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

Z Á P I S N I C A
z 28.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  05. 12. 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  32. zasadnutiu MiZ 2017.

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na
roky 2019 a 2020.

3. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.

4. Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves.

5. Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves .

6. Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone
funkcií  verejných  funkcionárov  schválený  uznesením  miestneho  zastupiteľstva  č.
204/2005 zo dňa 29.03.2005.

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

8. Žiadosť Karloveského  športového klubu o predĺženie  platnosti nájomnej zmluvy na
pozemky  a  objekt  na  Botanickej  ulici  a  o  súhlas  s  ich  dlhodobým  podnájmom
športovým klubom.

9. Žiadosť Karloveského športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na
objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A.

10. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.

11. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.

12. Žiadosť Mgr. Lucie Kubinovej, PhD. - poradenstvo o prenájom nebytových priestorov
na Matejkovej 20.

13. Zámer  využívania  nebytových  priestorov  -  spoločných  garáží  pod  pešou  zónou
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Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..

14. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

14A.  Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava  IV na funkčné obdobie
2018 – 2022.
15. Harmonogram zasadnutí komisií  miestneho zastupiteľstva,  miestnej rady, miestneho

zastupiteľstva v roku 2018.

16. Návrh uznesenia  k  vzdaniu  sa  poslancov členstva  v komisii  na  ochranu verejného
záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  komisie  finančnej  a
podnikateľskej,  komisie  školstva,  mládeže a športu a v komisii  regionálnej  politiky,
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

17. Odmena predsedom komisií za 4. štvrťrok 2017.

18. Odmena  členom komisií-neposlancom za  2.  polrok 2017  (materiál  bude predložený
priamo do MiR).

19. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

28. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13:12 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 Lenča a Šíbla.
Hlasovanie: prít.: 3 za: 3 proti: 0    zdržal sa: 0

Zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“  alebo
„Záhradník“) navrhol  prerokovať  ako  bod  14A materiál  pod  názvom:  „Návrh  na  voľbu
prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018 – 2022“.
Hlasovanie o zaradení do programu: prít.: 3 za: 3 proti: 0    zdržal sa: 0

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.
Hlasovanie: prít.: 3 za: 3 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál  Plnenie  uznesení  MiZ  splatných  k   32.  zasadnutiu  MiZ  2017 uviedla  starostka.
Doplnil  ju  prednosta  miestneho  úradu  Mgr.  Michal  Drotován  (ďalej  len  „prednosta
Drotován“). 
Diskusia: 
Starostka – mala otázku na kontajnerové stojiská.
Prednosta Drotován – vysvetlil situáciu, ktorá sa týka stojísk na Dlhých dieloch.
Lenč – problematika stojísk sa týka aj Kuklovskej ulice. 
Prednosta Drotován – vysvetlil, že kompetenciu majú predovšetkým správcovia domov, ktorí
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by mali konať.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  31. 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  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na
roky 2019 a 2020 uviedla starostka. Doplnil ju zástupca starostu.
Diskusia:  
Lenč – prostriedky na dopravu sa mu zdajú nedostatočné. Dúfa, že sa to bude dať upraviť.
Šíbl – komisia životného prostredia odporučila,  aby v programe 5 – položka postreky proti
komárom ostala vo výške ako tento rok a znížila by sa položka na hracie prvky, ktorá bola v
návrhu zvýšená. Čiže položka 5 by sa ako celok nezmenila,  ale deficit  v položke na hracie
prvky by sa vykryl formou z mimorozpočtových zdrojov alebo grantov. Tento návrh poslal aj
mailom.
Prednosta  Drotován  –  dalo  sa  viac  na  hracie  prvky  v  Líščom  údolí,  keďže  poslanci  to
navrhovali do priorít. Ak sa zníži, nebude možná jej realizácia.
Starostka – v komisii  životného poriadku ale požiadavka na uvedenú úpravu nie je.  Takéto
čiastkové zmeny by sme nemali  robiť.  Ak bude dobrá situácia,  potom sa môže pristúpiť k
zmene rozpočtu.
Šíbl – ľahšie sa nám podaria získať prostriedky na Líščie údolie ako prostriedky na postreky
proti komárom. Zatepľovanie potrvá ešte možno 3 až 4 roky a potom bude koniec a z pohľadu
budovania  búdiek  pre dažďovníky  a  netopiere  bude  tento  stav lepší  ako  pred  zateplením
budov.
Zemanová – ak sa nebude zatepľovať zostanú financie navyše. Odporúča ponechať rozpočet
tak  ako  je  a  problematiku  postrekov  riešiť   následne.  Inak  nastane  ďalšie  reťazenie
požiadaviek.
Šíbl – navrhuje navýšiť v programe 5 položku ochrana proti komárom na pôvodný stav, teda
o 5700 € na 6 700 € a znížiť v tom istom programe v položke hracie prvky z 15 000 € na 9
300 €.
Savčinský  – mrzí  ho,  že  rozpočet  neprešiel  radou Karloveského  športového  klubu  (ďalej
„KŠK“), ťažko si vie predstaviť, že v tomto štádiu budú môcť do procesu vstúpiť a vedúci .
Záhradník – bola spracovaná smernica pre prípravu rozpočtu, ktorá sa týka aj rozpočtových a
príspevkových organizácií a teda vedúci KŠK mal o nej vedieť. Dá sa ísť aj bez stanoviska
rady KŠK.
Hrádek-miestny  kontrolór  –  rada  KŠK  nemá  oporu  v  zákone,  teda  sa  jej  stanovisko
nevyžaduje. 
Uznesenie:
Hlasovanie o návrhu poslanca Šíbla: Miestna rada odporúča v navrhovanom materiáli navýšiť
v programe 5 položku ochrana proti komárom na pôvodný stav, teda o 5700 € na 6 700 € a
znížiť v tom istom programe v položke hracie prvky z 15 000 € na 9 300 €.
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Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 2  proti: 0  zdržal sa: 3

Návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Hlasovanie o pôvodnom návrhu:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves
uviedol prednosta Drotován. 
Diskusia: 
Hrádek-miestny kontrolór – mal dopyt na cenník nájmov,  ktorý je ako príloha k materiálu.
Niektoré sadzby  sa  mu  zdajú  nízke  vzhľadom na  ponúkaný  priestor,  pokiaľ  prenajímateľ
zabezpečuje prípravu a upratanie priestoru. 
Starostka – nebol s tým zatiaľ problém.
Prednosta Drotován – ceny sú navrhnuté podľa dopytu a exkluzivity priestoru.
Zemanová – obvykle si usporiadateľ priestor pripraví a uprace. Odporučila do návrhu dodatku
vložiť  pripomienku  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  z
27.11.2017, a to: vložiť v čl. 62 ods. 2 na konci vety slová „a objektu“.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  Dodatku č.  1  k
Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves (materiál bude predložený priamo do MiR)  uviedol prednosta Drotován. 
Diskusia: 
Hrádek-miestny  kontrolór  –  odporúča  v  prípade,  že  sa  otvára  bod  1,  odstrániť  aj  ďalšie
nedostatky v zriaďovacej listine.
Prednosta Drotován – oba body súvisia  s prevádzkou autobusu, aby sa dal používať podľa
licencie.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  Dodatku č.  2  k
zriaďovacej  listine  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Materiál  Návrh  na  zverenie  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves uviedol prednosta Drotován.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Hrádek-miestny kontrolór – mal pripomienku k forme uznesenia na základe čl. 4 ods. 2 druhej
vety: „Mestská časť v zriaďovacej listine uvedie hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, ich
obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu“. Treba primerane uznesenie upraviť.
Záhradník – odporučil vložiť na konci uznesenia formuláciu: „ako súčasť zriaďovacej listiny
príspevkovej organizácie verejnoprospešné služby Karlova Ves“.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na zverenie majetku
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves a odporúča materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6 
Materiál  Návrh  uznesenia,  ktorým  sa  ruší  Rokovací  poriadok  komisie  miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo
dňa 29.03.2005  uviedol prednosta Drotován.
Diskusia: 
Lenč – odporúča dať do uznesenia ako časť B - poverenie  predsedu komisie vypracovať v
spolupráci s právnym referátom nový rokovací poriadok komisie.
Prednosta  Drotován  –  predseda  komisie  by  mal  podľa  zákona  predniesť  miestnemu
zastupiteľstvu správu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh uznesenia, ktorým sa
ruší Rokovací poriadok komisie  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  schválený
uznesením  miestneho  zastupiteľstva  č.  204/2005  zo  dňa  29.03.2005 a  odporúča  materiál
predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva s  doplnením o časť B:  poveriť  predsedu
komisie spracovať nový rokovací poriadok komisie.

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

K bodu 7 
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Materiál  Návrh na  uzavretie  nájomných  zmlúv na pozemky v k.  ú.  Karlova  Ves  uviedla
starostka.  
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Lenč – otázka,  či nedať  žiadateľom,  ktorí sú vlastníkmi  garáže,  nájom pozemku  na  dobu
neurčitú.
Prednosta Drotován – návrh by sa musel preskúmať z toho hľadiska, či by potom nevzniklo
predkupné právo na odpredaj pozemku. Zatiaľ dávame nájmy.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných  zmlúv  na  pozemky  v  k.  ú.  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo variantnom riešení.

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

K bodu 8:  
Materiál Žiadosť Karloveského športového klubu o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na
pozemky a objekt  na Botanickej ulici  a o súhlas  s  ich dlhodobým podnájmom športovým
klubom  uviedla starostka. 
Diskusia: 
Prednosta  Drotován  –  komisia  finančná  a  podnikateľská  navrhla  stiahnuť  body  8  a  9  z
rokovania. Informoval, že prebehlo otváranie obálok na stavbu novej lodenice.
Savčinský – máme už jasnú filozofiu, či pozemky a lodenicu dáme KŠK alebo klubom. Je to
vážne rozhodnutie.
Záhradník – na najväčšej parcele sa má stavať. Prečo to teraz dávať užívateľovi?. Z hľadiska
budúcnosti by to mohlo spôsobiť problémy.
Hrádek-miestny kontrolór – nájom musí  byť  za nejakú  sumu a nie  ako naturálne  plnenie.
Odporúča dať majetok do správy.
Záhradník – prečo chce KŠK aj pozemok na parcele 3110/5 o výmere 2565 m2?
Kadnár-vedúci  KŠK  –  odporúčal  pozemok  rozdeliť  na  dve  časti  a  usporiadať  vzťahy  s
vodáckymi klubmi.
Záhradník – odporúča zúžiť materiál na pozemok 3118 so zabezpečením prístupu k stavbe.
Kadnár-vedúci KŠK – materiály sú predkladané lebo končí zmluva KŠK aj klubom.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Karloveského
športového klubu o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky a objekt na Botanickej
ulici  a  o  súhlas  s  ich  dlhodobým  podnájmom  športovým  klubom a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
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K bodu 9:  
Materiál  Žiadosť Karloveského športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy
na objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A  uviedla starostka. 
Diskusia:  
Starostka – na futbalové ihrisko na Molecovej sú vyčlenené prostriedky vo výške 160 tis. € na
úpravu povrchu a existuje štúdia na rozšírenie ihriska, tak by však bolo treba ďalších 150 tis.
€. Rokovala na Slovenskom futbalovom zväze (ďalej SFZ), ktorý by mohol prispieť, treba dať
žiadosť.  Ak  sa  bude  meniť  povrch,  ihrisko  bude  staveniskom,  podobne  ako  lodenica.
Vyvstáva otázka, kto bude stavebníkom, či mestská časť alebo KŠK.
Kadnár-vedúci KŠK – dôvodom predloženia materiálu bol, že sme pýtali súhlas mestského
zastupiteľstva  pre KŠK,  aby  sme  to mohli  dvom klubom prenajať.  Súhlas  máme.  Máme
nájom pozemku, ale nemáme vlastnícky vzťah k stavbe, ktorý potrebujeme.
Starostka – nastane nová situácia, ak by sme od SFZ finančné prostriedky naozaj dostali.
Záhradník – odporúča dať do miestneho zastupiteľstva a doriešiť niektoré detaily.
Savčinský – chcel by mať jasno v tom, či je  lepšie zveriť majetok alebo prenajať  a prečo
mesto dáva do nájmu majetok príspevkovej organizácii mestskej časti, je to štandardná vec?.
Záhradník – lepšie je zveriť.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Karloveského 
športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na objekt futbalového ihriska s 
umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 10:  
Materiál  Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B
uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na úpravu podmienok
nájmu  nebytového  priestoru  na  Segnerovej  ulici  1/B a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11:  
Materiál Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20  uviedla
starostka. 
Diskusia: 
Lenč – je za parkovací dom, koľkí nesúhlasili?
Starostka  –  jeden  nesúhlasil,  ale  najdrahšie  a  teda  finančne  najnáročnejšie  sú  nájazdové
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rampy.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Zámer  zhodnotenia
nevyužívaných  nebytových  priestorov na  Matejkovej 20 a odporúča materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 12:  
Materiál  Žiadosť  Mgr.  Lucie  Kubinovej,  PhD.  -  poradenstvo  o  prenájom  nebytových
priestorov na Matejkovej 20  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Mgr.  Lucie
Kubinovej,  PhD.  -  poradenstvo  o  prenájom  nebytových  priestorov  na  Matejkovej  20 a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 13:  
Materiál  Zámer  využívania  nebytových  priestorov -  spoločných  garáží  pod  pešou  zónou
Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o.  uviedol prednosta. 
Diskusia: 
Záhradník  –  komisia  finančná  a  podnikateľská  neodporučila  zámer,  lebo  objekt
pravdepodobne nebude uvoľnený v dohľadnej dobe a možno očakávať ďalšie komplikácie pri
odovzdávaní objektu. Chceme hovoriť na túto tému a dalo by sa prerokovať aj neskôr.
Lenč – na komisii  dopravy sme  neodporúčali  senzory pred školou, ale  lepšie  by bolo  ich
využiť na uvedené parkovisko v uzavretom režime.
Zemanová – dať do miestneho zastupiteľstva ako informatívny materiál, neschvaľoval by sa
zámer, ale vzalo by sa to na vedomie. 
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Zámer  využívania
nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení
zmluvy  s  Miran  Duo  s.  r.  o. a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 14:  
Materiál  Zámer  vybudovania  zariadenia  sociálnej  starostlivosti  v  Karlovej  Vsi  uviedla
starostka. 
Diskusia: 

8



Prednosta Drotován – okrem uvádzaných nákladov na stavbu v rozsahu asi 1,5 až 1,7 mil.  €
treba počítať aj s nákladmi na búranie a likvidáciu odpadu, čo môže byť ďalších 0,5 mil. €.
Záhradník  – alternatíva  I (vybudovanie  zariadenia  vo vlastnej réžii)  je  v poriadku, ale  pri
dnešnej situácii a stave rozpočtu je nad naše sily,  preto odporúča alternatívu II (spolupráca s
partnerskou organizáciou).
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Zámer  vybudovania
zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva a schváliť v alternatíve II.

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

K bodu 14A:  
Materiál Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018
- 2022 uviedol zástupca starostu.
Diskusia:  
Lenč – čo je obvyklou náplňou práce prísediaceho súdu?
Záhradník  – prísediaci sú pridelení  k trestným senátom. Senát je  trojčlenný a ich úlohy sú
dané zákonom. 
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na voľbu prísediacich
Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018 - 2022  a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

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

K bodu 15:  
Materiál Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho
zastupiteľstva v roku 2018  uviedla tajomníčka miestnej rady poslankyňa Zemanová. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves prerokovala  materiál  Harmonogram zasadnutí
komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,  miestneho  zastupiteľstva  v roku 2018 a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 16:  
Materiál  Návrh uznesenia  k vzdaniu sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného
záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  komisie  finančnej  a  podnikateľskej,
komisie  školstva,  mládeže  a  športu  a  v  komisii  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a
sociálneho rozvoja uviedla tajomníčka miestnej rady poslankyňa Zemanová. 
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Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh uznesenia  k vzdaniu
sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, komisie  finančnej  a podnikateľskej,  komisie  školstva,  mládeže  a športu a v
komisii  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 17:  
Materiál Odmena predsedom komisií za 4. štvrťrok 2017  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena predsedom komisií
za 4. štvrťrok 2017 a a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 4. štvrťrok 2017 nasledovne:

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: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 18:  
Materiál Odmena členom komisií-neposlancom za 2. polrok 2017  uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Návrh  odmeny  členom
komisií-neposlancom za 2. polrok 2017 a odporúča starostke schváliť odmenu neposlancom -
členom komisií  za 2.  polrok 2017 nasledovne:

Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 55 €

Mgr. Anton Šmotlák (kom. RPHSR) 20 €

Mgr. Iliana Medviďová (kom RPHSR) 55 €
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Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽPVP)   46 €          

Ing. arch. Gabriel Brogyanyi (kom. VÚP)   0 €

Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 51 €

Ing. Katarína Jágerská (kom VÚP) 55 €

Ing. Peter Halák (kom. ŠMŠ) 51 €

RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 46 €

Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 51 €

Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 46 €                     

Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 51 €

Milan Sabo (kom. BSZ) 51 €

Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 55 €

Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 51 €

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

K bodu 19 - Rôzne 
19.1

Poslanec  Lenč:  Na  základe  diskusie  v  komisii  dopravy  dáva  na  zváženie  poskytovanie
parkovacieho miesta občanom s ŤZP iba s novým modrým preukazom .

Uznesenie nebolo prijaté

19.2

Poslanec  Lenč:  Finančné  náklady  v súvislosti s  vyhradenými  parkovacími  miesta  znášajú
žiadatelia. Ako systémový krok odporúča, aby tak robila mestská časť na vlastné náklady. 

Uznesenie nebolo prijaté

19.3

Poslanec Lenč: Dal na zváženie, či do budúcnosti nevyčleniť časť parkovacích miest, ktoré by
sa prenajali na základe ich dražby. 

Uznesenie nebolo prijaté
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Starostka  ukončila  28.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15:30  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. Peter Lenč                                               ......................................................

                        v. r.      
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.        ......................................................                         
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