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

Z Á P I S N I C A
z 27.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  24. 10. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.
50/1998  o  státí,  odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní  opustených  vozidiel  v  znení
Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999 a  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.
3/2017.

2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k. ú. Karlova Ves.

3. Žiadosť  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.  s.  Bajkalská  28,  Bratislava  o  súhlas  s
umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..

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

5. Žiadosť  Klubu  textilných  výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

6. Žiadosti  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  materských  školách  v  šk.  roku
2017/2018.

7. Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov.

8. Prenájom  motorových  vozidiel  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves

9. Žiadosť  o  prenájom  vonkajších  priestorov  v  areáli  KŠK  na  Janotovej  12  pre
spoločnosť LUPY s.r.o..

10. Rôzne.
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Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

27. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13:15 hod. otvorila  starostka Dana Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je miestna rada uznášaniaschopná. 

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

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál  Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o
státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 uviedla starostka. Doplnil
ju  prednosta  miestneho  úradu  Mgr.  Michal  Drotován  (ďalej  len  „prednosta  Drotován“).
Nariadenia má byť k 1.1.2018 zrušené a nové zásady by mali začať platiť od 1.1.2018.
Diskusia: 
Zajac  –  uplatnili  sme  isté  reštrikcie  formou  parkovacích  zón,  ale  zákon  nám  aj  tak
neumožňuje auto odtiahnuť a zatiaľ sme pri uvoľňovaní miest málo efektívny.
Prednosta Drotován – Pravidlá vyhradeného parkovania bolo riešené cez zaujatie verejného
priestranstva. V uvedenom nariadení nie sú veci reálne vymožiteľné a ustanovenia cestného
zákona nemôžeme prekročiť.
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. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní
opustených  vozidiel  v  znení  všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999  a  všeobecne
záväzného  nariadenia  č.  3/2017  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k.ú. Karlova Ves uviedol prednosta Drotován.
Diskusia:  
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Buzáš – Aká je daň z nehnuteľnosti v porovnaní s nájmom, bolo by dobré dať porovnanie do
materiálu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy  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 3
Materiál  Žiadosť  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.  Bajkalská  28,  Bratislava  o  súhlas  s
umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s. uviedol prednosta Drotován. 
Diskusia: 
Buzáš – žiadali sme kolektor aj pre nás? Ako je to s budovou na Nábělkovej ulici?
Starostka – budova na Nábělkovej je v súkromnom vlastníctve vrátane parkoviska.
Bendík  –  ak  kolektor  prejde  do  vlastníctva  mestskej  časti,  potom by  sa  malo  upraviť
uznesenie v časti C.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením telekomunikačnej siete Slovak
Telekomu, a.s. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku
registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú.  Bratislava - Karlova Ves uviedol prednosta
Drotován. 
Diskusia: nik sa neprihlásil
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: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Materiál  Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave uviedol prednosta Drotován.
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Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Klubu textilných
výtvarníkov  ARTTEX  o  dlhodobý  prenájom  nebytových  priestorov  v  Základnej  škole
Karloveská 61 v Bratislave  odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6 
Materiál  Žiadosti  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  materských  školách  v  šk.  roku
2017/2018  uviedol prednosta Drotován.
Diskusia: nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosti  o  prenájom
nebytových  priestorov v  materských  školách  v šk.  roku 2017/2018  a  odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 7 
Materiál Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov  uviedol
prednosta Drotován.  
Diskusia: 
Buzáš – na komisii regionálnej politiky sa hovorilo aj možnosti ísť s cenou dolu, dáva tp však
na zváženie.
JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“ alebo „Záhradník“)  -  na
finančnej komisii  sme hovorili o jednotných podmienkach. Treba nájom zvážiť, Dr. Szabová
je tu dlho a istým spôsobom sme vstúpili do jej činnosti našich centrom služieb občanom.
Zajac  – cesty na  vyrovnanie  sú  v  podstate dve  – niekomu  zvýšime  a  niekomu  znížime.
Odporúča ponechať obe alternatívy uznesenia.
Záhradník – uvažovať o priestoroch na Matejkovej je nereálne.  Nehnuteľnosti pri miestnom
úrade sú bonitnejšie a trh je už niekde inde ako pred desiatimi rokmi. Do zastupiteľstva nech
idú obe alternatívy.
Zajac – buďme opatrní pri rozpočte. Schádzať dole s podmienkami sa mu nepáči.
Lenč – svojho času existovalo uznesenie, že sa bude prenajímať za 100 € za m2.
Buzáš – sú to priestory vo veľkosti bytu. Aj keby platila pôvodnú cenu, tak jej to neublíži.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  JUDr.  Miriam
Szabovej  o  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  a  odporúča  materiál  predložiť  na
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zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo variantnom riešení.

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

K bodu 8:  
Materiál  Prenájom motorových  vozidiel  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves  uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Buzáš – je na škodu veci, že spracovateľ neprišiel na komisiu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  motorových
vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  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 – pôvodne bolo 1 €úrok a investovanie 8 400 €. V komisii bolo odporučené za 1
€/m2/rok. Je to osobitný zreteľ a cena obvyklá.
Zajac  – v komisii  výstavby  bol súhlas  s  nájmom,  ale  dať podmienky  ak ide  o zásahy do
majetku obce (do budovy).
Bendík – odporúča dať do uznesenia podmienky komisie výstavby a územného plánu.
Buzáš  – odporúča  v  prípade,  že  by  nájomca  robil  údržbu  areálu,  potom sa  môže  nájom
primerane upraviť za jasných podmienok.
Zemanová – nevie, či Karloveský športový klub robí aj správu. Ak to tak nie je treba hovoriť
aj so správcom areálu.
Savčinský – treba s nájomcom návrh zmluvy odkomunikovať, aby sme vedeli,  či chcú a za
akých podmienok do toho ísť a neklásť im zbytočné prekážky.
Buzáš – súhlasí, že treba komunikovať. Oni ponúkli verbálne záujem o starostlivosť o areál, a
teda vyčísliť nájom a údržbu a potom sa môžu starať so súhlasom vlastníka.
Bendík  – museli  by sme  oceniť  prácu na  základe  znaleckého  posudku.  Odporúča doplniť
uznesenie o parcelné číslo a prípadne dať variantné riešenie.
Zajac – dať podmienky je v poriadku. Nakreslenie čiary nie je zásah do majetku, ale zásah do
budovy je už niečo iné.
Savčinský – ak sme sa rozhodli využiť areál, tak to urobme a nerobme verejnú súťaž. Zistime,
či to budú za 3 500 € robiť.
Buzáš – komerčná cena za hodinu cvičenia sa pohybuje od 3 do 5 €. Kompenzácia prácou je
možná, ale treba to mať v uznesení.
Miestny kontrolór JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL. M (ďalej len „Hrádek“) – Karloveský
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športový klub by mal vedieť naceniť práce spojené s údržbou. Ak to bude v uznesení,  tak to
bude v poriadku.
Bendík – treba zadefinovať práce a v akom rozsahu a bude to presnejšie.
Šíbl – skúsme to nekomplikovať, staré stromy by sa mali  vyrúbať a nasadiť nové. Nech sa
starajú o to, čomu rozumejú.
Hrádek – odporúča preventívne skontrolovať stav stromov v areáli.
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 vo variante I – nájom 1€/rok a vo variante II –
nájom 1€/m2/rok.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu 10 - Rôzne 

Uznesenie nebolo prijaté

Starostka  ukončila  27.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  14:36  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.        
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JUDr. PhDr. Branislav Záhradník        ......................................................                         
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