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

Z Á PI S N I CA
z 15. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa 25. 05. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
1.

2.
3.

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021.
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 COVID 19 – 2. vlna z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo
strany Ministerstva hospodárstva SR.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

-----

15. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,03 hod. otvorila starostka
Dana Čahojová (ďalej len „starostka“) formou videokonferencie za prítomnosti zástupcu
starostky JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka (ďalej len „zástupca starostu“ alebo
„Záhradník“), prednostky miestneho úradu JUDr. Jany Mucskovej (ďalej len „prednostka MÚ“)
a miestneho kontrolóra JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. (ďalej len „miestny kontrolór
Hrádek“). Starostka privítala pripojených poslancov. Konštatovala, že podľa počtu pripojených
poslancov je miestna rada uznášaniaschopná.
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Magáta
a Zemanovú.
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
Hlasovanie o programe podľa pozvánky miestna rada schválila.
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu 1
Materiál Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, BratislavaKarlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel uviedla
podrobnejšie starostka.
Diskusia:
Kovács – nenašiel v materiáli informácie k trom navrhovaným zónam.
Starostka – pôvodný návrh bol mať v rámci mestskej časti jednu zónu. Odborná skupina pri
magistráte Bratislavy odporučila viacej zón – päť až šesť, čo zatiaľ nebolo prerokované
s obyvateľmi. Spájanie v prípade ďalšieho vývoja je jednoduchšie ako prípadné rozdeľovanie.
Cieľom materiálu je aj prejaviť vôľu, že zónovanie chceme. Zatiaľ sme len na začiatku.
Kovács – prekvapila ho zóna Staré Grunty – Lamač. Neoddeľoval by Líščie údolie od Starých
Gruntov.
Magát – nezdá sa mu počet troch zón. Nevidí v tom účelnosť. Obyvatelia by mali byť na jednej
úrovni a nie vytvárať viacej kategórií. Návrh magistrátu sa mu zdá komplikovaný
a nevyvážený.
Starostka – mrzí ju, že niektorí poslanci nevyužili možnosť zúčastniť sa na rokovaniach k tejto
problematike. Na miestnom zastupiteľstve sa zúčastní aj pán Herceg z magistrátu, ktorý na bude
odpovedať na otázky. Ide aj o to aby sme si ich dobre pripravili.
Magát – má to aj širšie súvislosti. V tomto volebnom období už mesto raz zvyšovalo dane a toto
pokladá za ďalšie nepriame zvyšovanie daní. Ten poplatok ľudia budú musieť zaplatiť a preto
by bol opatrný ako a o koľko sa bude zvyšovať.
Starostka – toto si uvedomujeme. Pokiaľ sa zúročia pilotné programy, ktoré už prebehli
a následne sa zlepší parkovanie rezidentom, tak obyvatelia by mali byť spokojní.
Vician – ide o zlepšenie parkovania rezidentov. Mesto spustením parkovacej politiky aj
poplatky vyberá a časť z nich sa mestským častiam vráti v podobe investícií do parkovacích
domov a rozšírením parkovania predovšetkým pre rezidentov.
Zemanová – odporučila v návrhu uznesenia (variant 2) v časti B nahradiť v 2. zóne slová
„Líščie údolie“ slovami „Staré Grunty“.
Kovács – súhlasí s návrhom poslankyne Zemanovej a parkovaciu politiku podporuje.
Uznesenie:
Na návrh poslankyne Zemanovej:
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, Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva s pripomienkou nahradiť v uznesení v bode B2 slová „Líščie údolie“
na slová „Staré Grunty“.
Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu 2
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 uviedla
starostka.
Diskusia:
Záhradník – doplnil úvodné slovo starostky a informoval poslancov o záveroch finančnej
komisie, kde pri hľadaní priestorov pre tri triedy materskej školy sa prioritne budú upravovať
vlastné objekty v školách alebo škôlkach. Do úvahy prichádzajú objekty základnej školy na
Majerníkovej 60 a 62, prípadne priestory rodinného centra Dlháčik, alebo budova na Lackovej
resp. Suchohradskej ulici.
Vician – kriticky sa vyjadril k predloženému materiálu, ktorý poslanci dostali na poslednú
chvíľu a privítal by detailnejšie informácie. Problém sa podľa neho rieši neskoro a je to preňho
vystavenie bianco šeku aj keď vieme na aký účel finančná čiastka pôjde. Rekonštrukcia
materskej školy na Kolískovej bola známa a malo sa uvažovať dopredu, napr. o nájme
náhradných priestorov a pod. Pýtal sa akého počtu detí sa týka predložená investícia.
Starostka – plánovalo sa riešiť uvedenú problematiku rekonštrukciou 5. poschodia na
Matejkovej 20, čo by bolo dobré riešenie z hľadiska umiestnenia i dostupnosti pre rodičov.
Náklady predložené projektantom však presiahli takmer dvojnásobok súčasne navrhnutých na
schválenie (200 tis. €). Pôvodný plán bol útlm činnosti Kolískovej. Mestská časť je schopná
umiestniť deti aj vo vlastných zariadeniach, musíme však myslieť aj na umiestnenie prvákov
v základných školách na Dlhých Dieloch.
Vician – umiestnenie na Matejkovej 20 je preňho novinkou. Čiastka 200 tis. € nie je malá suma
a malo by sa vedieť podrobnejšie kam pôjde.
Mgr. Iliana Medviďová, vedúca oddelenia školstva – podrobnejšie vysvetlila situáciu
a odpovedala na otázky. Problematika sa týka 3 tried v materskej škole, t. j. 60 detí, ktoré bude
potreba akútne umiestniť.
Kovács – podporí túto investíciu a odporúča preskúmať výzvy z „plánu obnovy“.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 a odporúča materiál predložiť na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

K bodu 3
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 COVID 19 – 2. vlna z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo strany
Ministerstva hospodárstva SR uviedla prednostka.
Diskusia:
Kovács – pýtal sa na výšku zľavy pre žiadateľov.
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 COVID 19 – 2. vlna
z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo strany Ministerstva hospodárstva SR
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
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Starostka ukončila 15. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 13,52 hod. a
poďakovala zúčastneným za ich účasť.

Dana Čahojová, v. r.
starostka

JUDr. Jana Mucsková, v. r.
prednostka

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Magát

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

Mgr. Ing. Anna Zemanová

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