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

Z Á P I S N I C A
z 19.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  20. 12. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a 2019.

2. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
podmienkach poskytovania dotácií.

3. Informácia  o  kontrole  hospodárenia  s  finančnými  prostriedkami  a  nakladania  s
majetkom v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom Slovenskej republiky. 

4. Návrh odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2016.

5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

19. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 15.13 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Ospravedlnila z rokovania miestnej rady poslancov
Bendíka  a  Šíbla.  Konštatovala,  že  podľa  počtu  zapísaných  poslancov  je  miestna  rada
uznášaniaschopná. 

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

Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 5 Za: 5 Proti: 0    Zdržal sa: 0
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K bodu 1:
Materiál  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a  2019 uviedla  starostka,  doplnil  ju  zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav
Záhradník (ďalej len „Záhradník“).
Diskusia: 
Záhradník – navrhol presun 10 tis. eur v rámci kapitoly 9 na príspevky na športovú činnosť.
Do  miestneho  zastupiteľstva  bude  predložený  aj  poslanecký  návrh  na  dofinancovanie
školského bazéna na Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 formou úveru
na 600 tis. Eur s dobou splácania 10 rokov.
Buzáš – navrhuje v programe 1.2. v položke doplniť názov podpoložky „Územný plán zóny
Hlaváčiková – Iskerníková.
Lenč – plánuje sa teda 600 tis. € + ďalších 600 tis. z úveru?
Záhradník  – zodpovedal  na otázku poslanca  Lenča. Predpokladá, že vo verejnej  súťaži  sa
náklady na rekonštrukciu znížia.
Starostka – plánovaný projekt Lodenica by nemal byť problém. . Projekt zariadenia sociálnej
starostlivosti je finančne oveľa závažnejší a bude treba nájsť formu prevádzkovania.
Zajac  – nevie  sa celkom stotožniť s vysokou investíciou do školského  bazéna  a úver  má
preňho  menší  zmysel.  Naopak  väčší  zmysel  vidí  v  investícii  do  zariadenia  sociálnej
starostlivosti. Časť prevádzky na bazén sa pravdepodobne aj tak nepodarí vykryť.  Lodenica
bude stáť asi 800 tis. Eur. Bude treba niečo urobiť aj budovou školy na Majerníkovej 60. Je na
bazén v prípade potreby pripravený aj plán B?
Starostka  –  bolo  stretnutie  s  nájomcami  školy  na  Majerníkovej  60.  najhoršie  sú  na  tom
toalety. Nájomcovia sú ochotní pristúpiť prechodne aj na zvýšený nájom. Všetci nájomcovia
sú ochotní spolupracovať a chcú tam ostať.  Pokiaľ sa týka Lodenice  – tam určite  pomôže
dotácia už aj vzhľadom nato, že mesto Bratislava má schválený tento príspevok schválený v
rozpočte.  Ďalším  cieľom je  zveľadenie  parkovacej  politiky.  Pokiaľ  sa  jedná  o  zariadenie
sociálnej starostlivosti, tam sa dá ešte najbližšie   dva mesiace rokovať čo dostane prioritu aj
pri použití úveru.
Zajac – plán B znamená opraviť bazén a dať ho do školskej prevádzky. Ide o to, či Karlova
Ves naozaj potrebuje opraviť bazén za 1,2 mil eur? Plán B nik nespracoval. Obáva sa, že sa
zadĺžime, ale  pre dôležitejšie  projekty ako napr. oprava školy,  zariadenie soc. starostlivosti,
parkovanie.
Starostka  –  bazén  tu  reálne  máme.  Zariadenie  sociálnej  starostlivosti  –  tu  treba  zvážiť
dôsledne všetky aspekty jeho postavenia a následnej prevádzky.
Zajac – plán B opraviť bazén pre potreby školy, príp. športové kluby. 1,2 mil. je veľké sústo a
je otázka, či všetko vybavenie musí byť to naj.
Zemanová – problém plánu B  je aj to, že prevádzka bazénu je stratová.
Záhradník – zariadenie sociálnej starostlivosti nie je naša základná kompetencia a financovať
ho  nebudeme  môcť,  preto  hľadáme  spoluprácu  s  mestom Bratislava  a  vyšším  územným
celkom. Naopak starostlivosť o budovy je naša základná povinnosť.
Zajac – bol by nerád, keby sa ukázalo, že prevádzka bazéna je stratová.
Lenč – rozuie obavám poslanca zajaca, že prevádzka bazéna môže byť stratová.
Zajac – skúsme sa v budúcom roku pracovne zamyslieť nad tým, aké má možnosti mestská
časť získavať vlastné zdroje. Aj v rozpočte na rok 2017 je plánovaná významná čiastka 200
tis. € z poplatku za rozvoj. Z čoho sa vychádzalo? Pokúsme sa zmeniť územný plán a určiť
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smery rozvoja mestskej časti.
Záhradník – vysvetlil z akých predpokladov sa vychádzalo pri plánovaní príjmu z poplatku za
rozvoj.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala  materiál  Návrh rozpočtu mestskej
časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  rok 2017 s  výhľadom na  roky 2018 a  2019 a  odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
podmienkach poskytovania  dotácií  uviedla  starostka.  Doplnila  ju  tajomníčka  miestnej  rady
Anna Zemanová. 
Diskusia:  
Zemanová – v nariadení upozornila aj na prechodné obdobie do februára 2017.
Savčinský – budú sa v apríli schvaľovať aj projekty, ktoré budú uskutočnené na jeseň 2017? 
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o  podmienkach  poskytovania  dotácií.  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Informácia  o  kontrole  hospodárenia  s  finančnými  prostriedkami  a  nakladania  s
majetkom  v  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  vykonanej  Najvyšším  kontrolným
úradom Slovenskej republiky uviedla starostka  a doplnil prednosta Ján Hrčka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Informácia  o  kontrole
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál Návrh odmeny členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2016 uviedol  prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  odmeny  členom
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komisií-neposlancom za 2. polrok 2016 a odporúča starostke schváliť odmenu neposlancom -
členom komisií  za 2.  polrok 2016 nasledovne:

Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 53 €

Ing. Dagmar Hladká (kom. RPHSR) 40 €

Mgr. Anton Šmotlák (kom. RPHSR) 40 €

Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽPVP)   53 €          

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

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

Ing. Miroslav Kalina (kom. VÚP)  0 €          

MgA. Oliver Kleinert (kom. VÚP)  0 €

Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 49 €

Ing. Peter Halák 疚 (kom. ŠMŠ) 53 €

Mgr. Iliana Medviďová (kom ŠMŠ) 53 €  

RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 53 €   

Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 53 €

Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 40 €                     

Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 45 €

Milan Sabo (kom. BSZ) 49 €

Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 53 €

Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 53 €

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

K bodu 5 – Rôzne
V tomto bode sa nik neprihlásil do diskusie.

Uznesenie nebolo prijaté
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Starostka  ukončila  19.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  16.20  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.
Mgr. Ing. Anna Zemanová  ......................................................                         
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