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

Z Á P I S N I C A
z 23.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  13. 06. 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  27. zasadnutiu MiZ 2017.

2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.

3. Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských
objektov a zariadení - 2. tranža. 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017. 

5. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves č.  3/2004  o  podmienkach  a  podrobnostiach  držania  psov  na  území
mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves  a  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach držania psov.

6. Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy.

7. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.  

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k. ú. Karlova Ves.

9. Žiadosť Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku
v k. ú. Karlova Ves.

10. Návrh na  uzavretie  nájomnej  zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k.  ú.
Karlova Ves.

11. Žiadosť  Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č.
1311/20 identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves.

12. Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách šk. roku 2017/2018.
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13. Odmena predsedom komisií za 2. štvrťrok 2017.

14. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 20.04.2017 do 31.05.2017.

2. Správa o plnení uznesenia MiZ č. 256/2016 zo dňa 13.12.2016

23. 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 z rokovania poslanca Šíbla.

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

Prednosta  miestneho  úradu  Ján  Hrčka  (ďalej  len  „prednosta“  alebo  „Hrčka“)  navrhol
prerokovať v bode „Rôzne“ materiál pod názvom: „Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre
kultúry“.

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 27. 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  27. zasadnutiu MiZ 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
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Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 2
Materiál Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016 uviedol
zástupca starostky  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca starostu“ alebo
„Záhradník“). 
Diskusia:  
Savčinský  – nerozumie  celkom strate  30 tis.  €  v  prípade  Karloveského  športového klubu
(ďalej len „KŠK“).  V materiáli to nebolo vysvetlené.  V stredu 14.6.2017 má zasadať Rada
KŠK, na ktorej sa na toto opýta. Položka čerpanie miezd je na diskusiu.
Záhradník  –  je  to  v  záverečnom účte.  Príjmy  a  výdavky  sú  v  miernom prebytku,  avšak
vstúpili do toho aj položky za vysporiadanie z minulých rokov asi 10 tis. € a ďalších 20 tis. €
bude treba vysvetliť a prípadne venovať sa tomu v septembri. Pri záverečnom účte na stave už
nič nezmeníme.  
Miestny kontrolór JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL. M (ďalej len „Hrádek“) - ak je KŠK dva
roky v strate je problém ako sa s tým vysporiadať. Podľa zákona by mal byť zrušený.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016  a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh  na  prijatie  investičného  úveru  za  účelom  financovania  rekonštrukcie
školských objektov a zariadení - 2. tranža uviedla uviedol zástupca starostu. 
Diskusia: 
Starostka – finančné  prostriedky na investície  pôjdu do budov škôl a školských zariadení.
Priority zvolí miestne zastupiteľstvo.
Zajac – odporúča priority naviazať na uznesenie a materiál, ktorý predložil miestny kontrolór,
ktorý sa týkal stavu základných a materských škôl.
Starostka – Škola Tilgnerova má tiež havarijný stav telocvične.
Zajac – na takéto účely by mal byť niečo ako havarijný fond. 300 tis. pôžička by mala byť
podmienená  existenciou  strategického  plánu,  preto navrhuje  z  dôvodovej správy materiálu
vypustiť uvedené príklady.
Lenč – opýtal sa o akú haváriu ide na Tilgnerovej.
Starostka – diagnosticky bola posúdená telocvičňa. Statik odporučil prerušiť vyučovací proces
vnútri budovy.
Bendík  –  pokiaľ  pôjde  o  čerpanie,  stihne  sa  to  opraviť?  Nad  70  tis.  €  treba  verejné
obstarávanie.
Záhradník – možno na júlovom zastupiteľstve budeme mať viac informácií a budeme vedieť
náklady  na  opravu.  Teraz  chceme  mať  do  31.8.2017  jasno,  čo  všetko  chceme,  vrátane
vyjadrenia pre banku.
Lenč – najhoršia (najnákladnejšia) varianta by bola nutnosť vymeniť strechu.
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Hrádek – nepredpokladá tento najhorší variant, na nosníkoch je trapézový plech, ktorý by v
prípade korózie mohol prepadnúť. Ten bude treba asi vymeniť.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  na  prijatie
investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení - 2.
tranža a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál   Návrh  na zmenu  rozpočtu mestskej  časti Bratislava  - Karlova Ves na rok 2017
uviedol zástupca starostu. 
Diskusia: 
Savčinský  –  pýtal  sa  na  zvýšené  výdavky  na  školskú  jedáleň  a  či  vieme  aké  finančné
prostriedky dostaneme od mesta Bratislavy?
Prednosta – príjmy spojené so stravovaním vysvetlí v rámci bodu rôzne.
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: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Materiál Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 3/2004 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti
Bratislava- Karlova Ves  a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves o podmienkach držania psov  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves prerokovala  materiál  Protest  prokurátora proti
všeobecne  záväznému  nariadeniu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves č.  3/2004  o
podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava- Karlova Ves
a  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
podmienkach držania psov a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6 
Materiál  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného  mesta  SR Bratislavy  o  starostlivosti  o  verejnú  zeleň  a ochrane drevín,  ktoré sú
súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy  uviedla starostka.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Stanovisko  miestneho
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zastupiteľstva  k návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta SR Bratislavy  o
starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín,  ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 7 
Materiál Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva uviedla tajomníčka miestnej
rady Mgr. Ing. Anna Zemanová. 
Diskusia: 
Bendík – zmeny dať do dôvodovej správy.
Zajac – v akom režime funguje dotačná komisia?
Zemanová – jej úlohy vyplývajú z príslušného všeobecne záväzného nariadenia. 
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Rámcová  náplň  práce
komisií  miestneho  zastupiteľstva a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 8:  
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k. ú. Karlova Ves  uviedol prednosta. 
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 v k. ú. Karlova
Ves.  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9:  
Materiál  Žiadosť  Žiadosť  občianskeho  združenia  Susedia  Sami  Sebe o  prenájom  časti
pozemku v k. ú. Karlova Ves  uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Zemanová – z dotácií dostali 1 500 € na vybavenie, ale nie na chodník.
Bendík – projekt je naviazaný aj na dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. Odporúča
túto skutočnosť využiť a podporiť túto iniciatívu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Žiadosť občianskeho
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združenia  Susedia  Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú.  Karlova  Ves. a  odporúča
materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 10:  
Materiál  Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú.
Karlova Ves  uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Zajac – večierka tam už nie je, je tam sklad. Nie je vhodnejšie tam mať parkovacie miesto?
Starostka – materiál už bol v miestnom zastupiteľstve. Parkovacie miesto sa nedá vybudovať.
Stánok je v súkromnom vlastníctve, my prenajímame pozemok. Ak neprenajmeme,  tak tam
zostane.  Jeho  odstránenie  by  išlo  cez  stavebný  úrad a  pravdepodobne  by  sa  to  riešilo  aj
súdnou cestou.
Zemanová – dať žiadateľovi signál, ak nefunguje večierka a pozemok je verejný, tak ho treba
vypratať.
Lenč – cena nájmu  by mala  byť  primeraná  a nie  drakonická.  Stánok zrejme  má  stavebné
povolenie. Podobné prípady máme s garážami, keď je vlastník garáže nájomcom pozemku, na
ktorom stojí garáž.
Zajac – navrhuje neprenajať,  garáže vníma  ako vec minulosti.  Porovnanie s garážou sa mu
nezdá adekvátne. Bolo by dobré vedieť aká je cena obvyklá pre nájom v tomto priestore.
Buzáš – skúsme sa dohodnúť s vlastníkom stavby o nájme.
Záhradník – súhlasí s tým, že by bolo vhodné vedieť a ké sú porovnateľné ceny v okolí.
Bendík – prečo sa vec nerieši priamym prenájmom? Posudok by ukázal hodnotu a odporúča
ho doplniť.
Hrčka – pohybuje sa to asi na úrovni 15 až 17 € za rok.
Bendík  - odporúča dať ako možnosť aj priamy predaj.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Karlova Ves  a odporúča materiál 
predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11:  
Materiál Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č.
1311/20 identický  s pozemkom registra  E  -  KN parc.  č.  365,k.  ú.  Karlova  Ves  uviedol
prednosta. 
Diskusia: 
Buzáš – odporúča predložiť alternatívu B, teda prenájom pozemku.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Petra Kajzra o kúpu,
resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1311/20 identický s pozemkom registra
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E  -  KN  parc.  č.  365,k.  ú.  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť   do  miestneho
zastupiteľstva v alternatíve B (nájom pozemku).

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

K bodu 12:  
Materiál Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách šk. roku 2017/2018
uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  prenájom
nebytových  priestorov  v  materských  školách  šk.  roku  2017/2018 a  odporúča  materiál
predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 13:  
Materiál Odmena predsedom komisií za 2. štvrťrok 2017  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmeny predsedom komisií
za 2. štvrťrok 2017 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 2. štvrťrok 2017 nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  656 €

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: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 14 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy:
14.1 

Na návrh prednostu: Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť 
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o prenájom v Karloveskom centre kultúry a odporúča materiál predložiť  do miestneho 
zastupiteľstva.

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

14.2

Prednosta  miestneho  úradu  v  súvislosti  s  bodom  4  podrobnejšie  vysvetlil  systém
prerozdeľovania  dotácií  na žiaka,  ktoré sa týkajú  stravovania  v  školských  zariadeniach.  Z
porovnania vyplýva,  že mestská časť z rozpočtu dotuje školské stravovanie v rozsahu 30 až
50 %.

Uznesenie nebolo prijaté

14.3

Poslanec Lenč: informoval sa systéme prerozdeľovania dane z nehnuteľnosti medzi mestom
Bratislava a mestskými časťami.

Podrobnejšie odpovedal prednosta.

Uznesenie nebolo prijaté

14.4.

Poslanec  Lenč:  Informoval sa o ďalšom fungovaní  činnosti v Materskej škole  Borská a o
personálnych  zmenách  v  tejto  materskej  škole.  Prejavil  záujem  o  členstvo  rade  školy
Základnej umeleckej školy na Karloveskej 3 (ZUŠ).

Starostka – Riaditeľka materskej školy bola  odvolaná  a súčasne  poverená  vedením školy.
Dôvodom odvolania bolo nesplnenie kvalifikačných požiadaviek podľa príslušného zákona.
Voľba  nového  riaditeľa  prebehne  do  konca  júna.  Stretnutie  s  rodičmi  je  naplánované  na
14.6.2017. Fámy o uzavretí škôlky sú kačicou, materská škola bude fungovať v normálnom
režime ďalej. Členstvo v rade školy ZUŠ-ky bude treba doriešiť s mestom Bratislava, ktoré je
zriaďovateľom tejto školy.

Uznesenie nebolo prijaté

14.5.

Poslanec  Lenč:  Informoval  sa  o  ďalšom  rozširovaní  rezidenčného  parkovania  v  zóne
Hlaváčiková - Veternicová a v zóne Púpavová. 

Starostka – plánuje sa pokračovať v príprave rozšírenia rezidenčného parkovania v zóne 
Hlaváčiková – Veternicová, v zóne Púpavová zatiaľ nie.
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Uznesenie nebolo prijaté

14.6.

Poslanec Savčinský: Navrhol vykonať personálnu zmenu v komisii pre školstvo, mládež a 
šport a odvolať z tejto komisie neposlankyňu Mgr. Dagmar Hladkú.

Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  23.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.07  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                                             ......................................................

                        v. r.        
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník        ......................................................                         
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