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

Z Á P I S N I C A
z 24.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  18. 07. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

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

2. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves č.  5/2015,  ktorým sa  vyhlasuje  záväzná  časť  Územného  plánu  zóny
Majerníkova – severná časť.

3. Žiadosť  folklórneho  súboru Dolina  o prenájom nebytových  priestorov v Základnej
škole Karloveská 61 v Bratislave. 

4. Odmena členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2017.

5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

24. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 15:40 hod. otvorila  starostka Dana Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je  miestna  rada  uznášaniaschopná.  Ospravedlnila  z  rokovania poslanca Lenča  (ktorý  s
omeškaním prišiel).
Za  overovateľov zápisnice  miestna  rada zvolila  na  návrh  starostky poslancov Bendíka   a
Buzáša.                  
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0

Zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“  alebo
„Záhradník“) navrhol prerokovať v bode „Rôzne“ materiál pod názvom: „Návrh na zmenu
uznesenia č. 311/2017 zo dňa 16.5.2017.

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

K bodu 1:
Materiál   Návrh  na zmenu  rozpočtu mestskej  časti Bratislava  - Karlova Ves na rok 2017
uviedla starostka. Podrobnejšie návrh zdôvodnil 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 2017  a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova
– severná časť 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. 5/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť  a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Žiadosť  folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej
škole Karloveská 61 v Bratislave uviedla starostka. 
Diskusia: 
Zajac – hovoril s pani Nagyovou v tom zmysle, že s deťmi nemôže trénovať v navrhovanom
čase.  Za  miestnosť  na  uloženie  krojov  platili  menej  ako  sa  to  navrhuje  teraz.  Odporučil
materiál odložiť.
Starostka – vysvetlila,  že podmienky oproti prechádzajúcemu stavu budú mať lepšie. Pokiaľ
ide o čas, bude sa treba dohodnúť so športovým klubom Karlovka. To by však nemal byť
zásadný problém.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť folklórneho súboru 
Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 4
Materiál Odmena členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2017  uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh odmeny členom 
komisií-neposlancom za 1. polrok 2017 a odporúča starostke schváliť odmenu neposlancom - 
členom komisií  za 1.  polrok 2017 nasledovne:

Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 53 €

Ing. Dagmar Hladká (kom. RPHSR)   0 €

Mgr. Anton Šmotlák (kom. RPHSR) 36 €

Mgr. Iliana Medviďová (kom RPHSR)   9 €

Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽPVP)   49 €          

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) 53 €

Ing. Katarína Jágerská (kom VÚP) 14 €

Ing. Peter Halák (kom. ŠMŠ) 45 €

Mgr. Iliana Medviďová (kom ŠMŠ)   0 €  

RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 53 €

Ing. Dagmar Hladká (kom. ŠMŠ)   0 €   

Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 40 €

Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 49 €                     

Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 53 €

Milan Sabo (kom. BSZ) 49 €

Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 53 €

Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 49 €

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 5 - Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy:

5.1
Návrh  poslanca  Záhradníka:  Materiál  Návrh  na  zmenu  uznesenia  č.  311/2017  zo  dňa
16.5.2017 uviedla starostka.
Diskusia: 
Lenč – súhlasili s návrhom dotknuté subjekty ?
Bendík – aj keby sa návrh neschválil, sprísňovať podmienky môžeme.
Zajac – nerozumie celkom návrhu. V dvoch prípadoch ide o viditeľne väčšie rozmery.
Ing.  Jana  Mahďáková  -  vedúca  oddelenia  právneho  a  majetkového  –  vysvetlila  rozdiel  v
plochách: CENADA priberala priestory, ESPRIT mali  v nájme  plochu ale bez chodieb. Na
základe fyzickej previerky sa prepočítali plochy. Sú to priestory, ktoré naozaj využívajú.
Bendík  –  zámer  je  v  poriadku,  odporúča  doplniť  do  uznesenia  že  je  to  prípad  hodný
osobitného zreteľa. 
Uznesenie:
Na  návrh  zástupcu  starostu  Záhradníka:  Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves
prerokovala  materiál  Návrh  na  zmenu  uznesenia  č.  311/2017  zo  16.5.2017  a  odporúča
materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa.

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

5.2 

Návrh poslanca Šíbla:  Materiál  Návrh zonácie  územia  mestských  lesov Bratislava  uviedol
podrobnejšie poslanec Šíbl.

Diskusia: 
Lenč – bolo to prerokované v komisii životného prostredia?
Šíbl – informoval komisiu, že takýto materiál predložil.
Zajac – je zato, aby sa robili aj symbolické „veci“,  ale nevie,  či je vhodný na prerokovanie
teraz.
Bendík  –  je  na  škodu  veci,  že  materiál  neprešiel  komisiami.  Odporúča  dať  do  geščnej
komisie. Materiál má význam, ale je dobre ho prerokovať v komisiách.
Starostka – navrhla poslancovi Šíblovi predložiť uvedený materiál na nasledujúce zasadanie
miestneho zastupiteľstva v októbri tohto roka.
Šíbl – súhlasil s navrhnutým postupom. 
Uznesenie:
Na návrh poslanca Šíbla:  Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala materiál
Návrh  zonácie  územia  Mestských  lesov  Bratislava  a  odporúča  materiál  predložiť  do
miestneho zastupiteľstva v mesiaci októbri 2017.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1
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Starostka  ukončila  24.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  16.32  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Mgr. Michal Drotován, v. r.
starostka prednosta

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Ing. Igor Bendík                                             ......................................................

                        v. r.        
Mgr. Peter Buzáš        ......................................................                         
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