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

Z Á P I S N I C A
z 33.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  12. 06. 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  35. zasadnutiu MiZ 2018.

2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017.

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

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

5. Návrh  na  na  určenie  počtu  poslancov  miestneho  zastupiteľstva,  počtu  volebných
obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo
volebnom období 2018 – 2022 (8. volebné obdobie).

6. Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23,
k.ú. Karlova Ves.

7. Žiadosť  PaedDr.  Milana  Mikulíka  o  zmenu  čl.  III.  ods.2  nájomnej  zmluvy  č.
1060246012  zo  dňa  04.07.2012,  týkajúcej  sa  účelu  a  spôsobu  užívania  predmetu
nájmu.

8. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves.

9. Žiadosť  Ing.  Jána  Hučku  o  súhlas  so  zmenou  majiteľa  predajného  stánku  a
pokračovanie  nájomného  vzťahu  na  pozemok  pod  stánkom,  resp.  odsúhlasenie
nájomnej zmluvy.

10. Návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy  na pozemok pod predajným stánkom parc. č.
1669/245, k. ú. Karlova Ves.

11. Návrh  na  prenájom dvoch  parkovacích  státí  na  parc.  č.  285/1  na  účely  nabíjania
elektromobilov.

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.

13. Návrh na vyradenie  prebytočného  majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v
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zmysle zásad hospodárenia.

14. Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ
A. Dubčeka, Majerníkova 62.

15. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.

16. Návrh  na  spoluúčasť  projektu  „Realizácia  prvkov  udržateľného  hospodárenia  so
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“.

17. Odmena predsedom komisií za 2. štvrťrok 2018.

18. Odmena  členom komisií-neposlancom za 1.  polrok 2018  (materiál  bude predložený
priamo do MiR).

19. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.5.2018.

- - - - -

33. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13:06 hod. otvorila  starostka Dana Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je miestna rada uznášaniaschopná. Neskôr prišli poslanci Savčinský a Šíbl.

Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Bendíka  a Šíbla
.                  
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  35. zasadnutiu MiZ 2018 uviedla starostka. 
Diskusia:   nik sa neprihlásil.
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Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  35. zasadnutiu MiZ 2017 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 2
Materiál  Návrh  záverečného  účtu mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  za rok  2017
uviedla starostka.  
Diskusia:  
Bendík  – odporúča aj na  základe stanoviska  komisie  doplniť  nízke  čerpanie  kapitálových
výdavkov.
Uznesenie:
Miestna  rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves prerokovala materiál  Návrh  záverečného  účtu
mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  za rok  2017 a odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh  na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok 2018
uviedla starostka. 
Diskusia:  
Bendík – odporučil osvojiť si a doplniť do materiálu nízke čerpanie kapitálových výdavkov.
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. 

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

K bodu 4
Materiál  Návrh  poriadku  odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií-neposlancov uviedla
starostka, doplnil ju zástupca starostu JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len „zástupca
starostu“ alebo „Záhradník“). . 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  poriadku
odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií-neposlancov a  odporúča materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 5
Materiál  Návrh  na  na určenie  počtu poslancov miestneho  zastupiteľstva,  počtu volebných
obvodov  a  určenie  rozsahu  výkonu  starostu mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  vo
volebnom období 2018 – 2022 (8. volebné obdobie) uviedla starostka. 
Diskusia:  
Bendík – alternatívy sú pripravené na minimálny a maximálny počet?
Prednosta Drotován: minimálne môže byť 15 poslancov, maximálne 25.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na na určenie počtu
poslancov  miestneho  zastupiteľstva,  počtu  volebných  obvodov a  určenie  rozsahu  výkonu
starostu  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  vo  volebnom  období  2018  –  2022  (8.
volebné  obdobie) a odporúča materiál predložiť   na zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva a
schváliť v alternatíve 1.

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

K bodu 6
Materiál  Žiadosť  Moniky  Michalčákovej  o  odkúpenie  pozemku  registra  C-KN  parc.č.
2360/23, k.ú. Karlova Ves  uviedol prednosta. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Moniky
Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2360/23, k. ú. Karlova Ves  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva a schváliť v alternatíve B
(neschvaľuje).

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

K bodu 7
Materiál  Žiadosť  PaedDr.  Milana  Mikulíka  o  zmenu  čl.  III.  ods.2  nájomnej  zmluvy  č.
1060246012  zo  dňa  04.07.2012,  týkajúcej  sa  účelu  a  spôsobu  užívania  predmetu  nájmu
uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Záhradník – na finančnej komisii bola zhoda, že s rýchlym občerstvením nebol súhlas.  Je to
podnájomný vzťah a komisia neodporúča súhlas.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť PaedDr. Milana
Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, týkajúcej
sa účelu a spôsobu užívania  predmetu nájmu a odporúča materiál  predložiť  na zasadnutie
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miestneho zastupiteľstva  a schváliť v alternatíve B (neschvaľuje).

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

K bodu 8
Materiál  Návrh na predĺženie  platnosti nájomných  zmlúv na pozemky v k.ú.  Karlova Ves
uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Hrádek-miestny kontrolór – odporúča v materiáli zjednotiť cenové rozdiely u žiadateľov 1-4
so žiadateľom č. 5.
Záhradník  – na komisii  finančnej  bolo  odporučené utlmiť  činnosť v tejto  oblasti a  skrátiť
nájom do 30.9.2020.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na predĺženie platnosti
nájomných  zmlúv na  pozemky  v  k.  ú.  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  v  zmysle  prednesených  zmien  navrhnutých  komisiou
finančnou a podnikateľskou dňa 11.6.2018 a komisiou regionálnej politiky,  hospodárskeho a
sociálneho rozvoja zo dňa 4.6.2018.

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

K bodu 9
Materiál  Žiadosť  Ing.  Jána  Hučku  o  súhlas  so  zmenou  majiteľa  predajného  stánku  a
pokračovanie  nájomného  vzťahu  na  pozemok  pod  stánkom,  resp.  odsúhlasenie  nájomnej
zmluvy  uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Savčinský – opýtal sa na účel využitia stánku.
Záhradník – v komisii finančnej nebolo odporučené, lebo by mohol vyť tým priestorom pre
prístup záchranných zložiek ako vyššieho záujmu obyvateľov v tejto lokalite.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Ing. Jána Hučku o
súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie nájomného vzťahu na pozemok
pod  stánkom,  resp.  odsúhlasenie  nájomnej  zmluvy a  odporúča  materiál  predložiť   na
zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  v  zmysle  prednesených  zmien  navrhnutých  komisiou
regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja zo dňa 4.6.2018.

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

K bodu 10
Materiál  Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č.
1669/245, k. ú. Karlova Ves uviedol prednosta. 
Diskusia:  
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Záhradník – odporúča dať do zastupiteľstva aj keď v komisii  bolo odporúčanie nevyhovieť
mu. Bola výhrada v komisii,  že to chce pre sklad. Keby tam robil nejakú činnosť bolo by to
iné.
Savčinský – má to tiež súvis s vjazdom do tohto územia?
Hradek-miestny  kontrolór  –  informoval  sa  odkedy  sú  tam stánky,  či  existuje  dokument,
ktorým sa komunikácia zmenila na účel postavenia stánkov.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245, k. ú. Karlova Ves a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva a návrh neodporúča schváliť.

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

K bodu 11
Materiál  Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc.  č.  285/1 na  účely nabíjania
elektromobilov  uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Lenč – komisia  dopravy sa zaoberala  týmto dosť dlho. Nepáči sa jej zaujatie  dvoch miest
vzhľadom počtu  elektromobilov  v  Bratislave.  Komisia  uvažovala  aj  o  miestach  pri  OD
Centrum, pri Bille alebo Miran Duo na Dlhých dieloch.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Návrh na prenájom dvoch
parkovacích státí na parc.  č.  285/1 na účely nabíjania  elektromobilov a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 12
Materiál Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky  uviedol
prednosta. 
Diskusia:  
Savčinský  – je  potrebné,  aby  asociácia  splnila  všetky bezpečnostné  predpisy  a  kto bude
zodpovedný za areál.
Prednosta Drotován – pôjde to do stavebného konania a budú musieť byť splnené a správu
bude riešiť mestská časť.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala  materiál  Návrh na prenájom časti
pozemku  parc.  č.  5669/2  k.  ú.  Karlova  Ves  počas  výstavby  Skateparku  pre  občianske
združenie  Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky a odporúča materiál predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1
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K bodu 13
Materiál Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v
zmysle zásad hospodárenia uviedol prednosta podrobnejšie. 
Diskusia:  
Lenč – ako je to s majetkom, ktorý ostal na Základnej škole Veternicová.
Záhradník – riešilo sa to dodatkom k nájomnej zmluve.
Zemanová – zrejme ide o položky, ku ktorým sa nik nehlási.
Prednosta Drotován – Základná škola Veternicová nebola v tomto materiáli riešená.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  vyradenie
prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle  zásad hospodárenia a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 14
Materiál  Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v
ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 uviedla starostka. 
Diskusia:  
Savčinský  – ide  aj  o  to  aby  bola  rešpektovaná  školská  vyhláška.  Pokiaľ  ide  o návrh  na
zníženie zo 60 € na 10 € je navrhnutý preto, aby sa niekto prihlásil, lebo je obava, že vysoká
cena nájmu záujemcov môže odradiť a riaditeľ vo vlastnej réžii nemá záujem, lebo nemá na to
kapacitu.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Schválenie podmienok OVS
na prenájom nebytových priestorov - školský bufet  v ZŠ A.  Dubčeka,  Majerníkova 62  a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 15
Materiál Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12  uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Lenč – podmienky pre Lupy s.r.o. ako sa líšia od predchádzajúcich podmienok.
Savčinský – komisia školstva venovala dostatočný čas. Jedna možnosť je  aj vyhlásiť  súťaž.
Druhá možnosť prenajať skautom. To by ale mestská časť musela zrekonštruovať. 
Prednosta Drotován – najskôr v rozpočte budúceho roka. Naceniť by sme to vedeli,  ale bolo
by to viac ako 12 tis. €.
Hrádek-miestny kontrolór – porovnaním variantov A a B vychádza lepšie variant B.
Šíbl – chcel by mať skautov v Karlovej Vsi. Ako je to s Matejkovou 20?
Prednosta Drotován – nie  je  jednoduchšie narátať položkovo a následne sa rozhodnúť? Po
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kompletnom nacenení je možné rozhodnúť sa jednoduchšie.
Lenč – v rade KŠK bola prezentácia a na základe nej sa prikláňa skôr k spoločnosti Lupy.
Bendík – dajme to naceniť a teraz by materiál nepredkladal.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  nebytových
priestorov  na  Janotovej  12 a  odporúča  materiál  dopracovať  a  neodporúča predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 16
Materiál  Návrh  na  spoluúčasť  projektu  „Realizácia  prvkov udržateľného  hospodárenia  so
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ uviedol prednosta. 
Diskusia:  
Šíbl – aký je finančný pomer týchto dvoch požadovaných projektov.
Prednosta Drotován – je to približne 2 ku 1.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  spoluúčasť
projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava
Karlova Ves“ 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 2. štvrťrok 2018  uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena predsedom komisií 
za 2. štvrťrok 2018 a a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 2. štvrťrok 2018 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 €
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Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 18
Materiál Odmena členom komisií-neposlancom za 1. polrok 2018 uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh odmeny členom 
komisií-neposlancom za 1. polrok 2018 a odporúča starostke schváliť odmenu neposlancom - 
členom komisií  za 1.  polrok 2018 nasledovne:

Ing. Viera Bukovenová (kom. RPHSR) 51 €

Mgr. Anton Šmotlák (kom. RPHSR) 42 €

Mgr. Iliana Medviďová (kom RPHSR) 46 €

Ing. Zuzana Hudeková (kom. ŽPVP)   51 €          

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

Ing. Arch. Juraj Sumbal (kom. VÚP) 55 €

Ing. Katarína Jágerská (kom VÚP) 51 €

Ing. Peter Halák (kom. ŠMŠ) 32 €

RNDr. Marta Petrášová (kom. ŠMŠ) 55 €

Mgr. Rita Csenkeyová (kom. KM) 51 €

Mgr. Petra Stanová Maťašovská (kom. KM) 23 €                     

Mgr. Marcela Gbelecová (kom. BSZ) 42 €

Milan Sabo (kom. BSZ) 46 €

Ing. Petr Sedlák (kom. BSZ) 55 €

Mgr. Henrieta Valková (kom BSZ) 46 €

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

K bodu   19 - Rôzne

19.1
Ing.  Kosnáč:  Informoval  o  tom,  že  neposlankyňa  Petra  Staňová-Maťašovská  sa  vzdala
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členstva v komisii pre kultúru a médiá.

Starostka odporučila pripraviť návrh do miestneho zastupiteľstva.  

Uznesenie nebolo prijaté.

Starostka  ukončila  33.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  14,25  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.
RNDr. Jaromír Šíbl                                         ......................................................

                        v. r.
Ing. Igor Bendík           ......................................................                        
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