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

Z Á P I S N I C A
z 22.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  02. 05. 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  26. zasadnutiu MiZ 2017.

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým
sa zriaďuje Školská jedáleň,  Karloveská 61, Bratislava,  ako súčasť Základnej  školy
Karloveská 61, Bratislava.

4. Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60.

5.

6. Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenia  Svetielko  s.  r.  o.  o   predĺženie  nájmu
nebytových priestorov.

7. Žiadosť spol. HR Innovations s. r. o. o nájom nebytových priestorov.

8. Žiadosť  Ochrany  dravcov  na  Slovensku,  o.  z.  o  predĺženie  nájmu  nebytových
priestorov.

9. Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova
62 – školský bufet.

10. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 07.03.2017 do 20.04.2017.
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22. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13:10 hod. otvorila  starostka Dana Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je miestna rada uznášaniaschopná. Ospravedlnila poslanca Šíbla, ktorý príde neskôr.

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky poslancov  Bendíka  a
Zajaca.                  
Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0    zdržal sa: 0

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: prít.: 6 za: 6 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál Plnenie  uznesení  splatných k 26. 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  26. zasadnutiu MiZ 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál  Návrh  na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti Bratislava  – Karlova  Ves na  rok 2017
uviedla  starostka.  Informáciu  doplnil  prednosta  miestneho  úradu  Ján  Hrčka  (ďalej  len
„prednosta“ alebo „Hrčka“). 
Diskusia:  
Zajac – návrh tohto rozpočtu by si zaslúžil  analýzu, keďže ide aj o veľké financie  do VPS
(verejno-prospešných  služieb  Karlova  Ves).  Privítal  by  do  miestneho  zastupiteľstva
informáciu koľko techniky sme doteraz kúpili a za čo a koľko chceme kúpiť a za aké financie.
Prednosta – podrobnejšie vysvetlil aká technika sa kúpila v roku 2015 a 2016 a čo sa plánuje
kúpiť a prečo v tomto roku 2017. 
Miestny kontrolór JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL. M (ďalej len „Hrádek“) - robí dohľad
nad kúpou automobilov.
Lenč – upozornil na poškodený kôš na rohu Borskej a Púpavovej ulice. Odporučil v návrhu
uznesenia  a  v texte materiálu  opraviť  položku č.  8 – nesprávne  uvedené slovo  „príjmov“
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správne má byť „výdavkov“.
Savčinský – pýtal sa na  na položku č. 15 -  dovybavenie školskej jedálne?
Starostka  –  ide  o  odhadovanú  čiastku  na  vybavenie  školskej  jedálne  na  Základnej  škole
Karloveská 61.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na zmenu rozpočtu
mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  rok  2017 a odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava,  ako súčasť Základnej školy
Karloveská 61, Bratislava uviedla starostka. 
Diskusia: 
Lenč  – na  komisiách  bola  požiadavka  a bolo  doplnené  stanovisko  riaditeľky  školy.  Táto
požiadavka bola nadnesená aj na rade školy,stanovisko sa však poslanci nedozvedeli.
Zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „Záhradník“)  -  súhlasí  s
vyžiadaním  stanoviska,  rozhodnutie  miestneho  zastupiteľstva zriadiť  školskú  jedáleň  bude
však musieť vedenie školy rešpektovať.
Bendík – je tiež za to, aby bolo stanovisko riaditeľky vyžiadané
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým  sa  zriaďuje  Školská  jedáleň,
Karloveská 61, Bratislava, ako súčasť Základnej školy Karloveská 61, Bratislava  a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60 uviedla starostka. 
Diskusia: 
Savčinský – pýtal sa, čo z predloženého materiálu pôjde do miestneho zastupiteľstva.
Záhradník – bolo spoločné rokovanie komisie školstva, mládeže a športu a komisie finančnej
a podnikateľskej.  Záujemcovia o nájom dali svoje návrhy, boli vypočutí a ich žiadosti budú
preložené do miestneho zastupiteľstva.
Zajac – problémom je spoločná správa budovy. Energie nie sú jediný problém. Týka sa to aj
iných služieb, ktoré nefungujú tak ako by mali. Vhodné ponúknuť správu z mestskej časti.
Starostka  –  vzhľadom k  tomu,  že  nebol  dohodnutý  spoločný  model,  tak  správcom bude
mestská časť.
Zajac – musia byť jasne skoncipované zmluvy a mestská časť má mať ucelenú predstavu o
správe budovy.
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Záhradník  –  predstava  aké  služby  a  v  akom  rozsahu  ich  zabezpečiť  máme.  Predstavy
záujemcov sú však rôzne a dohoda bude zložitá. Odporúča model správy z uznesenia vyňať.
Zajac – záujemcovia by mali vedieť jasnú sumu, aby sa mohli primerane zariadiť,  aby vedeli
koľko majú  mesačne  platiť,  keďže väčšina  z nich  sú neziskové  organizácie.  Na spoločnej
prevádzke sa budú musieť podieľať všetci,  nezávisle  od toho, či fungujú dopoludnia  alebo
popoludní. Je za to, aby priestory dostali za výhodných podmienok, ale tak aby mestská časť
netratila veľké financie.
Záhradník  – chceme,  aby  správa  bola  ušitá  na  ich  podmienky,  ale  tak,  na  čom sa  vedia
zhodnúť.  Kľúčové  je  dohodnúť  sa  na  nájme.  O  ďalších  službách  je  presvedčený,  že  sa
dohodnú.
Prednosta   -  vysvetlil  predstavu  možnosti  nájmu.  Náklady  celku  sa  musia  rozrátať  na
jednotlivé subjekty.  Aj v súčasnosti to vyzerá,  že nájom  plus služby nepokrývajú  celkové
náklady na prevádzku budovy a to je základný problém. Budova okrem  toho potrebuje ďalšie
investície.
Zajac – riešme to, čo potrebujeme my. Nemá problém predlžiť zmluvu každému subjektu, ale
návrh nehovorí o tom, či sa vysporiadame s reálnymi nákladmi tak, aby sme nedoplácali.
Šíbl – navrhol ukončiť diskusiu.
Bendík – prenajať, ale cenu nájmu si treba ustrážiť.
Savčinský – ak dobre rozumel, tak správu v týchto zmluvách neriešime.
Záhradník  –  to,  ako  bude  vyzerať  správa,  bude  odvolávka  v  nájomných  zmluvách.  V
nájomnom sa   ponúkne  základný balík.  V podstate pôjde o primárnu údržbu. Prevádzkové
náklady sa dohodnú osobitne,  odvolávajúc sa na dohodu nájomcov v rozsahu na ktorom sa
dohodnú. Oni chcú platiť toľko, koľko doteraz. Investičný deficit bol vypočítaný na 700 tis. €
za 10 rokov, teda 70 tis. €/rok, po prepočte 7 €/m2/rok.  To je pre záujemcov neprijateľné.
Bude treba ešte s  nimi  jednať  o možnom navýšení  nájmu.  Všeobecne  však nemôžu alebo
nechcú isť vyššie a ani dať investičný príspevok.
Bendík – odporúča predložiť nájomné zmluvy.
Buzáš  –  chýba  mu  vyčíslenie,  koľko  sa  na  budovu  dopláca  a  odporúča  túto  informáciu
doplniť.
Prednosta –  tých 700 tis. € sú investícia  do strechy, záchodov a okien, bez interných úprav
ako  sú  maľovka,  výmena  podlahy  a pod.   Okrem iných  priestorov je  tam ešte  spoločná
jedáleň. A tiet priestory musí tiež niekto zaplatiť. 
Zajac – je zrejme potrebné rokovať aj o našich požiadavkách aj keď je málo pravdepodobné,
že záujemcovia pristúpia na zvýšené požiadavky na nájom. 
Zemanová – nesťažujme si pozíciu tým,  že pani riaditeľka ZUŠ (základná umelecká škola)
povie, že sa to inak nedá, keď vie platiť energie a iné služby a že musí mať triedy sólo, teda,
že  tam inak  nemôže  byť  iný  subjekt.  Zdieľanie  priestorov existovalo  dlhé  roky aj  iných
základných školách v Karlovej Vsi.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  nebytových
priestorov objektu Majerníkova 60 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 5
Materiál  Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenia  Svetielko  s.  r.  o.  o   predĺženie  nájmu
nebytových priestorov  uviedla starostka.
Diskusia: 
Starostka – materiál  síce nebol  distribuovaný,  ale  odporúča namiesto navrhovanej  doby 3
rokov, predĺžiť nájom o jeden rok.
Bendík – funguje ako komerčný subjekt, odporúča zvážiť verejnú obchodnú súťaž..
Zajac  – na  školskej  komisii  materiál  bol  prerokovaný,  nechcú  prevádzku  detských  jasiel.
Pokiaľ  by sme  predlžovali  iba  o rok odporúča dať do zmluvy  klauzulu  o podmienečnom
predĺžení,aby sa o tom nemuselo rokovať každý rok.
Prednosta – nemá nič proti subjektu ako takému, ale možno by bolo lepšie,  aby prevádzka
bežala v inom objekte aj vzhľadom ku kapacitám pre materské školy.  Druhým aspektom je
nákladovosť. S predĺžením o jeden rok súhlasí.
Zajac  – predĺžme  nájom o rok a potom prípadne riešme obchodnou verejnou súťažou. Ak
prejde nový zákon o zaškolení detí predškolského veku, potom bude treba určiť podobne ako
u základných škôl obvody, teda spádovosť detí k príslušnej škôlke.
Savčinský  –  opýtal  sa  na  záväzky  v  rámci  projektu  efektívneho  zvyšovania  kapacít
materských škôl.
Starostka – 7 rokov nemožno znižovať stavy, netýka sa to však tejto škôlky.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Detského
súkromného  zariadenia  Svetielko  s.  r.  o.  o   predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov a
odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6 
Materiál  Žiadosť  spol.  HR Innovations  s.  r.  o.  o  nájom  nebytových  priestorov  uviedol
prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  spol.  HR
Innovations  s.  r.  o.  o  nájom  nebytových  priestorov a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 7 
Materiál  Žiadosť  Ochrany  dravcov  na  Slovensku,  o.  z.  o  predĺženie  nájmu  nebytových
priestorov  uviedla starostka. 
Diskusia: 
Lenč – finančná  komisia  odporučila  nájom na 36 mesiacov. Mal technickú pripomienku k
uzneseniu – ako alternatíva I by bola časť A. schvaľuje a ako alternatíva II by bola časť B.
neschvaľuje  +  časť  C.  ukladá.  Ako  by  to  bolo,  ak  by  sa  uvedené  nebytové  priestory
rekvalifikovali na byty. Je nejaká konkrétna predstava o ďalšom nakladaní s nimi?
Prednosta – konkrétna predstava zatiaľ nie je, ale je dobré a zaujímavé mať k dispozícii takéto
bývanie ako služobné byty. Mestská časť v súčasnosti spravuje do 20 nájomných bytov.
Zajac  – sú to pôvodne spoločné priestory a v miestnostiach sú len polovičné okná. Máme
stratégiu ako pristupovať k takýmto priestorom? Ak nie je naliehavá potreba, netreba funkčné
využitie meniť.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ochrany dravcov na 
Slovensku, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 8:  
Materiál  Prenájom  nebytových  priestorov  v  Základnej  škole Alexandra  Dubčeka,
Majerníkova  62 – školský bufet  uviedla starostka. 
Diskusia: 
Savčinský – odporúča priamy nájom, teda alternatívu II.
Zajac – pokiaľ nepôjde vyslovene iba o cenu, súťaž nebude mať význam. Komisie odporučili
alternatívu II.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  nebytových
priestorov  v  Základnej  škole Alexandra  Dubčeka,  Majerníkova   62 –  školský  bufet  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy:
1. Poslanec Lenč: informoval sa o vybavení podnetu občianky Kataríny Vančovej, ktoré sa 
týka detského ihriska v hornej časti na pešej zóne na Dlhých dieloch.
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Starostka – vie  o  tejto  problematike  kamienkového  ihriska,  ktoré spôsobuje  diskomfort  v
okolitých domoch svojim hlukom. Plánuje sa tam urobiť tzv. mäkký obrubník. Pani Vančová
je pozvaná na stretnutie so starostkou.

Uznesenie nebolo prijaté

2. Poslanec Lenč: Informoval sa o stave v budovaní Karloveskej radiály na základe podnetu,
ktorý prezentovala hovorkyňa primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

Starostka – posledné  vydané  povolenie  bolo  vydané  v marci  2017. Dnes  je  rokovanie  na
magistráte hlavného  mesta SR Bratislavy o 17 hod. A tam predpokladá, že sa dozvie  viac
podrobností. 

Uznesenie nebolo prijaté

3. Poslanec Zajac: Požiadal o informáciu akým spôsobom sa nakladá s podnetmi a návrhmi, 
ktoré vychádzajú z komisií miestneho zastupiteľstva.

Starostka  –  interný  predpis,  podľa  ktorého  sa  postupuje,  bude  opätovne  distribuovaný
vedúcim oddelení a tajomníkom komisie.

Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  22.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.38  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.
Ing. Igor Bendík                                             ......................................................
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                        v. r.        
Mgr. Marcel Zajac        ......................................................                         
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