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

Z Á P I S N I C A
z 25.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  05. 09. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Návrh na spoluúčasť na projekte LIFE+DELIVER.

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

3. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

25. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) o 15:03 hod. otvoril zástupca starostky JUDr. PhDr.
Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“  alebo „Záhradník“),  ktorý  privítal
prítomných poslancov. Ospravedlnil z rokovania p. starostku Dana Čahojovú, ktorá si čerpá
riadnu  dovolenku.   Konštatoval,  že  podľa  počtu  zapísaných  poslancov  je  miestna  rada
uznášaniaschopná. Ospravedlnil z rokovania poslanca Šíbla, ktorý má prísť neskôr .
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh zástupcu starostu poslancov Lenča a
Savčinského.                  
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  Návrh  na  spoluúčasť  na  projekte  LIFE+DELIVER  uviedol  zástupca  starostu.
Úvodné slovo doplnila tajomníčka miestnej rady Ing. Mgr. Anna Zemanová.    
Diskusia: 
Záhradník – zhrnul okruhy tém, ktoré rezonovali na finančnej a podnikateľskej komisii.  Išlo
hlavne o výber objektov a rozpočtovej skladbe na projekt.
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Prednosta Drotován – nezaväzujeme sa, že ideme do štandardu budov s nulovou spotrebou
energie  (A0).  Ide aj o  vzdelávanie  žiakov,  ktorý zahŕňa  modelový prístup v nakladaní  so
zrážkovou  vodou  napr.  využitím  vegetačnej  strechy,  jej  odvodnením  a  pod.  nedá  sa  to
považovať za kompletnú prerábku školy. Jej výhodou je fakt, že pri navrhovaných budovách
sa nerobili  žiadne zásadné zmeny.  Projekt bude riešiť znižovanie  emisií,  využitie  dažďovej
vody a zelené strechy. Verejnosť bude informovaná, preto sú tam náklady na propagáciu a
marketing. Verejné priestranstvo bude riešené v rámci projektovej dokumentácie.
Zajac – včera na komisii  to bolo rozpačité a nedostali sme odpovede na otázky, pričom to
vyzeralo, ako keby to bol akt nepriateľstva. Ak to nemusí ísť do miestneho zastupiteľstva, tak
to nedávajme. Mne sa európske plánovanie ad hoc nepáči.  Vadí mi,  že nenastala aj zásadná
komunikácia  s  poslancami.2,6  mil.  €  bude  stáť  oprava.  Ak  únia  dá 500 tis.  €  a  nebude
požadovať  zníženie  uhlíkovej  stopy,  potom poďme  do  toho,  lenže  v  hlavných  cieľoch
projektu sa uvedené zníženie nachádza a bude to treba dodržať.
Prednosta Drotován – termín na podanie projektu je daný a nedá sa začať teraz od nuly.  Do
budúcnosti by sme chceli plánovať v podobných projektoch aspoň na 2 roky dopredu. Pokiaľ
sa týka participácie s poslancami mohli sa dať informácie aj pred 3-4 mesiacmi, ale vtedy by
sme nemali ani toľko údajov ako máme teraz.
Zajac – mohli sme aspoň vybrať základnú školu, napr. Základná škola Karloveská 61 sa roky
venuje  zelenej  problematike.  Poďme sa venovať  aj vzdelávaniu.  Ak je  podmienkou nižšia
uhlíková stopa a ide sa 2,6 mil. € investovať, máme reálne na to?
Záhradník – mysa musíme prispôsobiť podmienkam Európskej únie, ide o to, aby sme neboli
v riziku, že budeme musieť zaplatiť 1,6 mil.€. Pokiaľ nám únia nepreplatí 60 tis. €, tak sa to
dá zniesť, ale záväzok  napr. 750 tis. € je už iná suma.
Savčinský – pýtal sa,  čo ideme  riešiť.  Chceme posunúť ďalej zámer,  alebo to máme dnes
uzavrieť? Zatvárať sa pred všetkými výzvami by nebolo dobré.
Záhradník – schválený projekt sa už nedá zastaviť.
Zajac – nevie si predstaviť, že by sa projekt dal zmeniť.
Lenč – zdieľa názor kolegu Savčinského. Spoluúčasť 80 tis. € sa dá akceptovať. Bude to mať
zrejme viac etáp a úlohou je  poskytnúť budovy na prestavbu. Zaujíma  ho úloha partnerov,
ktorí k projektu pristúpia.
Prednosta Drotován – školy budeme musieť do budúcnosti tak či tak. Toto je iba bonus, ktorý
môžeme využiť.
Zemanová  – na to všetko budeme potrebovať kvalitnú projektovú dokumentáciu.  Ak bude
súhlas a bude aj súhlas Ministerstva výstavby, nevidí dôvod projekt neschváliť.
Prednosta  Drotován  –  ak  projekt  miestne  zastupiteľstvo  vyhodnotí  ako  nevýhodný  pre
mestskú časť, tak sa do toho nepôjde.
Záhradník – skúsme zahodiť myšlienku, možno treba zvážiť vypustenie bodu 3 z uznesenia.
Zajac – podstatou je projektový zámer, v ktorom sľubujeme, že chceme niečo dosiahnuť. Je
jednoduché vydať 80 tis. €, ale podstatou je zámer, ktorý je napísaný a ktorý treba dodržať.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spoluúčasť na 
projekte LIFE+DELIVER a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 2

2



K bodu 2
Materiál  Návrh  na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok 2017
uviedol zástupca starostky. 
Diskusia:  
Záhradník  –  na  rokovaní  miestneho  zastupiteľstva  navrhne  v  autoremedúre  vypustiť  z
uznesenia časť c).
Bendík – ak bude rozpočet schválený, kedy sa začne verejné obstarávanie na opravu strechy
na telocvični v Spojenej škole Tilgnerova 14.
Záhradník – chceme začať prakticky okamžite akonáhle budú schválené financie.
Prednosta Drotován – je spracovaný statický posudok, problémom je nájsť firmu, ktorá by to
zrealizovala,  pretože v období  leta  sú najviac  žiadané  a objem prostriedkov vyčlenený  na
sanáciu  strechy  nie  je  zaujímavý.  Projektant  sa  prihlásil  jeden.  Práce  vedia  urobiť  do  1.
decembra tohto roka.
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     - Rôzne
V tomto bode neboli navrhnuté na prerokovanie žiadne návrhy.

Zástupca starostu ukončil 25. zasadnutie miestnej rady v 7. volebnom období o 15.54 hod. a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, Mgr. Michal Drotován, v. r.
starostka prednosta
v zastúpení
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, v. r.
zástupca starostu

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:
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v. r.
Ing. Peter Lenč                                               ......................................................

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