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

Z Á P I S N I C A
z 26.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  19. 09. 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  30. zasadnutiu MiZ 2017.

2. Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves k 30.6.2017.

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

4. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
29/1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
39/1997.

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č.  4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja  v obchode, času prevádzky
služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  7/2016  zo  dňa  20.12.2016  o
podmienkach poskytovania dotácií.

    6A. Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej
škole Karloveská 61 v Bratislave.

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

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

9. Žiadosť  o  prenájom  vonkajších  priestorov  v  areáli  KŠK  na  Janotovej  12  pre
spoločnosť LUPY s.r.o..
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            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

10. Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom
o. z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18.

11. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.

12. Odmeny predsedom komisií za 3. štvrťrok 2017.

13. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.6.2017 do 31.8.2017.

 

26. 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 z rokovania poslanca Buzáša.

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

Starostka navrhla prerokovať ako bod 6A materiál pod názvom: „Žiadosť folklórneho súboru
Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave“.
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0

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 30. zasadnutiu  MiZ 2017 (miestneho  zastupiteľstva)
uviedla starostka. 
Diskusia: 
Lenč – v prehľade o súdnych sporoch je  pravdepodobne bod 30 a 31 duplicitný.  Odporúča
opraviť niektoré slová.
Miestny kontrolór JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL. M (ďalej len „Hrádek“) – odporúča v
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tabuľke, ktorá sa týkaj sa verejného obstarávania zjednotiť ukazovateľ „bez DPH“ a „s DPH“.
Prednosta  Mgr.  Michal  Drotován  (ďalej  len  „prednosta  Drotován“)  –  pokúsi  sa  doriešiť
uvedenú problematiku s príslušným odborným zamestnancom.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  30. 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  Monitorovacia  správa plnenia  Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava  –
Karlova  Ves  k  30.6.2017 uviedla  starostka  ol zástupca  starostky  JUDr.  PhDr.  Branislav
Záhradník (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“). 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Monitorovacia  správa
plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  k  30.6.2017 a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 uviedla
starostka. 

Diskusia: 
Zajac – odporúča  prijať  návrh poslanca Krampla,  ktorý prezentoval na komisii  finančnej  a
podnikateľskej  dňa  14.9.2017  k  uvedenému  návrhu,  ktorý sa  týkal  navýšenia  mzdových
prostriedkov asi o 3 %.
Zástupca  starostky  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“ alebo
„Záhradník“) - nesúhlasí s návrhom poslanca Krampla. Treba prihliadať aj na trh práce. Je to
reálny prepočet nastavenia úradu.
Zajac – zmena rozpočtu by sa nemala prijímať ex post, teda najprv personálne zmeny a potom
úprava  rozpočtu.  Zmena  rozpočtu  sa  má  žiadať predtým  ako  sa  pristúpi  k  personálnym
zmenám.  Súhlasí,  že platové  pomery v  samospráve  nie  sú  také,  aby  sa  dalo  konkurovať
súkromnému sektoru. Je zato, aby sa aj platy zvýšili.
Záhradník – mestská časť ide podľa rozpočtu a požiadali sme 3 % navýšenie. Poslanci žiadali
utvorenie investičného oddelenia, čo sa aj udialo a predkladajú sa iba aktuálne potreby úradu.
Prednosta Drotován – investičné oddelenie môže štandardne pracovať. Problém je zohnať za
ponúkané financie  kvalitného človeka. Nový človek stojí  obvykle  viac ako ten, čo je  tu 20
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rokov.
Starostka  –  pozná  niekoľko  príkladov,  kde  by  sme  mohli  byť  poškodený  z  dlhodobého
hľadiska pre absenciu kvalifikovaného človeka.
Zajac  – verí,  že  to  tak a nie  je  jednoduchá  vec  zohnať  kvalitného  človeka.  Potom treba
pristúpiť  k  problému  strategicky.  Urobme  výkon efektívnejší  a  lepší  a  potom to bude  aj
personálne  zaujímavejšie.  Pri  navyšovaní  financií  tohto  druhu  som  obozretný,  a  preto
hovorím o potrebe rezervy.

Návrh uzneseniaposlanca Zajaca: vypustiť z návrhu na zmenu rozpočtu položku Správa obce
– mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, a s tým súvisiacu položku Správa obce – poistné
a príspevky do poisťovní a úspory presunúť do prebytku hospodárenia.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 2  proti: 1  zdržal sa: 3
Uznesenie nebolo prijaté.
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: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 29/1995 o
tvorbe a ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997  uviedla
starostka. Úvodné slovo doplnil prednosta Drotován. 
Diskusia: 
Šíbl  –  na  komisii  životného  prostredia  odznelo,  či  by  sa  dalo  urýchliť  prijatie  nového
nariadenia?
Starostka – na meste sa teraz vedú úvahy, či mať celomestské nariadenie o zeleni.
Zajac  – odporúča počkať  na  všeobecné,  resp.  generálne  na  mesto  a až potom doplniť  na
úrovni mestskej časti
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene v znení
všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  39/1997 a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 5
Materiál   Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
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ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb,
času  výstavby  a  rekonštrukcie  stavieb  a  bytov uviedla  starostka  a  doplnil  ju  prednosta
Drotován.
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.  4/2013 zo  dňa  29.10.2013 o
pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb,  času výstavby a rekonštrukcie
stavieb a bytov odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6 
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne
záväzné  nariadenie  Mestskej časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  7/2016 zo  dňa  20.12.2016 o
podmienkach  poskytovania  dotácií  uviedla  tajomníčka  miestnej  rady  Ing.  Mgr.  Anna
Zemanová (ďalej len „Zemanová“).
Diskusia: 
Zajac – ako sme na tom s dotáciami, ktoré idú cez Karloveský športový klub?

Savčinský – proces tvorby kritérií trval dlho. Rada klubu zasadala a v súčasnosti sú financie
schválené radou poukazované príslušným športovým klubom.

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií  a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6A 
Materiál  Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej
škole Karloveská 61 v Bratislave uviedol zástupca starostky.
Diskusia: 
Záhradník  – Žiadateľ si  prepočítal  koľko  by predstavoval  nájom,  ktorý vychádza  cez  10
€/hod. a požiadal o jeho úpravu. Navrhuje sa výška nájmu 1 € za rok, pričom energie by si
platili.

Zajac – Chcel by reálne vedieť, koľko bude platiť?
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Záhradník – do termínu miestneho zastupiteľstva to budeme vedieť presnejšie. Fakt je, že keď
sa zvolí odpúšťací princíp, bude sa to musieť urobiť aj u iných.

Zajac – myslí  si,  že by bolo najlepšie,  keby sa Dolina vrátila  späť do Karloveského centra
kultúry.

Savčinský  – ideme  vytvárať  precedens.  V telocvični  sú aj  basketbalisti.  Vyvstáva  otázka
prečo Dolina áno a basketbalisti nie.  Klubu MBK sa to bude ťažko vysvetľovať, pretože to
vyzerá ako by bola Dolina prefereovaná.

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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 7 
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k. ú. Karlova Ves uviedol prednosta Drotován. Dal na zváženie, či do budúcnosti
neuvažovať o predaji pozemkov pod garážami. 
Diskusia: 
Bendík  – treba  rozlišovať,  či  predajom ohrozíme  developera,  ale  je  to  len  vysporiadanie
vlastníckych vzťahov.
Zajac – ak žijem tu a teraz, tak sa nám to javí ako logické,  ale  ak je  nájom dajú sa snahy
zabrzdiť. Zatiaľ totiž stále platí, že vlastníctvo je viac ako regulácia.
Starostka – pri TESCU Lamač i de o 12 m2, v Karlovej Vsi sú rôzne snahy na Blyskáčovej aj
Molecovej, čo má Aquaterm.
Bendík – treba vždy diferencovať. Chápe ochranu verejného záujmu.
Šíbl – mali by sme ísť o krok ďalej – teda odkupovať pozemky od súkromníkov.
Zemanová – v bode D materiálu-p.  Sremac,  odporúča dobu nájmu  do polovice  roka 2019.
Odporúča  doplniť,  či  si  žiadatelia  plnia  svoje  povinnosti  voči  obci  a  vysvetliť  rozdiel  v
nájmoch v bode D1 a D2. 
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 8:  
Materiál Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku
registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves  uviedla starostka. 
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Diskusia: 
Hrádek – je pozemok vysporiadaný?
Zajac – odporúča prijať nájom podľa návrhu komisie finančnej a podnikateľskej, t. j. nájom
na dobu neurčitú, aby sa s pozemkom dalo pracovať v prípade potreby.
Zemanová  –  ak  to  bude  na  dobu  neurčitú  a  budeme  priestor  potrebovať,  budú  petície.
Odporúča krátkodobejšie nájmy.
Bendík – nájom na 10 rokov je veľa, odporúča na 2 až 3 roky, ale vie si predstaviť aj nájom
na dobu neurčitú.
Zajac  – aj keby to mali  na rok, petíciám sa nevyhneme.  Ak sa  chceme  vyhnúť  petíciám,
potom im to do nájmu nedávajme.
Záhradník – je tam ročný výnos z nájmu asi 8 600 €. je to otázne, či budú s takým nájmom
súhlasiť.
Bendík – odporúča kontaktovať záujemcu, či súhlasia s navrhovaným nájmom.
Šíbl – možno nebudú potrebovať celé územie.

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  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9:  
Materiál  Žiadosť  o  prenájom  vonkajších  priestorov  v  areáli  KŠK  na  Janotovej  12  pre
spoločnosť LUPY s.r.o.  uviedla starostka. 
Diskusia: 
Záhradník  – voči zámeru neboli zásadné pripomienky.  Chýbali  mi  však ďalšie  informácie,
predovšetkým nebola vyčíslená výška investície.
Lenč – na komisii regionálnej politiky bol zástupca spoločnosti LUPY s. r. o. Bolo by vhodné
mať aj vyjadrenie Karloveského športového klubu a prípadne aj minigolfistov.
Bendík – škoda, že nie sú odpovede ma otázky z komisií.  Aká je  protihodnota pre mestskú
časť.
Starostka – pozemok nie je využitý.
Lenč  – nie  je  celkom reálne  zapracovať  odpovede  na  reakcie  komisií,  ale  do  miestneho
zastupiteľstva by bolo vhodné ich zapracovať.
Zajac – čas odpovedať do miestneho zastupiteľstva je, dohoda s golfistami asi je tiež. Mali by
sme vedieť, čo sa kam sťahuje.
Lenč – bolo by vhodné vypracovať projekt a vyčísliť investície.
Savčinský  –  v komisii  životného  prostredia  sa  preberali  hracie  prvky,  aký  je  legislatívny
proces  predchádzajúci  osadeniu  týchto  prvkov.  Chceme  projekt,  ale  zdá  sa,  že  zlyháva
komunikácia. Oni to robia v dobrej viere, že zveľadia priestor a je otázne, či to budú na jeseň
robiť.
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Zajac – mal by komunikovať aj niekto z úradu. Ak zámer nebol zverejnený,  nemôže to ísť
ďalej.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  o  prenájom
vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s. r. o. a odporúča
materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva iba v tom prípade ak bol materiál zverejnený
v primeranej lehote.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 3

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 10:  
Materiál Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom
o. z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18 uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  nebytových
priestorov Karloveského  centra kultúry na dlhodobý prenájom o. z.  CirKus-Kus  v sezóne
2017/18  a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11:  
Materiál  Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017 uviedla tajomníčka
miestnej rady Ing. Zemanová. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odmenu miestnemu
kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017  a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 12:  
Materiál Odmena predsedom komisií za 3. štvrťrok 2017  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmeny predsedom komisií
za 3. štvrťrok 2017 a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 3. štvrťrok 2017 nasledovne:
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JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  678 €

Mgr. P. Buzášovi  .......................... 370 €

Mgr. L. Poláchovej ……………...  370 €

Ing. P. Martinickému  ...................  370 €

Mgr. R. Savčinskému  .................   493 €

Ing. D. Záhradníkovej .................   370 €

Ing. P. Lenčovi      .......................   616 €

Mgr. J. Labudovi    ......................   370 €

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

K bodu 13 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy:
13.1 

Miestny kontrolór Hrádek: Informoval miestnu radu o materiáloch, ktoré plánuje predložiť do
miestneho zastupiteľstva, ktoré sa týkajú kontroly Verejnoprospešných služieb Karlova Ves
(VPS), objednávok za rok 2006 a rokovacieho poriadku Rady VPS.

Uznesenie nebolo prijaté

13.2

Poslanec Lenč: poďakoval sa za interpeláciu poslanca Martinického a informoval sa o ďalšom
postupe  riešenia  komunikácie,  ktorá  vyvolala  nespokojnosť  p.  Hromádku  a  ďalších
obyvateľov.

Uznesenie nebolo prijaté

13.3.

Poslanec  Lenč:  Informoval  sa  o  predkladaní  priorít  poslaneckými  klubmi  a  navrhol  p.
starostke stretnutie na túto tému. 

Uznesenie nebolo prijaté
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Starostka  ukončila  26.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15:14  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.
Mgr. Marcel Zajac                                          ......................................................

                        v. r.        
Mgr. Ing. Anna Zemanová        ......................................................                         
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