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

Z Á P I S N I C A
z 29.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  13. 02. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  33. zasadnutiu MiZ 2018

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018.

3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
č…/2018  o  určení  školských  obvodov  pre  základné  školy  a  spojenú  školu  v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.

5. Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady
v k. ú. Karlova Ves, v lokalite Polianky.

6. Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.

7. Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie  nájomnej zmluvy na nebytové priestory -
spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.

8. Žiadost  Mgr.  Michala  Jalčovika  -  IMPULZ  CLUB  ALBA  o  predĺženie  nájmu
nebytového priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.

9. Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A
do správy Karloveskému športovému klubu.

10. Návrh na prenájom objektu starej lodenice  a priľahlých  pozemkov počas výstavby
novej lodenice. 

11. Žiadosti o dotácie na rok 2018.

12. Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.    

13. Rôzne.
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Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 2.11.2017

- - - - -

29. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13:16 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 Savčinského a
Zemanovú.                  
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0

Hlasovanie o programe ako celku miestna rada schválila.
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál Plnenie uznesení MiZ splatných k  33. zasadnutiu MiZ 2018 uviedla starostka. 
Diskusia:   nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  33. zasadnutiu MiZ 2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 uviedla
starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh  na zmenu rozpočtu
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  rok  2018 a odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
č…/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č…/2018 o určení školských obvodov pre
základné  školy  a  spojenú  školu  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  a o  mieste  a  čase zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál  Návrh na  uzavretie  nájomnej  zmluvy  na pozemok  v k.  ú.  Karlova  Ves  uviedla
starostka. Podrobnejšie informovala miestnu radu Ing. Janka Mahďáková -  vedúca oddelenia
majetkového a podnikateľských činností (ďalej len „Mahďáková“)  
Diskusia: 
Hrádek-miestny kontrolór – opýtal sa na možnosť upravovať výšku nájomného?.
Mahďáková – postupuje sa podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy  na  pozemok  v  k.  ú.  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 5
Materiál  Žiadosť  užívateľov  Vlasty  Tormovej  a  spol.  o  uzavretie  nájomných  zmlúv  na
záhrady v k. ú. Karlova Ves, v lokalite Polianky uviedla starostka.  Podrobnejšie informovala
miestnu radu Ing. Janka Mahďáková.
Diskusia: 
Mahďáková  – výšku  nájomného  sme  nechali  otvorenú – rozhodne miestne  zastupiteľstvo.
Odporúča výšku na úrovni 0,79 € za m2.
Zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“  alebo
„Záhradník“)  -  tlmočil  názor  komisie  finančnej  a  podnikateľskej  v  tom,  že  treba  sa
vysporiadať  s  minulosťou,  kedy  žiadatelia  využívali  pozemky  bez  zmluvného  vzťahu.
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Odporúča dať sadzbu v strede podľa platného nariadenia  a vyrubiť  poplatky za užívanie  2
roky dozadu.
Savčinský – opýtal sa o aké sumy nájmu ide.
Záhradník – ročne to predstavuje cca 500 €.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť užívateľov Vlasty
Tormovej a spol.  o uzavretie nájomných  zmlúv na záhrady v k. ú. Karlova Ves,  v lokalite
Polianky a  odporúča  materiál  predložiť   do  miestneho  zastupiteľstva  v  alternatíve  A  so
zapracovaním pripomienok, ktoré odzneli v miestnej rade.

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

K bodu 6 
Materiál  Žiadosť  nájomcu  Vojtecha  Jakubeka  o odpustenie  časti  nájomného  za rok 2017
uviedla starostka. Podrobnejšie informovala miestnu radu Ing. Janka Mahďáková.
Diskusia: 
Záhradník  –  odporúča  predložiť  materiál  do  miestneho  zastupiteľstva  v  alternatíve  B
(neschváliť  odpustenie nájmu).  Zabrať totiž verejné  priestranstvo a nevyužívať ho nie je  v
poriadku.
Hrádek-miestny kontrolór – žiadateľ nepíše za aký rok žiada o odpustenie nájmu a neuvádza
ani dátum v žiadosti.
Zemanová – ak by sa mu aj neodpustilo, končí mu zmluva v decembri 2018. Môže požiadať o
skoršie ukončenie nájmu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť nájomcu Vojtecha
Jakubeka  o  odpustenie  časti  nájomného  za  rok  2017 a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve B.

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

K bodu 7 
Materiál Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory -
spoločné  garáže  pod  pešou  zónou  Pribišova  -Ľ.  Fullu   uviedla  starostka.  Podrobnejšie
informovala miestnu radu Ing. Janka Mahďáková. 
Diskusia:  
Záhradník – ak nás žiada o predĺženie nájmu, aký by mal dôvod na jeho ukončenie?
Starostka – žiadateľ tvrdí, že tam investoval a vie to preukázať a predpokladá kompenzáciu
napr. za garážové brány a pod.
Lenč – ako sa to bude ďalej riešiť právny problém?
Starostka – súčasný nájomca pripustil, že bol uvedený do omylu a bude to musieť riešiť.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o.
o  predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  nebytové  priestory -  spoločné  garáže pod pešou zónou
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Pribišova -Ľ. Fullu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 8:  
Materiál  Žiadost  Mgr.  Michala  Jalčovika  -  IMPULZ  CLUB  ALBA  o  predĺženie  nájmu
nebytového  priestoru v obytnom dome na  Segnerovej 3   uviedla  starostka.  Podrobnejšie
informovala miestnu radu Ing. Janka Mahďáková.
Diskusia: 
Záhradník  – nájomca  žiada  o nájom na neurčitú  dobu,  čo znamená  menšiu  právnu  istotu.
Odporúča komunikovať  so  žiadateľom,  či  si  je  vedomý,  že  to  naozaj  takto chce,  pričom
komisia bola naklonená odporučiť nájom na dobu určitú na 4 až 5 rokov.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť Mgr.  Michala
Jalčovika  -  IMPULZ  CLUB ALBA  o predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru v  obytnom
dome na Segnerovej 3 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9:  
Materiál  Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej
1/A do správy Karloveskému športovému klubu  uviedla starostka. Podrobnejšie informovala
miestnu radu Ing. Janka Mahďáková.
Diskusia:  
Mahďáková  –  vysvetlila  majetkové  vzťahy  medzi  mestom  Bratislava,  mestskou  časťou
Bratislava-Karlova Ves a Karloveským športovým klubom (ďalej len „KŠK“), ktoré sa týkajú
futbalového ihriska a jeho zázemia.
Starostka –  mala otázku na majetkové vzťahy týkajúce sa starej telocvične.
Mahďáková – táto telocvičňa je prenajatá priamo KŠK mestom Bratislava.
Savčinský – požiadal poslanca Záhradníka  o vysvetlenie  k stanovisku komisie  finančnej a
podnikateľskej k tomuto bodu, keďže mu celkom nerozumie a chápe ho ako spochybnenie
činnosti KŠK.
Záhradník  – pripomienka  vznikla  z  obavy poslancov tým,  že pokiaľ  bude ihrisko  zverené
KŠK, či bude možné tam poriadať akcie mestskej časti typu MDD a pod. a z obavy o možnej
nesúčinnosti KŠK, ktoré sme už zažili. Podľa neho je zverenie správny krok. Pri nesúčinnosti
KŠK sa dá majetok aj odňať (odzveriť).
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na zverenie objektu
futbalového  ihriska  s  umelým  trávnikom  na  Molecovej  1/A  do  správy  Karloveskému
športovému klubu a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 10:  
Materiál  Návrh na prenájom objektu starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby
novej  lodenice   uviedla  starostka.  Podrobnejšie  informovala  miestnu  radu  Ing.  Janka
Mahďáková.
Diskusia: 
Mahďáková – predmetom materiálu je využitie starej lodenice počas výstavby novej lodenice.
Starostka – nová lodenica bude na inom mieste ako stará. Je už vytýčené stavenisko.
Záhradník – materiál treba asi dnes stiahnuť (vzhľadom k novým skutočnostiam). Nevyhneme
sa diskusii,  či prenajať lodenicu KŠK alebo  vodákom. Odporúča robiť všetko len po dobu
výstavby  lodenice  a  následne  sa  tieto  vzťahy  musia  usporiadať  aj  s  nejakým  jednotným
fungovaním, preto prenajať to teraz na 20 rokov je predčasné. Osobne preferuje priamy nájom
vodáckym klubom bez medzičlánku KŠK.
Savčinský – nemôže nastať vákuum alebo situácia, kedy by vodáci boli bez zmluvy?
Záhradník  – zmluvu  zatiaľ majú  až do doby výstavby novej lodenice.  Nájomný vzťah by
zanikol, pokiaľ by miestne zastupiteľstvo neprijalo ďalšie riešenie, resp. predĺženie nájmu. To
sa však dá riešiť krátkodobými nájmami až do konečného rozhodnutia.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na prenájom objektu 
starej lodenice a priľahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice a ne  odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11:  
Materiál  Žiadosti  o  dotácie  na  rok  2018  uviedla  tajomníčka  miestnej  rady  poslankyňa
Zemanová. 
Diskusia: 
Starostka – žiadosti sa v grantovej komisii posudzovali podľa platného nariadenia a v komisii
bola maximálna snaha o objektivitu.
Zemanová – návrhy sa prijímali súhlasným konsenzom.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o dotácie na rok 
2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 12:  
Materiál  Návrh  na  uzavretie  zmluvy o  spolupráci  v  oblasti  kultúry uviedla  starostka.
Podrobnejšie  informovala  miestnu  radu  Mgr.  art.  Iveta  Konýčková  -  zástupkyňa  vedúcej
oddelenia kultúry.
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Diskusia: 
Hrádek-miestny  kontrolór  –  bolo  by  vhodné  do  dôvodovej  správy  vložiť  mechanizmus
spolupráce kvôli zrozumiteľnosti vrátane spomínaných vyčíslení príjmov.
Zemanová  –  odporúča  doplniť  podujatia  organizované  pre  školy  a  zdôrazniť  využitie
karloveského centra kultúry v dopoludňajších hodinách.
Záhradník  –  vecne  nie  proti,  ale  treba  kvantifikovať  činnosti  tak,  aby  boli  vyčíslené  a
deklarovať, že takto organizované činnosti sú porovnateľné s inými umeleckými výkonmi. 
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie zmluvy o
spolupráci  v  oblasti  kultúry a  odporúča  materiál  po  doplnení  pripomienky  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 13 - Rôzne 
13.1

Starostka informovala miestnu radu, že do programu miestneho zastupiteľstva budú zaradené
aj ďalšie dva materiály, a to:

1. Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci 
porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.

2. Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.

Diskusia: 
Zemanová – informovala, že po miestnej rade o 17 hodine bude zasadať komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Okrem ďalších bodov preberú
aj avizované body, ktoré uviedla starostka.
Lenč – opýtal sa proti komu má byť konanie vedené.
Starostka – je to podnet konkrétne na poslanca Šíbla.
Uznesenie:
Miestna  rada  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  berie  na
vedomie  na základe informácie  starostky, že do miestneho  zastupiteľstva budú predložené
materiály: 

1. Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci 
porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.

2. Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
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funkcií verejných funkcionárov.

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

Starostka  ukončila  29.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  14:36  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

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

zastúpený Ing. Štefan Šutara, v. r.

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

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

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