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

Z Á P I S N I C A
z 34.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  18. 09. 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  36. zasadnutiu MiZ 2018.

2. Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves k 30.06.2018.

3. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra
2015  o  poskytovaní  jednorazového  finančného  príspevku  pri  narodení  dieťaťa
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

4. Žiadosť spol.  ALL 4 CAR, s.  r . o. o zníženie  plochy a výšky mesačného nájmu a
vrátenie (odpočítanie) nákladov za nariadenú prestavbu.

5. Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  predaj  akcií  spoločnosti  Prima  banka
Slovensko a. s.. 

6. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.

7. Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C - KN parc. č.
2040, príp. uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k.ú. Karlova Ves.

8. Žiadosť  Dominiky  Hodákovej  o  odpustenie  nedoplatku  na  nájomnom za nebytový
priestor.

9. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom pozemku registra C - KN parc. č.
2301, k. ú. Karlova Ves a žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý
prenájom časti pozemku parc. č. 2301, k. ú. Karlova Ves.

10. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
- Pernecká 2, Špieszova 37.

11. Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul.
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12. Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov na Lackovej ul.  - E.T. B. - Eva
Baranovičová.

13. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý
prenájom nebytových priestorov na Majerníkovej 60.

14. Žiadosť občianskeho združenia Slovensky skauting, 70. zbor o prenájom nebytových
priestorov na Molecovej ul. v Karloveskom centre kultúry.

15. Prenájom  priestorov  v  Karloveskom  centre  kultúry  občianskemu  združeniu
CirKusKus.

16. Odmena predsedom komisií za 3. štvrťrok 2018.

17. Rôzne.

 

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.8.2018.

34. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 13,10 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je miestna rada uznášaniaschopná. Neskôr prišiel poslanec Šíbl. Z rokovania sa ospravedlnil
poslanec  Bendík.  Starostka  ospravedlnila  neprítomnosť  prednostu  miestneho  úradu
Drotována.

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

Zástupca  starostu  JUDr.  PhDr.  Branislav  Záhradník  (ďalej  len  „zástupca  starostu“  alebo
„Záhradník“) navrhol prerokovať ako bod 1A nový materiál pod názvom: „Návrh na zmenu
rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves na rok 2018“.
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:
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Materiál Plnenie uznesení MiZ splatných k  36. zasadnutiu MiZ 2018 uviedla starostka. 
Diskusia:   nik sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Plnenie  uznesení  MiZ
splatných k  36. zasadnutiu MiZ 2018 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 1A:
Materiál  Plnenie  uznesení  MiZ  splatných  k   36.  zasadnutiu  MiZ  2018 uviedol  zástupca
starostu a zdôvodnil predkladaný materiál.
Diskusia:  
Savčinský – pýtal sa na na priestor na futbalové ihrisko na Borskej ulici.
Starostka – išlo by o minifutbalové ihrisko preto, aby sa nemuseli robiť rozsiahlejšie búracie 
práce.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení 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 2
Materiál  Monitorovacia  správa plnenia  Programového  rozpočtu mestskej  časti Bratislava  -
Karlova Ves k 30.06.2018  uviedla starostka.  
Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál  Monitorovacia  správa
plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  k  30.06.2018 a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra  2015
o  poskytovaní  jednorazového  finančného  príspevku  pri  narodení  dieťaťa  obyvateľom
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
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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  č.  8/2015  zo  dňa  15.  decembra   2015  o  poskytovaní  jednorazového
finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 4
Materiál  Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s. r . o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a
vrátenie (odpočítanie) nákladov za nariadenú prestavbu uviedla starostka, doplnil ju zástupca
starostu JUDr. PhDr. Branislav Záhradník (ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“). .
Diskusia:  
Savčinský – je možné návrh žiadateľa akceptovať?
Záhradník – malo by to ísť do miestneho zastupiteľstva, plocha by sa mala znížiť a oprávnené
náklady preplatiť, avšak bolo by vhodné pozrieť sa aj na výšku nájmu.
Zemanová – materiál bol prerokovaný v komisii  regionálnej  politiky.  Preplatenie  nákladov
podľa zmluvy je možné pokiaľ ju poznáme, účtenky by bolo vhodné porovnať voči zmluve.
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  (odpočítanie)  nákladov  za
nariadenú prestavbu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 5
Materiál  Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  predaj  akcií  spoločnosti  Prima  banka
Slovensko a. s. uviedla starostka. 
Diskusia:  
Záhradník – miestne zastupiteľstvo schválilo tento postup v rámci rozpočtu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Vyhlásenie  verejnej
obchodnej  súťaže na  predaj akcií  spoločnosti Prima  banka  Slovensko     a.  s. a  odporúča
materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva a schváliť v alternatíve 1.

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

K bodu 6
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Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na
pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves  uviedla starostka. 
Diskusia:  
Hrádek-miestny kontrolór – dáva na zváženie či nezvýšiť doterajší nájom 1,97 €/m2.
JUDr. Darina Gullar-referentka oddelenia majetkového a podnikateľských činností (ďalej len
„JUDr. Gullar“) vysvetlila niektoré podrobnosti k materiálu.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava -
Karlova Ves  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 7
Materiál Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C - KN parc.
č. 2040, príp. uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k.ú. Karlova Ves uviedol
prednosta. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  MUDr.  Zuzany
Petrakovičovej  o odkúpenie  pozemku registra  C - KN parc.  č.  2040, príp.  uzavretie  novej
nájomnej  zmluvy  na  daný  pozemok,  k.ú.  Karlova  Ves a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 8
Materiál  Žiadosť Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový
priestor  uviedla starostka. 
Diskusia:  
Hrádek-miestny  kontrolór –  je  preukázané,  že manžel  žiadateľky(,  ktorý zomrel)  bol bez
domova, prípadne čo bolo predmetom dedičského konania?
JUDr. Gullar- vysvetlila niektoré podrobnosti v tejto veci.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Dominiky
Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

K bodu 9
Materiál Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom pozemku registra C - KN parc. č.

5



2301, k. ú. Karlova Ves a žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý prenájom
časti pozemku parc. č. 2301, k. ú. Karlova Ves uviedla starostka a doplnila ju JUDr. Gullar. 
Diskusia:  
Záhradník  –  v  komisii  finančnej  a  podnikateľskej  bolo  prerokované  a  komisia  dala
odporučenie. v tejto lokalite.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  JUDr.  Evy
Pistovičovej s manž. o nájom pozemku registra C - KN parc. č. 2301, k. ú. Karlova Ves a
žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp.  dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č.
2301, k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
podľa pripomienky v bode 3 komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 13.9.2018 .

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

K bodu 10
Materiál  Schválenie  podmienok  Obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom  nebytových
priestorov - Pernecká 2, Špieszova 37 uviedol prednosta. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Schválenie  podmienok
Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - Pernecká 2, Špieszova 37 a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 11
Materiál  Žiadosť  MUDr.  Jágerovej  Renaty  o  prenájom  garáže  na  Adámiho  ul  uviedla
starostka  a  doplnila  ju  Mgr.  Eva  Osrmanová  -  referentka  oddlenia  majetkového  a
podnikateľských činností (ďalej len „Mgr. Osrmanová“). 
Diskusia:  
Hrádek-miestny kontrolór – je  otázne, či navrhovaná cena je  cenou obvyklou, že by sa za
deväť rokov nezmenila. Zvžiť , či nedať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Starostka – odporúča upraviť dobu nájmu do roku 2020.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť MUDr. Jágerovej
Renaty  o  prenájom  garáže  na  Adámiho  ul a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva s úpravou doby nájmu do roku 2020.

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

K bodu 12
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Materiál Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov na Lackovej ul. - E.T. B. - Eva
Baranovičová  uviedla starostka a doplnila ju Mgr. Osrmanová. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytových  priestorov na Lackovej ul.  -  E.T. B. -  Eva Baranovičová a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 13
Materiál  Žiadosť  Súkromnej  základnej  umeleckej  školy,  Prokofievova  5,  Bratislava  o
dlhodobý prenájom nebytových priestorov na Majerníkovej 60 uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil

Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Súkromnej
základnej  umeleckej  školy,  Prokofievova  5,  Bratislava  o  dlhodobý  prenájom nebytových
priestorov  na  Majerníkovej  60 a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 14
Materiál Žiadosť občianskeho združenia Slovensky skauting, 70. zbor o prenájom nebytových
priestorov na Molecovej ul.  v Karloveskom centre kultúry  uviedla  starostka a doplnila  ju
Mgr. Osrmanová. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  občianskeho
združenia Slovensky skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na Molecovej ul. v
Karloveskom  centre  kultúry  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

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

K bodu 15
Materiál  Prenájom  priestorov  v  Karloveskom  centre  kultúry  občianskemu  združeniu
CirKusKus  uviedol prednosta. 

7



Diskusia:  
Savčinský – zmluva sa mení alebo predlžuje? 
Ing. Kosnáč-vedúci organizačného oddelenia – každý rok bola zatiaľ nová zmluva.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prenájom  priestorov v
Karloveskom  centre  kultúry  občianskemu  združeniu  CirKusKus a  odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

K bodu 16
Materiál Odmena predsedom komisií za 3. štvrťrok 2018  uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Odmena predsedom komisií 
za 3. štvrťrok 2018 a a schvaľuje odmenu predsedom komisií za 3. štvrťrok 2018 nasledovne:

JUDr. PhDr. B. Záhradníkovi  .….  678 €

Mgr. P. Buzášovi  ..........................    0 €

Mgr. L. Poláchovej ……………...     0 €

Ing. P. Martinickému  ...................  370 €

Mgr. R. Savčinskému  .................       0 €

Ing. D. Záhradníkovej .................   370 €

Ing. P. Lenčovi      .......................   616 €

Mgr. J. Labudovi    ......................   370 €

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

K bodu   1  7   - Rôzne

17.1
Starostka ústne informovala o tom, že plánuje do miestneho zastupiteľstva predložiť materiál
ktorý sa týka menovania Anny Paučovej do funkcie vedúcej Karloveského športového klubu
alebo  do  vymenovania  nového  vedúceho  Karloveského  športového  klubu  miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Starostka odporučila pripraviť návrh do miestneho zastupiteľstva.  
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Uznesenie:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie informáciu starostky o zámere
predložiť materiál týkajúci sa menovania vedúceho príspevkovej organizácie   Karloveského
športového klubu  do miestneho zastupiteľstva.

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

17.2
Poslanec Savčinský Informoval o materiáli, ktorý prerokovali na komisii školstva, mládeže a
športu  11.9.2018 týkajúci sa rekonštrukčných prác, ktoré prebiehali počas letných mesiacoch
v školách a o ďalších plánovaných rekonštrukciách a dáva na zváženie, či dať informáciu aj
do miestneho zastupiteľstva.  

Uznesenie nebolo prijaté.

Starostka  ukončila  34.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  14,21  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.
Mgr. Ing. Anna Zemanová           ......................................................                        
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