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

Z Á P I S N I C A
z 18.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  29. 11. 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  22. zasadnutiu MiZ 2016.

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.

3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves.  

4. Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov.

5. Ponuka Prima  banky Slovensko, a.  s.  na odkúpenie  akcií  spoločnosti Prima  banka
Slovensko a. s.

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy – parkovacia politika.

7. Návrh  koncepcie  poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

9. Návrh na  uzavretie  nájomnej  zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k.  ú.
Bratislava - Karlova Ves.

10. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra
E - KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a
2529/6 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 

11. Žiadosť  spoločností ALL 4 CAR,  s.  r.  o.  a ALL 4 WHEELS, s.  r. o. o  prenájom
nebytových  priestorov  v  stavebnom  objekte  číslo  268  na  Majerníkovej  ulici  v
Bratislave.

12. Návrh  na  zmenu  zriaďovacej  listiny  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné
služby Karlova Ves a návrh na poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie.
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13. Žiadosť  občianskych  združení  HUMANA  People  to  People  Slovakia  a
EKOCHARITA SLOVENSKO  SLOVENSKU  o  umiestnenie  kontajnerov  na  zber
použitého šatstva.  

14. Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu.

15. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu.

16. Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu.

17. Prenájmy a spolupráce v Karloveskom centre kultúry (dodatok k zmluve o prenájme
KCK pre OZ CirKus-Kus, nová zmluva o prenájme pre novovzniknuté OZ Mažoretky
Cordis a  Karloveské tanečné centrum) .

18. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

19. Návrh  Harmonogramu  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,
miestneho zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s
občanmi v roku 2017.

20. Odmeny predsedom komisií za 4. štvrťrok 2016.

20A.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o     
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

20B.  Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
21. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

Správa o poskytnutých jednorazových finančných výpomociach.

18. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) o 13.08 hod. Otvoril zástupca starostu JUDr. PhDr.
Branislava  Záhradník  (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“).   Zástupca starostu
privítal  prítomných  poslancov.  Ospravedlnil  z  rokovania  miestnej  rady  starostku  Danu
Čahojovú.  Konštatoval,  že  podľa  počtu  zapísaných  poslancov  je  miestna  rada
uznášaniaschopná. 

Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh zástupcu starostu poslancov Bendíka
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a Buzáša.                  
Hlasovanie: Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Zástupca  starostu  oboznámil  prítomných  s  programom  zasadnutia.  Navrhol  zaradiť  do
programu rokovania miestnej rady nasledovné materiály:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves -  ako bod 20A.
Hlasovanie o doplnenom bode: Prít.: 7 Za: 6 Proti: 1    Zdržal sa: 0

2.  Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi – ako bod 20B.
Hlasovanie o doplnenom bode: Prít.: 6 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 1

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál Plnenie  uznesení  splatných k 22. zasadnutiu  MiZ 2016 (miestneho  zastupiteľstva)
uviedol zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o plnení uznesení
miestneho zastupiteľstva splatných k 22. zasadaniu MiZ 2016 a   odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál  Návrh na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok 2016
uviedol zástupca starostu. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na zmenu rozpočtu
mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok  2016  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení  niektorých  všeobecne  záväzných  nariadení  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
uviedol zástupca starostu. 
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Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení 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 4
Materiál  Mimorozpočtové  fondy  mestskej  časti-  aktualizácia  štatútov  uviedol  zástupca
starostu.
Diskusia: 
Záhradník – v autoremedúre upraví uznesenie tak, že pôvodná časť B, ktorou sa odvolávajú
členovia fondov bude vypustená a doplní sa pôvodná časť C o jedného člena fondu rozvoja
bývania a o päť členov fondu zelene a ochrany prírody.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Mimorozpočtové  fondy
mestskej časti-  aktualizácia štatútov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva vo verzii prijatej predkladateľom v autoremedúre.

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

K bodu 5
Materiál  Ponuka Prima banky Slovensko, a. s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko a. s.  uviedol zástupca starostu.
Diskusia: 
Bendík – odporúča rokovať o možnosti navýšenia  ceny akcií so spoločnosťou prima banka
Slovensko, a. s.
Záhradník – v autoremedúre upraví uznesenie tak, že odporučí schváliť predaj akcii a poveriť
starostku  rokovaním  o  možnosti  navýšenia  ceny  akcií  za  dodržania  všetkých  zákonných
náležitostí pri nakladaní s akciami.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Ponuka  Prima  banky
Slovensko,  a.  s.  na  odkúpenie  akcií  spoločnosti  Prima  banka  Slovensko  a.  s a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo verzii prijatej predkladateľom v
autoremedúre.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 6 
Materiál Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy – parkovacia politika  uviedol zástupca starostu.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 7 
Materiál  Návrh  koncepcie  poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B)  uviedol zástupca
starostu. 
Diskusia: 
Zajac – má pripomienky k prílohe, kde sú nájmy.  Nie sú tam všetky. Ak sa to má uvádzať,
potom len ako príklad. Inak je lepšie ju tam nedávať. S koncepciou ako takou súhlasí.
Lenč – privítal by lepšie definovanie pojmu „sociálne skupiny“.
Hrádek, miestny kontrolór – odporúča materiál doplniť o cenník nájmov, podľa ktorého by sa
mohli riaditelia škôl orientovať.
Zajac – treba v nájomných zmluvách definovať aj energie.
Bendík – odporúča materiál vrátiť na dopracovanie, malo by sa zadefinovať čo chceme.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál   Návrh  koncepcie
poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  sociálnym  skupinám
pôsobiacich  v  Karlovej  Vsi  (uznesenie  č.  148/2015/B) a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 8:  
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves  uviedol zástupca starostu. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k. ú. Bratislava -
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 9:  
Materiál Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú.
Bratislava - Karlova Ves uviedol zástupca starostu. 
Diskusia: 
Zajac – nie je zato, aby bol materiál prerokovaný v miestnom zastupiteľstve. Majiteľ zmluvu
nemá a odstránenie sa malo riešiť rázne. Zmluvný vzťah na likvidáciu odpadu sa navrhoval
riešiť už na komisii tak, aby sa táto požiadavka dala do každej zmluvy.
Bendík – treba naozaj dohliadnuť nato, či vlastník stánku má zmluvu, alebo ju nemá. Ak ju
mal a úrad nenavrhol včas predl´ženie,  zmluva  platí ďalší rok, preto treba vždy ustriehnuť
primeraný termín pred výpoveďou z nájmu.
Buzáš – podnikateľ má viaceré administratívne povinnosti voči štátu, nie len riešenie odpadu.
Úrad nemá nahrádzať štátnu správu. Navrhol materiál posunúť do miestneho zastupiteľstva.
Hrádek,  miestny kontrolór –  v  prípade odpadu nie  je  nutné  aby  odvoz vykonávala  firma
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., pretože na trhu existujú viaceré firmy,  ktoré sa zaoberajú
likvidáciou odpadu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy  na pozemok pod predajným stánkom v k. ú.  Bratislava  - Karlova Ves a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 10:  
Materiál  Žiadosť  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná  a.  s.,  o  kúpu  časti  pozemku
registra E - KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a
2529/6 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves uviedol zástupca starostu.
Diskusia: 
Buzáš – navrhuje do miestneho zastupiteľstva predložiť len návrh uznesenia pod písm. B.
Hlasovanie o návrhu poslanca Buzáša: prít: 8   za: 7   proti: 0   zdrž.: 1  
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál.  Žiadosť  spoločnosti
Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E - KN parcela č. 19799/1 a
pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves
a  odporúča  predložiť na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  uznesenie  len  v  časti  B
(neschvaľuje zámer).

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu   11  :  
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Materiál Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s.  r. o. o prenájom
nebytových  priestorov v  stavebnom objekte  číslo  268  na  Majerníkovej  ulici  v  Bratislave
uviedol prednosta miestneho úradu Ján Hrčka (ďalej len „prednosta“ alebo „Hrčka“). 
Diskusia: 
Buzáš – dáva na zváženie, či nedať celý priestor na parkovanie.
Hrčka – úrad odporúča návrh A a dobu nájmu 3 až 5 rokov.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločností ALL 4
CAR,  s.  r. o. a ALL 4 WHEELS, s.  r. o. o prenájom nebytových  priestorov v stavebnom
objekte  číslo  268  na  Majerníkovej  ulici  v  Bratislave  a  odporúča materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   12  :  
Materiál  Návrh  na  zmenu  zriaďovacej  listiny  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné
služby  Karlova  Ves  a  návrh  na  poverenie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie   uviedol
prednosta.
Diskusia: 
Záhradník  –  v autoremedúre  sa  upraví  uznesenie  tak,  že  časť  B  uznesenia  sa  vypúšťa  a
odporučí sa 4asť C1 uznesenia.
Savčinský – autobus ide pod verejnoprospešné služby?
Buzáš – chcel si ujasniť, či z pôvodného uznesenia ostane iba časť A a časť C1 uznesenia.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu zriaďovacej
listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na poverenie
riaditeľa  príspevkovej  organizácie a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva vo verzii prijatej predkladateľom v autoremedúre.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   13  :  
Materiál  Žiadosť  občianskych  združení  HUMANA  People  to  People  Slovakia  a
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o umiestnenie kontajnerov na zber použitého
šatstva  uviedol prednosta.
Diskusia: 
Buzáš – žiadosť tu bola už na jeseň v septembri, úrad mal hľadať alternatívu. Odporučil dať
do miestneho zastupiteľstva alternatívu 1 – Ekocharitu Slovensko Slovensku.
Zajac – má výhrady voči obom, ale nemá  problém hlasovať o nájme  pre oboch. Mohli by
fungovať aj obaja.
Bendík – upozornil na stanovisko finančnej  a podnikateľskej komisie z 24.11.2016, kde sa
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odporúča rokovať s oboma subjektami.
Hlasovanie o alternatíve 1 (návrh poslanca Buzáša): prít: 8   za: 6   proti.1  zdrž: 1
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Žiadosť  občianskych
združení  HUMANA  People  to  People  Slovakia  a  EKOCHARITA  SLOVENSKO
SLOVENSKU  o  umiestnenie  kontajnerov  na  zber  použitého  šatstva a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve 1.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 6  proti: 1  zdržal sa: 1

K bodu   14  :  
Materiál Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu  uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Profi Real Invest s.
r. o. o rozšírenie nájmu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 1  5  :  
Materiál Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Bendík – odporúča upraviť uznesenie s dobou nájmu od 01.01.2017 do 31.12.2019.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť  Rodinného centra
Dlháčik  o  predĺženie  nájmu a  odporúča   materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva s dobou nájmu od 01.1.2017 do 31.12.2019.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 1

K bodu 16:  
Materiál  Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu uviedol prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil.

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Jednoty dôchodcov
o predĺženie nájmu   a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

8



K bodu 17:  
Materiál Prenájmy a spolupráce v Karloveskom centre kultúry (dodatok k zmluve o prenájme
KCK pre OZ CirKus-Kus, nová zmluva o prenájme pre novovzniknuté OZ Mažoretky Cordis
a  Karloveské tanečné centrum) uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala materiál  Prenájmy  a spolupráce v
Karloveskom centre kultúry (dodatok k zmluve o prenájme KCK pre OZ CirKus-Kus, nová
zmluva o prenájme pre novovzniknuté OZ Mažoretky Cordis a  Karloveské tanečné centrum)
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 18:  
Materiál  Návrh  na  vyradenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves uviedol
prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyradenie majetku 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 19:   Materiál  Návrh  Harmonogramu zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,
miestnej  rady,  miestneho  zastupiteľstva  v roku  2017 a  stretnutí  poslancov  miestneho
zastupiteľstva  s občanmi  v roku 2017  uviedla  tajomníčka  miestnej  rady Mgr.  Ing. Anna
Zemanová.
Diskusia: nikto sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  Harmonogramu
zasadnutí komisií  miestneho zastupiteľstva,  miestnej rady,  miestneho zastupiteľstva v roku
2017 a  stretnutí  poslancov  miestneho  zastupiteľstva  s občanmi  v roku  2017 a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu   20  :  
Materiál  Odmeny predsedom komisií za 4. štvrťrok 2016 uviedol prednosta.
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Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Odmeny predsedom
komisií za  4.  štvrťrok 2016 a  schvaľuje  odmenu  predsedom komisií  za  4.  štvrťrok 2016
nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .... 597 €

Mgr. P. Buzášovi  ........................ 358 €

Mgr. L. Poláchovej …………….  358 €

Ing. V Dullovi     ......................... 358 €

Mgr. R. Savčinskému  ................. 477 €

Ing. D. Záhradníkovej ................. 358 €

Ing. P. Lenčovi      ....................... 477 €

Mgr. J. Labudovi    ...................... 358 €

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

K bodu   20  A  :  
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
miestnom  poplatku  za  rozvoj  na  území  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  uviedol
zástupca starostu.

Diskusia: 
Zajac – odporúča dať do miestneho zastupiteľstva, avšak tam dá pozmeňovací návrh, aby sa
poplatok nedával.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj na území
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. 

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

K bodu 20B:  
Materiál  Zámer  vybudovania  zariadenia  sociálnej  starostlivosti  v  Karlovej  Vsi uviedol
zástupca starostu.

Diskusia: 
Zajac – navrhol vypustiť z uznesenia bod B.
Záhradník – osvojil si návrh poslanca Zajaca
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Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Zámer  vybudovania
zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva s vypustením bodu B v uznesení. 

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 21 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:

1. Poslanec Lenč:

a) pýtal sa aké sú možnosti mestskej časti vo majiteľom psov, ktorí si nesplnili oznamovaciu
povinnosť a evidentne vo svojej domácnosti chovajú psa.

b) odporúčal projekt „rezidenčného parkovania“ pravidelne aktualizovať a informovať čo sa
robí, aký je aktuálny stav a aký je konečný cieľ.

Uznesenie nebolo prijaté

2.  Poslanec  Šíbl:  odporúča informovať  o  výraznom zlepšení  hodnotenia  mestskej  časti  v
oblasti transparentnosti organizáciou Transparency International na web stránke.
Uznesenie nebolo prijaté

3. Poslanec Buzáš: privítal by informáciu o plánovanej výstavbe na Sitine a s tým spojeného 
výrubu.
Uznesenie nebolo prijaté

Zástupca starostu ukončil 18. zasadnutie miestnej rady v 7. volebnom období o 14.44 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. Peter Buzáš                                            ......................................................
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                                v. r.
Ing. Igor Bendík  ......................................................                         
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