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Začiatok: 17.10 hod.  
 
 
 
OTVORENIE ZASADNUTIA MiZ 

     Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, starostka Mestskej  

     časti Bratislava – Karlova Ves: 

 

     Je 19. august 2014. 

     Otváram 14. mimoriadne zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Karlova Ves.  

 

     Vítam vás, panie poslankyne, pánov poslancov na 

dnešnom rokovaní, takisto vedúcich oddelení a referátov 

Miestneho úradu. 

 

     Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej 

listine konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.      

 

     Na toto mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva sa 

písomne ospravedlnili: 

- pani poslankyňa Mgr. D. Hladká 

- pán poslanec Ing. L. Bartoš 

- pán poslanec Š. Turan 

- pani poslankyňa Ing. P. Nagyová Džerengová. 

Neskôr príde pán poslanec Ing. P. Kapusta. 

 

 

 

SCHVÁLENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A PROGRAMU ROKOVANIA MiZ 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Za overovateľov zápisnice navrhujeme; organizačné tu 

pripravilo pani Nagyovú Džerengovú, ale nie je tu.  
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     Takže nasleduje  

pani poslankyňa Ing. Z. Volková a  

pán poslanec Mgr. M. Zajac.  

  

     Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby menovaní 

poslanci boli overovateľmi zápisnice z dnešného rokovania?  

Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:           17 poslancov. 

     Za:                 16 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           1 

 

 

     Teraz nasleduje schválenie návrhovej komisie. 

     Rovnako ako pri overovateľoch navrhujem aby, tak ako 

sme sa dohodli poslancov podľa poradia; čiže v poradí od 

zadu je to pán poslanec Čupka, pani poslankyňa Hulajová, 

a pán poslanec Chabada.    

 

     (Vyjadrenie p. poslanca Ing. V. Čupku k návrhu.)  

     To závisí od poslaneckého zboru.  

     (Vyjadrenie p. poslanca Ing. V. Čupku – Ing. Žiačik.) 

     Áno, Takže dobre, takže pán poslanec Žiačik.  

     Pani poslankyňa Hulajová, nech sa páči. 

     (Vyjadrenie p. poslankyne Mgr. Ľ. Hulajovej k návrhu.) 

     Dobre.  

 

Takže máme tu:  

- pán poslanec Ing. S. Žiačik 

- pani poslankyňa PhDr. A. Schinglerová  

- a pán poslanec Doc. MUDr. J. Chabada, CSc. 

 

     Takže poprosím vás, hlasujte o návrhovej komisii. 
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     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

 Prítomní:             16 poslancov. 

     Za:                   14 

     Proti:                 0                

 Zdržal sa:             2 

     Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená. 

 

 Poprosím členove návrhovej komisie, aby zaujali miesta 

určené pre návrhovú komisiu. 

     A vás poprosím, aby ste návrhovej komisii predkladali 

návrhy výlučne písomne.   

 

     Predseda návrhovej komisie alebo určený člen návrhovej 

komisie po prerokovaní príslušného bodu prečíta návrh 

v takom znení v akom ho dostal a potom následne všetci 

traja členovia podpíšu, potvrdia tento návrh svojimi 

podpismi. 

 

 

     Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz pristúpime 

k schváleniu programu dnešného zasadnutia. 

 

     Program zasadnutia máte v pozvánke:  

 

Otvorenie zasadnutia MiZ 

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

a programu rokovania MiZ 

 

1. Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na  
Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej 

teplárenskej, a.s. 

 

2. Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu  
   nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ Veternicová  
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   20, Bratislava 

 

Interpelácie 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

     Sú nejaké pripomienky k programu? 

     Nech sa páči, pani poslankyňa Grey. 

 

 

Poslankyňa Prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

     Ďakujem pekne. Ja navrhujem, keď teda už sme sa tu 

stretli, že by sme potom dali ako 3. bod - Interpelácie 

poslancov. Ďakujem. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem.  

 Nikoho viac nevidím prihláseného. 

 Tak poprosím, najprv hlasujeme o návrhu pani 

poslankyne Grey, čiže zaradiť ďalší bod, a to sú 

interpelácie poslancov.  

     Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:          16 poslancov. 

     Za:                13 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          3 

 Tento bod prešiel. 

 

 

     Teraz poprosím, aby ste hlasovali o programe ako o 

celku, čiže aj s tým bodom, ktorý už bol odsúhlasený. 

     Poprosím vás, hlasujte. 
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     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     Prítomní:           18 poslancov. 

     Za:                 18.   

     Čiže program dnešného rokovania bol schválený. 

 

     Teraz pristúpime k bodu č. 1. 

 

 

 

BOD 1: 

Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej 

teplárenskej, a.s. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Náš úrad tento bod predkladá na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva na oddlženie školy už 6-krát.  

 

     Tento návrh ráta s úhradou istiny a nie so zaplatením 

penále. Úrad dal spracovať energetický posudok, ktorý je aj 

prílohou tohto materiálu.  

 

     Ja som ešte zabudla privítať pani riaditeľku 

Golajsovú, ktorá tu je na začiatku; ja sa ospravedlňujem, 

som si nevšimla. Tak som rada, že pani riaditeľka prišla, 

aby poprípade mohla odpovedať na otázky.    

 Takže poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Ďakujem. Takže pani starostka vlastne už načrtla tie 

hlavné body tohto uznesenia. Ako už bolo povedané pani 
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starostkou, tak my chceme BAT-ke uhradiť iba istinu. To 

znamená my chceme potom následne rokovať o penále.  

 

     Tá istina k dnešnému dňu je 139 479,92 Eur.  

     Z toho penále, alebo vlastne v tejto sume, pokiaľ by 

sme mali zaplatiť celú sumu, penále by činilo 14 038,81 

Eur. To znamená, my chceme uhradiť spoločnosti BAT za tento 

dlh iba tú istinu a o penále budeme rokovať.  

 

     V druhej časti tohto uznesenia berieme na vedomie 

informáciu o dlhoch ostatných základných škôl a materských 

škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti. Tieto údaje 

spracovávame pre dohadovacie konanie. Pokiaľ vidíme, že 

škola má finančné problémy, spracujeme podklady. A preto 

vlastne tá komunikácia bola dávno pred týmto 

zastupiteľstvom. Bola ešte v máji s tým, že sme si 

aktualizovali tieto údaje; a to máte v časti B tohto 

uznesenia.  

 

     Pani kontrolórka urobila kontrolu, resp. pripravila 

návrh opatrení. A o tejto časti sa zmieňuje časť C 

uznesenia, takže my navrhujeme tiež schváliť túto správu 

pani kontrolórky. 

 

     V časti D schvaľujeme, alebo navrhujeme schváliť 

„Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 

a Majerníková 62“ s tým, že tento energetický audit bol 

vykonaný v dvoch častiach. Najprv bol vykonaný energetický 

audit, ešte myslím pred dvoma rokmi. Bolo to na podnet pána 

poslanca Žiačika. A teraz my sme nechali spracovať 

energetický audit aj tej druhej budovy.  

 

     Chcem upozorniť, že materiál obsahuje aj výpočet 

investičných akcií alebo opravných akcií, ktoré sme robili 

či už na budove 60-tky, alebo 62-jky.  
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     A posledná veta, alebo takmer posledná veta tohto 

materiálu je, že 30. júla 2014 sme požiadali Ministerstvo 

životného prostredia o dotáciu. My sme chceli budovu 60-

tku, to znamená tam kde sú subjekty školského zamerania; 

teda budovu na prenájom, kde by sme chceli vymeniť všetky 

okná. Pokiaľ by sa nám podarilo dostať túto dotáciu, tak 

potom by sme nevymenili len túto 62-jku, ktorá iž teraz 

finišuje s pár výnimkami, ale by sme chceli vymeniť aj 60-

tku, aby naozaj tie úspory na energii boli dostatočné a aby 

to malo celé zmysel.  

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Schinglerová. 

 

 

Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

     Ja by som dala návrh na zmenu uznesenia k tomuto bodu. 

     Obsahovo sa nemení vôbec nič oproti pôvodne 

predloženému Miestneho úradu, len sa formálne upravili 

odseky. 

     A celý ho potom prečítam, keď sa budú čítať uznesenia.  

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, pán poslanec Záhradník. 

 

 

Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

     Ďakujem pekne. Chcel by som s kolegom Bendíkom 

predložiť návrh na zmenu uznesenia v časti A a B s tým, že 
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teda uznesenie pod bod bodom C, D a E by zostávali ako 

v pôvodnom návrhu. Pokúsim sa stručne vysvetliť. Ten návrh 

predkladáme písomne. 

 

      Myslím, že mnohí poznáme túto kauzu; že je treba 

prijať nejaké riešenie, ktoré efektívne pomôže nielen škole 

ale aj vyrieši vzťahy voči iným školám. Tak dva takéto 

okruhy problémov boli, ktoré nás v minulosti k tejto téme 

zaujímali.  

 

     Mali sme ten názor, že nie je vhodné oddlžovať len 

jednu školu, že spravodlivé by bolo oddlžiť aj zostávajúce 

dve školy, ktoré vykazujú nedoplatky voči Bratislavskej 

teplárenskej, aj keď teda v menších výškach. 

 

     Takže náš návrh je, aby sa poskytla finančná výška 

nielen pre Základnú školu A. Dubčeka vo výške 139 tisíc Eur 

ako je navrhované, ale aj pre Spojenú školu ZŠ a Gymnázium 

na Tilgnerovej 14 vo výške 42 545 Eur, čo sú vlastne 

záväzky po lehote splatnosti voči Bratislavskej 

teplárenskej, ktoré ste nám predložili.  

 

     A ďalej takisto finančnú výpomoc pre ZŠ na Karlovej 61 

vo výške 40 216,74 Eur. To sú takisto nesplatené faktúry 

voči Bratislavskej teplárenskej mimo faktúr za teda buď 

úroky z omeškania alebo storno. 

 

     Keďže doteraz sme okrem verbálnych deklarácií o tom, 

že BAT-ka pristúpi k odstúpeniu penále nedostali relevantný 

podklad alebo vyjadrenie zástupcov BAT-ky. 

 

     Že skutočne dôjde k tomu, že ak uhradíme vcelku všetky 

dlžné čiastky, ktoré sú tu uvedené, takže dôjde 

k odpusteniu penále alebo úrokov z omeškania. 
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     Tak navrhujeme v našom uznesení, aby schválenie týchto 

finančných prostriedkov pre uvedené tri školy v tých 

výškach ktoré som spomenul, prebehlo do troch pracovných 

dní, keď dôjde k nadobudnutiu účinnosti Dohôd o urovnaní 

medzi školami a Bratislavskou teplárenskou, ktorých obsahom 

bude záväzok dlžníkov uhradiť dlžné čiastky vo výške 

schválenej finančnej výpomoci a zároveň záväzok veriteľa, 

teda Bratislavskej teplárenskej, stornovať všetky vystavené 

faktúry na úroky z omeškania alebo penále, ako aj vzdať sa 

všetkých nárokov na sankcionovanie predmetných škôl 

z dôvodu omeškania úhrad k termínu uzavretia Dohôd 

o urovnaní.  

 

     Predpokladám, že to je to, čo ste teraz verbálne 

deklarovali, že keď budete mať schválené uznesenie, že BAT-

ka pristúpi k odpusteniu týchto penále. Myslím si, že je to 

korektné, lebo dostane úhradu za všetky tri školy v plnej 

výške k tomu dňu kedy sa tie dohody o urovnaní schvália. 

 

 

     V bode B navrhujeme takú zmenu, keďže nám pani 

starostka nesplnila uznesenie tak ako sme ho žiadali; to 

znamená žiadali sme informáciu o aktuálnom dlhu k 31. 5., 

bola nám predložená informácia o dlhoch k 31. 5. za všetky 

školy s výnimkou ZŠ A. Dubčeka, kde je ten stav k 8. 8.  

 

     Všimli sme si oproti predchádzajúcemu zastupiteľstvu, 

že sa vám podarilo zhruba 25 000 Eur zaplatiť z dlžných 

čiastok tejto školy, to znamená že je istá disproporcia 

medzi tým čo dali ostatné školy a domnievame sa, že môžu 

vzniknúť dlžné faktúry aj na iných školách po termíne 31. 

5.  

 

     Preto by sme chceli poprosiť pani starostku, aby nám 

predložila informáciu o aktuálnych dlhoch základných škôl 



 
 
 
                                                                                           14. mim. zasad. MiZ B-KV 19.08.2014   

12 

a materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti 

jednotne k 31. 8. A vlastne predložiť ak návrh na úhradu 

zostávajúcej časti dlhov škôl voči Bratislavskej 

teplárenskej v prípade že sa objavia ešte neuhradené 

faktúry.  

 

     Takisto si dovoľujeme v bode b) požiadať pani 

starostku, aby na najbližšie rokovanie miestneho 

zastupiteľstva predložila návrh na zmenu rozpočtu mestskej 

časti na rok 2014, ktorého obsahom bude návrh na úsporu 

v čerpaní bežných výdavkov mestskej časti v roku 2014 vo 

výške minimálne 50 % z celkovej čiastky poskytnutej 

z rezervného fondu na oddlženie základných škôl 

a materských škôl voči dodávateľovi tepla. 

Ďakujem pekne. 
 
 
 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. 

     K bodu B, dole je napísané dlh k 8. 8. Spojená škola 

Tilgnerová aj Karloveská. Dole je to uvedená.  

     Dôvodová správa dolu sú presne udané sumy, ktoré nám 

k tomuto istému dátumu všetky školy dali; hneď na prvej 

strane tabuľka. 

     A poprosím pani Jurkovičovú, aby vysvetlila. 

 

     A ešte by som chcela aj odpoveď na to, či už majú 

vyúčtované tie faktúry, tie vyúčtovania, pretože ak školy 

dostanú vyúčtovania za minulý rok, sú tam preplatky. A oni 

potom tieto školy každý rok sú v tomto období takto. 

V septembri dostanú preplatky a sú na nule, teda na nule 

alebo v nejakom.  

 

     Čiže my by sme vás ihneď informovali keby bol takýto 

stav. Ale ako nemám vôbec s týmto problém, ale potrebujem 
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od pani Jurkovičovej vedieť, či už boli tie vyúčtovania vo 

všetkých školách. 

 

 

Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie MÚ: 

     Áno, už prebehli. Je tam dlh aktuálny, ktorý máme 

z BAT-ky k 8. 8. To je aktuálny dlh tých dvoch škôl; môžem 

to potom aj vydokladovať.  

     Tilgnerová má 38 798,27 Eur; to je aktuálny  z BAT-ky 

k 8. 8.  

 

     Karloveská 61 má 50 243,97 Eur, ale v tom je skoro 7 

tisíc; mám presne to číslo, len musela by som si to tu 

teraz zrátať, 6 700 Eur sú penále. To je aktuálne číslo, 

ktoré je teraz.  

 

     To už je po zúčtovaní, čiže všetky preplatky toto už 

je vyúčtovanie. Takýto je aktuálny dlh.       

     U Tilgnerovej penále nie sú. To je čistý dlh bez 

penálov, tých 38. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Pán poslanec myslel tabuľku, ktorú máte tam ďalej 

a vychádzal asi z tých čísiel, ktoré sú ďalej. 

 

 

Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie MÚ: 

     Áno, to je k 31. 5. zo školy. A aktuálna tabuľka? 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Toto spravili, toto poslali k 8. 8. A toto účtovníčky 

nevedeli vydokladovať iba takto. Čiže všetky veci, ktoré 

účtovníčky dali, všetky sme vám predložili. A pani 
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riaditeľky k 8. 8. všetky na rovnako dali tento stav dlhu 

tak ako bolo v uznesení dané. 

 

 

Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie MÚ: 

     Ale z BAT-ky aktuálny je v tej prednej tabuľke tej 

dôvodovej správy. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Čiže ešte sme to konzultovali aj s BAT-kou? 

 

 

Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie MÚ: 

     Áno. Ale môžem vyčísliť, mám penále. Mne to takto 

dali. Ale sú penále, ja som ich potom požiadala, už bolo 

toto spracované, že nech mi vyčíslia penále. Preto hovorím, 

Tlgnerová penále nemá, ale Karloveská 61 penále má tých 6 

tisíc; presne vám aj nadiktujem číslo koľko mám úroky 

z omeškania: 4 391,90 Eur a plus 1 437,63 Eur. To sú penále 

61-tky.   

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Žiačik.  

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Ja vzhľadom k tomu, že tento 

návrh je obsiahly a sme ho nemali možnosť čítať predtým, 

navrhujem 10-minútovú prestávku po dohode aj s pánom Čupkom 

aj tuto s kolegami zo SMER-u. Čiže by som poprosil teda 10-

minútovú prestávku, aby sme si to prešli. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. 

 Ale má niekto ten návrh? Ani ja ho nemám. 

     (Poznámka pána poslanca Ing. I. Bendíka.) 

     Ahá, čiže tá prestávka, pán poslanec Bendík je 

k niečomu, lebo si to musíme pozrieť.  

 

     Nakoniec možno by bolo korektnejšie, keby sa to včera 

večer poslalo všetkým poslancom a boli by si to 

preštudovali. Takže potom budeme pokračovať v diskusii. 

     Je 17.35 hod, tak 17.45 hod. sa stretneme tu. 

     Neodchádzajte.  

     Ale nevidíme ten návrh.  

 Viete čo, takto:  

     Ja odporúčam teraz prerušiť, kým rozmnožia a donesú 

sem, dáme bod číslo 2 a potom sa vrátime k tomuto bodu. 

Dáme 10-minútovú prestávku, pozrieme si to a budeme potom 

pokračovať v tomto bode.  

 Neviem, to iba navrhujem. 

 Pán poslanec Žiačik, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Tie návrhy myslím sú dva, potrebujeme to tu v klube 

prerokovať.  

     A prihováral by som sa za návrh pani starostky, 

prerokovať teraz bod 2 a vrátiť sa k tomuto bodu 1. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á :  

     Dobre.  

     Takže prerušujem tento bod číslo 1 a vrátime sa k nemu 

až budeme mať materiály.  

 A otváram bod číslo 2. 
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BOD 2: 

Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu 

nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ Veternicová 20, 

Bratislava 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Tento materiál sme už mali na rokovaní. Bohužiaľ, 

vtedy nebol odhlasovaný, pretože je to prípad osobitného 

zreteľa, čiže je tam treba 15 hlasov; čiže osobitný  

zreteľ. Tam vtedy bolo 14 hlasov. Bola nadpolovičná väčšina 

ale na osobitný zreteľ je treba 15 hlasov. 

 

 Čiže jedná sa o pani Zeliskovú, ktorá má kuchyňu tuná 

na Cirkevnej škole a tam aj varí. A u nás vydáva na 

Veternicovej stravu a má tam tú jedáleň prenajatú. 

 Takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Ak nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu, 

aby predniesla návrh na uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S,. Ž i a č i k 

     Návrh na uznesenie je tak ako je predložený: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

     po A. s c h v a ľ u j e  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v aktuálnom znení predĺženie nájmu – výdajňa školských 

obedov v Základnej škole Veternicová 20, Bratislava, 

žiadateľke pani Gizele Zeliskovej, Bílikova 20, Bratislava, 

IČO: 43684327, za účelom zabezpečenia stravovania žiakov 

a zamestnancov školy dovozom a výdajom stravy s nájomným 
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1,00 Eur za rok + energie, s dĺžkou trvania nájomného 

vzťahu do 31. 7. 2016. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

Termín: 31. 08. 2014. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem.     

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomní:         19 poslancov. 

     Za:               19 

     Konštatujem, že tento návrh bol schválený. 

 

 Teraz pristúpime k bodu číslo 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Interpelácie 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á :  

     Nech sa páči. 

     Nech sa páči, prihlásená je pani poslankyňa Grey. 

 

 

Poslankyňa Prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

     Ďakujem pekne. Ja som dostala sťažnosť od obyvateľov 

Veternicovej ulice, že sa tam začalo budovať parkovisko na 

mieste trávnatej plochy.  
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     A pýtajú sa: 

- z akého rozhodnutia sa začalo to budovanie parkoviska, 

- prečo práve na mieste trávnatej plochy, 

- kto vydal stavebné povolenie, 

- prečo obyvatelia priľahlých domov neboli prizvaní  

  k tomuto rozhodovaniu a  

- ako sa bude Miestny úrad snažiť riešiť túto situáciu? 

Podávam písomne.  

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, má ešte niekto niečo do bodu 

interpelácie?  

     Ak nie, ukončujem tento bod.  

 

 A teraz vyhlasujem prestávku do 17.50 hod. a budeme 

pokračovať v rokovaní v bode číslo 1.    

     (Prestávka.) 

 

 

 

     Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

     budeme pokračovať v rokovaní nášho zastupiteľstva. 

 

     Poprosím vás, aby ste zaujali miesta a mohli sme 

rokovať. 

 

     Takže vrátime sa k bodu č. 1, pokračujeme v diskusii. 
 
 
     Všetky poslanecké kluby dostali tieto návrhy. 

     Takže, nech sa páči, pán poslanec Záhradník je 

prihlásený. 
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Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k :  

 Ďakujem pekne.  

     Ja by som chcel ešte v autoremedúre po tom čo sme si 

vlastne vysvetlili tú aktuálnu výšku finančných záväzkov, 

ktoré majú školy, tak ako nám potvrdila aj pani 

Jurkovičová,  

     upraviť v tom našom návrhu výšku čiastky pre Spojenú 

školu ZŠ Tilgnerova 14 na 38 798,27 Eur.  

     To je aktuálna výška, tak ako máte v materiáli. Škola 

nie je penalizovaná, tak je tam celá čiastka neuhradených 

záväzkov bez penále.   

 

     A zmenu pri ZŠ na Karloveskej 61; tam je aktuálna 

výška 44 414,44 Eur.  

     Toto by som navrhol v autoremedúre. 

 

 

     A ešte jednu poznámku, na ktorú ma upozornil kolega 

Kesely; v tom texte uznesenia, keď si pozriete vetu, že 

s termínom úhrady do 3 pracovných dní, vypustili by sa 

slová „za predpokladu“ a nahradili by sa „odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Dohôd“.  

 

     Ide o to, aby bola úplne právna istota aj pre BAT-ku, 

že v prípade ak odsúhlasí dohody o urovnaní, odpustí 

penále, že už bez toho aby sa muselo stretávať 

zastupiteľstvo dôjde k reálnej rýchlej úhrade všetkých 

dlžných čiastok ktoré majú školy a my budeme mať istotu, že 

školy do nového školského roku vstupujú oddlžené vo vzťahu 

k dodávateľovi tepla. Ďakujem. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 
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Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel požiadať pani 

Schinglerovú, keby mohla stiahnuť, keby teda pouvažovala 

o tom, že či svoj návrh nestiahne, pretože ten náš návrh 

rieši oddlženie komplexne všetkých škôl nielen jednej. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom nasleduje pán poslanec Žiačik.    

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Navrhujem ukončiť diskusiu. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. 

 Nikto nebol prihlásený, takže nebudeme o tom hlasovať. 

 Ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. Ž i a č i k  

     Takže sú tu dva návrhy na zmenu uznesenia.  

 

     Prvý návrh predniesla pani poslankyňa Schinglerová. 

Čiže návrh na zmenu uznesenia k bodu č. 1 – poskytnutie 

finančnej výpomoci pre Základnú školu A. Dubčeka na 

Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej 

teplárenskej, a.s. 

     Máte všetci tento návrh?  

     (Áno.) 
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     Takže návrh je tak, ako ho majú všetci predložený 

písomne: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

     po A. schvaľuje 

poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej 62 vo výške 139 479,92 Eur, na úradu dlžných 

záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, a.s., 

z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

s podmienkou, že Bratislavská teplárenská, a.s., nebude 

požadovať úhradu penále, 

správu o náprave nepriaznivej finančnej situácie a návrh na 

jej odstránenie podľa odporúčaní miestnej kontrolórky, 

„Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 

a Majerníkova 62“. 

 

     po B. berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom dlhu základných a materských škôl k 

31. 5. 2014 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. 

 

     po C. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať.  

Termín: ihneď. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            18 poslancov. 

     Za:                   5 
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     Proti:                0 

 Zdržal sa:           13 

     Konštatujem, že návrh nebol schválený.   

 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla ďalší návrh. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. Ž i a č i k  

     Ďalší návrh je spoločný návrh od pána poslanca Bendíka 

a Záhradníka. 

     Je to návrh na zmenu uznesenia miestneho 

zastupiteľstva v časti A a B. 

     Ostatné návrhy uznesenia C, D a E zostávajú pôvodné.  

 

 

1. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves 
 

A. s c h v a ľ u j e   poskytnutie finančnej výpomoci:  

- pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62 vo výške 

139 479,92 Eur 

- pre Spojenú školu ZŠ a Gymnázium na Tilgnerovej 14 vo 

výške 38 798,27 Eur 

- pre ZŠ na Karloveskej 61 vo výške 44 414,44 Eur 

 

na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, 

a.s. z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves s termínom úhrady do 3 pracovných dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Dohôd o urovnaní medzi školami 

a Bratislavskou teplárenskou, a.s., ktorých obsahom bude 

záväzok dlžníkov uhradiť dlžné čiastky vo výške schválenej 

finančnej výpomoci a záväzok veriteľa stornovať všetky 

vystavené faktúry na úroky z omeškania alebo penále, ako aj 

vzdať sa všetkých nárokov na sankcionovanie predmetných 

škôl z dôvodu omeškania úhrad k termínu uzavretia Dohôd 

o urovnaní.  
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B. ž i a d a  

 

a) starostku predložiť informáciu o aktuálnom dlhu ZŠ a MŠ  

   v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti k 31. 8.  

   2014 a predložiť na najbližšie rokovanie miestneho  

   zastupiteľstva návrh na úhradu zostávajúcej časti dlhov  

   škôl voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.     

 

b) starostku predložiť na najbližšie rokovanie miestneho  

   zastupiteľstva návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti na  

   rok 2014, ktorého obsahom bude návrh na úsporu v čerpaní  

   bežných výdavkov mestskej časti v roku 2014 vo výške  

   minimálne 50 % z celkovej čiastky poskytnutej z rezerv- 

   ného fondu na oddlženie základných a materských škôl  

   v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Karlova Ves   

   za účelom riešenia dlhodobo neriešených problémov pri  

   úhradách za dodávky tepla.  

 

A pôvodné návrhy uznesenia: 

 

C. s c h v a ľ u j e  

správu o náprave nepriaznivej finančnej situácie a návrh na 

jej odstránenie podľa odporúčaní miestnej kontrolórky. 

 

D. s c h v a ľ u j e  

„Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 

a Majerníkova 62“. 

 

E. s p l n o m o c ň u j e  

starostku v predmetnej veci konať. 

Termín: 31. 08. 2014. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. 
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 Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            19 poslancov. 

     Za:                  19 

 Tento návrh bol schválený. 

 

     Čiže mali by sme ukončiť zastupiteľstvo. 

 

     Ale prišla na dnešné zastupiteľstvo pani Mária 

Rutkayová a chcela by vystúpiť.  

 Tak teraz dám hlasovať, či dáte slovo pani Rutkayovej, 

aby mohla vystúpiť na dnešnom rokovaní. 

 Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte.   

 

     (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomní:            17 poslancov.  

     Za:                  15 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2 

     Takže pani Rutkayová, môžete vystúpiť.  

 

     V zmysle rokovania zastupiteľstva máte 5 minút. 

     Téma: Návrh na ochranu osobností, tu prítomný Mgr. 

Labuda; asi nejaký problém. 

 Takže nech sa páči, pani Rutkayová. 

 

 

OBČIANKA: Mária  R u t k a y o v á  

 Ja by som prosila o ochranu osobnosti podľa § 13 OZ, 

pretože tu prítomný pán Mgr. Labuda, poslanec za 

Majerníkovu ulicu, ktorý už tam nebýva, všetkých nahovára, 

kto tam býval, aby mi robili zlé. Stále sú odpočúvané moje 

telefóny, už aj internet.  
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     Čiže ja keď chcem niečo, musím vyjsť von.  

     Telefón, moja pevná linka vypíše, že telefón je 

odpočúvaný.  

     Proste chcem už aj spať, lebo predal byt Rómovi, ktorý 

mi robí zlé. A všetci, čo tam bývali, prosím mi museli 

robiť zlé. 

 

 Tak preto ja žiadam o ochranu osobnosti, aby tu 

prítomný pán Mgr. Labuda už prestal proti mne robiť zlé. Ja 

som nič neurobila. Ďakujem. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. 

 Takže nikto viac nie je prihlásený. 

 Neviem, či chcete pán poslanec, niečo povedať na toto? 

Či chcete odpovedať? Nechcete. 

 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MiZ 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Týmto bodom sa ukončuje naše dnešné mimoriadne 

rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

 

 Ďakujem vám za aktívnu účasť a prajem vám príjemný 

zbytok leta. 

 

 

(Ukončenie o 18,05 hod.) 

 

                       x             x 
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.........................      ............................ 

prednosta JUDr. R. Velček      starostka Ing. I. Hanulíková  

 

 

OVEROVATELIA:  

poslankyňa Ing. Z. Volková     ............................ 

poslanec Mgr. M. Zajac         ............................ 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. .......................... 

 


