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

Z Á P I S N I C A
zo 14.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  14. 06. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  16. zasadnutiu MiZ 2016.
1A.    Návrh  na  vyhlásenie   dňa  konania  voľby miestneho  kontrolóra  mestskej  časti   

Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie  podrobnosti o spôsobe a vykonaní  
voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.

2. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015.
3. Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova

Ves na rok 2017.
4. Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - riešenie havarijného stavu

bazéna  v budove  Základnej  školy  na  Majerníkovej  ul.  a  dofinancovanie Základnej
školy Veternicová.

5. Návrh  č.  2  na  zmenu  rozpočtu  mestskej  časti  na  rok  2016  -  financovanie
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves a ostatné zmeny  mestskej časti.

6. Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová 20 v Bratislave.
7. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o

zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo
16. februára 2016 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.

8. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými
stavebnými  odpadmi na území hlavného  mesta Slovenskej  republiky  Bratislavy  a o
zmene  a  doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

8A.    Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k   k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o  používaní  pyrotechnických  výrobkov  na  území
hlavného mesta SR Bratislavy.

9. Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves a návrh na úpravu dátumu zriadenia.

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves.
11. Výzva  Miroslava  Kadnára,  Pod  Rovnicami  26,  Bratislava  o  nájom  pozemku  vo

vnútrodvore bytového domu na Púpavovej ulici v k.ú. Karlova Ves.
12. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka  a spol.  o usporiadanie  vlastníctva k pozemkom parc.  č.

1200 a 1214 na Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží.
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13. Žiadosť  spoločnosti  ALL  4  CAR,  s.r.o.  Bratislava  o  dlhodobý  nájom nebytového
priestoru v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.

14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia.
15. Predĺženie nájomnej zmluvy - WESTEC, spol. s r. o..
16. Nebytové priestory  Majerníkova 62 - informácia o nájmoch.
17. Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20.
18. Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave.
19. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Karlova Ves.
20. Návrh rokovacieho poriadku miestnej rady.
21. Žiadosti o dotácie.
22. Odmeny predsedom komisií za 2. štvrťrok 2016.
23. Odmeny členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2016  (materiál  bude rozoslaný v

náhradnom termíne).
24. Rôzne

24.1  Žiadosť o uvoľnenie z funkcie tajomníka miestnej rady.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

14. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 12.12 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová,
ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je
miestna rada uznášaniaschopná. Ospravedlnila poslanca Šíbla, ktorý by mal prísť neskôr.

Za  overovateľov zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky poslancov  Zajaca    a
Záhradníka.                  
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Navrhla do programu rokovania
doplniť nasledovné body:
1.  Návrh  na vyhlásenie  dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves  a návrh  na  ustanovenie  podrobnosti  o  spôsobe  a vykonaní  voľby  miestneho
kontrolóra a náležitosti prihlášky (predložený písomne) – ako bod 1A.
2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k  k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy  o používaní  pyrotechnických  výrobkov na území hlavného  mesta SR
Bratislavy (predložený písomne) – ako bod 8A.
3.  Žiadosť o uvoľnenie z funkcie tajomníka miestnej rady (predložený písomne) – ako bod
24.1
Hlasovanie o doplnených bodoch: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál Plnenie  uznesení  splatných k 16. zasadnutiu  MiZ 2015 (miestneho zastupiteľstva)
uviedla starostka.
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
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Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o plnení uznesení
miestneho zastupiteľstva splatných k 16. zasadaniu MiZ 2016 a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 1  A  :
Materiál  Návrh   na  vyhlásenie   dňa  konania  voľby  miestneho  kontrolóra  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  a  návrh  na  ustanovenie  podrobnosti  o  spôsobe a vykonaní  voľby
miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky uviedla starostka.
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyhlásenie   dňa
konania  voľby  miestneho  kontrolóra   mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  a  návrh  na
ustanovenie  podrobnosti  o  spôsobe  a  vykonaní  voľby  miestneho  kontrolóra  a  náležitosti
prihlášky   a    odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  dňa
14.6.2016.

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

K bodu 2
Materiál Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015 uviedla
starostka. Doplnil ju zástupca starostu JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len „zástupca
starostu“ alebo Záhradník).
Diskusia:  
nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves prerokovala materiál  Návrh Záverečného  účtu
mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  za  rok  2015  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves na rok 2017 uviedol zástupca starostu. 
Diskusia:
Zajac – dá do zastupiteľstva poslanecký návrh – doplnenie – chýba kolónka dobrovoľníctva.
Je za podporu združení,  ale nemali by sa dupľovať, napr. v športe, pričom napr. v sociálnej
oblasti prostriedky chýbajú.
Záhradník – materiál predstavuje štruktúru budúceho rozpočtu, nie jeho naplnenie. Ide aj o to,
aby  sa  dali  prepočítať  predchádzajúce  hospodárske  výsledky.  Sociálny  program  bol
pripravený podľa návrhu oddelenia.
Starostka – je tu aj komunita presadzujúca participatívny rozpočet. Je potrebné postupne sa
pripraviť aj na tieto požiadavky.
Zajac  – nie  je  zástancom dotácií,  ale  je  za rozšírenie  dobrovoľníctva.  Pričom každá sféra
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dobrovoľníctva si zaslúži osobitné kritériá.
Záhradník- v prípade karloveského športového klubu treba otvoriť priestor na diskusiu ako
ďalej. V podprogramoch je však potrebné zachovať istú mieru flexibility.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na novú štruktúru
programového  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok 2017  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál  Návrh  č.  1  na  zmenu  rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - riešenie  havarijného
stavu bazéna v budove Základnej školy na Majerníkovej ul. a dofinancovanie Základnej školy
Veternicová  uviedol zástupca starostu.
Diskusia: 
Zajac  –  dá  návrh  v zastupiteľstve  na  zmenu  uznesenia  tak,  aby  sa  hlasovalo  osobitne  o
jednotlivých  okruhoch,  teda  v  časti  B  uznesenia.  Zatiaľ  nie  je  stotožnený  so  začiatkom
rekonštrukcie, teda či je to nevyhnutná investícia v tomto čase.
Savčinský – očakáva, že bazén zostane prioritou, financie sa zháňajú, ale ťažko si predstaviť,
že by sa bazén neurobil.
Prednosta – ak deklarujeme,  že chceme dať 650 tis.  E, tak nikto do toho nepôjde. Mestská
časť dá možno polovicu, a teda motivácia bude vyššia.
Savčinský  –  nespochybňuje  motivačný  prvok,  avšak  bazén  by  mal  ostať  v  sfére  záujmu
mestskej časti.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  č.  1  na  zmenu
rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - riešenie havarijného stavu bazéna v budove Základnej
školy na Majerníkovej ul. a dofinancovanie Základnej školy Veternicová a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.6.2016.

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

K bodu 5
Materiál  Návrh  č.  2  na  zmenu  rozpočtu  mestskej  časti  na  rok  2016  -  financovanie
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves a ostatné zmeny  mestskej časti  uviedla starostka.
Diskusia: 
Zajac – bude žiadať vypustiť položku na bazén.
Prednosta – z rezervného fondu možno čerpať do 31.8. bežného roka.
Záhradník – ide o vklad 200 tis. € a čakáme na dotáciu z ministerstva. Ide sa vysúťažiť reálna
cena a preto chceme, aby tam uvedená položka ostala.  Môže sa stať, že sa vysúťaží dobrá
cena, ale rovnako sa môže stať, že dotáciu nedostaneme a potom bude situácia úplne iná.
Zajac – odporúča zorganizovať na bazén aj zbierku.
Lenč – ak sa vypustí časť B, potom bazén zostane zatvorený,  kým sa nenazbiera  dostatok
financií.
Zemanová – žiadna nadácia vám spätne financie nedá. Ak nebude dostatok financií je termín
rekonštrukcie do konca roka nereálny.
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Lenč – vieme aká čiastka sa má vyzbierať v pomere k príspevku mestskej časti?
Zajac – nerozumie prečo musíme začať stavať bazén bez ohľadu na cenu.
Starostka – bude sa ťažko vysvetľovať pokiaľ nebude bazén do konca roka funkčný.
Zajac – navrhol hlasovať o uznesení bez časti B.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 1  proti: 2  zdržal sa: 4
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  č.  2  na  zmenu
rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - financovanie Verejnoprospešných služieb Karlova Ves
a  ostatné  zmeny   mestskej  časti a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

K bodu 6 
Materiál  Prerokovanie  petície  proti zrušeniu  Základnej  školy Veternicová  20 v Bratislave
uviedol prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Prerokovanie petície  proti
zrušeniu  Základnej  školy  Veternicová  20  v  Bratislave a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.6.2016.

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

K bodu 7 
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení  Základnej  školy,  Veternicová  20,  Bratislava  a  jej  súčastí  a  o  zmene  a  doplnení
všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo  3/2016 zo 16.
februára  2016  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 prednosta. 
Diskusia: 
Savčinský – požiadal o zaslanie stanoviska rady školy naskenované
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20,
Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo  3/2016 zo 16. februára 2016 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 14.6.2016.

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

K bodu 8:  
Materiál  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  a o zmene  a doplnení
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všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012
o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné  odpady  uviedla  starostka.
Úvodné slovo doplnil Ing. Drotován-vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia, ktorý
navrhol doplniť ešte ďalšie pripomienky.
Diskusia: 
Lenč -  v návrhu, ktorý predložil  Ing. Drotován je  návrh uznesenia  v podobe „schvaľuje“
nesprávny. Odporúča, aby nové pripomienky navrhla predložiť do zastupiteľstva predsedkyňa
komisie životného prostredia a verejného poriadku.
Buzáš – chcel si vyjasniť počet pripomienok. V materiáli sú pripomienky mestskej časti, ku
ktorým pribudne ešte ďalších 6 pripomienok tak ako ich prezentoval Ing. Drotován.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva  k návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR Bratislavy  o
nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými  odpadmi  na  území  hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia
hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  13/2012  o  miestnom  poplatku  za
komunálne  odpady a drobné stavebné  odpady a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva 14.6.2016.

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

K bodu 8A:  
Materiál Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby
Karlova Ves a návrh na úpravu dátumu zriadenia uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k  k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného  mesta SR Bratislavy o
používaní  pyrotechnických  výrobkov na  území  hlavného  mesta  SR Bratislavy  a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
K bodu 9:  
Materiál Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby
Karlova Ves a návrh na úpravu dátumu zriadenia uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Zajac  – navrhne  do  zastupiteľstva,  aby z 3  členov  dozorného  orgánu  mal  jedného  člena
pravicový  klub  a by členovia  dozorného  orgánu  vykonávali  svoju  funkciu  bez  nároku na
odmenu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Voľba členov dozorného
orgánu príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na  úpravu
dátumu zriadenia a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 10:  
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Materiál Návrh na uzavretie  nájomných  zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves
uviedol prednosta. .
Diskusia: 
Lenč  –  upozornil,  že  jeho  osoba  je  v  tomto  prípade  v  konflikte  záujmov,  preto  nebude
hlasovať, keďže sa ho materiál bezprostredne týka.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   11  :  
Materiál  Výzva  Miroslava  Kadnára,  Pod Rovnicami  26,  Bratislava  o nájom pozemku  vo
vnútrodvore bytového domu na Púpavovej ulici v k.ú. Karlova Ves uviedla starostka. 
Diskusia: 
Lenč – bol by to precedens, keby sme to schválili.
Zemanová – stotožňuje sa so stanoviskom komisie finančnej a podnikateľskej z 9.6.2016.
Bendík – odporúča nepredložiť do MiZ.
Záhradník – ide o majetok p. Kadnára, nie o majetok obce.
Zajac  – bolo  by vhodné  ešte rokovať.  Problému  sa nezbavíme,  keď ho odložíme.  Skúsme
profesionálneho mediátora. Pán Kadnár je poslanec a je to konflikt záujmu.
Záhradník – o mediáciu sme sa pokúšali, ale občania sú proti kontajneru. Jediné riešenie vidia
v zámene pozemku.
Bendík – bude treba presunúť ihrisko?
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Výzva Miroslava Kadnára,
Pod  Rovnicami  26,  Bratislava  o  nájom  pozemku  vo  vnútrodvore  bytového  domu  na
Púpavovej ulici v k.ú. Karlova Ves  a ne  odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu   12  :  
Materiál Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol. o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č.
1200 a  1214 na  Adámiho  ul.  do  podielového  spoluvlastníctva  vlastníkov  garáží   uviedol
prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a
spol.  o  usporiadanie  vlastníctva  k  pozemkom parc.  č.  1200  a  1214  na  Adámiho  ul.  do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží   a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   13  :  
Materiál Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR,  s.r.o. Bratislava o dlhodobý nájom nebytového

7



priestoru v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave  uviedol prednosta.
Diskusia: 
Zajac – vieme, či má Obchodný dom Billa záujem zatvoriť svoj priestor?
Buzáš – odporúča zodpovedne sa týmto zaoberať. Je otázne, či pneuservis do tohto prostredia
patrí.
Prednosta – Návrhom chceme získať určitý čas, aby sme predložili dlhodobý zámer. Pôvodne
tam bolo  34  miest  na  parkovanie.  Je  viacej  riešení  na  využitie.  My  môžeme  pripraviť
možnosti.
Bendík – vieme kto to bude prevádzkovať?
Zajac – odporúča uznesenie upraviť podľa stanoviska finančnej a podnikateľskej komisie  z
9.6.2016.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti ALL 4
CAR, s.r.o. Bratislava o dlhodobý nájom nebytového priestoru v stavebnom objekte číslo 268
na Majerníkovej ulici  v Bratislave   a odporúča materiál predložiť na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu   14  :  
Materiál Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia
uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na trvalé upustenie od
vymáhania  pohľadávok  v  zmysle  Zásad  hospodárenia   a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 1  5  :  
Materiál Predĺženie nájomnej zmluvy - WESTEC, spol. s r. o  uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Buzáš – v komisii bol návrh na zapracovanie ceny 72 €.
Savčinský  – odporučil  dať na  dobu určitú.  Následne  by bolo  vhodné  zjednotiť  postupy a
pravidlá pri prenajímaní podobných priestorov.
Bendík – vadí mu osobitný zreteľ na 4 roky.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Predĺženie nájomnej zmluvy
- WESTEC, spol. s r. o a odporúča  materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 16:  
Materiál Nebytové priestory  Majerníkova 62 - informácia o nájmoch  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
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Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Nebytové  priestory
Majerníkova  62  -  informácia  o  nájmoch    a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 17:  
Materiál Informácia  o stave obsadenosti nebytových  priestorov na Matejkovej  20  uviedla
starostka.
Diskusia: 
Zajac  –  odporúča  nájsť  spoločnosť,  ktorá by  spracovala  projekt  formou  participatívneho
plánovania. Následne by vzniklo zadanie, napr. pre parkovaciu plochu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Informácia  o  stave
obsadenosti nebytových  priestorov na  Matejkovej  20    a  odporúča materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 18:  
Materiál   Prenájom nebytových  priestorov v Základnej  škole  Veternicová 20 v Bratislave
uviedla starostka.
Diskusia: 
Záhradník – odporúča do uznesenia doplniť nájom za 1 €/rok.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Prenájom  nebytových
priestorov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave  a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.6.2016.

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

K bodu 19:  
Materiál  Návrh Dodatku č.  2 k  Rokovaciemu  poriadku Miestneho  zastupiteľstva  mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves  uviedol zástupca starostu.
Diskusia: 
Zajac  – odporučil  vypustiť  vetu  v čl.  6  ods.  15:  „Predsedajúci  má  právo  neudeliť  slovo
občanovi,  pokiaľ  sa z rozpravy a predchádzajúcich príspevkov od občanov nedá očakávať
ďalšia konštruktívna diskusia smerujúca k uzavretiu prerokovávanej problematiky.“.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  Dodatku  č.  2  k
Rokovaciemu  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 20:  
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Materiál Návrh rokovacieho poriadku miestnej rady  uviedol zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rokovacieho poriadku
miestnej  rady   a  schvaľuje  rokovací  poriadok  miestnej  rady  miestneho   zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 1. júla 2016.

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

K bodu 21:  
Materiál Žiadosti o dotácie  uviedla starostka.
Diskusia: 
Zajac – neplánuje hlasovať, navrhol schváliť položky tak ako sú navrhnuté.
Lenč – cez Karloveský športový klub nepôjde nič?
Hlasovanie k jednotlivým položkám:
Položka 1:
návrh 500 € -  prítomní:  6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2 -  návrh nezískal dostatočný počet  

       hlasov na schválenie
návrh 1010 - prítomní: 6   za: 3  proti: 0  zdržal sa: 3 - návrh nezískal dostatočný počet 

      hlasov na schválenie
Položka 2:
návrh 1000 € - prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2 - návrh nezískal dostatočný počet 

   hlasov na schválenie
návrh 1558,44 - prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 - návrh schválený

Položka 3:
návrh 1000 € - prítomní: 7   za: 2  proti: 0  zdržal sa: 5 - návrh nezískal dostatočný počet  

   hlasov na schválenie
návrh 500 € - prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2 - návrh schválený

Položka 4:
návrh 700 € - prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2 - návrh schválený

Položka 5:
návrh 750 € - prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2 - návrh schválený

Položka 6:
návrh 1650 € - prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 - návrh schválený

Položka 7:
návrh 2100 € - prítomní: 7   za: 1  proti: 0  zdržal sa: 6 - návrh nezískal dostatočný počet  

   hlasov na schválenie
Položka 8:
návrh 400 € -  prítomní: 7   za: 3  proti: 0  zdržal sa: 4 -  návrh nezískal dostatočný počet  

   hlasov na schválenie
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návrh 0 € - prítomní: 7   za: 4  proti: 3  zdržal sa: 0 - návrh nezískal dostatočný počet 
   hlasov na schváleni

návrh 2150 € -  prítomní: 7  za: 3  proti: 1  zdržal sa: 3 - návrh nezískal dostatočný počet  
   hlasov na schváleni

Položka 9:
návrh 2600 € - prítomní: 7   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 3 - návrh nezískal dostatočný počet  

   hlasov na schválenie
návrh 2925 € - prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2 - návrh schválený

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o dotácie a 
schvaľuje dotácie nasledovne :        (odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.)

p.č. žiadateľ o dotáciu
žiadaná
suma/€

členenie

podľa rozpočtu

schválená

suma v €

1.
ZO Asociácia postihnutých chronickými 
chorobami v Bratislave MČ Karlova Ves – 
Dúbravka, IČO 30787700

1010,- soc. služby 0,-

2.
RC Dlháčik, Pribišova 49, Bratislava

IČO:42255201
1558,44 soc. služby 1558,44

3.
Klub vodného slalomu Karlova Ves, Líščie 
údolie 33, Bratislava, IČO 30857791

1500,-
rekreácia a

šport
500,-

4.
OZ Krúžky v škole,

Miletičova 16, Bratislava   IČO 42112421
2700,- vzdelanie 700,-

5.
DANUBIUS -klub športov v prírode, 

Pustá 8, Bratislava  IČO 31790712
1500,-

rekreácia a
šport

750,-

6.
Rímsko- katolícky farský úrad Dlhé Diely

Pribišova 49, Bratislava    IČO 31754759
1650,-

rekreácia a
šport

1650,-

7.
Tomáš Kubek

Hlaváčiková 12, Bratislava
2100,-

rekreácia a
šport

0,-

8.
Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Karloveská 3, Bratislava IČO 31789692
2150,-

rekreácia a
šport

0,-

9. Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratisl. 2925,- rekreácia a 2925,-
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Karloveská 3, Bratislava IČO 31803164 šport

Hlasovanie k žiadosti 1 -  prítomní: 6   za: 3  proti: 0  zdržal sa: 3 - návrh nezískal dostatočný
počet  hlasov na schválenie

Hlasovanie k žiadosti 2  -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1

Hlasovanie k žiadosti 3 -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

Hlasovanie k žiadosti 4 -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

Hlasovanie k žiadosti 5 -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

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

Hlasovanie k žiadosti 7 -  prítomní: 7   za: 1  proti: 0  zdržal sa: 6 - návrh nezískal dostatočný
            počet  hlasov na schválenie

Hlasovanie k žiadosti 8 -  prítomní: 7   za: 3  proti: 1  zdržal sa: 3 - návrh nezískal dostatočný
            počet hlasov na schválenie

Hlasovanie k žiadosti 9 -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

K bodu   22  :  
Materiál  Odmeny predsedom komisií za 2. štvrťrok 2016 uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Odmeny predsedom
komisií za  2.  štvrťrok 2016 a  schvaľuje  odmenu  predsedom komisií  za  2.  štvrťrok 2016
nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  ....   278 €

Mgr. P. Buzášovi .......................... 186 €

Mgr. L. Poláchovej …………..     186 €

Ing. V Dullovi     ......................... 186 €

Mgr. R. Savčinskému  ................. 248 €

Ing. D. Záhradníkovej ................. 186 €

Ing. P. Lenčovi      ....................... 248 €

Mgr. J. Labudovi    ...................... 186 €

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 23:  
Materiál Odmeny členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2016  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh odmeny členom 
komisií-neposlancom za 1. polrok 2016 a odporúča starostke schváliť odmenu neposlancom - 
členom komisií  za 1.  polrok 2016 nasledovne:

Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 52 €

Ing. Dagmar Hladká (kom. RPHSR) 43 €

Mgr. Anton Šmotlák 疚疚 (kom. RPHSR) 35 €

Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽP)   18 €          

Ing. arch. Gabriel Brogyanyi (kom. VÚP)  0 €

Ing. arch. Robert Grožaj          (kom. VÚP)  0 €

Ing. Miroslav Kalina (kom. VÚP) 26 €          

MgA. Oliver Kleinert (kom. VÚP) 43 €

Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 48 €

Ing. Peter Halák 疚 (kom. ŠMŠ)  0 €

Mgr. Iliana Medviďová (kom ŠMŠ) 52 €  

RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 52 €   

Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 48 €

Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 48 €                     

Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 48 €

Milan Sabo (kom. BSZ) 48 €

Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 52 €

Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 48 €

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

K bodu 24 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:
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K bodu 24.1 
Žiadosť  o  uvoľnenie  z  funkcie  tajomníka  miestnej  rady  (predložený  písomne)  uviedla
starostka.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves vzala na vedomie materiál žiadosť o uvoľnenie z
funkcie  tajomníka  miestnej  rady a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 24.2 
Poslanec Lenč: predložil problematiku zatvorenia pobočky Slovenskej počty na Borskej ulici.

Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  14.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.48  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Ján Hrčka, v. r.
starostka prednosta

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Mgr. Marcel Zajac                                          ......................................................

                                v. r.
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník  ......................................................                         
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