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

Z Á P I S N I C A
z 32.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  10. 04. 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  34. zasadnutiu MiZ 2018.

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým
sa mení  a dopĺňa  Všeobecne záväzné  nariadenie Mestskej časti Bratislava- Karlova
Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

3. Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.

4. Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.

5. Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

6. Žiadosť  o.  z.  ESPRIT  o  prenájom  nebytových  priestorov  z  dôvodu  hodného
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

7. Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenie  Svetielko,  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu
nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12.

8. Žiadosť  Pavla  Radiča  –  SOUNDTECH S & T.C.  o  predĺženie  nájmu  nebytových
priestorov – garáž na Novackého ul.

9. Žiadosť spol.  ALL 4 CAR,  s.  r. o.  o zníženie  plochy a výšky mesačného  nájmu  a
vrátenie, prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu.

10. Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o
odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti
White Stork s. r. o. o odkúpenie parc. č. 3728, k.ú. Karlova Ves.

11. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.
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- - - - -

32. 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. Ospravedlnila  z rokovania miestnej rady poslanca Šíbla a
prednostu miestneho úradu Drotována.

Za overovateľov zápisnice  miestna  rada zvolila  na návrh starostky poslancov Zemanovú a
Lenča.                  
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0

Starostka navrhla:
1. navrhla prerokovať v bode rôzne materiál pod názvom:  Návrh dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy (oblasť solidarity a miestneho poplatku za rozvoj)-stanovisko miestneho
zastupiteľstva.
2. presunúť bod 10 za bod 1.

Hlasovanie o návrhu starostky v bode 2:
Hlasovanie: prít.: 4 za: 3 proti: 0    zdržal sa: 1
Z hlasovania vyplýva, že návrh nebol prijatý.

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  34. zasadnutiu MiZ 2018 uviedla starostka. 
Diskusia:   
Lenč – navrhol v uznesení č. 88/2007zrušiť tretiu odrážku.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  34. 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  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Karlova
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Ves  č.  6/2017  zo  dňa  27.06.2017  o  podmienkach  držania  psov  na  území  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves  uviedla  starostka.  Úvodné slovo  doplnila  Ing. Jana Mahďáková –
vedúca oddelenia majetkového a podnikateľských činností (ďalej len „Ing. Mahďáková“) 
Diskusia:  nik 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.  6/2017 zo dňa 27.06.2017 o
podmienkach  držania  psov  na  území  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 3
Materiál  Návrh  rokovacieho  poriadku  miestneho  zastupiteľstva uviedla  starostka,  ktorú
doplnil  zástupca  starostu JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“
alebo „Záhradník“). 
Diskusia:  
Záhradník –  diskusiu  vyvolal  predovšetkým  §  6  ods.  25  návrhu,  ktorý  pojednáva  o
záverečnom  slove.  Dáva  na  zváženie  ponechanie  tohto  textu,  pokiaľ  by  mal  byť
interpretovaný tak, že by to malo prekážať riadnemu vyjadreniu poslanca.
Starostka – viacerí poslanci upozorňovali na potrebu väčšej disciplíny pri rokovaní.
Bendík  – slušnosť  je  odpovedať  na  položenú  otázku.  Predmetný  text  berie  ako  možnosť
upozornenia poslanca, že mu nebolo odpovedané, preto by túto možnosť ponechal.
Starostka – súhlasí, že slušnosť musí byť, ale tiež by mal každý vedieť primeranú mieru, aby
to nebolo stále o tom istom.
Lenč  –  problém  je  v  zneužívaní  tohto  ustanovenia.  Ide  o  to,  aby  to  bolo  presnejšie
sformulované  jasne  stanovené,  že  ide  len  o  pripomenutie,  že  zabudol  predkladateľ
zodpovedať na otázku.
Zemanová – upozornenie  sa nemusí  riešiť  v systéme,  veď každý poslanec  vie  narátať do
dvoch a ak nie tak potom neviem, čo robí v poslaneckom zbore.
Savčinský  – záverečné slovo  má  spieť  k ukončeniu  bodu programu, ale  u nás sa obvykle
roztáča nový kolotoč diskusie. po´dme teda obmedziť faktické poznámky.
Bendík – zrušme potom záverečné slovo aj s faktickými poznámkami.
Záhradník – navrhuje pustiť rokovací poriadok do zastupiteľstva a po tejto diskusii sa ešte
interne dohodneme na formulácii.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh rokovacieho poriadku
miestneho  zastupiteľstva a odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál  Návrh  poriadku  odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií-neposlancov uviedla
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starostka, doplnil ju zástupca starostu. 
Diskusia:  
Záhradník  –  kolega  Krampl  predložil  na  finančnej  komisii  návrh,  ktorý  je  odlišný  od
predloženého návrhu. Na komisii  sa to nestihlo prerokovať, ale odporúča nepredložiť to do
zastupiteľstva, ale vytvoriť priestor na diskusiu. Filozofia vychádza z toho, že zo stanoveného
stropu by sa odpočítavalo. V našom návrhu je systém pripočítavania za rôzne funkcie a teda
strop by možno dosiahli iba dvaja poslanci z 25.
Lenč – návrh odpočítavania sa mu zdá rovnostársky.
Bendík  –  navrhuje  zmenu  uznesenia,  aby  miestna  rada  neodporučila  materiál  do
zastupiteľstva a odporúča vytvoriť pracovnú skupinu na nastavenie poriadku odmeňovania.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  poriadku
odmeňovania  poslancov a členov komisií-neposlancov a  ne  odporúča materiál  predložiť  na
zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva,  odporúča  starostke  zriadiť  pracovnú  skupinu  na
spracovanie nového návrhu poriadku odmeňovania.

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

K bodu 5
Materiál Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60 uviedla starostka. 
Diskusia:  
Savčinský – má prebehnúť stretnutie zajtra (11.4.2018) s Centrom nadania. V komisii bola aj
kalkulácia na 17 € - je to predbežne navrhnutá zmluva – vieme to aj vyšpecifikovať koľko je
správa objektu a podiel na investíciách?
Záhradník – podľa návrhu by sme sa mali vyjadriť k cene 1€/m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Hrádek-miestny kontrolór – ako kontrolór s uvedeným návrhom nemôžem súhlasiť.
Bendík – ak nevieme čo druhá strana chce posuňme radšej účinnosť uznesenia.
Záhradník – žiadosť hovorí o 1€/m2 + údržba a ostatné investície. Iba výmena okien u Espritu
predstavuje 70 tis. €, čo po prepočte činí 3€/m2 za 20 rokov.  Návrh ako ho dali je pre mňa
neschváliteľný, lebo nie je konkrétne špecifikovaný.
Ing. Mahďáková – my sme ponúkli  všetko, čo sme mohli  a uvidíme,  čo prinesie  zajtrajšie
rokovanie. Žiadny konkrétny návrh neprišiel.
Savčinský – materiál by mal ísť do zastupiteľstva, aby to rozhodlo.
Hrádek-miestny kontrolór – zastupiteľstvo môže dať mandát vedeniu v akých mantineloch sa
možno pohybovať.
Bendík – ak ide o 20 rokov, tak za 17 €/m2 by som to neprenajal.  Je  to riziko  a môžeme
padnúť do vlastnej pasce,  lebo po toľkých rokoch bude treba vždy niečo opraviť. Zvážiť, či
nedať na 5 rokov.
Savčinský – upozornil na bod 4 komisie pre školstvo, mládež a šport z 3.4.2018 a požiadavku
informovať do ďalšej komisie. 
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  n.  o.  Centrum
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nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte
Majerníkova 60 a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 6
Materiál  Žiadosť  o.  z.  ESPRIT  o  prenájom  nebytových  priestorov  z  dôvodu  hodného
osobitného  zreteľa  v  objekte  Majerníkova  60 uviedla  starostka,  ktorú  doplnila  Ing.
Mahďáková. 
Diskusia:  
Záhradník  –  v  tomto  prípade  veci  postúpili  ďalej,  ale  nie  je  ešte  všetko  dorokované.
Plánujeme zvýšiť nájom od doby ke´d dôjde k výmene okien. 1€/m2 je v rozpore s tým, čo
chce mestská časť a nemožno to porovnávať so školou na Veternicovej ul.
Hrádek-miestny kontrolór – uznesenia by mali obsahovať to , čo chcú žiadatelia investovať a
iné služby.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves prerokovala  materiál  Žiadosť o. z.  ESPRIT o
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova
60  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 7
Materiál  Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenie  Svetielko,  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu
nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12 uviedla starostka a doplnila Ing.
Mahďáková. 
Diskusia:  
Ing. Mahďáková – momentálne opravy okrem výmeny dverí nie sú nevyhnutné, ale nemožno
ich odkladať na príliš  dlhú dobu. Na prevádzku do ideálneho stavu by bolo potrebné asi 16
500 € a približne  ďalších 15 tis. na opravu strechy.
Starostka – znášali nejaké nároky na mestskú časť?
Ing. Mahďáková – vzásade nie, v komunikácii sú ústretoví a majú deti z Karlovej Vsi.
Bendík – oprava strechy a sociálne zariadenia – povedzme si na akú dobu majú byť v nájme.
Ak dlhšiu tak aj s podmienkami investícií, ktoré budú vyšpecifikované.
Ing. Mahďáková – nie  je  vhodné presúvať investície  do nášho majetku na iný subjekt.  Pri
opravách a rekonštrukciách treba pristupovať k budove komplexne.
Savčinský  –  má  problém  s  dĺžkou  nájmu.  Logické  sa  mu  zdá  presťahovať  škôlku  na
Majerníkovej 60 na Ľ. Fullu. Odporúča max. 5 rokov. Ak by sa nájom zvýšil na 12 € za meter
štvorcový, tak aj dvere by sa dali urobiť.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Detského
súkromného zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove
Materskej  školy   Ľ.  Fullu  12 a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
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zastupiteľstva vo variantnom riešení.

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

K bodu 8
Materiál  Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T. C. o predĺženie  nájmu nebytových
priestorov – garáž na Novackého ul uviedla starostka. 
Diskusia:  nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Pavla  Radiča  –
SOUNDTECH S & T. C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž na Novackého ul
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 9
Materiál  Žiadosť spol.  ALL 4 CAR,  s.r.o. o  zníženie  plochy a výšky mesačného  nájmu  a
vrátenie, prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu uviedla starostka. 
Diskusia:  
Lenč – ak by sme nemali tohto nájomcu, tak by sa ľahšie rokovalo s Billou.
Hrádek-miestny  kontrolór  –  pozrel si  náklady,  bolo  odsúhlasené  cca  6 tis.  €  na  uvedené
technické riešenie. Kalkuláciu ale nemáme a je otázka, či sa to dá považovať za nedodržanie
zmluvy.
Záhradník  –  z  nájomcu  máme  predsa  len  príjem.  Nedávajme  príliš  tvrdé  podmienky  a
nechcime ho vypudiť odtiaľ.
Starostka  –  urobil  stavebné  úpravy,  uznesenie  bolo  tvrdé  a  pravdepodobne  mu  to  aj
komplikuje podnikanie.
Lenč – ako sa riešiť parkovanie v spolupráci s Billou?
Starostka – rokovania prebiehajú a odsúhlasujú sa predpokladané náklady.
Zemanová – bolo by vhodné rozdeliť deklarované náklady na dve časti, a to na tie, ktoré boli
nevyhnutné na úpravu priestoru a súviseli  s  našou požiadavkou a tie  ostatné,  teda veci na
úpravu jeho priestoru. 
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spol. ALL 4 CAR,
s. r. o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie, prípadne odpočítanie nákladov
na nariadenú prestavbu a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 10
Materiál Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej
o odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White
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Stork  s.r.o.  o  odkúpenie  parc.č.  3728,  k.ú.  Karlova  Ves uviedla  starostka  a  podrobne
vysvetlila situáciu Ing. Drahoslava Hambáková zo stavebného úradu. 
Diskusia:  
Bendík – pýtal sa, či stavebník rozšíril stavbu a aké úpravy robil. Ak stavba nie je uzavretá je
otázne, či to predkladať.
Starostka – predkladáme to, keďže prišli tieto žiadosti a zatiaľ neplánujeme predať aj keď sú
to izolované parcely.
Ing. Hambálková – odpovedala podrobne na všetky otázky. 

Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť žiadateľov Janky
Šúšolovej,  Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie pozemku - chodníka
parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White Stork s.r.o. o odkúpenie parc.č.
3728, k.ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11 - Rôzne

11.1
Na návrh starostky: Materiál  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (oblasť
solidarity a miestneho poplatku za rozvoj)-stanovisko miestneho zastupiteľstva

Diskusia:  
Lenč – ako odporúča hlasovať starostka?
Starostka – odporúča súhlasiť s návrhom dodatku štatútu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál Návrh  dodatku  Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy (oblasť solidarity a miestneho poplatku za rozvoj)-stanovisko
miestneho  zastupiteľstva  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

Starostka  ukončila  32.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15,00  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Mgr. Michal Drotován, v. r. 
starostka prednosta
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Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Ing. Peter Lenč                                                ......................................................

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