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

Z Á P I S N I C A
z 21.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  21. 03. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  25. zasadnutiu MiZ 2017.

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených
vozidiel  v  znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999  Mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 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.

4. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na
pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

5. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku
registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.

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

8. Žiadosť  občianskeho  združenia  "Iniciatíva  občanov  -  Doktorov  Jarok"  o  ďalší
prenájom ihriska a detského kútika.

9. Návrh  na  prenájom  majetku  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves .

10. Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

11. Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

1



12. Podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže na  prenájom  nebytového  priestoru - školský
bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14.

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

14. Návrh na odvolanie  a voľbu členov – neposlancov z komisie  výstavby a územného
plánu.

15. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.

16. Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017.

17. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie.

18. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutých jednorazových finančných výpomociach.

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2017.

21. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13:13 hod. otvorila  starostka Dana Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je  miestna  rada  uznášaniaschopná.  Ospravedlnila  poslancov  Buzáša,  Šíbla  a  Zajaca,  ktorí
prídu neskôr.

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky  poslancov  Šíbla  a
Savčinského.                  
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0

V bode rôzne boli písomne predložené materiály:
1.  Stanovisko  k  návrhu  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  (civilný  sporový
poriadok).
2.   Žiadosť  občianskeho  združenia  Futbalový  klub  mládeže  Karlova  Ves  Bratislava  o
prenájom pozemku a nebytových priestorov.
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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 25. zasadnutiu  MiZ 2017 (miestneho  zastupiteľstva)
uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  25. zasadnutiu MiZ 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo
dňa  28.9.1999  uviedla  starostka.  Podrobnejšie  vysvetlila  problematiku  Ing.  Tatiana
Kratochvílová – dopravná inžinierka na miestnom úrade. 
Diskusia:  
Bendík  – nerozumie  formulácii,  že existujú  ľudia,  ktorí majú  parkovacie  preukazy,  ale  ho
nepotrebujú. Zrejme to treba preformulovať, keďže preukaz vydaný právoplatne má.
Ing. Kratochvílová – vysvetlila postup získavania parkovacieho preukazu.
Starostka – modrý parkovací preukaz má ešte iné benefity v rámci štátov Európskej únie.
Savčinský  –  máme  kvantifikovaný  nárast  požiadaviek  na  vydanie  preukazov ŤZP (ťažko
zdravotne postihnutý) za posledný rok?
Ing.  Kratochvílová  –  odhaduje  sa,  že  je  to  asi  20  až  25  parkovacích  preukazov   a  so
zavádzaním zón sa počet požiadaviek zvýši.
Lenč – súhlasí s tým, že nové zóny vytvoria tlak na vybavovanie ŤZP preukazov. Na komisii
sa kolegovi Dullovi nepozdávala formulácia dôvodovej správy.
Bendík – prehodnocovanie preukazov ŤZP bude v celej mestskej časti? Súhlasí s platnosťou
periódy jedného roka. Je možné vydať preukaz na rodinného príslušníka?
Lenč – chce rozptýliť obavy z veľkého nárastu žiadateľov. Vybavenie modrého preukazu (s
platnosťou v EÚ) trvá nejaký čas.  Jeho  držiteľ však má  potom rôzne výhody,  napr.  môže
zaparkovať aj v zónach, kde je to inak zakázané.
Zajac  –  poukázal  na  dva  aspekty:  1.  filozofiu  vydávania  parkovacích  preukazov
nezamieňajme za parkovaciu politiku. My neposudzujeme nárok na preukaz, preto je to len na
akceptovaní posúdenia  výsledku iného orgánu. 2. Debaty budú iné,  keď sa bude hovoriť o
parkovacej politike a dostatku parkovacích miest pre rezidentov.
Uznesenie:
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  č.  50/1998  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  zo  dňa  8.9.1998  o  státí,
odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní  opustených  vozidiel  v  znení  Všeobecne  záväzného
nariadenia  č.  58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999 a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
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 uviedla
starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  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 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na
pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves uviedol prednosta Ing. Ján Hrčka (ďalej len
„prednosta“). 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie  platnosti nájomnej  zmluvy  na  pozemok,  záhradu,  k.  ú.
Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
so zapracovaním zmien odporučených radami fondov.

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

K bodu 5
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Materiál Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku
registra  E - KN časť  parc.  č.  19792/201, k.  ú.  Bratislava-Karlova Ves  uviedol prednosta
miestneho úradu Ján Hrčka (ďalej  len „prednosta“ alebo  „Hrčka“),  podrobnejšie  vysvetlila
problematiku JUDr. Darina Gullar – referentka oddelenia právneho a majetkového.
Diskusia: 
Miestny kontrolór JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL. M (ďalej len „Hrádek“) - do miestneho
zastupiteľstva treba doplniť návrh ceny. Je stavba prístupná? Pozemok je voľný.
Lenč – v komisii regionálnej politiky sme to preberali. Sú to dva pozemky, jeden pod stavbou
a druhý v blízkosti stavby. Treba aj porozmýšľať, čo s budovou. Pre verejnoprospešné služby
by to bolo vhodné ako sklady.
Zajac – 1. Máme školské dvory zapratané kontajnermi.  2. Osobitný zreteľ - neviem , čo tam
presne  občianske  združenie  bude  robiť.  Navrhuje  nezaradiť  na  rokovanie  miestneho
zastupiteľstva.
Bendík – navrhuje sa nájomná zmluva na 10 rokov, radšej materiál stiahnime, dopracujme a
dajme neskôr.
Starostka – neodporúča odsúvať materiál.
Zemanová  –  pre  mňa  je  zaujímavé,  čo  tam  budú  robiť.  Počkala  by  som  do  ďalšieho
zastupiteľstva.
Buzáš – riešime  dve veci v jednom. Zistiť  v akom stave je  budova a pozemky a treba ich
začať čo najskôr využívať.
Bendík – ak to hneď nepotrebujeme, treba predložiť víziu, čo s uvedeným majetkom chceme
do budúcnosti robiť.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  občianskeho
združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č.
19792/201, k. ú. Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál dopracovať a doplniť a následne
predložiť opätovne do komisií (nie do miestneho zastupiteľstva).

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

K bodu 6 
Materiál Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na trvalé upustenie od
vymáhania pohľadávok a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 7 
Materiál  Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú.
Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka. 
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Diskusia: nikto sa neprihlásil
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: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8:  
Materiál  Žiadosť  občianskeho  združenia  "Iniciatíva  občanov  -  Doktorov  Jarok"  o  ďalší
prenájom ihriska a detského kútika  uviedla starostka. 
Diskusia: 
Bendík – odporúča dať do uznesenia iba odporúčanú alternatívu.
Zajac – navrhuje zásadne verejné priestranstvá neprenajímať. Keď sa to prenajme, má obavu,
že tam nebudú môcť ísť iní ľudia.
Buzáš – je to prístupné aj cez deň, a faktom je, že sa o priestor starajú.
Zajac – chceme takto riešiť všetkých, ktorí sa dobrovoľne starajú aj o iné priestory? Ide vzťah
verejného priestoru a nájomného vzťahu.
Bendík – dajme tam jasné podmienky, aby urobili niečo pre priestor, ktorý si chcú prenajať.
Buzáš – vie si predstaviť aj nájom na kratšiu dobu, napr. 3 roky.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  občianskeho
združenia "Iniciatíva občanov - Doktorov Jarok" o ďalší prenájom ihriska a detského kútika  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 3

K bodu 9:  
Materiál   Návrh  na  prenájom majetku  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby
(VPS) Karlova Ves uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Zajac – pýtal sa prečo prenajímame, ale nezveríme majetok.
Prednosta – vysvetlil, prečo to v tejto fáze budovania VPS považuje za lepšie riešenie.
Zástupca starostu JUDr. PhDr. Branislav  Záhradník  (ďalej  len „Záhradník“)  -  tento model
síce  nie  je  ideálny,  ale  funguje.  Návrh jedného  poslanca  – člena  finančnej  komisie  zveriť
jeden traktor považuje za nesystémový.
Hrádek – zverenie má význam ak VPS začne generovať peniaze z externých dodávok.
Prednosta –  najlepšie  je  buď zveriť  alebo  prenajať.  Na rozbeh je  lepší  nájom,  potom po
stabilizácii sa dá majetok zveriť.
Uznesenie:
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Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prenájom majetku
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 10:  
Materiál  Žiadosť p.  Miroslava  Hlavinku  o predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru uviedla
starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  p.  Miroslava
Hlavinku  o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   11  :  
Materiál  Žiadosť  spoločnosti HORTULANUS  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu  nebytového
priestoru uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  spoločnosti
HORTULANUS  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   12  :  
Materiál  Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský
bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14  uviedla starostka.
Diskusia:
Bendík – koľko sa platil predchádzajúci nájom?
Záhradník – na finančnej komisii odznel aj návrh skrátiť dobu nájmu z troch rokov na jeden.
On to však podávať nebude.
Uznesenie:
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Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Podmienky  obchodnej
verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v Spojenej škole Tilgnerova
14 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   13  :  
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   14  :  
Materiál Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného
plánu  uviedla tajomníčka miestnej rady Mgr. Ing. Anna Zemanová. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odvolanie a voľbu 
členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu   1  5  :  
Materiál Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017  uviedla starostka. 
Diskusia: 
Bendík – opýtal sa, či je to odmena za pol roka?
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odmenu miestnemu
kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu   1  6  :  
Materiál Odmeny predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmeny predsedom komisií
za 1. štvrťrok 2017 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 1. štvrťrok 2017 nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  616 €

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: 8   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   1  7  :  
Materiál Informácia o podaných žiadostiach o dotácie  uviedla tajomníčka miestnej rady Mgr.
Ing. Anna Zemanová. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie materiál Informácia o podaných
žiadostiach  o dotácie a  odporúča postupovať  v  zmysle  príslušného  nariadenia  a  následne
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 18 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:

18. 1. Materiál Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (civilný
sporový poriadok) uviedla starostka.

Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko k návrhu dodatku
Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  (civilný  sporový  poriadok)  a  odporúča  materiál
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predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

18.  2.  Materiál Žiadosť  občianskeho  združenia  Futbalový  klub  mládeže  Karlova  Ves
Bratislava o prenájom pozemku a nebytových priestorov uviedol podrobne prednosta.

Diskusia: 
Zajac – pýtal sa na právny vzťah k pozemku.
Prednosta – materiál bude do miestneho zastupiteľstva doplnený.
Bendík – odporúča formálne doplniť uznesenie o účel a dobu nájmu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  občianskeho
združenia Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava o prenájom pozemku a nebytových
priestorov. 

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

Starostka  ukončila  21.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.35  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.
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.                              ......................................................

                        v. r.        
Mgr. Richard Savčinský        ......................................................                         
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