaký ako 
tento rok. 
Prednostka MÚ – reálne sa im určite nesiahne na plat. Je tam stále 8 % navýšenie v budúcom 
roku. 
Magát – vieme o koľko bol navýšený počet ľudí na magistráte? 
Kovács – pokiaľ ide o platy vrchných predstaviteľov – je to signál pre ľudí, pre ktorých robíme. 
Pokiaľ ide o zamestnancov tak bude rád ak budú mať primerané platy. 
Vician – je nám jasné, že napr.na IT je ťažko niekoho nájsť. Chceli sme dať principiálny návrh 
ako signál pre verejnosť. A v prípade materských škôl ak im čistý príjem zostane, tak bude rád. 
Záhradník – pre úplnosť, primátorovi bol minulý rok zvýšený o 10 %, teraz sa znížil o 7 %. Je 
pravda, že položka správa obce je veľká. Vzhľadom na situáciu sa museli príjmy naprojektovať 
nižšie a hľadať spôsoby ako s takto plánovanými financiami vyjsť. Nebol by rád, aby sa úrad 
staval proti materským školám. Úrad pôjde valorizačne asi o 1,8 %, škôlky o  8 % hore. 
Materským školám pôjdu na rozdiel od miestneho úradu plné odmeny aj 13. plat. 
Vician – od nás nebol návrh aby sa zamestnancom úradu krátený 13. plat. 
Kovács – ja kľudne dožičím 200 tis. € úradu, avšak školstvo treba chrániť a zachovať tak, aby 
napredovalo. Dúfa, že sa 40 tis. nájde aj na školy. 
Starostka – my si vážime prácu všetkých zamestnancov tak v školstve ako i na úrade.  
Zemanová – k platom – som tridsať rokov samostatne zárobkovo činná osoba a odmenu 
poslanca používam na iné účely než na obživu. Poprosila, aby nenútili iných ako naložiť 
s odmenou poslanca. 
Vician – bol to návrh s dobrým úmyslom. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 3 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  
/2020 zo dňa ...... 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 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. 
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decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa ...... 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 mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 4 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020 zo dňa .......2020  o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb  uviedla prednostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia č.  /2020 zo dňa .......2020  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 5 
Materiál Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 
zo dňa ...... 2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej 
časti   Bratislava – Karlova Ves uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Kovács – informoval sa o tom, ako sa posudzuje finančná situácia rodiča. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa ...... 2020 o poskytovaní 
nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti   Bratislava – Karlova Ves a 
odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 6 
Materiál Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
uviedla prednostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh zámeru zriadenia 
Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 7 
Materiál Žiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov Pernecká, 
Špieszova a o úpravu výšky nájmu uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Záhradník – finančná komisia odporúčala variant 2, teda na úrovni ostatných nájmov. 
Buzáš – odporúča tiež variant, ktorý navrhla finančná komisia, t . j. variant 2. 
Uznesenie: 
Na návrh poslanca Buzáša: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť  JUDr. Miriam 
Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov Pernecká, Špieszova a o úpravu výšky 
nájmu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo variante 2. 

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

 
K bodu 8 
Materiál Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov v ZŠ Karloveská 61 uviedla prednostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Klubu textilných 
výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61 a 
odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 9 
Materiál Žiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺženie nájmu nebytových priestorov na 
Lackovej ul. č. 4 uviedla starostka.  
Diskusia:   
Buzáš – odporúča hlasovať o alternatíve 2 bez inflačnej doložky. 
Uznesenie: 
Na návrh poslanca Buzáša: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Evy Baranovičovej  - 
E.T.B o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. č. 4 a odporúča materiál 
predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alt. 2 bez inflačnej doložky. 

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

 
K bodu 10 
Materiál Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – NP č. 102 na Segnerovej ul. č. 3 uviedla 
prednostka. 
Diskusia:   
Záhradník – vyvolávacia cena 112 € sa členom finančnej komisie zdala vysoká. Odporúča dať 
trhovú cenu, ktorá je pravdepodobne nižšia. 
Buzáš – taká cena nie je pre potencionálnych nájomcov zaujímavá. 
Vician – odporučil by riešiť sumu prieskumom cez realitné kancelárie. 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Podmienky Obchodnej 
verejnej súťaže – NP č. 102 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 11 
Materiál Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. 
č. 2040,príp. o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves uviedla 
prednostka. 
Diskusia:   
Buzáš – odporúča prenajať, teda dať variant C – neschvaľuje a dať nájom. 
Uznesenie: 
Na návrh poslanca Buzáša: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť MUDr. Zuzany 
Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040,príp. o predĺženie nájomnej 
zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva vo variante C. 

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

 
K bodu 12 
Materiál Žiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 
2043,príp. o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves uviedla starostka. 
Diskusia:   
Buzáš – navrhuje postup ako pri bode 11. 
Uznesenie: 
Na návrh poslanca Buzáša: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť JUDr. Aleny 
Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2043,príp. o predĺženie nájomnej 
zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva vo variante C. 

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

 
K bodu 13 
Materiál Žiadosť manželov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 
v k. ú. Karlova Ves uviedla starostka.  
Diskusia:  
Miestny kontrolór Hrádek – platia nám za uvedený pozemok niečo? Dá sa im to prenajať?  
Buzáš – odporúča alternatívu 2. 
Uznesenie: 
Na návrh poslanca Buzáša: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť manželov 
Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 v k. ú. Karlova Ves 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 14 
Materiál Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 282/2, k.ú. 
Karlova Ves za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov uviedla starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia:  
Záhradník – materiál prišiel znova na rokovanie, hoci skutková podstata sa nezmenila. Komisia 
už pri prvom predložení odporúčala naplniť podmienky, ktoré teraz dala opäť, ale neboli 
splnené. 
Magát – odporúča materiál stiahnuť a dať na rokovanie zastupiteľstva až potom, keď budú 
splnené podmienky ako ich prezentovala finančná komisia. 
Uznesenie: 
Na návrh poslanca Magáta: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Jána Laluhu o 
prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 282/2, k.ú. Karlova Ves za účelom umiestnenia 
3 ks kompostérov a odporúča materiál stiahnuť z rokovania miestnej rady a neodporúča zaradiť 
do programu miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 15 
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves uviedla starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia:  
Buzáš – Nájom pod garážami 1,97 € platí možno už desať rokov a dáva na zváženie, či ich 
nevalorizovať. Skúsiť porovnať nájom voči dani znehnuteľnosti a tomu prispôsobiť aj nájom. 
Záhradník – hlavné mesto vyberá asi 12 €/m2 , čo je asi 200 € za rok, my len 48 €. Logicky sú 
ľudia s vyššou sumou nespokojní. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie 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: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  nehlasoval: 1 

 
K bodu 16 
Materiál Žiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu 
na časť objektu tzv. „starej“ lodenice uviedla starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Klubu vodného 
slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu na časť objektu tzv. „starej“ 
lodenice a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 17 
Materiál Žiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov 
v  Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici uviedla starostka a doplnila prednostka. 
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Diskusia:  
Vician – informoval sa či ide o čistý nájom. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti JFcon, 
s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov v  Lodenici Karloveské rameno na 
Botanickej ulici a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 18 
Materiál Žiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti 
Karloveského ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice uviedla starostka a doplnila 
prednostka. 
Diskusia:  
Kovács – je rád, že sa našlo miesto a vníma túto skutočnosť veˇmi pozitívne. 
Buzáš – odporúča upraviť uznesenie podľa odporučenia finančnej komisie a alternatíve 1. 
Savčinský – opýtal sa na platobné podmienky, pokiaľ by sa lodenica postavila skôr ako za päť 
rokov. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Kanoistického klubu 
Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti Karloveského ramena pre účel 
vybudovanie klubovej lodenice a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva so zapracovaním pripomienok finančnej komisie zo dňa 26.11.2020. 

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

 
K bodu 19 
Materiál Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž 
Perneckej ulice“ od súkromných vlastníkov uviedla starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia:  
Vician – podarilo sa kúpiť všetky pozemky? 
Prednostka MÚ – majiteľ jednej veľkej parcely nemal záujem predať 2 m2, ale to nebude brániť 
postaveniu chodníka. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie podmienok kúpy 
pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ od súkromných vlastníkov 
a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 20 
Materiál Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a 
neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prenájom majetku 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti 
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Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves  a na 
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a 
odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 21 
Materiál Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti 
Karlova Ves, žiadosti o prenájom pozemku pod predajné stánky uviedla starostka a doplnila 
prednostka. 
Diskusia:  
Kovács – máme cenové mapy? Vieme ich porovnať s mestom? 
Prednostka MÚ – prevádzkovanie bude viazané na účel. 
Starostka – ak sme cenové mapy dostali z mesta, tak Vám ich pošleme. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Koncepcia umiestnenia 
a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti Karlova Ves, žiadosti o prenájom 
pozemku pod predajné stánky a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 22 
Materiál Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62 uviedla starostka a doplnila 
prednostka. 
Diskusia:  
Kovács – má dve pripomienky k materiálu. Prvá – dať do správy, že bazén je využitý na 80 %. 
Druhá – nevyzerá dobre, ak sú prezentovaní len 4 záujemci, hoci ich je v skutočnosti asi 16 – 
odporúča doplniť tieto skutočnosti. 
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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 23 
Materiál Podnájomná zmluva Nová lodenica uviedla starostka a doplnila prednostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Podnájomná zmluva Nová 
lodenica a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 24 
Materiál Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2021 
uviedla starostka a doplnila prednostka. 
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Diskusia:  
Zemanová – uviedla, že dotačná komisia by mala zasadať v týždni od 25. do 29.1. 2021. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Harmonogram zasadaní 
komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2021 a odporúča materiál predložiť na  
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
K bodu 25 - Rôzne 
1. Buzáš – v prípade návrhu nariadenia mestskej časti o poskytovaní nenávratných 

finančných príspevkov odporúča zvážiť aj možnosť prispieť žiadateľovi aj keď´presiahne 
životné minimum. 

2. Vician 1 – informoval sa o financovaní parkoviska na ul. Ľ. Fullu, keďže v rozpočte 
plánované nie sú. 
Prednostka MÚ – refinancovať by to malo hlavné mesto, existuje projekt pre stavebné 
povolenie. 

3. Vician 2 – zaoberal sa návrhom, na základe ktorého by poslanci do stávali pravidelne do 
miestneho zastupiteľstva informáciu o investičných zámeroch a projektoch mestskej časti 
a o stave ich rozpracovanosti. 

4. Zemanová – pýtala sa, či má zmysel požiadať hlavné mesto, aby bol poslanecký zbor 
informovaný o zámeroch hlavného mesta v Karlovej Vsi a ako ho vieme osloviť. 

5. Vician 3 – pýtal sa na problematiku hlučnosti – dunenia električkovej trate. 
6. Savčinský – pripravuje sa mestská časť na otvorenie škôl?  

Starostka – poslali sme anketu-dotazník rodičom kvôli testovaniu. Výsledky zatiaľ 
nemáme zosumarizované. 

 
K žiadnemu z bodov nebolo prijaté uznesenie. 
 
Starostka ukončila 12. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 15,33 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. Peter Buzáš                                             ...................................................... 
 
                              v. r. 
Mgr. Ing. Anna Zemanová             ......................................................                                                  


