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             ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM  

 

25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, konaného dňa 17. júna 2014 vo 

veľkej zasadacej miestnosti na prízemí na Námestí sv. 

Františka 8. 
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Začiatok: 9.00 hod. 

 

 

OTVORENIE ZASADNUTIA MiZ  

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

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves: 

     Dobrý deň.  

     Je 17. júna a  o t v á r a m   25. zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

     Vítam vás všetkých panie poslankyne, páni poslanci, 

hostí, obyvateľov, vedúcich jednotlivých referátov na 

Miestnom úrade, zástupcov médií. 

     Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej 

listine konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 Ešte také informácie pred schvaľovaním programu: 

     Obed je naplánovaný tuná v ZŠ cirkevnej o 13.15 hod.  

     Od 16.00 – 16.30 hod. sú vystúpenia obyvateľov.  

 

     Ďalej máte na stole ešte nejaké materiály, ktoré 

dodatočne prišli až potom keď už vám boli odoslané.  

     A je to k bodu 39 - Žiadosť o dotáciu Kláštor 

minoritov na projekt „Detský letný tábor“. Dodali zoznam 

účastníkov. To je jedna vec, ktorú tam máte.    

     Ďalej k bodu 47 – Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová 

na projekt „Vydanie knihy pre deti“. Je tam recenzia 

k časopisu Bibiána. 

     Takže toto máte všetko na stole k tomuto.  

     Nech sa páči, pán poslanec Zajac.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ešte na stôl som dal informáciu k k bodu číslo 1: 

Informáciu od pani riaditeľky ZŠ Karloveská 61; je to tiež 

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

 Dobre. Takže to je ďalšia informácia na stole.  

 

     Na dnešné rokovanie sa ospravedlnili; neúčasť nikto a 

s tým, že prídu neskôr: 

pani poslankyňa Ing. P. Nagyová Džerengová, 

pán poslanec Ing. S. Žiačik, pán poslanec doc. MUDr. J. 

Chabada a pani poslankyňa Mgr. Ľ. Hulajová; títo poslanci 

sa ospravedlnili, že prídu na zasadnutie neskôr.  

Inak nikto iný ospravedlnený nie je.  

     Nech sa páči, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Mne písala pani MUDr. D. Čahojová, a myslel som, že 

písala aj vám. 

 

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

     Mne nie, nepísala. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Mám ich ospravedlniť, že prídu neskôr s pani 

poslankyňou Ing. Z. Volkovou.  

 

 

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

 Čiže pani poslankyňa Čahojová a pani poslankyňa 

Volková. Lebo ono toto treba písať buď na organizačné alebo 

mne; čiže prídu neskôr. Dobre 

 Teraz pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice 

a návrhovej komisie. 

 

 

SCHVÁLENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A PROGRAMU ROKOVANIA MiZ 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Za overovateľov navrhujeme schváliť 

pani poslankyňu Mgr. Janu Sekáčovú 

pani poslankyňa PhDr. Alenu Schinglerovú.  

Nasledujú tak, ako sme sa dohodli postupne. 

 Ideme hlasovať o overovateľoch zápisnice.  

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

     Prítomní:      15 poslancov. 

     Za:            15. 

     Overovatelia zápisnice sú schválení.  

 

 Teraz nasleduje schválenie návrhovej komisie. 

 Opäť postupujeme tak, ako sme sa dohodli na 

zastupiteľstve, čiže podľa poradia, ale poslanci idú od 

zadu. Čiže nasleduje pán poslanec Chabada, Hulajová, Čupka; 

a ani jeden tu nie je. Hovorím ako to nasleduje, ako 

organizačné oddelenie pripravilo postupnosť.  

 

     Takže nasleduje pán poslanec Žiačik – nie je tu, pán 

poslanec Záhradník, pani poslankyňa Záhradníková – nie je 

tu.  

     Čiže pán poslanec JUDr. PhDr. B. Záhradník.  

     Ideme ďalej. Pán poslanec Mgr. M. Zajac, pani 

poslankyňa Ing. Z. Volková – tu nie je, pán poslanec Š. 

Turan – musí o 12.00 hod. odísť, pán poslanec RNDr. J. 

Šíbl, PhD. 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Nemám s tým problém, len aby neboli z jedného košiara. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ako? Ste nezávislí  spravodlivo rozhodujete, ja s tým 

nemám problém. Ako takto sme si určili, ale budete tam 

spravodlivo zastupovať, takže nemáte ani vy s tým problém.  

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Nemám s tým problém. 

 

 

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

     No, vidíte, je to jasné. Idú všetci z jedného košiara: 

pán poslanec Záhradník, pán poslanec Zajac a pán poslanec 

Šíbl. 

 Čiže ešte dávame hlasovať.  

 Poprosím, hlasujte o návrhovej komisii. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:       15 poslancov. 

 Za:             15. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby sa odobrala k stolíku 

pre návrhovú komisiu. 

 

 Poprosím vás, aby ste návrhy návrhovej komisii 

predkladali písomne; tlačivo máte tuná na tomto malom 

stolíku. 

 

     Potom predseda alebo jeden člen návrhovej komisie 

prednesie návrh na uznesenie. 

 

 A potom by som poprosila, aby členovia návrhovej 

komisie vždy tento návrh potvrdili tromi podpismi.  

 

 Skrutátorom bude pán Mgr.Špejl a pán Beňo, keď by sme 

potrebovali nejaké spočítavania. Čiže toto sú zamestnanci 

miestneho úradu. 
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 Teraz chcem ospravedlniť na celé zasadnutie pána 

poslanca Mgr. J. Kadnára, ktorý z vážnych rodinných dôvodov 

nemôže prísť. 

     A neskoršie príde pán poslanec Ing. V. Čupka. 

 Takže tie komisie poschvaľované. 

 

 Teraz pristúpime k programu dnešného rokovania. 

 Program ste obdržali v pozvánke: 

 

Otvorenie zasadnutia MiZ 

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

a programu rokovania 

 

1. Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej 

teplárenskej, a.s.  

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

číslo ../2014 o zriadení materskej školy Majerníkova 

60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity 

financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves 

3. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

a volebných obvodov Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves vo volebnom období rokov 2014 – 2018 

4. Plnenie uznesení MiZ splatných k 25. zasadnutiu MiZ 

2014 

5. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. 

zasadnutiu MiZ 2014 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

k pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy v oblasti telesnej kultúry 

8. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves za obdobie január – apríl 2014 
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9. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod 

garážami, k. ú. Bratislava – Karlova Ves 

10. Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu 

nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ Veternicová 

20, Bratislava 

11. Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti 
Styk Development RK spol. s r.o., z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a na kúpu pozemku od spoločnosti 

Styk Development RK spol. s r.o. do vlastníctva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v k. ú. 

Bratislava – Karlova Ves  

12. Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé 
Diely 6 – východ 

13. Žiadosť spoločnosti BAT, a.s., o schválenie investície 
– vybudovanie meracích modulov 

14. Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014 
15. Žiadosť o dotáciu Liga proti rakovine na projekt 

„Návrat do života“ 280 Eur 

16. Žiadosť o dotáciu Bratislavský spolok nepočujúcich na 
projekt „Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti 

o nepočujúcich občanov“ 300 Eur 

17. Žiadosť o dotáciu Spojená škola internátna pre žiakov 
so zrakovým postihnutím na projekt „Svrčia má talent 

2014“ 300 Eur 

18. Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt 
„Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vchodu v RC 

Klbko“ 700 Eur   

19. Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt 
„Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi“ 2 500 Eur 

20. Žiadosť o dotáciu Združenie kresťanských seniorov 

Slovenska na projekt „Sociálno-rehabilitačné 

a rekondičné pobyty“ 770 Eur 

21. Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov na Slovensku na 

projekt „Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej 

Vsi“ 1 000 Eur 
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22. Žiadosť o dotáciu ZO Asociácia postihnutých 

chronickými chorobami na projekt „Humanita 

a charitatívna aktivita, ozdravovacie pobyty – 

rekondície“ 1 010 Eur 

23. Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves na 
projekt „Dovybavenie materiálu potrebného pre ďalšie 

aktivity pre verejnosť“ 1 500 Eur 

24. Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves na 
projekt „Detský a mládežnícky vodácky klub 2014“ 1 500 

Eur  

25. Žiadosť o dotáciu FS Dolina na projekt „Zakúpenie 

tanečnej obuvi“ 1 500 Eur 

26. Žiadosť o dotáciu Spoločenstvo vlastníkov bytov Silván 
na projekt „Komplexná obnova schodov na Silvánskej 

ulici“ 1 867 Eur 

27. Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Future in youth“ 
1 890 Eur 

28. Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Letný tábor 

klubu DAV“ 800 Eur 

29. Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba na projekt „Koncerty 
Peknej hudby“ 2 000 Eur 

30. Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov 
na ZŠ A. Dubčeka na projekt „Obnova PC pre potreby 

vyučovania“ 2 404 Eur 

31. Žiadosť o dotáciu Futbalový klub mláldeže Karlova Ves 
na projekt „Účasť v II. dorasteneckej lige – 

prezentácia Karlove Vsi“ 2 600 Eur 

32. Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých 

občanov na projekt „Sociálno-rehabilitačné 

a rekondičné pobyty“ 3 400 Eur 

33. Žiadosť o dotáciu Skupina Sebarevolta na projekt 

„Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie“ 3 940 

Eur 
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34. Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 
32, so sídlom Veternicová 20 na projekt „Vytvorenie 

prírodovednej učebne“ 4 850 Eur 

35. Žiadosť o dotáciu Asia Budo Center Slovensko na 

projekt „Dotácia na činnosť, účasť na MS, svetových 

a európskych pohároch, účasť na domácich súťažiach“ 

6 000 Eur 

36. Žiadosť o dotáciu RC Dlháčik na projekt „Vianočný 

týždeň RC Dlháčik“ 377 Eur 

37. Žiadosť o dotáciu Spojená škola na projekt 

„Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy“ 580 Eur 

38. Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt 

„Letný vodácky výcvik kajakárov“ 1 000 Eur 

39.  Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov na projekt 

„Detský letný tábor“ 1 000 Eur 

40. Žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie sv. 

Františka na projekt „Cesta radosti – letný školský 

tábor 2014“ 1 020 Eur 

41. Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolícky farský úrad na 

projekt „Prímestský tábor – stvorenie sveta“ 1 800 Eur 

42. Žiadosť o dotáciu KTC na projekt „Letné tanečné 

sústredenie členov KTC“ 1 500 Eur 

43. Žiadosť o dotáciu KTC na projekt „Tanečný Juniáles KTC 
2014“ 1 500 Eur 

44. Žiadosť o dotáciu KTC na projekt „Cena A. Dubčeka 

2014“ 5 000 Eur 

45. Žiadosť o dotáciu OZ Čečinka na projekt „35. výročie 
založenia DFS Čečinka“ 1 500 Eur 

46. Žiadosť o dotáciu Tanec proti drogám na projekt „Dance 
star world tour 2014“ 1 700 Eur 

47. Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová na projekt „Vydanie 
knihy pre deti“ 1 000 Eur 

48. Žiadosť o dotáciu Vladimír Suchánek na projekt 

„Vydanie monografickej publikácie“ 2 000 Eur 
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49. Žiadosť o dotáciu ZUŠ J. Kresánka na projekt 

„Medzinárodný divadelný festival WIGRASZEK 2014“ 2 000 

Eur 

50. Žiadosť o dotáciu ZUŠ J. Kresánka na projekt 

„Slávnostný program žiakov k 45. výročiu“ 3 000 Eur    

51. Žiadosť o dotáciu Slovenský zväz tanečného športu na 
vozíčku na projekt „Tanec na kolesách“ 3 000 Eur 

52. Žiadosť o dotáciu TK Danube na projekt „Memoriál 

Ivanky Dvořáčkovej 2014“ 3 000 Eur 

53. Žiadosť o dotáciu OZ Vagus na projekt „Stretwork – 

terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ 3 000 Eur 

54. Žiadosť o dotáciu Jarolím Vicen na projekt 

„Kvalifikácia na účasť na ME 2014 Kazaň“ 3 300 Eur 

55. Žiadosť o dotáciu Jarolím Vicen na projekt 

„Kvalifikácia a účasť na MZ v bedmintone 2014“ 3 300 

Eur  

56. Žiadosť o dotáciu Cech detských folklórnych súborov na 
projekt „Medzinárodný festival detských folklórnych 

súborov Bratislava 2014“ podľa možností 

57. Žiadosť o dotáciu HIV POMOC SK na projekt „HIV pomoc“ 
podľa možností 

58. Žiadosť o dotáciu OZ Odyseus na projekt „Zdravie za 
výmenu 6 245,88 Eur 

59. Rôzne 
60. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho 

zastupiteľstva 

61. Interpelácie  
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

     Tak ako som povedala, tieto doplnenia máte na stole; 

to sú k jednotlivým bodom. 

 

     Ešte teraz navrhujem ako bod 0 zaradiť bod: 

Informácia o podaní majetkových priznaní, nakoľko pán 

poslanec Bendík bude musieť odísť a chce ako predseda 
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tejto komisie podať informáciu o podaní majetkových 

priznaní pánov poslancov. 

     Čiže tento bod navrhujem ako bod „0“ 

  Nech sa páči, k programu pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja by som chcela poprosiť, keďže tu 

máme obyvateľov aby nemuseli dlho čakať, keby sme mohli 

pána Reháka k bodu 27 a 28 ich zmeniť a zaradiť ako body 

0a a 0b. 

 

 

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

  Dobre. Takisto potom pani Wagnerovú, lebo ona mi to 

hovorila, nechcela som predbiehať. Ona je tu tiež k 

tej dotácii. Lebo my sme hovorili, že budeme volať, ale 

teraz keď ste tu pani Wagnerová tak by sme to mohli 

spraviť hneď. Dáme pána Reháka a pani Wagnerovú.  

 

     Potom by sme dali, keby sa to schválilo; pani 

poslankyňa vy ste dali 0a, 0b a pani Wagnerovú by sme 

dali 0c. Dobre? 

     Pán Gabaj je k bodu 1.  

     (Poznámka.) 

     Takže s dvoma bodmi; výborne. Pán Gabaj pôjde k bodu 

0d, k dotácii. 

 

 Takže teraz aby nám to bolo jasné: 

Bod 0 bude Informácia o podaní majetkových priznaní  

           poslancov. 

Bod 0a je návrh dotácie, podľa pozvánky bod 27. 

Bod 0b je návrh dotácie, podľa pozvánky bod 28. 

Bod 0c je návrh dotácie, pani Wagnerová, bod 47.  

Bod 0d je návrh dotácie, pán Gabaj, bod 30. 
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 Nech sa páči, pán poslanec Bendík  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :   

     Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel dať návrh na 

zaradenie bodu, ktorý by bol zaradený hneď po bode 2, ako 

bod 2a, a ten bod by sa volal „Informácia o bezplatnom 

vydávaní obedov pre sociálne odkázaných obyvateľov 

v Karlovej Vsi“. A tento bod by mal nadväzovať na 

výsledky alebo uznesenie komisie bytovej zdravotnej 

a sociálnej, kde sme sa uzniesli na určitom postupe.  

     Takže to je môj návrh. Ďakujem. 

 

 

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

 Čiže ešte raz, pán poslanec. Bod 2a – Informácia 

o bezplatnom vydávaní obedov pre sociálne odkázaných 

obyvateľov v Karlovej Vsi.  

    Dobre. Ďakujem.  

 Pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Ja dávam návrh na preloženie bodu 3 na bod 58b – 

Návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov, 

pred bodom rôzne.   

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, pán poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Ja mám procedurálny návrh na vypustenie 

bodov 15 až 58, čiže všetky žiadosti o dotácie vzhľadom 
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na to, že ani finančná komisia, ani žiadne iné komisie sa 

k týmto dotáciám konkrétne nevyjadrili. Takisto neboli 

jednotlivo preberané ani na miestnej rade a preto žiadam 

posunúť tieto body na najbližšie riadne zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva.  

 

 

 Ďalší z dôvodov je skutočnosť, že dlhy ZŠ Majerníkova 

32 nie sú jediné, ale že aj iné školy sú zadlžené len my 

o tom nevieme. Tak by som bol rád, keby sme rozdeľovali 

dotácie ako nadstavbu až potom, keď si spravíme povinnosť 

a vyrovnáme hospodárenie škôl. Ďakujem. 

 

 

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

     Pán poslanec, ale teraz nehnevajte sa. Teraz je jún 

a niektoré tie naše občianske združenia a organizácie to 

majú na celoročnú činnosť. Idú teraz letné tábory. Ako 

odkladať to; vy ste to mali na komisii, prečo ste sa 

nevyjadrili na komisii konkrétne? Vy ste člen miestnej 

rady. V tej rade ste nikto nič nepovedali, len rýchlo 

skončiť. Ja som bola za to, aby sme sa stretli osobitne, 

aby sme si to tam povedali, že ako ideme. A teraz to dáte 

zo stola preč; mne sa to zdá také neseriózne. Teraz sú tu 

aj niektorí zástupcovia, ktorí to chcú vysvetliť prečo to 

chcú a chcú si obhájiť prečo žiadajú nejaké dotácie. 

Tieto organizácie tu naozaj z týchto dotácií fungujú, sú 

to naši obyvatelia, či už deti, či už dospelí, či už 

seniori. A myslím si, že takto to odkladať; možno sa 

napríklad tie niektoré tábory ani nebudú môcť uskutočniť. 

Je to pomôcka. Sú tam, ak ste si to čítali, aj sociálne 

slabšie deti.  

 

     Čiže neviem, takto to odkladať, akým spôsobom. Mne 

sa nepáči iba odložiť a nerokovať. Prečo ste na rade to 
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nepovedali a tam na rade sme mohli sedieť aj tri dni, aby 

sme sa k tomu nejako vyjadrili. Ale takto zasa to dať 

preč zo stola, neviem.  

 

     Ja by som chcela ako ten dôvod, lebo dôvod že to 

nebolo na komisii; bolo ten dôvod že to nebolo na 

finančnej komisii; bolo to na finančnej komisii, mali ste 

to predložené, mohli ste sa o tom baviť. Bolo to na rade? 

Bolo to na rade a nikde sa k tomu nevyjadríte. Mne to 

pripadá, nevyjadríme sa. To zase dajme v jednom klbku, 

dajme to preč, zase dotácia, a teraz sa k tomu 

nevyjadríme. 

 

     To akože tí ľudia všetci volajú a pýtajú sa, či to 

bude normálne zaradené na rokovanie? Hovorím: áno, prešlo 

to komisiami, radou, pôjde to na rokovanie 

zastupiteľstva. 

 

     Viete dobre, že kedysi sa rokovalo o tom na rade do 

3 000, áno rada bola dlho, dorokovalo sa to, individuálny 

prístup k tomu. Ja si myslím, že inak by sa malo 

pristupovať k tým organizáciám, ktoré sú v našej mestskej 

časti, inak k tým ktoré nie sú v našej mestskej časti, 

lebo tie môžu požiadať iné mestské časti.       

     Čiže neviem, mne sa to moc nepáči tento návrh.  

  S faktickou pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja som chcela poprosiť to, aby tie tábory 

boli vyňaté, ak by sa riešil ten procedurálny návrh, aby 

tie tábory sme vyriešili dneska, tie dotácie na tábory, 

pretože naozaj to je časovo veľmi limitované a nemám inak 

problém tie ostatné veci posunúť na neskôr, ale tie 

tábory by som bola veľmi rada, aby sme mohli dneska 
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prerokovať, pretože potom to už nebude aktuálne. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

  Ale ja by som tiež chcela poprosiť celoročné 

činnosti; rozumiete ma. Klbko má pokazené wc, bola som sa 

tam pozrieť, potrebuje to rekonštruovať. Dajú si sami 

príspevok a druhú časť chcú. To sa nedá takto 

pristupovať, že dajme každému, ja neviem nejaké percento, 

to treba individuálne. Všetci poznáte činnosť a každý sa 

k tomu môže kľudne vyjadriť a vyjadríme sa; dajme aspoň 

niečo. Dobre, aj keď nemáme toľko. Spolu je to cez 80 

tisíc a máme 40 tisíc v rozpočte. Čiže je nám jasné, že 

toľko nemáme. Ale nemali by sme sa k tomu takto stavať 

podľa mňa.   

  Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne za slovo. Pani starostka, viete my tu 

máme teraz dve misky, v ktorej jednej máme školy 

a škôlky. Už o dvoch vieme, že sú tam dlhy. Na minulom 

zastupiteľstve sme sa pýtali, že ktoré školy vytvárajú 

dlhy? Bolo povedané, že iba Majerníkova. Teraz vieme, že 

je to Karloveská 61. A viete povedať, resp. vieme, ktoré 

školy nám vytvárajú dlhy? Zatvoríme teraz školy preto, 

lebo ideme teraz podporiť nejaké tábory?  

 

     Ako čo je dôležitejšie, školy, do ktorých chodia 

naše deti, ktoré by sa mali vzdelávať? Lebo naše deti sú 

naša budúcnosť, nie nejaké tábory.  

 

     To znamená, keď si zoberiem a dám na misku váh toto, 

to znamená dlhy, ktoré ohrozujú činnosť našich škôl 
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a nejaké tábory; áno, aj to je podstatné, aby aj tieto 

organizácie fungovali. Ale dnes ja neviem koľko aké dlhy 

vytvárajú naše školy. Keby takúto informáciu sme mali 

dávnejšie, že áno toto sú dlhy, a toto potrebujeme 

financovať, tak dnes možno že vieme zodpovednejšie sa 

rozhodnúť a pristupovať aj k tým dotáciám. Ale my túto 

informáciu nemáme.  

 

     Takže to je tak trochu o tej zodpovednosti, či dáme 

prednosť školám a či uhradíme všetky tie faktúry, ktoré 

treba uhradiť, lebo nám odstavia teplo a deti sa nebudú 

mať kde chodiť učiť. Alebo budeme podporovať nejaké 

aktivity, ktoré keď nebudú tak nebude to až také zlé, ako 

keď nebudú školy. 

 

 

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

   Pán poslanec, na každé jedno zastupiteľstvo 

predkladám návrh ZŠ Majerníkovej, neviem odkedy.  

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Karloveská 61. 

 

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

     Takto; to vám pani Jurkovičová k tomu povie. Na 

každom jednom predkladám, a pani riaditeľka sa vyjadrila 

sama že ten návrh čo sme predložili bol v spolupráci 

s ňou. Ten návrh ktorý ste vtedy predložili, ona sama mi 

povedala že tá škola to nie je to schopná. Čiže je toto  

pomoc tej škole. Teraz hovoríte, ideme pomáhať. Ale 

pomáhajme reálne takým čo sa dá, že tej škole pomôžeme 

a že ju z toho vytiahneme. A nie iba rečičkami, že nejako 

odložíme to, odložíme to. Veď to stále pripravujeme. Vždy 

konzultujeme so školou, ako by to bolo možné. Rada školy 
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na tejto škole je veľmi aktívna. Neviem sa k tomuto 

vyjadriť.   

     Dám ešte slovo pani Jurkovičovej, ona sa chcela 

vyjadriť k tomuto. 

 

 

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

     Na minulom zastupiteľstve som povedala, že všetky 

školy vytvárajú dlh v polroku. Povedala som to s tým, že 

vstupujeme do dohadovacieho konania, že neviem ešte 

presne ako nám vyjde dohadovacie konanie. Podľa toho 

potom vyčíslime koľko dostaneme peňazí. Nemôžem žiadať 

peniaze aj od obce teraz, keď vstupujem do dohadovacieho 

konania. Uvidíme na základe dohadovacieho konania. Ale 

fakt som na minulom zastupiteľstve povedala, že všetky 

školy vytvárajú dlh, že idú do polroku s dlhom.  

 

 

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

     Ďakujem. No, len ja vám teraz vysvetľujem. My teraz 

dávame dohadovacie konanie na ministerstvo a uvidíme ako 

nás dofinancujú. Ja rozumiem. Podľa toho ako nás 

dofinancujú, hneď vám predložíme aký stav je na 

základných školách. A pani Jurkovičová to ozaj na minulom 

zastupiteľstve povedala.  

     S faktickou pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Pani starostka, položila ste mi teraz 

niekoľko otázok a ja na ne odpoviem tomuto 

zastupiteľstvu. Okamžite po tom ako odpoviete tomuto 

zastupiteľstvu vy na niekoľko desiatok opakovane 

kladených otázok niekoľko rokov. Ďakujem.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa 

Schinglerová. 

 

 

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

     Ja by som poprosila kolegu Buzáša, či by bol taký 

dobrý a predsa by len nestiahol ten svoj návrh. Pán 

kolega, ak nebudete súhlasiť s nejakou dotáciou, že nie 

ste za to, aby sme niekomu túto dotáciu dali, tak pokojne 

môžete sa zdržať alebo byť proti tomu. Ale ja by som 

veľmi poprosila, stiahnite to, prejdeme si korektne bod 

po bode, Ak budete proti všetkým nič sa nedeje, máte na 

to právo. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem ukončenie diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

 

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

 To nie je bod programu. My ešte program nemáme 

schválený.  

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

 

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

  Dobre.  
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     Ale aj tak nevidím nikoho prihláseného, čiže ideme 

hlasovať o jednotlivých návrhoch poslancov, ak som si to 

dobre stačila poznačiť. 

 

  Takže ako prvé hlasujeme o bode programu „0“ Podanie 

informácie o majetkových priznaní poslancov, ktorú 

prednesie pán poslanec Bendík.  

     Prosím, hlasujte. 

  (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       16 poslancov. 

  Za:             16 

      

     Ďalší návrh bol návrh pani poslankyne Grey, a to ja 

to dám v celom balíku, aj ten návrh zaradiť ako bod 0a, 

0b, 0c, 0d obyvateľov alebo zástupcov združení, ktorí 

prišli ohľadom dotácií. A to dotácia (podľa bodu 

v pozvánke) 27, 28, 47 a 30. Čiže o týchto dotáciách by 

sme hlasovali, aby oni potom mohli ísť sa venovať svojim 

pracovným záležitostiam. 

 Takže dávam hlasovať, kto je za zaradenie bodu 0a? 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:         15 poslancov. 

 Za:               13 

    Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 

 Teraz pristúpime k hlasovaniu o zaradení Ob, a to bodu 

28. Poprosím vás, hlasujte. 

 (Hlasovanie.) 

    Ďakujem.  

 Prítomní:          14 poslancov: 

 Za:                12 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2     
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    Teraz pristúpime k hlasovaniu o zaradení bodu 0c, 

bodu 47 podľa pozvánky.  

  Poprosím vás, hlasujte. 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

  Prítomní:          13 poslancov. 

     Za:                10 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          3 

 

     Teraz pristúpime k hlasovaniu o zaradení bodu 0d; 

pôvodný bod 30. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:           15 poslancov. 

     Za:                 13 

     Proti:               0 

  Zdržal sa:           2 

 

     Poprosím skrutátora pána Špejla, aby urobil normálne 

iba menný zoznam prítomných poslancov v sále, aby sme 

vedeli, lebo to hlasovanie je také, aby nám to potom 

platilo.  

 

 

     Ďalším návrhom bol bod 2a, podával ho pán poslanec 

Bendík, zaradiť bod 2a: 

Informáciu o bezplatnom vydávaní obedov pre sociálne 

slabších obyvateľov Karlovej Vsi.  

     Poprosím vás, hlasujte o zaradení tohto bodu. 

     (Hlasovanie. 

     Prítomní:           17 poslancov. 

  Za:                 16 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           1 
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   Ďalším návrhom bol posledný návrh, návrh pána 

poslanca Zajaca, bod 3 – Návrh na určenie počtu poslancov 

miestneho zastupiteľstva a volebných obvodov Mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období rokov 

2014-2018; zaradiť ako bod 58a.  

  Poprosím vás, hlasujte.  

  (Hlasovanie.) 

     Prítomní:          17 poslancov. 

     Za:                13 

  Proti:              0 

     Zdržal sa:          4 

     Ďakujem.  

 

     Čiže nebol už žiadny iný návrh.  

  Ahá, pardon, pardon, ešte bol návrh pána poslanca 

Buzáša, nerokovať ani o jednej dotácii na dnešnom 

rokovaní a presunúť na najbližšie riadne miestne 

zastupiteľstvo všetky žiadosti o dotácie; čiže body 15 až 

58. 

  Neviem, my sme už tieto body schválili, tak neviem. 

     Nech sa páči, návrhová komisia vyjadríte sa k tomu.     

      Musí sa hlasovať v takom poradí, ako poslanci 

predkladali, pani poslankyňa. Čiže, aký dávate návrh?  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c : 

     Niektoré už sme preložili dopredu, a tie už sa volajú 

inak. 

     A teraz hlasujeme o bodoch od 15 – 58. (Poznámka.) Tie 

už sú preložené. Čiže tie ktoré sa preložili a sú tu 

zástupcovia, o tých by sa rokovalo.  

     A teraz o tých všetkých  ostatných, či budú alebo 

nebudú, o tom by sme dali hlasovať. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     No dúfam, že to neodhlasujete, lebo je to strašne 

nespravodlivé voči niektorým.  

     (Poznámka.) 

     Nie, pán poslanec povedal takto; on povedal všetky 

dotácie aby sa o nich nehlasovalo. Potom povedal, to 

znamená, že sú to dotácie od 15 po 58. 

     Čiže predkladateľ, pán Buzáš, nech sa páči vysvetlíte 

nám ten návrh.   

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Samozrejme tie, ktoré sme si teraz odhlasovali sú 

z toho vyňaté. Nemôžeme hlasovať zmätočne. Ale môj návrh 

pôvodný bol ešte predtým. 

 

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

     Ešte raz vás poprosím, aby ste prečítali svoj návrh, 

aby páni poslanci vedeli o čom majú hlasovať. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Navrhujem, aby sme hlasovali o tých dotáciách, ktoré 

sme ešte do programu neschválili, aby boli z programu 

vypustené.  

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte o návrhu pána poslanca 

Buzáša.  

     (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomní:         18 poslancov. 

 Za:                5 

     Proti:             5 
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     Zdržal sa:         8 

     Čiže váš návrh chvalabohu neprešiel. 

 

     A ideme teraz hlasovať o programe ako celku s tým, že 

tie body ktoré prešli, ktoré neprešli, ktoré sa pozmenili, 

tie už platia. 

  Poprosím vás, hlasujte. 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:        18 poslancov. 

 Za:              16 

     Proti:            1 

 Zdržal sa:        1 

     Konštatujem, že program rokovania dnešného zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva bol schválený. 

 

 Teraz pristúpime k bodu „0“. 

 

 

 

BOD 0: 

Informácia o podaní majetkových priznaní poslancov za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

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

     Poprosím pána poslanca Bendíka ako predsedu komisie, 

aby tento bod uviedol. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :     

     Ďakujem pekne. Ja by som chcel iba prečítať uznesenie 

komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá zbierala 

majetkové priznania.  
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     Takže Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá 

zbierala majetkové priznania funkcionárov berie na vedomie, 

že verejní funkcionári, všetci poslanci Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

a starostka mestskej časti Iveta Hanulíková splnili svoju 

povinnosť a odovzdali v základnej lehote obálky 

s tlačivami.  

     Po prvé, oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti 

a majetkových pomerov verejných funkcionárov k 31. 3. 2014 

za kalendárny rok 2013. 

     Po druhé, tvrdením o podaní daňového priznania podľa 

zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. 

   

     Chcel by som taktiež udeliť pochvalu tajomníčke 

komisie pani A. Bolíkovej, nakoľko si plnila povinnosť nad 

rámec funkcie, a to tým, že ešte pred uplynutím termínu 

obvolala všetkých poslancov a tým sme sa vyhli nejakým tým 

restom, že by niektorí poslanci nedodali včs majetkové 

priznanie. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Ako bol návrh na uznesenie? 

 Tam bolo, že berie na vedomie.  

     Takže predkladám vám návrh na uznesenie: 

 

     Miestne zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e 

Informáciu o podaní majetkových priznaní poslancov 

a starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

     Poprosím vás, hlasujte.  

     (Hlasovanie.) 
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     Prítomní:           18 poslancov. 

     Za:                 18. 

     Ďalším bodom programu je bod 0a. 

 

 

 

BOD 0a – podľa pozvánky bod 27:  

Žiadosť o dotáciu OZ FIYO, H. Meličkovej 24, Bratislava 

Projekt: „FUTURE IN YOUTH“ – Budúcnosť v mladých 

 

 

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

 Poprosím pána prednostu o úvodné slovo k tomuto bodu. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Ďakujem. Tak bez takého obšírnejšieho úvodného slova 

všetko máte v písomnej podobe predložené na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva. Požadujú sumu 1 890,- Eur. Sú 

prítomní aj na rokovaní tohto miestneho zastupiteľstva. 

Takže pokiaľ majú záujem môžu si uviesť aj prvý aj druhý 

bod, ktorý sa ich týka; vlastne bod 27 a 28, žiadosť.  

 

 

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

     Ďakujem. Iba možno chcem uviesť, že táto organizácia 

nie je žiadna nová. Táto organizácia tu už funguje, robia 

pekné aktivity ale máme tu aj zástupcu, prihlásil sa 

o slovo.  

 

     Takže dáme mu slovo, aby sa predstavil a potom 

v prípade ak budete mať nejaké otázky, tak nie je problém 

sa spýtať. Nech sa páči, v zmysle Rokovacieho poriadku 5 

minút. 
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Ján  R e h á k : 

     Dobrý deň prajem. Moje meno je Ján Rehák, som 

predsedom Občianskeho združenia FIYO. Možno že v krátkosti, 

občianske združenie ako pani starostka hovorila, je na 

Dlhých Dieloch 10 rokov. A za týchto 10 rokov sme 

v spolupráci s Miestnym úradom boli schopní uskutočniť 

množstvo rôznych aktivít. Možno také známejšie, ktoré 

poznáte, kde sa zbierajú potraviny a rôzne potreby pre ľudí 

v sociálnej núdzi a podporujú sa krízové centrá 

v Bratislave ale aj v okolí. 

 

     V našom občianskom združení, možno aby som priblížil 

tie aktivity, sa venujeme predovšetkým formovaniu mládeže 

a mladých ľudí na Dlhých Dieloch a v Karlovej Vsi 

prostredníctvom rôznych aktivít. V prvom rade sú to 

aktivity, ktoré sú na týždennej báze. To znamená stretnutia 

animátorov so skupinami mládeže, ktoré majú nejaký 

vzdelávací, športový charakter a formačný charakter.  

 

     V druhom rade je to prostredníctvom toho, že mládež 

ktorá sa do našich aktivít zapája, následne zapájame do 

charitatívnych a dobročinných aktivít, ktoré oni sami 

organizujú. 

 

     A v neposlednom rade potom organizáciou letných 

táborov.  

 

     Je to taký konzervatívny odhad práce našich 

dobrovoľníkov, ktorých je v občianskom združení cez 20 

aktívnych, ktorí sa venujú tým aktivitám na týždennej báze.  

Ďalších 66 dobrovoľníkov, ktorí sú súčasťou občianskeho 

združenia a venujú sa aktivitám, ktoré sú na týždennej, 

dvojtýždennej a mesačnej báze. To znamená 86 dobrovoľníkov 

spolu ročne odpracuje približne 5 800 dobrovoľníckych 

hodín.  
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     Práve financie, ktoré dostávame na činnosť od 

Miestneho úradu umožňujú nám tieto aktivity organizovať, 

venovať sa mládeži na Dlhých Dieloch a v Karlovej Vsi a tým 

pádom uľahčovať týmto našim dobrovoľníkom túto činnosť, 

dávať im dostatočnú formáciu a vzdelanie na to, aby boli 

schopní tieto aktivity robiť.  

 

     A vzhľadom k tomu samozrejme, že sú to všetko 

dobrovoľníci, naša organizácia nemá žiadnych zamestnancov. 

Všetky financie, ktoré dostávame od Miestneho úradu, idú 

priamo na aktivity, ktoré sú spojené s rozvojom mládeže.  

A priamo na aktivity, ktoré sú spojené vlastne s tým, aby 

mládež na Dlhých Dieloch a v Karlovej Vsi zmysluplne 

trávila čas, čo si dovolím považovať túto vec za podstatnú. 

Samozrejme, vzdelanie na školách je dôležité, veľmi 

dôležité, ale taktiež je dôležité to čo deti  robia keď sa 

zo školy vrátia domov. Takže sa netúlajú po Dlhých Dieloch, 

ale že majú priestor a majú možnosť tento čas stráviť 

zmysluplne a formujú sa z nich zodpovední občania, ktorých 

zaujíma aj ich okolie.  

 

     Čo by znamenalo, resp. čo prinesie, čo prináša naše 

občianske združenie Karlovej Vsi?  

 

     To je v prvom rade množstvo aktivít mladých ľudí, 

ktorých zaujíma ich mestská časť, ktorých zaujíma čo sa tu 

deje  a formácia týchto mladých ľudí k tomu. Okrem tých 86 

ľudí, o ktorých som už hovoril, ktorí sú aktívnymi členmi 

občianskeho združenia, sú to desiatky ďalších ľudí, mladých 

ľudí z Dlhých Dielov a Karlovej Vsi, ktorým sa títo ľudia 

venujú. A ďalšie desiatky ktoré už prešli cez naše 

občianske združenie a ďalej sa venujú rôznym aktivitám či 

už na Dlhých Dieloch, v Karlovej Vsi, ale aj v Bratislave 

ako takej.  
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     To znamená, tieto financie, ktoré aj na základe 

rozpočtu môžete vidieť, to sú financie ktoré využívame 

vyslovene na chod toho občianskeho združenia, ktoré 

využívame na materiál, ktorý samozrejme sa snažíme 

financovať aj z 2 % daní, ale bohužiaľ tie financie ktoré 

z 2 % daní máme, nie sú dostatočné. Na to, aby sme sa mohli 

venovať mládeži z viacpočetných rodín, v niektorých 

prípadoch zo sociálne slabších rodín, nemôžeme dopustiť, 

aby si oni za tieto aktivity museli platiť.  

 

     A práve tieto financie sú veľmi prospešné pre nás ako 

občianske združenie k tomu, aby sme tieto aktivity 

organizovať mohli bezplatne, aby ani detí, ani naši 

dobrovoľníci za ne platiť nemuseli, a tým pádom sme mohli 

formovať túto mládež na Dlhých Dieloch a v Karlovej Vsi.  

 

     Ja pevne verím, že toto zoberiete do úvahy, keď budete 

hlasovať o príspevku na ročnú činnosť, ktorý je pre nás 

veľmi dôležitý na to, aby sme mohli túto činnosť ďalej 

vykonávať v takej forme ako ju vykonávame dodnes. Ďakujem 

za pozornosť a som otvorený akýmkoľvek otázkam alebo 

pripomienkam od vás, od poslancov. 

 

 

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

 Ďakujem pánovi Rehákovi. Nech sa páči, pokračuje 

diskusia, ak máte nejaké otázky, môžete sa pýtať, je 

pripravený. 

     S riadnym príspevkom je prihlásený pán poslanec Šíbl. 

     Pardon, ešte s faktickou pani poslankyňa Hladká; nech 

sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

     Ďakujem. 
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     Ja sa ospravedlňujem, stlačila som opačné tlačitko. 

     Ja by som sa chcela pána Reháka spýtať, že v ktorých 

priestoroch sídlia, pretože túto organizáciu vôbec nepoznám 

a bývam na Dlhých Dieloch už 20 rokov; ak mi môže 

odpovedať. A že teda ako konkrétne pracujú s mládežou, 

pretože napríklad ja mám dve deti veľké a vôbec o tom 

neviem, v živote som o tom nepočula. A neviem, ako by som 

sa mohla nakontaktovať na vás, alebo ako povedať mladým, 

pretože neviem vás nikde nájsť? Ďakujem.  

 

 

Ján  R e h á k :   

     Takže veľmi v krátkosti. Fungujeme v priestoroch na 

Pribišovej vedľa Klubu seniorov, ktorý je priestor 

Miestneho úradu. 

 

 

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

 Naše priestory, ktoré sa nám podarilo za Eur získať od 

mesta. Ak si pamätáte, sme to vlastne pre nich celé 

pripravovali; pre mládež a pre seniorov. Tam je taká krásna 

harmónia, že si dobre rozumejú mladí so staršími.  

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Neviem o nich. 

 

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

     Áno, len aby ste boli informovaní. 

 

Ján  R e h á k : 

 No, tie naše aktivity sú otvorené širokej verejnosti. 

Dá sa do nich zapojiť, máme webovú stránku prostredníctvom 

ktorej informujeme. A v podstate keď organizujeme tie 

tábory alebo dobročinné aktivity, tak sa snažíme rozvesovať 

letáky, informovať cez web stránku. Bohužiaľ, asi sa nedá  
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rozbehnúť na každého. V podstate, tie kapacity ktoré 

momentálne máme, tých 20 aktívnych dobrovoľníkov sú viac-

menej vyčerpané tým, že oni sa venujú každý asi 10 až 15 

deťom, čiže venujeme sa dokopy možno okolo 150 deťom. 

Samozrejme, tie aktivity sú otvorené. Väčšinou sa 

zameriavame na mládež na Dlhých Dieloch, väčšinou je to 

prostredníctvom známych alebo odporúčaní, atď., atď. Ale 

tie aktivity v tých priestoroch Miestneho úradu, v ktorých 

fungujeme, sú otvorené širokej verejnosti. Na základe toho 

ako je ten rozpis tých aktivít. Takže kľudne na web 

stránke: www.fiyo.sk a tam si môžete pozrieť aktivity, kedy 

sa ktoré aktivity organizujú. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl.  

 

       

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Mám návrh na zmenu uznesenia, a to v jednej jedinej 

veci, v navrhovanej výške dotácie, ktorú by sme mali 

schváliť. Čiže navrhujem vzhľadom k tomu, že na celkový 

objem žiadostí o dotácie, ktoré máme dnes na stole 

a celkový objem finančných prostriedkov ktoré máme na to 

určené v rozpočte a tento rok nie sú celkom identické 

čísla, budeme musieť nutne teda niektoré žiadosti znížiť, 

aby nám to vošlo do rozpočtu, tak navrhujem zníženie tejto 

dotácie zhruba o dve tretiny, na výšku 630,- Eur.   

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, má ešte niekto nejaký návrh alebo niečo? 

     Ak nie, ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 
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 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Návrh uznesenia; čítam pozmeňovací návrh: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ FIYO, H. Meličkovej 24, Bratislava na 

projekt: „FUTURE IN YOUTH – Budúcnosť v mladých“ v sume  

630,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e    

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     Poprosím spravte mi registráciu poslancov, ktorí sú tu 

v sále teraz. 

     Prítomní:        15 poslancov. 

     Za:               8 

     Proti:            1 

     Zdržal sa:        6   

 

     Skrutátor zapíše poslancov, ktorí sú v sále. Lebo je 

tu 16 poslancov a keby aj ten hlasoval, tak vlastne by to 

neprešlo, hlasovalo by sa o pôvodnom návrhu. Čiže je to 

veľmi dôležité, ten jeden hlas. Dobre. Ďakujem.  
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     Čiže tento návrh; poprosím, keby ste sa prezentovali 

koľko je v sále prítomných poslancov, nikto neodišiel, 

nikto neprišiel, pretože tým pádom teraz poprosím chvíľočku 

pán poslanec, keby ste ostali lebo sa prezentujeme. Lebo 

teraz tvoríme kvórum. Pani poslankyňa Hladká, prezentovali 

ste sa? 

 Lebo keď je kvórum, ktoré tvoria, osem, ten návrh by 

vlastne neprešiel. Čiže by sa hlasovalo o pôvodnom návrhu. 

 (Poznámka.) 

     Ja viem, ale zbytočne robíte obštrukcie, lebo potom 

teraz ako sa k tomu postaviť. Nikdy sme to tak nerobili, 

ale teraz keď to vidíme, tak treba to takto robiť.  

     Poprosím skrutátora, koľko tu bolo prítomných 

poslancov? 

     Prítomných: 16 poslancov. 

     Čiže nadpolovičná väčšina je 9. Čiže bolo 8.  

     Čiže v podstate ideme k pôvodnému návrhu.  

     Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     No, návrhová komisia sa celkom nestotožňuje s týmto, 

lebo ak máme elektronické zariadenie, naozaj nemôžme, teda 

keď už výsledky sú také aké sú, tak by sme nemali to spätne 

prehodnocovať. V tomto prípade treba sa spoľahnúť alebo na 

ručné rátanie alebo na elektronické. Teda nemôžte 

kombinovať dokopy dve technológie, potom nevychádzajú dobré 

výsledky. 

 

 

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

 Elektronické hlasovanie je jasné, ale máme hlasovanie 

ktoré tvorí kvórum tohto zastupiteľstva.  

     Takže ja odovzdám slovo pánovi prednostovi.  
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     Pán Šíbl, ja neviem čo chcete povedať. Vlastne malo by 

sa brať do úvahy iba to čo je v elektronickom hlasovaní, 

ale to nie je pravda, lebo zákon o tom nehovorí takto. My 

sme sa ešte v minulom volebnom období, nie v tomto volebnom 

období presne s touto otázkou stretli, pretože v tom čase 

jeden návrh neprešiel, resp. prešiel. Ale prešiel iba 

preto, lebo tu boli poslanci, ktorí neboli v tom hlasovaní. 

Oni sa nejako nevyjadrili ale boli prítomní. Čiže my sme sa 

obrátili na Ministerstvo vnútra a ono povedalo: Všetci 

poslanci, ktorí sa v čase hlasovania nachádzajú 

v miestnosti, a týchto bolo 16, tvoria kvórum. Zákon je 

jednoznačný. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov pri hlasovaní.  

 

     Čiže v tomto prípade ak tu bolo 16 poslancov 

a hlasovalo iba 8, tak to nie je nadpolovičná väčšina. Čiže 

muselo by hlasovať 9 poslancov. Bohužiaľ, hlasovalo 8 

poslancov. Čiže váš návrh neprešiel a preto musíme hlasovať 

o tej vyššej sume, ktorú tu Občianske združenie FIYO 

požadovalo, tých 1 890 Eur. To je proste postup, ktorý je 

daný zákonom o obecnom zriadení, ktorý hovorí o týchto 

pravidlách a našim rokovacím poriadkom. Jednoducho my sme 

to nevymysleli. Je to zákon, ktorý musíme dodržiavať.  

 

     Všetci poslanci, ktorí sú prítomní v rokovacej sále 

v čase hlasovania sa rátajú do kvóra. Dokonca náš Rokovací 

poriadok hovorí, že v čase hlasovania nikto nemôže 

odchádzať ani vychádzať z rokovacej miestnosti. V čase 

hlasovania; teraz môže.  

 

     Čiže zákon presne na túto situáciu a náš Rokovací 

poriadok reaguje, že tu sa vychádza z počtu prítomných 

poslancov, kvóra. A tam bol v tomto prípade nutný počet 

poslancov 9.  
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     Čiže my teraz musíme hlasovať o pôvodnom návrhu, ako 

si dali páni a panie z občianskeho združenia vo svojej 

žiadosti.  

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Ja samozrejme nemám problém, že môj návrh neprešiel. 

Len by som vás potom požiadal, aby ste zabezpečili 

objektívne kontinuálne rátanie počtu poslancov v miestnosti 

pri každom hlasovaní, paralelne s tou technikou. Lebo ja 

napríklad neviem koľko poslancov tu bolo a neviem, či to 

mal niekto zrátané, okrem vás. Aby sme teda keď už chceme 

ten zákon dodržiavať, aby sme vychádzali z nejakých 

objektívnych údajov. Len toľko. 

 

 

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

 Skrutátor to hneď spočítal a v podstate pán Záhradník 

tu sedel a nehlasoval nijako; keby bol zahlasoval tak to 

prejde, napríklad. Takže sedel vedľa vás, všetci ste ho 

videli. Možno keby sa takéto obštrukcie nerobili, tak by to 

bolo prešlo a bolo by to. Čiže je treba viditeľne, toto keď 

vieme. Takže ja vás poprosím, návrhovú komisiu. 

     S faktickou pán poslanec Zajac.  

     Takto: Keď budeme všetci vždy hlasovať a vyjadríme sa, 

áno, nie, možno, tak v podstate vždycky bude to hlasovanie 

tak ako to má byť.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som chcel povedať v rámci tejto diskusie; 

 

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

 Poprosím vás tichšie. S faktickou vystupuje pán 

poslanec Zajac. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

      Ja by som chcel povedať v rámci tejto diskusie, že aj 

nehlasovanie, neúčasť na hlasovaní je prejavenie vôle 

poslanca. To nemusí byť rovno nejaká technická obštrukcia. 

Je to komplikované, lebo musíme pritom vychádzať zo sály,  

ale je to úplne legitímna demokratická záležitosť. Ja 

predsa nemusím hlasovať o veciach, keď nie som presvedčený 

o tom, že to hlasovanie by malo prebehnúť. 

     Takže ja len upozorňujem, že naozaj treba byť veľmi 

dôslední, lebo toto je prejavenie časti poslancov, že 

o tejto veci rokovať nechcú.  

 

     My sme už o tom hlasovali v programe. Nám bolo úplne 

jasné že neprešiel ten náš návrh, ale nechceli sme 

zablokovať. Piati sme sa zdržali alebo piati sme hlasovali 

proti tomu, aby tieto veci vôbec išli do programu. Nechceli 

sme zablokovať schôdzu, chceli sme aby schôdza prebehla. 

Ale máme možnosť vyjadriť náš postoj, ktorý sme vyjadrili 

na samom začiatku tým, že nebudeme hlasovať. A teraz buď to 

urobíme jednoduchou cestou, že ten kto sa nezaregistruje 

alebo budeme chodiť hore, dole.  

 

     Toto je ale naše legitímne právo a vôbec by som ho 

neznižoval a vôbec by som ho nenazýval nejakou; proste ako 

prioratívne preto, lebo toto nie je prioratívna záležitosť. 

To je jednoznačné vyjadrenie postavenia k tejto téme 

o ktorej sa rokuje.      

 

 

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

     Pán poslanec, každý jeden poslanec má možnosť 

hlasovať, nehlasovať, teda byť za, byť proti, zdržať sa 

alebo nehlasovať. To je každého jeho slobodné konanie. Ale 

tým, že tvorí kvórum, tým to neprešlo. Iba o tom hovoríme. 
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To je každého jedného vaša vec. To akože vôbec nikto 

nespochybnil. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Ja by som ešte k tomu minulému obdobiu sa chcel 

vrátiť. Tam bola vytvorená špeciálna komisia. Myslím, že aj 

pani kontrolórka sa obracala tiež na Ministerstvo vnútra 

v tejto otázke, keď sme to spoločne riešili a záver bol 

jasný. Ten poslanec, ktorý je v rokovacej sále, sa 

započítava do kvóra. A je jedno či hlasuje, či nehlasuje. 

Tuná pán Šíbl povedal, že by sa malo pri každom kvóre 

zrátať.  

 

     Ja by som možno navrhol, aby každý z poslancov 

hlasoval. Keď nechce hlasovať k tomuto bodu, môže sa zdržať 

a bude tam uvedený. Alebo nech opustí miestnosť v tom čase, 

to je úplne najjednoduchšie. Ale nech každý poslanec, ktorý 

má hlasovať, nech hlasuje, a tým pádom nemáme žiadnu spornú 

situáciu. Bohužiaľ, táto sporná situácia tu bola, keďže 

jeden z poslancov sa nevyjadril nijakým spôsobom. Bol tu 

prítomný a tým pádom zvýšiť počet hlasov potrebných na 

prijatie uznesenia na schválenie dotácie. A keďže neprišiel 

pozmeňujúci návrh, v zmysle Rokovacieho poriadku hlasujeme 

o pôvodnej žiadosti. 

 

 

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

 Lebo niekedy jeden hlas nič nespraví a dnes momentálne 

jeden hlas spravil toto. Takže nie je problém, v živote 

nikto nikoho nedržal, každý môžete odísť, prísť. Ale počas 

hlasovania, vás poprosím, aby ste takto nečinili, lebo aj 

náš Rokovací poriadok to nedovoľuje.  

     S faktickou pán poslanec Bendík.       
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Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne. Myslím, že tu máme návrhovú komisiu, 

ktorá má presne v týchto sporných prípadoch si zobrať dajme 

tomu čas na rozhodnutie a rozhodnúť. To znamená, nechajme 

návrhovú komisiu aby rozhodla aký bude ďalší postup. Tak sa 

hovorí aj v Rokovacom poriadku a tak káže slušnosť. Ďakujem 

pekne. 

 

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

     Ďakujem. My sme iba povedali čo hovorí zákon. 

     Ešte dáme s faktickou pána Zajaca a potom poprosíme 

návrhovú komisiu. 

      

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Vzdám sa slova.     

 

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

 Takže poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Návrhová komisia dospela k záveru, že budeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia. Nebudem ho celé čítať. 

     Čiže schvaľujeme dotáciu v sume 1 890,- Eur.  

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte. 

      

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     Prítomní:        18 poslancov. 

     Za:               7 

     Proti:            1 

     Zdržal sa:        8 
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     Nehlasovali:      2 

     Čiže ani tento návrh neprešiel. Je mi to ľúto. 

     Nech sa páči, ideme k bodu 0b. 

 

 

BOD 0b – pôvodný bod 28: 

Žiadosť o dotáciu OZ FIYO, H. Meličkovej 24, Bratislava, na 

projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ 800 Eur  

 

 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k: 

     Ďakujem. Takže veľmi krátko. Toto občianske združenie 

sa nám už predstavilo. V tomto prípade požadujú na Letný 

tábor klubu DAV sumu 800 Eur. A pokiaľ chcete k tomu niečo 

povedať, tak myslím že je tu priestor na to. 

 

 

Ján  R e h á k : 

     Takže vzhľadom k tomu, že táto prvá dotácia  neprešla, 

tak ak by bolo možné aspoň na ten Letný tábor 800 Eur, 

ktoré naozaj sú integrálne dôležité preto, aby sme mohli 

letný tábor ponúkať pre viacdetné rodiny, kde náklad na 

jedno dieťa na tých 7 až 8 dní je zhruba 160 Eur a my to 

dávame za 90 Eur. Plus, keď sú viacdetné rodiny tak to dáme 

40 % zľavu pre tie ďalšie decká, aby sa tam mohli prihlásiť 

aj ľudia, ktorí na to reálne tie financie nemajú.  

 

     A ten príspevok 20 Eur na dieťa, ktorý žiadame v tejto  

dotácii je veľmi dôležitý na to, aby sme to mohli takto 

robiť. Samozrejme, že zháňame ďalších sponzorov, pretože 

bez toho by sa to inak nedalo robiť.   



 
 
 
                                                                   Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

39 

     Vzhľadom k tomu, že nebudeme mať dotáciu na činnosť, 

tak to bude ešte náročnejšie, ale napriek tomu si myslím že 

sa nám to podarí zorganizovať, ale túto dotáciu fakt budeme 

veľmi potrebovať na to, aby sme to v takom spôsobe ako sme 

to posledných 10 rokov robili, mohli mať. Toľko je odo mňa. 

Ďakujem.  

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Grey. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja chcem veľmi pekne poprosiť kolegov, 

a mňa mrzí teda , že neprešlo nič v tom predchádzajúcom 

návrhu. Považujem za veľmi dobré tie akcie, práve vedenie 

k dobrovoľníctvu. To je niečo čo slovenskej spoločnosti 

veľmi chýba a keď nebudeme k tomu viesť detí, nebudeme to 

tu mať, tak ako vo to vyspelých krajinách je.  

 

     A chcem vás poprosiť, pre tých ktorí váhate, pozrite 

sa na zoznam tých účastníkov tábora, kde hore máte 

účastníkov, tie detí a dole máte tých inštruktorov. Pozrite 

sa, že sú to deti viacdetných rodín. Sú to zodpovedné 

rodiny, ktoré sa snažia svoje deti vychovávať, ktoré 

nepoberajú nejaké sociálne dávky, ale pre nich je problém, 

keď majú 3 – 4 detí dať do tábora, je naozaj veľká finančná 

záťaž.  

 

     A myslím si, že je veľmi dobré, že tieto deti majú 

možnosť. Tie rodiny si samozrejme prispievajú na ten tábor, 

ale že pomôcť im takýmto spôsobom myslím si že by bolo 

veľmi fajn. Naozaj sú tam detí zo 4-detných, 5, 6, 7-

detných rodín.  
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     Proste naozaj chcem vás veľmi pekne poprosiť, 

kolegovia, keby ste mohli za toto zahlasovať. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s pani poslankyňou Grey, 

myslím si že by sme mali aspoň túto aktivitu podporiť, aby 

mohli v nej pokračovať, pretože každý rok sa snažíme 

nejakým spôsobom tieto aktivity podporiť.   

     Nevidím nikoho prihláseného; poprosím návrhovú komisiu 

aby predniesla návrh na uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: OZ FIYO, H. Meličkovej 24, Bratislava  

na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ 

     v sume 800,- Eur.   

 

     po B. s p l n o m  o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomných:       19 poslancov. 

     Za:               15 
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     Proti:             0 

     Zdržal sa:         1 

     Nehlasovali:       3 

     Konštatujem, že tento návrh bol schválený. 

     Teraz pristúpime k bodu 0c. 

 

 

 

BOD 0c – pôvodný bod 47: 

Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová, Púpavova 7, Bratislava 

Projekt: Vydanie knihy pre deti – Zaľúbená esemeska 

 

 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo.  

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

      Takže opätovne bez nejakého širšieho úvodného slova, 

pani Wagnerová požaduje dotáciu od mestskej časti na sumu 

1 000 Eur na projekt vydanie knihy pre deti – Zaľúbená 

esemeska. Takže pani Wagnerová je prítomná aj tu na 

rokovaní a pokiaľ by ste chceli k svojej žiadosti niečo 

povedať, tak ja si myslím že je tu priestor.  

 

 

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

     K tomuto bodu ráno ste dostali na stôl ten dodatok. 

A pani Wagnerová je Karlovešťanka; takže pani Wagnerová, 

chcete vystúpiť, hej? (Áno.) Nech sa páči, môžete, máte 

slovo.  

 

 

Dagmar   W a g n e r o v á, Bratislava, Púpavová 7: 

     Veľmi kratučko. Neviem, či ma je počuť. Tak chcela by 

som, povedať, že prosím o dotáciu na vydanie tejto knihy. 
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Situácia vyzerá na knižných pultoch tak, že kníh je dosť, 

ale dosť málo fregmentované sú knihy, alebo básnické 

zbierky pre troška staršie deti. Sú to väčšinou knihy, 

ktoré sa objavujú na pultoch; buď sú to už vydania ako 

starších kníh alebo sú to pre úplne maličké deti, také 

škôlkarské. 

 

     Ja som dostala viacero listov, resp. želaní od detí 

z rôznych končín Slovenska, kde chcú recitovať verše, ktoré 

budú trošička dlhšie, ktoré majú taký obsah, že budú môcť 

vystupovať na Hviezdoslavovom Kubíne alebo na iných 

takýchto celoslovenských prehliadkach. Na internete som si 

našla tiež také zmienky alebo výsledky z okresných kôl 

Hviezdoslavovho Kubína a podobne. A z niektorých tých 

mojich predošlých básní deti recitovali aj umiestnili sa na 

popredných miestach. Mne sa ale o sebe veľmi ťažko hovorí.  

 

     Prečo je také pomerne veľmi drahé vydanie detskej 

knižky? Pretože sú drahé ilustrácie. Knihu pre dospelých 

môžete vydať bez jediného nejakého grafického nápadu, bez 

ilustrácie, ale knihy pre deti sa takto vydávať nedajú, 

pretože by to deti a ani rodičov, ktorí to kupujú, by to 

neupútalo. Ale najmä deti. 

 

     Ale ja by som si dovolila prečítať pár riadkov 

z posudku, ktorý napísala Etela Farkašová, Karlovešťanka, 

docentka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. 

Napísala o tejto zbierke lektorský posudok na rukopis 

Dagmar Wagnerovej – Zaľúbená esemeska:  

 

     Wagnerová si v najnovšej zbierke, v najnovšom rukopise 

posvietila na mnohé aktuálne javy. Vydarený minicyklus 

predstavuje básničky o podnikavých zvieratkách a vôbec 

o podnikavosti ako základnom predpoklade úspechu v dnešnej 

dobe. 
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     Autorka úsmevne opisuje jednotlivé zvieratka 

a priraďuje im na základe ich typických vlastností možné 

podnikateľské pôsobenie, a to: komárovi pilsinky, medveď sa 

stará o odpady v kontajneroch, pes si zakladá strážnu 

službu, vôl odťahuje z chodníkov zle zaparkované autá 

a lastovička si zakladá cestovnú kanceláriu. Verše sú 

vtipné. Ich pointa mieri aj k vážnejším aspektom života.    

 

     Autorka v pripravovanej básnickej zbierke tematizuje 

aj niektoré negatívne javy súčasného života. Napríklad, 

šikanu medzi deťmi, spolužiakmi. Úsmevná a pritom poučná je 

báseň O liste z internetu. Tú by som aj s predchádzajúcou 

iste navrhla zaradiť do čítania ako podnet na premýšľanie 

o fenoméne šikanovania medzi deťmi, ale aj o možnostiach 

a limitoch internetu. Podobne podnetná je básnička 

o abecede, v ktorej sa deti hravým spôsobom dozvedia niečo 

o Cyrilovi a Metodovi. Vtipná je titulná básnička 

O zaľúbenej esemeske, ktorá príde do fitneska. Nie menej 

báseň O šošovici - nezbednici, ktorá sa usadí na tvári 

jednej misky.  

 

     Napokon úsmevnosť ale ani poetickosť nechýba ani 

jednému textu v rukopise, ktorý má potenciál rozvíjať 

detskú fantáziu ale aj etické a estetické cítenie.  

 

     Bohužiaľ, vydavatelia nemajú dneska; hoci môžem dostať 

koľkokoľvek takýchto posudkov, vydavatelia nemajú dosť 

peňazí na vydávanie knižiek a väčšinou sa už aj mnohé iné 

vydavateľstvá takto vyjadrujú. Stretávam sa s tým často 

a usilujú o rôzne sponzorské dary, aby knižka mohla vôbec 

vyjsť.  

     Ja vám ďakujem za to, že ste si ma vypočuli.  

 

     A ešte takú maličkú poznámku, že prečo si to neplatím 

z vlastných peňazí? Ako na mne vidíte, som dôchodkyňa, mám 
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rozvedenú dcéru a vnučku, študentku. Keby som sa akokoľvek 

snažila, tak nenašporím. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujeme. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý :  

 Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to čo povedal pán 

poslanec Šíbl pri svojom predchádzajúcom návrhu, že naozaj 

tu je viacej žiadostí ako máme k dispozícii prostriedkov, 

jedna vec. 

     Druhá vec, keď sme zamietli 1 800 Eur, pravdepodobne 

nechtiac a viacerých to proste mrzí že nevyšlo nič, aj keď 

sme sa viacerí zhodli, že možno by to mohlo byť menej, tak 

dávam návrh a to šlo pre viac ľudí, ktorí s mnohými deťmi 

priamo tu, tak dávam návrh na zníženie sumy na 700 Eur.  

 

 

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

     Ďakujem. Poprosím písomne predložiť návrhovej komisii. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som sa chcel spýtať pani Wagnerovej, že či 

žiadala aj z iných fondov, ktoré existujú na vydavateľskú 

a literárnu činnosť, nakoľko umelci si prispievajú v rámci 

platenia daní; časť daní ide na tvorbu fondov preto, aby tí 

umelci ktorí nemajú ten prístup ku komerčnej tvorbe, mohli 

žiadať. Mňa by len zaujímalo, či sa pokúsila aj z iných 

fondov ktoré na toto sú a ako dopadla? Lebo predpokladám, 

že napríklad v Literárnom fonde sú iní odborníci na 
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literárnu tvorbu. A keby som vedel, že ste bola tam 

úspešná, tak ja už nemusím pochybovať preto, lebo to sú asi 

ľudia, ktorí hodnotia tú literárnu tvorbu. To je otázka na 

ktorú mi potom odpoviete. 

 

     A to druhé je, to je tak, že vydavateľstvo je komerčná 

činnosť, ktorá ako taká je podnikateľská a je robená za 

účelom zisku. Ale vydavatelia rovnako vedia, že okrem tých 

komerčných titulov by mali vydávať aj tituly, ktoré im 

prinesú ako keby nejakú umeleckú hodnotu tomu 

vydavateľstvu.  

     Takže tiež by ma zaujímalo, ako vám tí vydavatelia, 

koľkých ste oslovili s tou ponukou a ako vám oni na toto 

reagovali? Ako vyslovene že čosi aj iné okrem tejto 

žiadosti.   

 

 

Dagmar  W a g n e r o v á : 

     Rada by som povedala, že toto nie je moja prvá 

zbierka. A na niektoré z tých minulých zbierok som dostala 

dotáciu z Literárneho fondu. Ale myslím že, no, takto, moju 

zbierku som poslala do vydavateľstva Matice slovenskej, 

ktorí boli veľmi za to; nakoniec to sa dá dokázať, aby tá 

zbierka vyšla.  

 

     Ale, žiaľbohu, neviem či viete, ale pravdepodobne áno, 

veď ste zo spisovateľskej rodiny pán Zajac, a dokonca je to 

tak, že teraz je situácia taká ako som sa dozvedela, že 

vydavateľstvá vedia o tom, že koľko dostanú dotácií od 

ministra kultúry. Pravdepodobný počet je vždy dosť nízky.. 

Čiže vydavatelia sa usilujú tam proste dostať do tohto 

objemu, ktorý môžu od toho Ministerstva kultúry dostať.  

 

     S mojou knižkou sa to jedenkrát nepodarilo hoci bola 

na programe ministerskej komisie.  
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     A pokiaľ ide o ďalšie vydavateľstvá, no, všade mi 

povedia: My strašne radi by sme vám vydali ale skúste si 

zohnať ešte aspoň nejaké sponzorské peniaze. V mojom 

prípade by stačilo aj 700 Eur predpokladám, pretože 

vyjdenie takejto knižky, určite viete. stojí okolo 3 000 

Eur. Táto zbierka sa momentálne nachádza, ako rukopis tejto 

zbierky vo vydavateľstve, ktoré čaká na to, že keď sa mi 

podarí minimálne zohnať tých 700 Eur. Zatiaľ som nepísala 

ešte ministrovi kultúry ani nikomu, lebo tie zbierky 

v podstate mi vychádzali. Ale žiaľbohu, túto, o ktorej si 

myslím že je najlepšia, určite by bol o ňu záujem, tak 

s touto sa mi to akosi nedarí.  

     Neviem, či som vám zodpovedala na otázku? 

     (Otázka: Kedy ste podala na Literárny fond?) 

 Podala som vlani, tam to neprešlo zatiaľ. Teraz 

pokúšam iným spôsobom. Teraz som neskúšala znovu cez 

Literárny fond.  

 

     No, ja som troška vypadla, bohužiaľ hodne som vypadla 

z takej nejakej pamäti čitateľov, pretože tie posledne dve 

desaťročia som robila najmä redaktorskú činnosť a už nejako 

na tie detské veci mi nezostával čas. Ale teraz, keď som už 

dlhšie v dôchodku, tak som sa pokúsila.  

 

 

 

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

 Ďakujem pani Wagnerovej.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

 Ďakujem za slovo pani starostka. Ja som len chcel 

upozorniť, že suma tých žiadostí viac ako dvojnásobne 

presahuje sumu, ktorú máme na dotácie v rozpočte určenom 
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pre tento rok. Tak neviem, či budeme potom ako Jánošici od 

buka do buka, alebo to sekneme na polovicu? Aby sme vedeli 

o čom rozhodujeme. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. Myslím, že každý sa vyjadrí hlasovaním.   

     Ja som sa na rade snažila ponúknuť diskusiu 

s predsedami poslaneckých klubov, nedošlo k nejakej tejto, 

že bolo mi povedané z klubov že poslanci každý vedia o čom 

hlasujú. Takže ja to mám presne zrátané. Žiadostí sú na 

87 933,58 Eur plus dve sú podľa možností napísané, nie je 

tam napísaná suma. A my máme v rozpočte schválených 40 000 

Eur. Čiže toto ja presne viem, preto som chcela to 

stretnutie. Ale povedali, že predsedovia klubov nemajú ten 

mandát, že chcú aby poslanci rozhodovali sami, takže my sme 

sa na ničom nedohodli. Takže je mi to ľúto. 

 

     Ja som chcela, aby sme tu už boli nejako dohodnutí, 

aby sme tu nejakým spôsobom hlasovali, a hlasovali iba 

o tých 40 000 Eur. Teda ku každému individuálny prístup k 

tomuto, či je z Karlovej Vsi, koľko už reprezentuje mestskú 

časť, takže podľa toho. Takže asi toľko, ja si to 

uvedomujem. Ale pán poslanec Buzáš odišiel. Dobre.    

     Ďalší s faktickou je prihlásený pán poslanec 

Martinický.  

 

 

Poslanec Ing. P.  M a r t i n i c k ý : 

     Ďakujem. Ja len jednu otázku, pani starostka. Keď sa 

tu na začiatku v rámci programu hovorilo o tom, že vypustiť 

alebo nevypustiť tých neviem koľko je to bodov o dotácie, 

mňa zaujíma, keď to máte presne zrátané, prečo ste nám 

takúto závažnú informáciu nepovedali? To by bolo ako; 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Pán poslanec, ale toto nemyslíte vážne, veď rozpočet 

ste schvaľovali a tieto dotácie ste mali na finančnej 

komisii, potom boli na rade, máte ich; všetko toto je.  

 

 

Poslanec Ing. P.  M a r t i n i c k ý : 

 Ak ste to povedali, tak sa ospravedlňujem, že som to 

prepočul, je to možné. Ja nehovorím, že to nie je nikde 

napísané, že len v rámci tej ako diskusie či a ako budeme 

rokovať o dotáciách, by bolo dobré to ako občerstviť 

a povedať tieto dve čísla.  

     Ak ste to povedali a ja som prepočul, tak sa 

ospravedlňujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Nagyová Džerengová. 

 

 

Poslankyňa Ing. P. Nagyová Džerengová: 

     Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela v podstate  

spýtať na vydavateľstvo, ale pani autorka to už 

v predchádzajúcej odpovedi spomenula, že jej rukopis sľúbil 

vydať Perfect, lebo je to trošku neštandardné, zvyčajne 

žiada vydavateľstvo. Uzavrie zmluvu s autorom s tým, že ak  

nedostane dotáciu tak tá zmluva sa dá vypovedať. Ale 

neštandardne to môžeme urobiť aj takto, že predpokladám že 

ak to vydavateľstvo Perfect jej tú zbierku nevydá, tak pani 

autorka bude musieť tú dotáciu vrátiť. A jednoznačne viem, 

že básnická tvorba naozaj je trošku problematická čo sa 

týka vydania kníh. Ďakujem.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á :  

     Dotácie sú dané presne na ten zámer. A pokiaľ sa ten 

zámer nepodarí, musia dotáciu vrátiť. Čiže tam nemôže to 

byť ako nejakým spôsobom zatiaľ, ani nikdy to nebolo takto  

zneužité.  

 

Poslankyňa Ing. P. Nagyová Džerengová: 

     Faktickú som chcela, ja sa ospravedlňujem. Ja som to 

vôbec tým nechcela povedať, že by to pani autorka chcela 

zneužiť.  

     (Poznámka.) 

     Ale my to vieme. Vo vydavateľskom biznise je to 

štandardné, že žiada vydavateľstvo ktorého autor najprv 

osloví, ale povedala som, že môžeme postupovať aj 

neštandardne, pretože je istota, že tie peniaze sa vrátia 

ak pani autorka nedostane zmluvu vo vydavateľstve. 

 

 

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

 Presne tak. Ďakujem. Nevidím nikoho prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Čiže pán poslanec Martinický podal pozmeňujúci návrh: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Dagmar Wagnerová, Päpavová 7, Bratislava 

na projekt: „Vydanie knihy pre deti – Zaľúbená esemeska“ 

     v sume 700,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  
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starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

 Prítomných:            15 poslancov. 

     Za:                    10 

     Proti:                  0 

 Zdržal sa:              4 

     Nehlasoval:             1 

 Konštatujem, že návrh prešiel.  

     Ďalším bodom programu je 0d. 

 

 

 

BOD 0d – pôvodný bod 30: 

Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov na 

ZŠ A. Dubčeka, o.z., Majerníková 62, Bratislava na projekt: 

„Na obnovenie PC pre potreby vyučovania, vzdelávania, 

tvorbu a prezentovanie projektov žiakov a učiteľov“ 2 404 

Eur 

 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Takže táto žiadosť bola predložená zo strany 

občianskeho združenia – Združenie rodičov a zástupcov 
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žiakov na Základnej škole A. Dubčeka. Predstaviteľ tohto 

občianskeho združenia pán Gabaj je tu prítomný. Finančné 

prostriedky ktoré sú požiadané vo výške 2 404 Eur, oni chcú 

použiť na projekt na obnovenie PC pre potreby vyučovania, 

vzdelávania, tvorbu a prezentovanie projektov žiakov 

a učiteľov. Táto žiadosť bola doručená na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva už v januári, avšak  toto je prvé 

zastupiteľstvo kedy môžeme o nej rozhodovať, nakoľko 

rozpočet bol schválený len nedávno. Takže možno že pán 

Gabaj by ma chcel k tejto žiadosti trošku aj doplniť; ak 

máte záujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Takže ja teraz dám slovo pánovi 

Gabajovi, ktorý je zároveň aj členom Rady školy, Rady 

rodičov a zároveň sa aj aktívne podieľal pri príprave 20. 

výročia založenia. Takisto pri čistení Karlovej Vsi, kde 

zorganizovalo toto združenie obrovské množstvo ľudí pri 

čistení areálu školy. Čiže sú nové združenie ale aktivity 

vyzerajú veľmi aktívne.  

     Takže nech sa páči, pán Gabaj máte slovo. 

 

 

Ing. Martin G a b a j : 

     Ďakujem pekne. Moje meno je Martin Gabaj, pochádzam 

z Karlovej Vsi, narodený som v roku 1977, v roku 2007 sme 

sa  presťahovali na Dlhé Diely, máme 3 deti, prváčka 

nastúpila tento školský rok. Dobrovoľne som sa začal 

angažovať ako triedny dôverník. Následne na Rade rodičov 

ako vo funkcii hospodár. A občianske združenie ktoré 

vzniklo bude mať teraz jeden rok v júli. Predtým Rada 

rodičov fungovala bez nejakého takého statusu. Každopádne 

v minulosti sa aktívne podieľala, získala vyšší status,  

snaží sa podporovať školu, vo väčšom rozsahu oslovovať 
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ľudí. A podarilo sa nám v rámci príležitosti 20. výročia 

školy spraviť z materiálov ktoré škola mala v spolupráci 

s pani učiteľkou Rusnákovou a s pánom školníkom ktorý to 

natáčal DVD, ktoré sme si povedali, že spravíme pre školu 

pamiatku, pre miestne zastupiteľstvo, pre rodičov. Podarilo 

sa nám osloviť rodičov, ktorí to zakúpili vo výške 262 Eur, 

toto je to DVD. Celé to spracovanie, vybavovanie prebehlo 

s minimálnymi nákladmi. Náklady boli len na zakúpenie obalu 

samotného DVD. Všetci ľudia, ktorí to spracovali plus ešte 

jeden PC, robili všetky činnosti bezplatne.  

 

     Podarilo sa nám osloviť rodičov, bol záujem možno aj  

trošku väčší, ale každopádne sme si potom povedali 

v priebehu, že stalo to za to lebo určitá pamiatka je 

a môže sa to využiť, nejaké DVD zostali.  

 

     Každopádne chcem len toľko povedať, že počas školského 

roka sme dostali okrem schválených požiadaviek ktoré naša 

Rada rodičov schválila vo výške 6 000 Eur s požiadavkou na 

zakúpenie; 

 

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

 Pán Gabaj, sekundičku musím prerušiť. Lebo mňa to 

veľmi mrzí, nerozumiem prečo poslanci opustili sálu, ale 

nie sme uznášaniaschopní. Takže ja na chvíľočku preruším 

a poprosím organizačné, aby išli, neviem, kde poslanci sú? 

     Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale;  

     (Príchod poslancov do sály.) 

     Ďakujem veľmi pekne.  

     Už môžete pokračovať, sme uznášaniaschopní.  

 

 

Ing. Martin  G a b a j : 

     Ja sa budem snažiť byť veľmi stručný, ale každopádne 

o tomto občianskom združení neviete nakoľko je nové. 
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A prezentovanie v minulosti školy cez Radu rodičov podľa 

mňa veľmi nebolo na miestnom zastupiteľstve. Toto je prvá 

žiadosť ktorú dávame. Ja som aj investoval ten čas. Od 

januára sledujem, od podania žiadosti cez ponuky ktoré sme 

dávali, kedy bude zastupiteľstvo, je teraz tu. Uvoľnil som 

sa z práce, tak ďakujem naozaj že ste si spravili ten čas, 

lebo potom následne budem pokračovať do práce.  

 

     A už len v krátkosti poviem toľko, že sme dostali 

požiadavku doschvaľovať určité finančné prostriedky nad 

rámec 6 000 Eur čo bolo na tento školský rok, čo rodičia 

odsúhlasili. Doschvaľovali sme lavice vo výške 2 200 Eur, 

k 20. výročiu. Nakoľko sme viac finančných príspevkov 

nemali a škola potrebuje staré počítate v troch učebniach 

rekonštruovať, tak Občianske združenie Abeceda, kde rodičia 

prispeli 2 %, idú tam aj určité finančné dary, zadotovala  

5 000 Eur jednu učebňu.  

 

     My sme sa snažili tiež v rámci našich možností. 

Získali sme určité hmotné prostriedky vo forme počítačov, 

taktiež aj škola, nakoľko je to ešte stále nedostatočné, 

počítače odchádzajú. Počas toho vznikla myšlienka, čo keby 

sme požiadali mestskú časť ktorú máme najbližšie, nakoľko 

sa finančné prostriedky veľmi ťažko zháňajú. Takže takýto 

zámer. 

     (Šum v miestnosti.) 

 

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

 Poprosím vás, ozaj on je v práci a z práce si vypýtal 

voľno na úkor toho; takže keby ste boli takí dobrí a trošku 

počúvali.    

 

Ing. Martin  G a b a j : 

     Aby som nestratil myšlienku, nakoľko hovorím prvýkrát 

v pléne, takže nie je to pre mňa jednoduché.  
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     Ale táto myšlienka sa preniesla a skúsme niečo 

spraviť. Oslovili sme mestskú časť s touto žiadosťou, 

sledoval som to, dnes táto žiadosť tu je. Nevedel som aká 

výška sumy bude uvoľnená na dotácie, teraz som to počul, je 

to 40 000 Eur. My vstupujeme s príspevkom čistý zisk 208 

Eur, to znamená 208 Rur a zbytok doplatenie. 

 

     Každopádne budem veľmi rád pokiaľ táto žiadosť nebude 

zamietnutá vo výške 2 400 Eur ale zvážite koľko 

percentuálne by ste nám vedeli prispieť, nakoľko tie 

počítače na ktorých detí robia tie krásne projekty kde 

prezentujú školu a škola dosahuje vynikajúce výsledky.  

 

     Takže toľko v krátkosti. Nechám to na vaše zváženie, 

ale veľmi rád by som odišiel s informáciou, kde budem 

informovať Radu rodičov, školu, ktorá je tu prítomná a bude 

počuť. Samozrejme cez oznamy pre rodičov, ako sa k tomu 

mestská časť postavila a napomohla vlastne deťom k lepšiemu 

vzdelávaniu.    

 

     V krátkosti len poviem, čo sa nám podarilo spraviť. 

     Nakoľko vedľa je školský areál, deti tam aktívne 

chodia, LIDL spravil ekohru, kde sme sa zúčastnili v rámci 

Bratislavy na 9. mieste. Rodičia, škola, učitelia, deti, 

žiaci sa veľmi v tomto aktivizovali. Vznikla z toho krásna 

myšlienka spraviť exkurziu do Kolárova, kde je najväčší 

spracovávateľ odpadov.  

 

     Rozbehol sa ekokútik, kde rodičia aktivovali svoj 

dobrovoľný čas aby deťom pomohli naučiť sa rozlišovať 

odpady. Využili sme príležitosť mestskej časti, podarilo sa 

nám osloviť vyše 100 ľudí, rodičia, učitelia, žiaci a aj 7 

dobrovoľníci v rámci oznamov. A vyše 100 ľudí odpracovalo 

vyše 200 hodín. A podarilo sa nám vlastne ten športový 

areál dať do lepšieho stavu. Rodičia sa počas roka 
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aktivovali, nakoľko bol problém elektrikárskej práce, 

zabezpečiť svojim dobrovoľným časom vybavovania miestností, 

určité učebne v rámci finančných prostriedkov sme obnovili.      

 

     Toľko by som povedal asi na záver, že mojou snahou 

bolo na záver školského roku zohnať nejaké prostriedky, čo 

bolo ťažké. Podarilo sa mi to len od Národného divadla, 

dali sme učiteľom možnosť na určité predstavenia, ktoré 

boli pre naše združenie cenovo výhodné. A týmto by som sa 

rád poďakoval aj mestskej časti ktorá pomáha a snaží sa 

pomôcť našej škole vyriešiť určité finančné problémy ktoré 

škola má. Každopádne my sme nasadení deti motivovať nielen 

k samotnému učeniu, ale aby svoj čas zmysluplne trávili a 

tieto projekty ktoré oni robia, im dávali možnosť sa 

zúčastňovať vlastne súťaží, rozvíjania sa, atď. Toľko by 

som chcel povedať na záver. 

     Každopádne ďakujem za slovo. 

 

     A ešte raz poviem: Bol by som naozaj veľmi rád, keby 

ste zvážili túto cenu tak citlivo, aby som odchádzal 

s informáciou, že v rámci finančných prostriedkov bola táto 

žiadosť schválená. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

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

     Ďakujem pánovi Gabajovi.  

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 

(Nie.) 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Sekáčová s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á :  

 Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela 

len vysvetliť.  
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     Pod návrhom uznesenia máte stanovisko komisie školstva 

a mládeže, kde komisia vlastne nesúhlasila s pridelením 

tejto dotácie. Chcem vysvetliť, prečo sme takto zahlasovali 

na školskej komisii. 

 

     Ako už ste videli v programe máme bod 1, poskytnutie 

finančnej výpomoci vašej škole, kde je dlh cez 150 tisíc 

Eur a na to nám prichádzajú ďalšie školy, ktoré v tomto 

školskom roku sa začínajú zadlžovať, kde máme dlhy 50 000 

Eur. Proste jednoducho nemôžeme si dovoliť teraz podporovať 

takéto aktivity.  

 

     Okrem iného ja pracujem na Tilgnerovej škole, kde my 

máme takisto 3 učebne, ktoré neustále musíme obnovovať. Je 

to naozaj veľký problém; ja verím. Takisto proste hľadáme 

rôzne riešenia, ako zabezpečiť tieto učebne kvalitnými 

počítačmi. Hľadáme rôzne cesty cez 2 %. Proste všetko 

riešime cez to združenie.  

     Ešte sme nežiadali mestskú časť o finančnú pomoc 

napríklad v rámci počítačovej učebne. Čiže hľadáme iné 

možností. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem.   

     Nech sa páči, môžete reagovať. 

 

Ing. Martin  G a b a j : 

     Ja viem veľmi dobre, že v Karlovej Vsi je tých škôl 

viacej. Každá škola funguje s určitým rozpočtom, každá 

škola má rodičov, ktorí sú aktívni, ktorí prispievajú aj 

cez 2 %, formou daru, atď. Každopádne myšlienka bola taká; 

ja by som to len zdôraznil, škola potrebovala vyriešiť 

potreby, my tiež máme tri učebne. Jedna učebňa je získaná 

na základe projektu cez pani učiteľku ktorá získala 
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dotáciu. Polka triedy, to znamená jeden a pol triedy rádovo 

rok výroby 2000. To znamená, že počítate začali odchádzať,  

bolo ohrozené vyučovanie. Aj počítače, ktoré fungovali, 

veľmi dlho im trvala prevádzka. Takže tá myšlienka, aby si 

ju zobrali bola taká, že venoval som do toho svoj čas, to 

znamená, spravili sme niečo. V blízkosti som vnímal na 

získanie finančných prostriedkov mestskú časť. Z tých 

žiadostí som prekvapený koľko ich je, vedel som koľko ich 

bolo minulý rok; tá suma je nižšia.  

 

     Ako som vám podal, dali sme si túto námahu, ja som 

veľmi rád, že tú námahu ktorú sme si dali aj v iných 

činnostiach, ktoré tu boli v krátkosti odprezentované, by 

ste poňali komplexne. A pán poslanec, ktorý chodí do našej 

školy, keď som sa spýtal: Má zmysel dávať túto žiadosť? 

Dajte ju, lebo to je z časti peňazí na dotácie. To znamená, 

vo mne bol pocit; má zmysel toto robiť na začiatku?  

 

     Takže bol by som rád, keby som s takýmto pocitom 

odchádzal, že malo to zmysel a má to zmysel do ďalšieho    

školského roku. 

 

     A finančné problémy ktoré škola má, a dnes vychádza že 

takýchto škôl je viacej, ale to je časť problémov ktorá 

netýka sa priamo tohto občianskeho združenia. Ja tu 

prezentujem činnosti nášho občianskeho združenia. A ešte 

raz hovorím, dostal som informáciu od poslanca, ktorý je tu 

prítomný: Dajte žiadosť. Keď nedáte žiadosť, nemôžete 

odprezentovať sa a nemôžete ukázať čo robíte. 

 

     Takže aj keď záporne budete reagovať tak verím, že 

aspoň máte možnosť vidieť, že rodič, ktorý má 3 deti, ktorý 

mohol byť v práci sem prišiel. Takže toľko by som povedal 

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

     Ďakujem.  

     S faktickou pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Ďakujem. Ja som len chcel doplniť pani poslankyňu 

Sekáčovú, že tých 156 tisíc a trošku viac je suma len dlžná 

BAT-ke a nezohľadňuje penále. Na poslednej Rade školy bol 

ten dlh vyčíslený na 186 000 Eur. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     S riadnym príspevkom pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     No, ja len chcem upozorniť na to, že sme svedkami toho 

ako presne sa to nemá robiť. Ja si veľmi hlboko vážim váš 

čas, ale verte že za všetkými tými žiadosťami čo tu sú, sú 

rodičia s 3 deťmi a ktorí keď by vedeli že tú možnosť majú, 

prišli by sem a ten čas si našli. Verte, že je to tak. 

Každý jeden považuje svoju aktivitu, svoj nápad a svoju vec 

za tú najdôležitejšiu a urobil by pre to všetko čo mohol.  

 

     Lenže tu nemáme pravidlá na to ako to robiť a preto to 

tak vyzerá ako to vyzerá. Nesúhlasím s celým tým dnešným 

procesom, lebo sme vyhodili niektorých ktorí tu sú, ale nie 

sú tu ďalší. Čiže všetci tí ostatní, nemajú tú istú šancu. 

Je to nerovnosť príležitostí. Všetkých tých, čo tu dali 

projekty, je to nerovnosť príležitostí, lebo niekto tu má 

obhajcov a môžu hovoriť; pozrite sa na mňa ako rodiča, 

ktorý si zobral dovolenku. A všetci ostatní tú možnosť 

nemajú; ani jeden z tých ďalších ju nemá.  
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     Je to vážny systémový nedostatok a vôbec, vôbec by som 

nehovoril o  prideľovaní dotácií za týchto podmienok, pani 

starostka. Je to troška pre mňa problematické. Ako to je 

skutočne niečo, čo je proti zmyslu čohokoľvek čo v tomto 

štáte funguje a môže fungovať; aspoň dúfam a verím že 

funguje a malo by fungovať. Lebo ja by som bol potom 

zvedavý na všetkých ostatných rodičov troch detí ktorí sem 

prídu a porozprávajú o svojej aktivite tak ako tuto pán 

rodič povedal. Ale to nie je namierené proti vám, lebo áno, 

vy ste aktívny a prišiel ste. 

 

     Ale ešte raz hovorím, je to nesystémové; takých 

aktívnych všetkých tých čo sem dali projekt, robili to 

v dobrej viere. Nikto sem nedával žiadosť s tým, že by mal 

pocit, že chce urobiť niečo zlé. Takže to je prvá vec, čo 

chcem povedať. 

 

     A druhú vec čo chcem povedať; chcem poďakovať pani 

Sekáčovej pretože povedala presne to čo sme sa tu snažili 

povedať na začiatku. My nemáme financie a nemáme ani 

„potuchy“ koľko škôl je asi v takej situácii, koľko je 

dlhov. Naša mestská časť má isté poradie. V tom prvom 

poradí sa musí zasadiť o to, aby naplnila tie povinnosti. 

To znamená, myslím si, že mať školy v dlhu je úplne proti 

zákonu o miestnej samospráve preto, lebo to je jedna zo 

základných povinností mestskej časti vyplývajúca zo zákona. 

A keď si neplníme zákonnú povinnosť tak potom rozdávať 

dotácie a podporovať sebelepšie aktivity. 

 

     A ja opakujem ešte raz: Všetky aktivity, všetky 

projekty, všetky žiadostí sú dobrým úmyslom. Ani jedna nie 

je zlá. Ani jednu nemôžeme kritizovať za to, že sem prišla. 

Všetky sú správne a v poriadku. Ale my na to nemáme systém. 

To je prvá chyba. 
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     A druhá vec, nie sme si celkom istí, či na to máme 

peniaze. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som vám chcela povedať, pán poslanec, 

vy konkrétne ste tiež v rade školy, možno materskej školy. 

Niekedy ste informoval, že je takýto problém alebo niečo? 

(Poznámka.) Áno, ja viem.  

     Myslím si, že je komisia, neviem či ste v komisii 

školstva alebo niečo; čiže pani Jurkovičová, boli ste 

predtým, teraz už nie ste.  

     Čiže pani Jurkovičová pravidelne informuje aké sú 

problémy. Pravidelne na zastupiteľstve informujeme. Preto 

ste v radách škôl, aby ste keď škola má nejaký problém 

ktorý preberá; myslím, že tá komunikácia s pani riaditeľka 

je veľmi dobrá, pretože pravidelne majú porady, pravidelné 

stretnutia, naše školské oddelenie chodí pravidelne na 

školy. Tieto veci riešime počas problému. Čiže vy sami 

môžete dávať podnety ktoré máte.  

 

     Ja si myslím, že nedá sa to posudzovať hromadne. Každá 

jedna aktivita, toto  je nový rodič, nové združenie, tak 

ako povedal. Netreba jeho obviňovať, on jednoducho doteraz 

mal deti v materskej škole a teraz išli do prvej triedy 

a prišiel a hovorí: Ó, táto škola má takéto problémy, 

skúsim spraviť nejaké aktivity, idem tej škole nejako 

pomôcť. Skúša to. Možno to vyjde a možno nevyjde. Ja si 

myslím, že takýto projekt je treba podporiť aspoň takou 

čiastkou ako oni do toho dali.  

     Podľa mňa detské ihriská sa tu budujú aj takýmto 

spôsobom, že príde, povedia, zohnali sme si 2 %. Koľko dáte 

vy, toľko dáme aj my. Je treba, aby sme my túto aktivitu 

nejakým spôsobom neudusili.  

     S faktickou pán poslanec Bendík. 
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Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Z návrhu uznesení čítam: 

Projekt na obnovenie PC pre potreby vyučovania, 

vzdelávania.  

     Ak sme pritom, pani starostka, z toho čo tu vidím, tak 

mestská časť si neplní to čo by mala plniť, si nedáva 

dostatok peňazí na to, aby sa naše deti mohli vzdelávať. 

A to som hovoril úplne na začiatku; je smutné že rodičia 

musia takýmto spôsobom tieto peniaze zháňať namiesto toho 

aby táto mestská časť zabezpečila dostatok peňazí na 

vzdelávanie.  

 

     Rozdávajú sa tu peniaze, alebo schvaľujú sa tu peniaze 

na rôzne kultúrne letá, Martin na bielom koni, na rôzne 

zábavky, na výlety deťom, ale na vzdelávanie nemáme. Máme 

deti, ktoré budú chodiť zrejme do školy, kde nebudú 

počítače. Ďakujem pekne za takúto stratégiu. To je vizitka 

vášho starostovania, pani starostka. Ďakujem pekne za 

takúto starostlivosť. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán Bendík, schvaľujeme rozpočet. V rozpočte 

ste sa vyjadrili, akým spôsobom budú prerozdelené peniaze. 

Peniaze boli prerozdelené na školy. Dokonca vy ste dali 

návrh, ktorý teraz pripravujeme. Už zajtra bude komisia 

k záverečnému účtu samostatne, kde všetky peniaze, tie 

percentá ktoré mestská časť má, tak bude venovať na tento 

fond rozvoja škôl. Čiže opäť sa pomôže školám.  

 

     Ja si myslím, že tento návrh je veľmi dobrý a aj 

z tohto fondu alebo ako sme to nazvali, sa bude školám 

pomáhať. Toto je aktivita, ktorú, ja nerozumiem teraz, toto 

je samostatná právna subjektivita, ktorú má každá škola. 

Jednoducho prišli, dali si projekt a myslím si že netreba 
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toto takto úplne odbočovať. Jednoducho to je jeden 

nadšenec, ktorý predložil projekt a je treba sa k tomuto 

nejakým spôsobom postaviť. Čiže vyjadríme sa hlasovaním ako 

môžeme nejakým spôsobom tú sumu upraviť. Povedať, áno, dali 

ste vy do toho toľko, my vám toľko poskytneme. Ale ja si 

myslím, že je treba vyjadriť sa, aby sme neodbočovali od 

tejto problematiky.  

     S faktickou pán poslanec Labuda.   

 

 

Poslanec Mgr. J. L a b u d a : 

     Ďakujem. Pani starostka, na začiatku vy ste hovorili 

pri programe, že občania sú od 16.00 hod.; myslím že takto 

to bolo. Mne sa nepáči toto predbiehanie. Ja som si 

vypočítal, máme tu 44 žiadostí o dotáciu, keď len 10 minút 

bude jeden hovoriť, aj keď je to oveľa viac, tak mi to 

vychádza na vyše 7 hodín že tu budeme vlastne hovoriť len  

o dotáciách. A k samotnému programu sa dostaneme, neviem, 

asi o polnoci. Ďakujem.  

 

 

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

     Pán poslanec, dotácie sa, neviem pred polrokom alebo 

kedy schvaľovali v Rade. Rada je menší orgán, má zástupcov 

všetkých poslaneckých klubov, kde sa sedelo. Možno sa 

sedelo 5 hodín, kde sa dohodlo, a tie dotácie sa tam 

prerokovali, schválili alebo neschválili a mali možnosť aj 

obyvatelia.  

 

     Teraz, pán poslanec ako keby ste tu nesedeli. My sme 

na začiatku bol tu návrh pani poslankyne Grey a mňa, 

nakoľko sú tu ľudia ktorí sú zamestnaní a prišli obhájiť 

k tomuto, tak sme sa hlasovaním vyjadrili, že im dáme 

možnosť vyjadriť sa. Teraz ja si myslím, že je to úplne 

zbytočne sa k tomu vyjadriť. Ak sú ľudia, ktorí chcú prísť 
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s niečím iným, tak prídu o tej 16.00 hod. Takže nevracajme 

sa k tomu, keď už sme sa takto rozhodli. Hlasovaním sme 

vyjadrili súhlas, aby oni mohli vystúpiť. Takže myslím si, 

že to je úplne zbytočná pripomienka. 

     S faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, ja by som chcel povedať, že pani starostka, trošku 

by som chcel spochybniť to, že vy všetko komentujete. 

Všetko, čo niekto z nás povie, vy k tomu dávate ďalší 

komentár, čo to trošku predlžuje. A chcem komentovať váš 

komentár, lebo vy sa síce zručne snažíte pánovi občanovi 

povedať, že ja som proti nemu. Ale ako ste povedali, atď., 

ja som nehovoril nič že ten pán občan tu je. Ja som naozaj 

nehovoril, ja som hovoril že systém je zlý. A za systém, 

pani starostka, ste zodpovedná vy. Systém prideľovania 

dotácií kde 7 organizácií je tu, pritom ako sa my bavíme 

a vy poviete: Však tú aktivitu treba odmeniť. A to nie 

projekt, ale aktivitu občana. Ja len citujem, keby ste 

nekomentovala, tak vás nemám ako citovať. Keďže 

komentujete, môžem vás citovať. Takže to je proste viz 

a viz, dvojsmerná zbraň. 

 

     Takže ja len chcem povedať; nie som proti občanovi. 

Ešte raz zopakujem, čo som povedal: Každý jeden kto sem 

predloží žiadosť je úplne v poriadku, mám ho rád, lebo je 

to aktívny človek.  

 

     Ja len chcem povedať, že takto sa o žiadostiach, keď 

my máme hlasovať a sedí a pozerá sa na nás ten občan, tak 

by tu mali sedieť všetci ostatní. A rovnako sa pozerať na 

nás preto, lebo len vtedy môžeme rozhodnúť tak ako máme, 

keďže musíme znižovať dotácie.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á :  

     Ja som pána Gabaja nezavolala, on prišiel dobrovoľne. 

Naše zastupiteľstvo je verejne prístupné, čiže ja ozaj 

nemôžem ľuďom zakazovať alebo pristupovať.  

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne. Som rád, pani starostka, že ste 

pochválili tú moju aktivitu, a to že čo nerobí úrad, urobil 

som ja za vás, a to že vznikol nejaký fond, ktorý by mal 

tie školy obnovovať, ktorý by ich mal rekonštruovať. V tom 

zmysle, že mali by sme myslieť na naše deti, lebo tie sú 

naša budúcnosť. A znovu by som chcel zopakovať: Keď sa 

pozerám na tento návrh, koľko je takých škôl v Karlovej 

Vsi, kde napríklad takéto učebne nemajú a mne tu chýba ten 

systém. To znamená je tu toľko škôl, je treba vytvoriť 

toľko učební pre to, aby naše deti boli vzdelané. Ale ten 

systém očakávame my od vás. 

 

     To znamená, predložte nám správu čo tie školy 

potrebujú a hľadajme rezervy v rozpočte. To je jednoduché 

riešenie. Ale toto, takéto ad hoc, aj keď je to dobrá 

aktivita, hej, len všetky školy to potrebujú. 

 

 

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

     Všetky školy majú počítačové učebne. 

     S faktickou, pani poslankyňa Schinglerová.   

 

 

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

 Ja len jednu vetu kolegovi Zajacovi. Si hovoril, že by 

bolo fajn keby tu bol nejaký systém prideľovania dotácie 

a že miestny úrad ho mal predložiť. Pokiaľ si spomínam, 
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približne pred 2 rokmi si ho predložil ty. A ten systém 

neprešiel neprešiel ani komisiami, ani miestnou radou. 

Napriek tomu sa dostal do zastupiteľstva a nebol podporený 

ani zastupiteľstvom. Takže iný nemáme, máme len tento 

a podľa neho sa snažíme čo najtransparentnejšie fungovať.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý :  

     Ďakujem pekne. Chcem vás poprosiť, vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, sme volení zástupcovia, tak sa chovajme 

dôstojne, slušne, s rešpektom. Venujme sa téme, nebuďme 

príliš zdĺhaví, nerobme si volebnú kampaň, rozhodujme 

a poďme ďalej. Ďakujem pekne. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ja sa ospravedlňujem, aj keď Jano (p. Keselý) sedí na 

skoro opačnom konci, vytiahol mi myšlienku z úst. A naozaj 

chcem vás všetkých poprosiť, aby sme boli konštruktívni 

a vynechali tie omáčky okolo tých vašich príspevkov. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 
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     S riadnym príspevkom pani poslankyňa Sekáčová.   

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á : 

     Ďakujem. Ja sa pripojím k tým dvom pánom a vlastne 

v tomto duchu budem pokračovať. Ja si veľmi vážim pána Ing. 

Gabaja a každá škola by bola vďačná za takto aktívneho 

rodiča, ale, žiaľ, budem stále trvať na tomto svojom 

stanovisku a ja budem hlasovať proti. Ešte raz poviem 

prečo. Máme tu 4 školy, z ktorých každá jedna zápasí 

s finančnými prostriedkami; chýbajú. Takže ako som povedala 

na začiatku v tom úvodnom slove, tak na tom trvám a budem 

hlasovať proti. Ďakujem. 

 

 

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

      Ďakujem. 

      Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl.  

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem ukončiť diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

 

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

     Ďakujem. Nikto viac nebol prihlásený do diskusie.   

ale pán Ing. Gabaj sa chcel vyjadriť, možno odpovedať na 

niektoré otázky. Tak dáme mu možnosť a potom diskusia bude 

ukončená a poprosím návrhovú komisiu. Nech sa páči. 

 

 

Ing. Martin  G a b a j :  

     Jednou vetou, aby som vás nezdržiaval, nakoľko som si 

nemyslel že toto zaberie, táto dotácia toľko času. Ale 

transparentne sme žiadali ako občianske združenie 

o dotáciu, o prostriedky na zakúpenie niečoho; vy viete 
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konkrétne čoho. Mohlo to byť aj na niečo úplne iné, mohli 

sme žiadať na výlety, na niečo iné. To sme dotovali zo 

svojich peňazí. 

 

     Takže ja poviem na záver: Žiadali sme z peňazí, ktoré 

boli vami schválené vo výške okolo 40 000 Eur na dotácie, 

máte 80 žiadostí, máte možnosť zvážiť nejakým návrhom, 

alikvotne skrátenie. Nejaké návrhy tu boli už aj predtým. 

To znamená, ak považujete za 100 %-ne že to nie je vhodné 

dávať, ja to budem transportovať.  

 

     My v budúcnosti nebudeme aktivizovať formou dotácií 

mestskej časti. Ale každopádne ja toto vnímam že je to 

z peňazí na dotácie, do 80 žiadostí. Ak vidíte zámer tejto 

žiadosti vyhovieť tak áno, keď nie, tak nevyhovte. Pre mňa 

je dôležité, že som tu bol, že som videl ako to tu bežalo. 

 

     A každopádne chcem len toľko povedať, že my aktívni 

budeme, lebo tie deti to potrebujú, aj učitelia potrebujú 

taktiež aktívnu pomoc. Mňa to nerezignuje. Ale občianske 

združenie už nebude dávať pretože vidím, že to nemá zmysel. 

Toľko som chcel povedať, je to žiadosť transparentne za nás 

daná. Pýtal som sa, kedy sa dá prísť, odprezentovať, atď., 

nakoľko žiadna škola doteraz žiadnu žiadosť nedávala. To 

znamená, že pre mňa to bola otázka: Prečo nik nespravil 

niečo keď má najbližšie k mestskej časti, keď niečo 

potrebuje riešiť? 

     Takže toto bol tento zámer a tým by som to uzavrel. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     po A. s c h v a ľ  u j e  

dotáciu pre: Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. 

Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, Bratislava  

na projekt: „Na obnovenie PC pre potreby vyučovania, 

vzdelávania, tvorbu a prezentovanie projektov žiakov 

a učiteľov“ 

     v sume: 2 404,- Eur.  

 

     po B.  s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní            19 poslancov. 

     Za:                  4 

     Proti:                

     Zdržal sa:          11 

     Nehlasovali:         3      

     Konštatujem, že návrh uznesenia neprešiel. 

     Ďalším bodom programu je bod číslo 1. 

 

 

BOD 1: 

Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej 

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

     Poprosím pán prednostu o úvodné slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Ďakujem. Ako už pani starostka povedala pri bodoch, 

ktoré predchádzali tomuto bodu, Základná škola Majerníkova 

je na pretrase tohto miestneho zastupiteľstva takmer na 

každom zasadnutí. Nám osud tejto školy rozhodne nie je 

ľahostajný. Už v apríli 2014 sme dávali návrh na celkové 

oddlženie tejto školy. Konkrétne sme dávali návrh, aby bola 

škole poskytnutá finančná dotácia na celkové oddlženie. 

Bohužiaľ, miestne zastupiteľstvo v apríli rozhodlo ináč. 

Rozhodlo o tom, že škola nedostane finančnú výpomoc na 

oddlženie, ale dostane možnosť uzavrieť zmluvu o pôžičke. 

Už vtedy bolo zrejmé a jasné, že škola nemôže takúto zmluvu 

uzatvoriť. A bolo to jasné aj od pani riaditeľka, ktorá 

vtedy bola osobne prítomná na rokovaní miestneho 

zastupiteľstva a rovnakým spôsobom sa vyjadrila, ako keď my 

sme my napĺňali toto uznesenie, keď sme pripravili text 

zmluvy o tejto pôžičke s tým, že škola nedokáže takúto 

zmluvu uzatvoriť, pretože už teraz vie že by nedokázala 

túto zmluvu naplniť.  

 

     Preto my dávame opätovne návrh do miestneho 

zastupiteľstva na celkové oddlženie Základnej školy 

Majerníkova čo sa týka záväzku, ktorý má táto škola vo 

vzťahu k Bratislavskej teplárenskej.  

 

     Ale na druhej strane pripravujeme, resp. predkladáme 

aj návrh na systémové riešenie problému ktorý má táto 

škola, a to sú kredity. Tieto kredity boli priznané 

zamestnancom, ktorí si ich „odmakali“ v súlade s vtedy 

platnou legislatívou. Vtedy bola skutočnosť taká, že urobte 

si vy učitelia kredity, dostanete ich od štátu zaplatené. 
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Toto platilo istý čas. Bohužiaľ, došlo k zmene zákona a tým 

pádom škole tieto peniaze od štátu nie sú preplácané. 

 

     Čiže my v tom vidíme veľkú nespravodlivosť tým, že 

bolo sľúbené, že budú tie kredity preplácané; nakoniec 

preplácané nie sú. A preto chceme vytvoriť mechanizmus, aby 

sa škole tieto kredity do výšky, ktorá nie je refundovaná 

alebo uhrádzaná zo štátneho rozpočtu, aby sme škole do 

tejto výšky každoročne poskytovali pomoc na vyrovnanie 

týchto finančných náležitostí, ktoré súvisia s týmito 

kreditmi.  

     Takže návrh je na stole a myslím si, možno aj pani 

riaditeľka, keď by ma chcela doplniť, mohla by niečo 

uviesť. 

 

 

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

     Ďakujem. V podstate pán prednosta široko rozvinul túto 

problematiku. A chcem teda upozorniť, neviem či ste si 

všimli, snažíme sa tu aj systémovo, aby sme teda pokiaľ tie 

kredity budú platiť, aby sme teda tej škole pomohlio. Ako 

som minule vysvetľovala, že keď jej pomôžeme touto dávkou, 

ona v podstate tým že všetci učitelia majú kredity, bude sa 

stále dostávať do mínusu. Myslím, že keď možno by takéto 

prenájmy systémovo išli na školu, mohli by pomôcť pokrývať 

aj túto časť tých kreditov.  

     Takže, nech sa páči, s faktickou pán poslanec 

Martinický.     

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý :  

     Ďakujem. Ja mám len jednu otázku, či v rámci toho 

systémového návrhu ako preplácať tie kredity, som to trošku 

zjednodušil, je riešené aj preplácanie kreditov na iných 

školách, aj štátnych. Ja si myslím aj cirkevnej škole, 
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ktorá robí dobré meno v Karlovej Vsi. Rodičia jej žiakov 

platia rovnako dane ako všetci ostatní. Dostáva už zo 

zákona menej príspevkov od štátu. Takže opakujem, či je 

tento systém preplácania kreditov vymyslený len na jednu 

školu nedemokraticky alebo demokraticky na všetky školy 

rovnako, alebo teda porovnateľne? Ďakujem. 

 

 

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

 Neviem, v akej ste komisii. Ale napríklad, sociálna 

komisia, sú tam jednorazové dávky pravidelne. To znamená, 

že my nebudeme všetkým obyvateľom dávať. Tí ľudia keď  sa 

dostanú nejakým spôsobom do núdze, tak tomu človeku 

pomôžeme. Neviem, či si z toho robíte srandu, ale ozaj je 

to vážna vec. A nechcem, aby ste takýmto spôsobom,  keď 

škola  sa dostala do nejakého problému, my sme tu od toho, 

aby sme jej pomohli. A jednoducho, táto škola je 

v probléme. Hovorím, tak ako povedala pani Jurkovičová, 

teraz sú dohadovacie konania, my sa budeme snažiť, aby sme 

čo najviac peňazí vydohadovali, aby sme tým školám pomohli. 

Takže to iba chcem povedať.  

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

     Môžem povedať? 

 

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

     Za chvíľočku. S faktickou 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  materiálu.    

     Keď si zoberiete pôvodné uznesenie, po A. schvaľuje 

poskytnutie finančnej výpomoci pre základnú školu; je tam 

suma. A môj návrh na zmenu je len v termíne.  
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     V pôvodnom materiáli je termín k 30. 6. 2014 – môj 

návrh na zmenu je  „ihneď“. 

 

     Druhá zmena takisto len v termíne, splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať. Môj návrh na zmenu je „a 

informovať zastupiteľstvo ku koncu kalendárneho štvrťroka. 

Termín: ihneď.“ 

     A týmto sa odhlasujem z diskusného príspevku, lebo som 

to povedala vo faktickej. Podávam to návrhovej komisii. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Podávam tiež písomný návrh na zmenu uznesenia, čo bude 

ako druhý návrh a ja ho potom rozvediem v mojom príspevku.  

     Ale chcem dodiskutovať tú vec ktorú začal pán 

Martinický. Pani starostka, nie on ale vy si z nás robíte 

srandu. Keď porovnávate dotácie sociálnym s touto vecou, 

kto je zriaďovateľom škôl? Predsa mestská časť.  

     Kto je zodpovedný za prevádzku?  

     My nie sme zriaďovateľmi sociálnych problémov, my 

neprevádzkujeme. 

 

     Ale my sme tu mestská časť, ktorá má nejaké 

nehnuteľností, podľa mňa prevedené od mesta a nie vlastné, 

a mala by s týmito nehnuteľnosťami nejako narábať a napĺňať 

si ale celú našu povinnosť. To znamená, máme napĺňať 

problémy všetkých základných škôl. Nehovorte, že si pán 

Martinický z vás robí srandu. Lebo vy si z nás robíte 

srandu; to zopakujem.   
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     Čiže my nemôžeme, my potom spravíme takýmto uznesením 

zo všetkých škôl prenajímateľov priestorov. Preto, lebo keď 

toto uvidia ostatné školy, takisto majú predsa problémy so 

svojimi kreditmi. A takisto budú chcieť si prenajať.  

 

     My to musíme riešiť systematicky pre všetky školy 

a nie pre jednu školu. A nie preto že majú problém. Problém 

majú všetky. Však ja vám ešte raz hovorím o tom, že máme tu 

materiál, ktorý predložila Základná škola 61 a je tam 

vyčíslená suma, ktorá je problémová.  

 

 

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

     Ďakujem. Pán poslanec, prihlásili ste sa s faktickou, 

a tá je minúta, takže potom ešte máte riadny príspevok.   

     Myslím si, že aj toto zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

aby sme na tejto škole spravili audit. Ten audit ukázal, že 

je to v tých kreditoch; podľa toho sme predložili návrh na 

riešenie tejto situácie. 

 

     Ja som si myslela, keď sú školy, ani jednej škole, keď 

má nejaký problém, má haváriu, okamžite konáme. Všetky 

tieto veci, to je jedno či 61. Minule jej praskli potrubia, 

hneď sme išli, hneď sme konali. Čiže my si uvedomujeme túto 

povinnosť voči tým školám. Okná: každý rok dávame, už teraz 

budeme mať vymenené všetky, hore Majerníková už teraz 

v piatok doviezli okná a sa pokračuje vo výmene okien. 

Všetky školy budú mať zateplenie oknami. Takže nie že sa 

nestaráme o svoj majetok. Snažíme sa; koľko peňazí máme, 

postupne tieto školy sa snažíme modernizovať a dávať do 

poriadku. 

     S faktickou, pani poslankyňa Hladká. 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Ďakujem za slovo.  
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     Mňa udivuje len jedna vec, ako ste teraz povedali, 

pani starostka, že prebehol audit a zistilo sa, že je to 

v kreditoch. No, chcem sa spýtať, keby tento audit 

neprebehol, doteraz by ste nevedeli v čom to je a stále by 

to vznikalo?  To je jedna vec.  

 

     Tu je len dôkaz toho, že mestská časť sa o tie školy 

vôbec nezaujíma, vôbec nevie aké sú tam problémy, ako sa 

tam hospodári s finančnými prostriedkami. Nič. Len na margo 

toho, dostala som výsledok; neviem, čo vám je na smiech, 

pán prednosta, ale to nie sú veci na smiech. Je to dosť 

smutné, až do plaču, pretože aby škola v kuse generovala 

takéto dlhy, to nie je normálne, prepáčte.   

 

     Keďže som členkou školskej rady dostala som výsledok 

hospodárenia za rok 2013. No, sú tam veľmi zaujímavé veci. 

Áno, sú tam dlhy aj zo školy 60, ale nie sú až tak 

podstatne; dajme tomu že je tam cca do 20 000 Eur.  

 

     Kde sa nabral dlh ďalších 150 000 Eur len na teple? 

Tam nie sú dlhy iba na teple, tam sú dlhy aj na elektrickej 

energii, na plyne. Tam sa takisto neplatia tieto faktúry. 

Dokedy budeme platiť dlhy tejto škole? Tu sa platia dlhy 

odvtedy, ako boli vyplácané kredity. 

 

 

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

     Pani poslankyňa, poprosím vás, keď hovoríte dlhšie ako 

minútu, prihláste sa s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Vy ste tiež hovorila, pani starostka, stále hovoríte 

diskutujete a nie ste prihlásená; teda ste prihlásená, ale 

diskutuje ku každému; tak ja sa prihlásim. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     S riadnym príspevkom to máte najlepšie. Tam máte potom  

dlhší čas.  

     Hlásila sa pani riaditeľka; možno niečo na 

vysvetlenie, tak by som jej dala slovo. 

     A chcela by som povedať: Pani poslankyňa, vy ste 

v Rade školy, vy by ste tu mali stáť a tú školu obhajovať 

a nie ísť proti. Ste v Rade školy, ale rozumiete, ste tam 

aby ste tú školu podporili, aby ste vysvetlili a nie tu 

kládli otázky. Zúčastňujete sa rád škôl? Áno? (Áno.) Tak 

tam môžete; pozrite sa, pani riaditeľka ukazuje koľko razy 

ste tam boli. 

     Nech sa páči, dávam slovo pani riaditeľke. 

 

 

RSDr. E. G o l a j s o v á, riaditeľka ZŠ A. Dubčeka: 

     Ja by som chcela povedať len toľko: Všetko sa zvaľuje 

na kredity. To nie je pravda. Ten dlh začal narastať v roku 

2009 s tým, že nebola prenajatá celá budova. A odvtedy sa 

ten dlh ťahá a sa generuje.  

 

     V prípade, že budeme oddlžení, tak ja vám garantujem 

to, že tých 40 000 Eur, ktoré robili k tomuto roku kredity, 

tých 40 000 Eur my si ušetríme v prípade že bude 

Majerníková 60 oddelená, získame si tie peniaze a ja od vás 

nebudem pýtať ani jeden cent.  

 

     Ale potrebujem, aby sa Majerníková 60 oddelila od 

Majerníkovej 62, aby som ja problémy a nemali učitelia 

s tým, že sa generuje stále nejaký dlh na úkor nás a našich 

vecí, ktoré by sme si mohli kúpiť do školy.  

 

     Pani poslankyňa Hladká, sedíte u nás v Rade školy, ja 

som vás u nás na Rade školy videla dvakrát za celé obdobie 

odkedy ste v Rade školy. Nehnevajte sa na mňa, ale myslím 
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si že každý poslanec, tak ako si vysoko vážim pána poslanca 

Zajaca, ktorý sa bije za Karloveskú 61, tak si myslím, že 

aj vy by ste sa mali postaviť na stranu našej školy, keďže 

ste v tej Rade školy. Ja si tie peniaze ani moji učitelia  

do vrecka nedávame, a ani s nimi nič iné nerobíme.    

 

     Zároveň sa vám chcem veľmi ospravedlniť, pretože som 

na 12.00 hod. pozvaná do Ružinovskej nemocnice na 

ošetrenie. Čiže o pol dvanástej budem musieť odísť 

odtiaľto. Je mi ľúto, že išlo toľko príspevkov pred nami  

a že sme sa nedostali na rad skôr, aby som tu mohla byť 

celý čas. Toľko z mojej strany. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 

     Pani poslankyňa Hladká, ste prihlásená, potom budete 

reagovať; buďte taká zlatá, aby sme to mali v poriadku.  

 

 

Poslanec Ing. P.  M a r t i n i c k ý : 

     Ďakujem. Teraz nepriamo potvrdila pani riaditeľka, že 

ak nie hlavným tak jeden z hlavných zdrojov alebo prameňov 

tohto dlhu bolo veľmi nejasné účtovníctvo, nazvem to 

zjednodušene na tejto škole, kde sa presúvali peniaze 

rôznym spôsobom. My sme to tu viackrát dostali. Raz sa 

hovorí, že je dlh z bazéna, raz z toho, raz z toho, a vždy 

sa zistí, že je vlastne niekde inde. To je jedna vec, čo 

chcem, ale nechcem to rozoberať.  

 

     Druhá vec je, že mali sme tu pani riaditeľku zo školy 

na Tilgnerovej, ktorá poukázala na to, že ona do svojich 

požiadaviek a dlhov vôbec neráta kredity, že oni vyplácajú 

len základné platy; možno ma pán poslanec Zajac doplní. 
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Škoda, že tu nie je, pretože sme jej povedali že môže prísť 

v rámci bodu 1. A sedela tu neviem koľko a asi kvôli 

povinnostiam musela odísť. 

 

 

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

 Ďakujem. To nebola pani riaditeľka z Tilgnerovej, tá 

tu dnes vôbec nebola. 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

     Bola tu zástupkyňa, ktorá bude budúcou riaditeľkou.   

  

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

     Ale bola tu pani riaditeľka zo 61-tky.  

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

     Zo 61-tky som hovoril.  

     (Poznámka: Nie, hovoril ste z Tilgnerovej.)  

     Ahá, pardon, tak sa ospravedlňujem. Prepáčte. 

 

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

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     V zásade jednu vetu: Veľmi vás chcem poprosiť, aby ste 

nediskutovali, pani starostka, na každý príspevok. Budeme 

nútení, už sme raz mali problém, že sme odišli. Viem, že je 

to vaše právo, ale keby ste na chvíľu dali vedenie 

zastupiteľstva pánovi Koníkovi, a aby ste si v tom dali 

pozor. Je to vaše rozhodnutie a rozmyslenie. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     Určite, určite aj pán Koník bude viesť. Vy stále 

beháte, ale aj ja budem potrebovať ísť na toaletu. Čiže 

určite bude mať tú česť viesť zastupiteľstvo aj pán Koník.   

     S faktickou, pán poslanec Buzáš.  

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo, pani starostka. V tej audítorskej 

správe bolo aj uvedené, že peniaze, ktoré škola dostáva na 

energie sú takisto nedostačujúce. Bolo by dobré teda 

hovoriť veci úplne a nielen čiastočne kvôli tomu lepšiemu 

obrazu. Na poslednej Rade školy prišlo školské oddelenie 

alebo školský úrad s návrhom, ktorý si Rada osvojila, 

jednomyseľne prijala. A ja by som bol rád, keby sa ho 

podarilo pretaviť do reality. Takže prednesiem to, na čom 

sa Rada uzniesla; môžem pokračovať v rámci riadneho 

príspevku.      

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Labuda. 

 

 

Poslanec Mgr. J. L a b u d a : 

     Ďakujem. Ja som chcel upozorniť len na správu 

o činnosti miestnej kontrolórky, to je bod 5. A myslím, že 

vzhľadom na tento problém ktorý tu riešime, že táto správa 

mohla byť aj predtým prečítaná od strany, lebo tu by som 

chcel upozorniť od strany 41 po stranu 51, kde je toto 

hodnotenie, mesačná kontrola hospodárenia Základnej školy 

A. Dubčeka.  

     A vnímam ju ako dosť kriticky, takže tam si to treba 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Ďakujem za slovo. Ja by som sa len vyjadrila k slovám 

pani riaditeľke. Áno, nechodím tam často, lebo ja tam nie 

som od začiatku, ak ste si nevšimla. Ja som tam namiesto 

pána poslanca Kadnára. Takže to je jedna vec. 

 

     A druhá vec, akonáhle som tam prišla, hneď som sa 

začala, a to viete veľmi dobre pani riaditeľka, zaujímať 

o to, kde sa ten dlh tvorí. A od začiatku hovorím, že je to 

zle, keď je spojená táto škola so 60-tkou. Je to pravda? 

Takže nič? A na základe mojej aktivity sa to konečne začalo 

tu riešiť. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja by som chcel predniesť pozmeňujúci návrh. Ale ten 

pozmeňovací návrh tkvie naozaj v tom, že samozrejme chápeme 

tie dôvody, ktoré dôvodová správa píše. Áno, pani 

riaditeľka, ako zodpovedná pani riaditeľka nemôže prijať 

pôžičku, rozumieme tomu, veľmi tomu rozumieme. Ale je nám 

ľúto, že sme si to neuvedomili skorej. Ale o. k.  

 

     Čiže hovorme o tom, že takisto rozumieme tomu, že máme 

dlh voči nejakej tretej organizácii a ten dlh musí niekto 

zaplatiť. Skôr si myslím, že ten dlh vznikol niekde zlým 
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spravovaním tejto školy; už nechcem teraz hovoriť kto to 

spravovanie má také, lebo toto je niečo čo bolo predmetom 

kontroly, boli tam odporúčania. Čiže je to taká, by som 

povedal vina, spoluvina. Je to zhoda okolností, atď., atď.  

 

     Takže my navrhujeme, aby sme teda deklarovali ochotu, 

alebo ja navrhujem, aby sme deklarovali ochotu tento dlh 

splatiť, takže aj tú cenu ktorú navrhuje úrad. Ale, a to 

chcem ešte len k tomu všetkému povedať, na margo tých 

diskusií, že 156 000 Eur dve a pol strany. Ja som 

zamestnaný, alebo mám teda podnikanie, za dve strany 

informácií sa rozhodnúť o 156 tisíc, toto by som nenechal 

nijakého môjho zamestnanca, neurobil by som mu to preto 

lebo ich mám rád. A neurobil by som mu to aby musel 

rozhodnúť na základe takýchto informácií o tak vysokej 

sume, pani starostka. Nie je to slušné od niekoho kto žiada 

156 tisíc v tom uznesení, od niekoho koho považujem za 

svojho kolegu, za toho s kým mám spolupracovať, od ktorého 

očakávam, že spolu sa tá spoločnosť niekam dôjde, by som 

nenechal, nestaval tých ľudí do takejto zodpovednosti takto 

málo informáciami.  

 

     Čiže my, samozrejme chceme, aby tento dlh bol 

splatený, lebo tak už to je.  

 

     A navrhujeme, aby tento dlh bol splatený v troch 

splátkach. A je to presne v intenciách, o ktorých tu 

rozprávame ten rok a pol. Aby bolo jasné, že rok a pol sa 

bavíme o niečom, len stále sme na začiatku.  

 

     Tá prvá zmena, ktorú navrhujem je, samozrejme aby táto 

pôžička nešla z rezervného fondu ako navrhuje vaše 

uznesenie ale aby išla z bežných výdavkov, čo bude 

samozrejme znamenať, že bude potrebné odsúhlasiť zmenu 

rozpočtu. Na to, aby bola schválená tá zmena rozpočtu, bude 
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viazaná prvá splátka. To znamená, že keď na najbližšom 

zasadaní ktoré máme nejakého 24. 6. odsúhlasíme zmenu 

rozpočtu, hneď môže ísť tá prvá splátka. 

 

     Tá druhá splátka by mala byť odsúhlasená potom, keď 

nám bude ako zastupiteľstvu predložené a my to asi 

zoberieme na vedomie, informácia o tom čo sme sa tu bavili 

za účasti pani budúcej riaditeľky Základnej školy 

Karloveská 61. Aby ste teda vedeli, kto bola tá pani. Ona 

je budúca riaditeľka, ona riadne prešla voľbami, získala 

všetkých 12 hlasov, z 13, takže má veľkú podporu aj v Rade, 

aj medzi učiteľmi, aj medzi rodičmi. Takže tu nesedela len 

pani zástupkyňa ale pani budúca riaditeľka, ktorá vlastne 

preberá momentálne školu. A zistila to, čo nám dala na 

papier, ako vlastne tá škola stojí. Že už rozpočet ráta 

s veľkými stratami, alebo nemá krytie ten rozpočet, ktorý 

oni majú.  

 

     Takže hovoríme o tom, že tá druhá splátka bude potom 

keď Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves schváli materiál o vyčíslení skutočných dlhov 

a rozpočtom nezabezpečených výdavkov na rok 2014 všetkých 

škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves.  

     My potrebujeme vedieť, aké sú naše dlhy 

a nezabezpečené pohľadávky na všetkých školách, lebo 

spravujeme všetky školy rovnako. 

 

     Ešte tu je doplnok:  

     A schválenie správy o náprave stave vecí ktoré boli na 

Základnej škole A. Dubčeka prešetrené kontrolami a súčasťou 

tejto kontroly sú aj návrhy, ktoré pani kontrolórka 

poskytla, ako by tá náprava mala, alebo čo teda sa očakáva 

preto, aby tie kontrolné zistenia o rok neboli také aké 

boli.  
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     Čiže je to situácia, dajme hrubú čiaru za tým, kto 

túto situáciu spôsobil. Pozrime sa dopredu a teda hovorme 

o tom čo sa stane v budúcnosti. Ale musíme vidieť návrh. To 

sa nedá bianco teraz podpísať 156 000 Eur a budúci rok 

rovnako 156 000 Eur alebo za dva roky? Musíme vedieť ako sa 

to napraví.  

 

     A tá tretia splátka by mala byť potom, ako Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves schváli materiál 

„Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníková 60 a 

61“. To je terminus technikus, všetko ostatné z tohto 

vyplýva.   

 

     A samozrejme, návrh na zmenu počíta s tým, že v ňom 

nebude bod B. To znamená, my nie sme proti tomu aby sa tá 

škola usídlila len v jednej budove a aby sa oddelila. Tam 

je dovetok, pani riaditeľka s tým ja súhlasím. Ale to 

uznesenie má dovetok, už tu nie je pani riaditeľka, škoda, 

že tie peniaze majú byť použité len pre jednu školu a my 

sme správcami všetkých škôl. A ten náš majetok v ktorom 

školy pôsobia, nie je nekonečný. A my by sme mali podať 

pomocnú ruku všetkým tým kto má problém, nielen jednej 

škole.  

 

     Čiže ja som za to, a ja ešte keď som bol člen školskej 

komisie som aj navrhoval, vytvoriť systém, aby nešli tie 

peniaze ktoré školy vytvárajú prenájmom, ale aby sa zriadil  

z toho fond a vracali sa automaticky späť do škôl a nie do 

rozpočtu ako sa to robí teraz.  

 

     Ale musí byť vytvorený istý systém, aby tie všetky 

školy mali pocit, že niečo z toho budú mať. Lebo sú to 

školy ktoré dnes majú bez toho aby čokoľvek robili 

priestory na prenájom a sú tu školy ktoré sú vyťažené. 

Potom by sme tie vyťažené školy odsúdili na to, že s tými 
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kreditmi nepohnú. A len tie školy, ktoré budú mať peniaze 

z prenájmu, niečo budú mať. A tým pádom vyženieme deti zo 

škôl preto, lebo ako príde k tomu škola Karloveská 61 ktorá 

je plne obsadená, nemá čo prenajať a jej správca jej nedá 

návod na to, ako má pokryť problémy s kreditmi, ktoré 

určite sú aj na tej škole.  

 

 

     Čiže, ja som za to, aby sa pripravil tento návrh ale 

aby tie školy jasne cítili, že keď sa niečo prenájme tak to 

dostali, aj oni z toho mali nejaký podiel a používalo sa to 

napríklad na tie kredity. Je to veľmi rozumné. 

 

     Ale tento návrh tak ako je predložený hovorí len o tej 

jednej škole, a to sa mi zdá, že nie je úplne v poriadku. 

Takže predkladám ho písomne. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Marcel (p. Zajac) ja rozumiem tvojim 

pohnútkam, čo chceš asi s tými svojimi návrhmi povedať. 

Hovoríš, že „my“. Tak to neviem, ale bol by som rád, kto sú 

tí „my“? Ale chcem sa spýtať jednu vec: Ak jedna z tých 

tvojich troch podmienok, ktoré si tam uviedol, neprejde, my 

neoddlžíme tú školu?  

     Veď my nemáme inú možnosť v súčasnej dobe, v tomto 

stave spraviť nič iné len tú školu oddlžiť. To je jediná 

naša psia povinnosť. Riešiť systém fungovania školy môžeme 

ako druhý krok v tom prípade keď vznikol. Možno že ho mali 

riešiť  skôr, pred rokom alebo pred dvoma rokmi, keď sa 
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táto situácia ukazovala ako že sa bude opakovať tie ďalšie 

roky.   

 

     Čiže môj návrh je momentálne ihneď oddlžiť tú školu 

a získať možno nejaké finančné prostriedky z tých úrokov 

a potom riešiť, s tým súhlasím, systémovo fungovanie týchto 

škôl. Ale nielen tej školy ale celkovo. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

  

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Predpokladám, že tie prvé dve podmienky sa dajú splniť 

veľmi rýchlo. Viazané je to na to, že mali by sme tam 

nejako a zobrať na vedomie správu. Mne je veľmi ľúto, že 

rok a pol o tom hovoríme a žiadna správa nie je. Je to 

jedna z ciest, ako sa pokúšam k tej správe dostať. Čiže, 

áno, je to tak, že pokiaľ by sme neodsúhlasili tú správu, 

tak by zatiaľ nešla tá platba. Ale nie je to o škole, je to 

medzi nami a BAT, čiže toto sa už školy netýka. Tá suma je 

odsúhlasená celá. BAT vie, že je odsúhlasená celá a úrad 

musí niečo urobiť. 

 

     A je mi to strašne ľúto, že naše apely, naše uznesenia 

nič v tejto mestskej časti neznamenajú a že musíme vlastne 

ako keby podmieňovať tú splátku nejakými krokmi.  

 

     Chcem len povedať, prvé dve sa dajú spraviť. Do 24. 6. 

môže byť 156 alebo 116 tisíc odvedených. A tá posledná, veď 

sme hovorili o tom, že ten projekt, ten audit tu už je. To 

je opäť zadanie tepelno-technického projektu je záležitosť 

pár mesiacov.  
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     Som presvedčený o tom, že na septembrovej schôdzi 

môžeme mať na stole, z akej triedy do akej triedy ideme. 

Len to treba robiť. To nie sú nejaké ťažké veci, to len 

treba začať hýbať sa. A v septembri môže byť celý dlh 

splatený. Pri dobrej vôli úradu.  

 

     A veľmi dobre vieš, pán poslanec, že my nemôžeme 

konať. My môžeme len navrhovať uznesenia. A keď tu zase 

navrhneme uznesenie, ktoré sme už navrhli niekoľkokrát 

a bude s ním narábané tak ako s niektorými našimi 

uzneseniami narábané je, tak sme nič neurobili ani pre túto 

školu, ani pre žiadnu školu. A ani tejto škole nepomôžeme, 

keď len teraz slepo zaplatíme dlh. To ver tomu, že to 

neprospeje. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja už som vás informovala, nechcem sa 

opakovať, že od septembra máme pripravené odpojenie tej 

školy od tej školy a pani riaditeľka tu sama deklarovala, 

vyhlásila tu pred vami, že v podstate tento dlh sa vlečie 

ešte odvtedy keď nebola prenajatá celá druhá Majerníková, 

ona to mala celé na krku. A jednoducho za touto pomocou, 

keby mestská časť, sme zriaďovateľ, je to naša škola, 

musíme jej pomôcť, potom s tým keď už oni budú hospodáriť 

sami.       

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Marcel (p. Zajac), mne sa zdá, ako keby 

sme sedeli v inom zastupiteľstve. Máš tu šťastie, že tu 

nesedí S. Žiačik, ktorý navrhoval pred 2 rokmi robiť 

tepelný audit a neprešlo to zastupiteľstvom. Takže tvoje 

príspevky mi pripadajú ako pes si chytá chvost, proste 



 
 
 
                                                                   Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

86 

točíme sa do kolečka, keď ti to vyhovuje tak použiješ 

výroky z predchádzajúcich zastupiteľstiev, tento ti nejako 

unikol. Ale máme dve zasadnutia do konca volebného obdobia, 

tak nemáme iný spôsob ako vyriešiť túto situáciu tým, že ju 

zaplatíme. Podmieňovať to môžeš čímkoľvek, akokoľvek, príde 

september, BAT-ka to sa s tebou nebude hrať, to si uvedom. 

A ty to dobré vieš.  

 

     A tieto podmienky, ktoré ty hovoríš že treba dať 

okamžite zrealizovať, tie sme mohli robiť dva roky alebo 

tri roky. A teraz to chceš spraviť za týždeň alebo za dva 

mesiace? Teraz si sa sťažoval že máš nedostatočný materiál. 

Myslíš, že keď to dáš do 24. 6. vypracovať, že to budeš mať 

korektné? Ja o tom pochybujem. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     No, ja len chcem zopakovať, že je to presne o tom, 

áno, všetci vieme že v tom septembri. A preto dúfam, že 

úrad preto niečo urobí. Iné mi neostáva iba dúfať že úrad 

preto niečo urobí.  

 

     A pani starostka, vrátim sa aj k tomu materiálu. 

Všetko to čo hovoríte, malo byť v tomto materiáli. Preto, 

lebo keď máme schvaľovať 156 000 Eur musíme o tom vedieť 

všetko čo vie o tom úrad. My nemáme vešteckú, striebornú, 

krištáľovú guľu a nevieme to čo vy robíte. My nevieme, aké 

kroky ste urobili. Ale keď je to urobené, tak nie je predsa 

problém nám to predložiť 24. 6. A september je o dva 

mesiace. Čiže ak úrad má, dajte nám do to materiálu, my 
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odsúhlasíme prijatie týchto informácií. Pravdepodobne 

nebudeme mať s tým žiadne problémy. Lebo my  vieme, že to 

oddlžiť musíme.  

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Hovor, kto je to „my“? 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Ako keď len to chceš vedieť, tak hovorím o klube Naša 

Bratislava, ktorého som predsedom a má 5 členov; keď si 

toto chcel počuť. A to ty nevieš za dva roky? Tak to mi je 

veľmi ľúto. 

 

 

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

 Poprosím vás, pán Zajac; už ma predbiehate. Vy ste 

hovorili, že ja najviac diskutujem, ale už teraz vediete.  

     Takže pokračujme v diskusii. Ja si myslím, že od 

apríla bolo tých materiálov toľko, že všetko máte. Znovu 

opakujem, že je to kvantum papiera, kvantum tlačenia. 

Zoberte si materiály, ktoré sme mali v každom 

zastupiteľstve a tam sa to dozviete. 

     S faktickou, pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Ďakujem pekne. Chcem vás veľmi pekne poprosiť o viacej 

rešpektu vzájomného, určitú dôstojnosť, slušnosť. To je 

jedna vec. Sme na zastupiteľstve mestskej časti, sme volení 

zástupcovia, tak sa podľa toho tak správajme.   

 

     A druhá vec, prosím, aby sa dodržiavalo, že faktickou 

sa reaguje na hlavný príspevok. A nie faktickou na 

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

     Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pani poslankyňa Sekáčová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á : 

     Ďakujem pekne. Ja by som k tomuto bodu možno to 

rozdelila na dve časti. Prvá časť je teda návrh uznesenia, 

či teda schvaľovať alebo neschvaľovať túto finančnú 

výpomoc. Ja jednoznačne som za to, aby sme ju schválili 

v plnej výške. Nič iné nám nerieši tento problém. Rozdeliť 

to na tri časti nemá zmysel; proste ten dlh by sa ďalej 

nabaľoval. Riešime Majerníkovú niekoľko rokov, a vlastne 

tým, že sme tu dokopy nič nevyriešili a neodsúhlasili, tak 

stále to valíme pred sebou a ten dlh sa nám z toho dôvodu 

nabaľuje.  

 

     Vidíme to vlastne teraz, že tento kalendárny rok nám 

na iných školách vybehli dlhy zhruba vo výške 50 000 Eur, 

a to máme len za pol roka. A tak si teraz zoberme, každý 

pol rok ten dlh narastie ak to nebudeme riešiť, plus 

penále. A vlastne aj takto nám ten dlh na Majerníkovej 

vznikol; jednoznačne aj týmto. Školstvo nie je dobré 

financované. Tu snáď zriaďovateľ by mohol vyvíjať tlak na 

Ministerstvo školstva, financií. Jednoducho normatív na 

žiaka nepokrýva náklady, ktoré škola potrebuje. Prebehli 

nové zákony. Školský zákon z roku 2008, len aby ste boli 

trochu v obraze, vám k tomu môžem povedať. 

 

     V roku 2008 bolo zníženie počtu žiakov v triedach. To 

znamená, my sme voľakedy mali 28 – 29 žiakov v triede, 

teraz máme 22 žiakov v prvom ročníku. To už nikdy 

nedobehnete v druhom, treťom, aby sa vám to naplnilo. 

Maximálny počet na prvom stupni je 25 a na druhom 28, a to 

už sa veľmi ťažko dá naplniť.  
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     Čiže, tie počty žiakov klesli aj vďaka tomuto zákonu 

a normatív sa nejako výrazne nezvýšil. Čiže to znamená, že 

preto tie školy majú stále menej peňazí. To je jedna vec.  

 

     Druhá vec; energie išli hore a tiež sa na to nejako 

extra neprihliada. A možno mi ešte napadne ďalší dôvod. 

 

     Tak ja som jednoznačne za to, aby sa proste oddlžila 

táto škola, aby mohla naštartovať ďalej s tým, že ak ste si 

čítali materiál, správu o činnosti miestnej kontrolórky, na 

strane 50, nie že by úrad nič nerobil, ja by som to vôbec 

takto nepostavila, pretože to si fakt nevážime prácu týchto 

ľudí, ktorí tu pracujú na miestnom úrade? Veď oni tu 

vyvíjajú skutočne veľa roboty a snažia sa prísť na to, ako 

to odstrániť, ako pomôcť. 

 

     Tak si pozrite stranu 50, máme tam návrhy školského 

oddelenia na ozdravenie Základnej školy A. Dubčeka. A keď 

si to prečítate, myslím si, každý jeden bod je naozaj veľmi 

dobrý. A ak sa bude plniť, tak je tam nejaká záruka, že už 

by nemalo dochádzať k takýmto sklzom v rozpočte. To si 

treba pozrieť. 

 

     Čiže jednoznačne som za to, aby sme schválili tento 

návrh uznesenia. 

 

     A druhá vec, ktorú chcem povedať je, že naozaj všetky 

školy nám teraz v Karlovej Vsi začínajú zápasiť s týmto 

problémom. Všetky chcú sumu, ako som povedala zhruba 

približne okolo 50 000 Eur čo je naozaj veľa, a budeme to 

musieť riešiť. Bude to musieť riešiť aj úrad, samozrejme 

ako zriaďovateľ. Ale ako pani Jurkovičová povedala, snažia 

sa, dali žiadosť na Ministerstvo školstva o dohadovacie 

konanie. Uvidíme, ako Ministerstvo školstva zareaguje 

a potom následne môžeme riešiť. Ak to dohadovacie konanie 



 
 
 
                                                                   Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

90 

dopadne pozitívne, tak školy sa oddlžia, vyrovná sa ten 

dlh. A ak nie, tak budeme musieť nájsť nejaké riešenie. Ale 

ako hovorím, neviem, či miestny úrad má na to moc až tak 

veľmi. Hovorím, treba tlačiť na Ministerstvo školstva, na 

Ministerstvo financií. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne. Pani Sekáčová je zástupkyňa 

riaditeľka Spojenej školy Tilgnerovej, čiže vie presne 

o čom hovorí. A veľmi ma teší, že tu nie je to, že povie, 

dajte mne a tej škole nedávajte. Tento názor si veľmi vážim 

lebo povie, áno, vie do akého stavu sa môžu dostať, aj oni 

majú teraz problém, aj Tilgnerova má. Ale Tilgnerova prišla 

za nami a povedala, mám toto, dajte dohadovacie konanie. 

Nepáči sa mi to od 61, že hodila  to na stôl a neprišla za 

tým školským oddelením že toto má.  

 

     Ja vám poviem úprimne, pretože sme zriaďovatelia 

a mali sme to. Pán Zajac, nezdá sa mi, že takto ich 

vediete. Dôjdite a povedzte, a mávajte transparentom. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ako môžete povedať niečo také? Pani starostka, vy nás 

vyzývate k slušnosti?   

 

 

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

     Áno, áno, oOspravedlňujem sa. Pani riaditeľka nám 

potom povie. Ja som iba chcela povedať, že ozaj si vážime 

tento názor pani poslankyne Sekáčovej, lebo je absolútne 

nezaujatý a hovorí to človek z praxe, ktorý je denno-denne 

s tými žiakmi, s učiteľmi a s financiami pracuje. 

     S faktickou, pán poslanec Zajac. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Ja len chcem povedať, že zaplatenie nejakého dlhu 

problém nerieši, o čo sa tu snažíme. Veď toto je taká 

logika a tak jednoduché, že už ja neviem ako sa to dá 

povedať. Zaplatenie dlhu problém nerieši.  

 

     A pani Sekáčová, vy neviete možno, ale ja keď bol 

štrajk učiteľov, ja som písal na našu školu, bol som veľmi 

zlý že Karloveská 61 držala ten štrajk pretože išlo presne 

o tie systémové zmeny o ktorých teraz všetci hovoríme. 

Napísal som im podporný list, písal som na ministerstvo 

listy, som súčasťou Učiteľ 2020. Robím preto niečo aby sa 

v školstve robilo. Nie preto aby to bola moja profesia, ale 

mám 3 deti v škole. A je to povinnosť asi každého človeka, 

ktorý keď deti v škole má, lebo to všetci vidíme. 

 

     Ale oddlžovať na základe jeden a pol papiera listu 

napísaného; ja som ani nepovedal, a ak opakovane niekto 

voči mne použije, ja som nepovedal, že úrad nekoná. Ja som 

povedal, že my ako poslanci to nemáme na papieri. Ak to je, 

ak koná, tak nám to dajte na papier 24. 6. a budú obidve 

splátky bez problémov schválené, aj tri.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P.  M a r t i n i c k ý : 

     Ďakujem. Budem stručný. Ja mám len taký dojem k tomu 

čo pani poslankyňa hovorila; v podstatnej časti súhlasím, 

len malý detail: My sme už tú školu, ak sa nemýlim; ak áno, 

tak opravte ma, oddlžili. A mám taký pocit že to funguje 
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tak ako s našim zdravotníctvom, že bez zásadnej systémovej 

zmeny oddlží sa, navýši sa. Oddlží sa, navýši sa.  

 

     To znamená, že len schváliť oddlženie bez nejakého 

opatrenia, ja teraz nejdem rozvádzať akého, ktorý by riešil 

systémovú zmenu, bude viesť len k tomu že sa zopakuje to čo 

sa už zopakovalo. Mám také vážne obavy na základe toho, ako 

sa to v tomto štáte roky aj v iných oblastiach funguje. 

Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Pani starostka, ja si dovolím povedať taký svoj názor, 

ale ktorý tu cítim aj od viacerých poslancov. Spôsob, 

ktorým vediete dnešné rokovanie je podľa mňa veľmi 

nekonštruktívny, emotívny a zdĺhavý.  

 

     A preto vás chcem veľmi pekne požiadať, aby ste, ak 

máte naozaj záujem o konštruktívny dialóg, aby ste 

prenechali vedenie tohto zastupiteľstva pánovi Koníkovi. 

Budem si veľmi vážiť ak to urobíte. Ak to neurobíte, 

samozrejme, budem to rešpektovať. Je to pre mňa znak, že 

nemáte záujem, aby sme dnes skončili v nejakom rozumnom 

čase a aby sme konštruktívne vyriešili problémy občanov. 

Niekoľkí kolegovia sa ospravedlnili, povedali že budú 

musieť odísť. To znamená, ostane nám obrovské množstvo 

programu, ktorý sa na tejto schôdzi nedorieši, pretože 

komentujete každé vystúpenie.  

     Chcem vás veľmi pekne poprosiť, zvážte toto v záujme 

rokovania. A ďakujem veľmi pekne. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem veľmi pekne. 

     Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Sekáčová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á : 

     Ďakujem. Ja len chcem na pána Zajaca reagovať teda. 

Áno, už sme oddlžovali školu a dali sme jej nejaké peniaze. 

Ja nie som s tým úplne stotožnená, že je to úplne 

v poriadku. Nie som. Ale my musíme prijať nejaké riešenie. 

Proste jednoducho, ak všetko budeme čo sa dá na stôl, 

budeme hovoriť; nie, nie, tak tým nič nedoriešime. A už dva 

roky stále hovoríme „nie, nie, nie!“ Proste musíme niečo 

prijať, aj keď nie sme s tým úplne stotožnení.  

 

     Ale tie návrhy školského oddelenia, tie opatrenia ja 

vám prečítam, napríklad: zabezpečiť zvýšený dohľad 

školského oddelenia, školského úradu nad hospodárením školy 

v spolupráci s miestnou kontrolórkou, plnenie mesačne. 

Myslím si, že aj to už je dobrý signál, že niečo sa tu chce 

vykonať mesačne.  

 

 

Poslanec Mgr.  M. Z a j a c : 

 Prečo to nie je napísané? To je jediný môj problém; 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á :  

     Ja len teda dokončím. Podľa mňa už musíme nejaké 

uznesenie prijať. Ja vás veľmi pekne poprosím 

o zahlasovanie za toto uznesenie. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Keselý. 
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Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Chcel by som sa vyjadriť. Reagujem zase na faktickú či 

ako, ale pravdepodobne hovoril Marcel (p. Zajac) a hovorila 

pani prof. Grey, že by sa pani starostka nemala vyjadrovať 

k veciam. Dokonca som začul aj takú vyhrážku, že keď to 

bude robiť, tak sa proste nejakí ľudia zdvihnú a budeme 

neuznášania schopní. Myslím si, že to nie je správne.  

 

     Myslím si, že starostka je priamo volený zástupca, 

ktorý má mať záujem diskutovať, ktorý sa má vyjadriť a 

bojovať za svoje presvedčenie. A ak budeme sa tváriť že to 

nie je v poriadku, tak potom by sme mohli odísť aj my a 

nerozprávať. To znamená, určite nesúhlasím s takou 

atmosférou, ktorá bude zatláčať starostku mestskej časti do 

kúta, aby neriešila, nevyjadrovala svoje názory spôsobom, 

ktorý je v Rokovacom poriadku dovolený. Takže to som chcel 

povedať. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poprosiť kolegov; 

vidím podľa mien ktoré sa prihlasujú; poprosím vás, aby ste 

to nebrali osobne teraz. Snažme sa s nejakým nadhľadom 

preniesť cez tie body, ktoré máme pred ešte sebou a buďme 

konštruktívni, aby sme to v nejakom nerozumnom čase stihli. 

Tiež si nemyslím, že je našim právom, aby sme my 

posudzovali starostku, že či to vedie dobré podľa nášho 

názoru alebo nie. Ak má niekto nejaké námietky, tak ani nie 

za pár mesiacov si tu môže vyskúšať kampaň a následne tú 
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prácu 4-ročnú; a myslím, že sa tu nájdu nejakí, ktorí tam 

budú mať tú ambíciu.  

 

     Preto vás chcem poprosiť, dokončme toto volebné 

obdobie so cťou, aby vzniknuté nejaké rozpory 

v zastupiteľstva sme nejako skúsili vyriešiť bez nejakých 

veľkých emócií. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Grey 

 

 

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

     Pochopiteľne, nedá mi nezareagovať na pána Keselýho, 

ktorý mi podsúva nejaké svoje názory a preto si len dovolím 

poprosiť pána Keselýho, aby neosočoval pánov poslancov, 

ktorí majú záujem o konštruktívny dialóg a nepodsúval nám 

svoje dezinterpretácie. Ďakujem pekne. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý :  

 Ďakujem. Ja som nerozumel pani poslankyňu Grey, že by 

si želala, aby pani starostka sa nevyjadrovala k veciam. 

Ale ja som ju pochopil tak, že žiada aby menej reagovala 

takmer na každý príspevok poslanca. Lebo pokiaľ je tu 25 

poslancov, vyjadrí sa 20 krát každý poslanec a za každým má 

pani starostka príhovor alebo komentár, tak to potom 

predlžuje zbytočne schôdzu. To znamená, nie aby sa vôbec 
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nevyjadrovala, s tým by som zásadne nesúhlasil, ale ide 

o mieru a spôsob, a nie vôbec. Ďakujem. Aspoň ja som to tak 

pochopil. Ďakujem.  

 

 

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

 Pán poslanec, ale keď poviete že som nepovedala aká je 

výška dotácie, tak vám musím povedať že som to povedala. Je 

treba dávať pozor.  

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Ja by som teda rád chcel dokončiť svoj 

príspevok, keďže mi nevyšiel v rámci faktickej poznámky 

čas. Takže školský úrad alebo školské oddelenie v rámci 

nejakého návrhu opatrení, ktoré boli potom predmetom 

jednania na Rade školy, Rada školy jednomyseľne prijala 

uznesenie. Môžem ho tak voľne parafrazovať, aby poplatky za 

energie budovy M-60 boli uhrádzané priamo mestskou časťou. 

Aby všetky náklady na budovu M-60 s výnimkou priestoru 

využívaného školou A. Dubčeka uhrádzala mestská časť 

v plnej výške. Termín: ihneď.  

     Skrátka: Aby sme školu nezaťažovali tým čo nie je jej, 

na čom priamo nenesie žiadnu zodpovednosť ani možnosť 

ovplyvnenia.  

 

     Ak by som mohol poprosiť, poprosil by som pána 

poslanca Zajaca, či by si toto vedel osvojiť. 

 

     A zároveň či by si vedel osvojiť aj vypustenie bodu C.  

     Viem, že raz sme túto školu oddlžovali. V porovnaní 

s čiastkou o ktorú sa jedná teraz, to bola iba zlomková 

suma. Ale riešili sme tento dlh opakovane niekoľkokrát. 

Vždy, a ja to teraz parafrazujem, sme boli ubezpečovaní, že 
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ak už toto zaplatíme, čo sme zaplatíme, potom ak zaplatíme 

ďalšiu sumu a ďalšiu, že bude všetko v poriadku. No, nie je 

v poriadku nič! A pokiaľ neprijmeme rázne opatrenia, ani 

nič v poriadku nebude.  

 

     My môžeme, dokonca musíme školu oddlžiť, ale na to 

potrebujeme ďaleko viac informácií, aby sme vedeli prijať 

tie opatrenia. My sme sa na Rade školy nevedeli dozvedieť 

ani to, aký dlh vyprodukovala škola za rok 2013. Nevieme 

vôbec o dlhu za rok 2012, 2011 a mohol by som tak 

pokračovať. Toto pokladám za neudržateľné, aby sme 

rozdeľovali peniaze od buka do buka a nevedeli, koľko 

dlžíme, koľko sme vygenerovali minulý rok, predminulý rok.  

 

     Takže potrebujeme informácie. Ak ich potrebujeme 

opakovane, poprosím vás opakovane predkladajte; dokola tie 

isté. Akože poprosíme, v čom je problém? Ak už raz boli 

preukázané, ak informácia vyšla, nech je. A potom môžeme 

hovoriť o opatreniach a môžeme hovoriť o oddlžení. Ale 

hovoriť len a len o oddlžení a nechať tú školu sa v tom 

topiť, hoci v tom nie je vôbec vlastnou vinou, považujem za 

minimálne nezodpovedné. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

programu. 

 

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

     Ďakujem.  
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    Takže ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Šíbla; 

poprosím vás, hlasujte s tým, že tí poslanci, ktorí boli 

ešte prihlásení, diskutovať budú.  

     Takže nech sa páči, poprosím vás hlasujte o návrhu 

pána poslanca Šíbla; a to je ukončenie diskusie. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:           18 poslancov. 

     Za:                 12 

     Proti:               1 

     Zdržal sa:           4 

     Nehlasoval:          1 

     Konštatujem, že tento návrh prešiel; diskusia bola 

ukončená.  

     Ale my pokračujeme; tí, ktorí boli ešte pred týmto 

hlasovaním riadne prihlásení. 

     Nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Tak som rád, že som to ešte stihol pred 

kolegom, neprítomným kolegom teraz aktuálne.  

     Ja naozaj kolegovia veľmi stručne. Myslím, že tá 

centrálna obava ktorú máme je tá, že úhradou dlhu bez 

prijatia systémových vnútorných opatrení, že teda úhrada 

dlhu bude viesť vlastne následne k ďalším dlhom.  

 

     A že tento princíp, že niekto príde, obrazne povedané 

6-krát plakať na zastupiteľstvo a domôže sa vyrovnania 

dlhov spôsobí, že nám tento problém bude metastázovať do 

iných škôl. To znamená, budú prichádzať so svojimi 

starosťami ohľadom nedofinancovania povedzme nákladov na 

teplo. Táto obava tu je. Ja ju úplne celú nezdieľam, lebo 

myslím, že tí z nás, ktorí sa podrobnejšie venovali tej 
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štruktúre toho financovania tejto konkrétnej školy, 

povedzme ja som možno väčší optimista, a myslím si, že 

takéto rozhodnutie by už asi neznamenalo takýto masívny 

nárast dlhov, ale o tom nechcem polemizovať.   

 

     Chcem ale upozorniť, že to ak my budeme hovoriť 

o vnútorných procesoch to ešte neznamená, že Bratislavská 

teplárenská môže byť vazalom týchto našich vnútorných 

rozhodovaní, lebo je to externý dodávateľ, ktorý dodal 

teplo do školy a potrebuje zaplatiť, to je úplne normálne. 

My dokonca ani pred týmito dlhmi neujdeme. To znamená, skôr 

či neskôr tie dlhy bude musieť mestská časť zaplatiť. 

Myslím si, že keď ich zaplatí skôr, tak asi budú lacnejšie, 

lebo náklady na tú dlhovú službu; už vidíte, že tá BAT 

stratila trpezlivosť a začína nám účtovať penále. 

 

     Preto by ma zaujímalo, ak nie je to žiaľ obsahom 

materiálu, že ako dopadli rokovania s Bratislavskou 

teplárenskou, lebo sme aj na zastupiteľstve hovorili o tom, 

že ak by došlo k jednorazovej rýchlej úhrade, že či by zo 

strany BAT došlo k odpusteniu penále. Lebo ak by takéto 

stanovisko bolo, tak ja by som možno sa naozaj prikláňal 

k tomu, aby sme pristúpili k tej rýchlej platbe a úhrade 

dlhov.  

 

     Ak nám BAT ale povedala, že už nám neodpustí penále, 

tak sa nemusíme ponáhľať, lebo potom my tie budeme musieť 

aj tak zaplatiť. Získame istý čas, nie dlhy. Myslím si že 

do najbližšej vykurovacej sezóny, kedy tá trpezlivosť zo 

strany BAT môže naozaj viesť až k odpojeniu školy od 

energií. Ale určite získavame nejaký čas, ak nám teda BAT 

nie je ochotná odpustiť penále.  

 

     A teraz posledná myšlienka s tou zásadou:  

     A ako k tomu prídu iné školy?   
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     To tu tiež zaznelo, ktoré sa trápia a trápia sa možno 

vlastnými silami, možno nemajú ani také objektívne problémy 

ako má Majerníková 60, ktoré tu nechcem opakovať lebo 

myslím si že ich všetci už poznáte.  

 

     To znamená, ak by sme prijali zásadu, že poďme oddlžiť 

Majerníkovú a BAT-ka nám odpustí penále za teplo, tak potom 

by som navrhoval, poďme do rýchleho ale generálneho 

riešenia. To znamená, vyžiadajme si od ostatných škôl aké 

majú dlhy za teplo a potom zaplaťme všetko.  

 

     Možno si poviete že je to nejaké politické 

rozhodnutie, ale my môžeme prijať aj také rozhodnutie že 

proste povieme, že toto zastupiteľstvo chce budúcemu 

zastupiteľstvu odovzdať čistý stôl minimálne z hľadiska 

dlhov za teplo na školách. A potom oddlžme všetky školy. 

Vtedy zachováme aj princíp istej spravodlivosti. A myslím, 

že aj hospodárnosti, lebo nakoniec my s určitým dlhom pred 

BAT neujdeme. Budeme musieť proste zaplatiť.    

 

     Osobne ako človek skôr z tej praktickej sféry života 

by som bol za to, veľmi rýchlo naozaj dojednať s BAT-kou 

rýchlu úhradu s dohodou za odpustenie penále. Takáto dohoda 

by podľa mňa mala svoje racio. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a :  

     Ďakujem pekne. Som rád, že pán Záhradník sa pozerá na 

tento problém triezvymi očami. Je vidieť, že ste boli 

členom SDKÚ s niečo sa nalepilo na vás.  
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      Takže veľmi rád vás podporím, a dokonca podporím aj 

ten návrh oddlženia ďalších škôl. A ja by som to dokonca 

ešte doplnil; s tým, že za všetky energie čo dlhujú všetky 

ostatné školy, musíme do toho zarátať aj materské školy. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Materské školy sú originálne kompetencie, to 

platí mestská časť, čiže oni majú právnu subjektivitu, čiže 

hradia si to zo svojich normatívov, ktoré školy dostávajú. 

Takže to je jedna vec.  

 

     My sme s BAT rokovali ešte keď sme dávali pred dvoma 

zastupiteľstvami túto žiadosť a hovorím: Už vyčkajte, ideme 

teraz na zastupiteľstvo, určite to poslanci schvália. 

Povedali: Áno, keď to bude schválené tak v tom prípade tie 

úroky ktoré sme tam dali, a nie sú malé, my ich odpustíme. 

Takže vtedy sa to neodsúhlasilo, tak som povedala že ešte 

budeme rokovať. Medzitým boli 3 zasadnutia s BAT, kde ste 

aj vy členom, ale nezúčastnili ste sa. A tá komisia, 

jednoducho nebola uznášaniaschopná, lebo ste sa 

nanominovali do tej komisie a nikto nikdy neprišiel. Čiže 

je to veľmi ťažko.  

 

     Zástupcovia BAT prišli a povedali, že či je to 

arogancia od poslaneckého zboru, že teda sa nezúčastnia. 

Oni prídu v hojnom počte a chceli by rokovať a chceli by 

vedieť aký záujem mestskej časti je; ale hovoria, keď takto 

pristupujeme? Naposledy boli dojednané úroky odpustené. Ale 

hovorím, ako momentálne my to vždy posúvame, už to teraz 

bude. A už vyzerá že áno, že takto pomôžeme. Čiže oni 

povedali, že my sme na rade akým spôsobom to dáme. Ako je 

možnosť, a doteraz boli ústretoví aby sa tie penále 

odpustili.  
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     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

     (Poznámka k zariadeniu.) 

     Takto, diskusné príspevky nepustia, to by vás 

nepustilo, ale faktické to pustí. Takže máte to zariadenie 

nastavené. Takže môžete. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický.  

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Jednu vetu: Ak si dobre pamätám, tak pred hodinou či 

dvoma tu jeden alebo dvaja poslanci z SDKÚ povedali, že si 

nemáme robiť volebnú kampaň. To len jedna veta. Na to 

povedal teraz pán poslanec Čupka, ale beriem to, že to 

povedal na vylepšenie nálady. Takže ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Sekáčová, s faktickou.       

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á : 

     Ja len chcem veľmi pekne poďakovať za návrh pána 

Záhradníka, je veľmi dobrý, a určite ho podporím. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Záhradník; faktickou na svoj 

príspevok.  

 

 

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

     Áno, áno, aj na teba pani starostka. 
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     S tým, že k tej BAT-ke, teraz nebudem reagovať na tie 

divné poznámky ktoré tu odzneli. Asi kolegovia veľmi 

nepomohli týmto stanoviskom, ako to pán kolega Čupka 

povedal za ostatných kolegov.  

 

     Ale teraz len vecne k tej komisii: 

     Komisia bola zriadená na rokovanie k zmluve. Ja na tú 

komisiu nechodím preto, lebo zmluvu uzavrela pani starostka 

sama bez zastupiteľstva. A toto je komisia ako poradný 

orgán zastupiteľstva. A táto komisia; a budeme ju navrhovať 

dnes aj zrušiť, lebo nie je vhodné sa za túto komisiu 

schovávať, nakoľko táto komisia mala úplne iný účel. Ona 

nemala o žiadnom penále rokovať s BAT. A to je úloha tvoja, 

prípadne pána prednostu, ani to nebolo v predmete 

rokovania.  

     To znamená, že každý si plňme tú zodpovednosť ktorú 

máme. 

     A preto sa pýtam, či oficiálne úrad rokoval o 

odpustení penálov a aký máte stanovisko, lebo pre mňa je to 

veľmi dôležité, ako sa zachovať pri hlasovaní návrhu 

uznesení. 

 

 

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

 Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Ja musím súhlasiť s pánom Záhradníkom. 

A bol to bod ktorý som chcel teraz pripomenúť, že sme sa 

o tom bavili aj na komisii finančnej, aj na ďalších 

komisiách, že komisiu vytvorenú na rokovanie s BAT sme 

navrhovali zrušiť. Myslím si, že je to konštruktívny návrh, 

takže súhlasím s ním. Ďakujem. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

      Ďakujem.  

      S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :   

      Ja by som chcel nadviazať na to čo odznelo. 

Nerozumiem, prečo v materiáli nie je zachytená nejaká 

komunikácia, ale nie telefonická, nie ústna, ale e-mailová 

a dajme tomu listová komunikácia s BAT, či sú ochotní 

odpustiť dlhy. Keď som sa pozeral na plnenie uznesení, ani 

tam to nie je.  

 

     To znamená, že ste úplne odignorovali jednu časť 

uznesenia, ktorá bola schválená týmto zastupiteľstvom 

a ktorá bola aj podpísaná vami, pani starostka. Takže 

nerozumiem tomu, prečo? A takáto informácia pri tak 

závažnom materiáli sa nenachádza. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

     Dám slovo pánovi prednostovi. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     Takže tá komisia, ktorú tu spomíname, tá komisia je 

reprezentatívna. Každý poslanecký klub tohto zastupiteľstva 

má v nej dvoch členov, dohromady 8 členov. Táto komisia 

bola zvolaná celkovo možno 5 – 6 krát, z toho 3-krát nebola 

uznášaniaschopná. Vždy tam boli veľmi vysokí predstavitelia 

BAT. Pán Čupka naposledy tam bol, táto téma tam bola, a my 

sme ju tam chceli riešiť tiež. Pán Čupka tam bol a môžete 

povedať aké bolo stanovisko, resp. stanovisko ste počuli od  

BAT. Pardon, to bolo na predchádzajúcej: 
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     Pokiaľ vy ako miestne zastupiteľstvo nebudete chodiť 

na túto našu spoločnú komisiu, prečo my by sme mali byť 

ochotní odpúšťať penále? Toto tam takto zaznelo.  

 

     Jednoducho BAT bola ochotná odpustiť toto penále. 

Napriek týmto neúčastiam že oni prišli v plnom počte, 

poslanci neprišli. Komisia nebola uznášaniaschopná a žiaden 

výsledok nebol prijatý. Čiže tieto postoje spoločnosti BAT 

sú skôr negatívne.  

 

     Ale ja si myslím, že napriek tomu, že tie postoje sú 

negatívne, keď schválime vyplatenie istiny, oni budú 

ochotní odpustiť toto penále; ja som o tom presvedčený. 

Preto sme do tohto materiálu dali iba tú istinu. Jednoducho 

tá istina je podstatná pre BAT, my im túto sumu dáme 

a potom vyrokujeme odpustenie penále. Ja som presvedčený, 

že oni budú súhlasiť s odpustením penále. 

 

 

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

     Áno, na osobnom rokovaní, kde boli zástupcovia BAT sme 

o tomto rozprávali. A povedali, že keď bude mestská časť 

komunikovať a bude ochotná nejakým spôsobom splácať tieto 

dlžoby, tak oni určite nechcú ísť proti mestskej časti 

a určite tento dlh ktorý vznikol týmito úrokmi, tam 

odpustia. Ale ak bude narastať, je možné že do tej doby  

a tie nové už nebudú, pretože povedali, že aj oni majú 

určitú lehotu na to, aby to bolo splatené. 

     S faktickou, pán poslanec Kapusta. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a :  

     Ďakujem pekne. Ja počítam, je dosť diskusných 

príspevkoch k tejto téme čo sa týka BAT. Nechápem 

argumenty, ktoré tuná hovorí kolega Záhradník. Keď raz bol 
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nanominovaný a odsúhlasený do komisie BAT a nechodí na 

zasadnutia komisie iba s odôvodnením že tá komisia bola 

určená na prejednávanie podmienok čo sa týka uzavretej 

zmluvy, a preto nechodil, tak mal dávno oznámiť, že sa 

nebude zúčastňovať. Lebo na posledných zasadnutiach chýbal. 

A na tých zasadnutiach bolo fakt vrcholové predstavenie 

zastupiteľstva BAST, kde my iba k tej problematike sme 

mohli diskutovať; ale aj k tým penálom. Teraz na 

zastupiteľstve zabíjať čas o tom, či nám odpustia tie 

penále, atď. Keď by sme mohli na tej komisii o tom 

diskutovať, tak by sme sa teraz nemuseli týmito otázkami 

zaoberať. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. Iba upozorňujem, že tá komisia bola zriadenia 

na návrh zastupiteľstva zastupiteľstvom. 

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne. Škoda, že pán prednosta neodpovedal na 

to na čo som sa ho pýtal, a to či existuje nejaká písomná? 

Znova opakujem, aby to bolo v zápise, „písomná“. Žiadna 

ústna pri pive, pri kofole, ale písomná! Pretože 

informácia, že pán prednosta je presvedčený, že dlh keď 

zaplatíme istinu že odpustia, no, to mi teraz fakt odľahlo.  

 

 

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

     Pán Bendík, bola to ústna, bolo to riadne stretnutie, 

zúčastnila som sa toho aj ja, kde sa BAT nahlásila, kde 

prišli a priniesli; neviem, či sa toho nezúčastnila, mali 

sme viacero rokovaní, aj pani riaditeľka, kde sme si 

odsúhlasovali ten dlh či je. Lebo pani riaditeľka mi dala 
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iné čísla, oni iné čísla. Čiže bola k tomu prizvaná, 

a takto to tam povedali. Bolo to na riadnom stretnutí, 

ktoré ohlásila Bratislavská teplárenská. A v minulosti keď 

sme oddlžili, tak vtedy tento dlh tiež odpustili.  

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že by to najjednoduchšie, 

keby úrad zistil informáciu že v prípade, že do nejakého 

dátumu ktorý si povieme, ja neviem do konca budúceho týždňa 

alebo do konca tohto týždňa bude dlh uhradený, či sú 

ochotný z tých úrokov ustúpiť? Ak áno, tak môžeme to týmto 

spôsobom podmieniť a celá vec sa môže uzavrieť a nemusíme 

diskutovať tu diskutovať ďalšie dva dni o tom. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

     No, nechcem aby sme sa o tej komisii dlho bavili, lebo 

naozaj to bola komisia zriadená zastupiteľstvom. Bola 

zriadená z dôvodu toho, že sa pripravoval dodatok zmluvy 

s BAT ohľadom investícií do sekundárnych rozvodov. Ja som 

do tejto komisie išiel. Táto komisia naplnila svoju misiu 

odsúhlasením. Nakoniec pani starostka nepredložila návrh do 

zastupiteľstva, podpísala zmluvu sama. Táto komisia nebola 

zriadená za účelom rokovania o nejakých dlhoch, ani tak 

nebola zvolaná. To zasadnutie, čo pán prednosta naposledy 

posielal pozvánku, to nebolo zvolané zasadnutie že ideme 

riešiť dlhy našich škôl. Tak ste to, pán prednosta, 

neformulovali. Takže keby ste prípadne pánovi kolegovi 
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Kapustovi, alebo možno ste to jemu inak formulovali. Proste 

toto je zavádzanie.  

 

     Beriem informáciu čo povedala pani starostka, že ste 

rokovali na priamo, pretože si myslím že je to vaša úloha. 

Boli by sme radi, keby sme k tomu mali nejakú relevantnú 

informáciu. Lebo ak mám odsúhlasiť takúto úhradu 

a s nejakou fikciou, že oni možno potom prídu a to 

odpustia; tak mne to nestačí. To je celé. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. Aby som opravila+ zmluvu som podpísala až keď 

táto komisia, ktorá bola zriadená zastupiteľstvom povedala, 

že zmluva je v poriadku. Sú tam zástupcovia dvaja z každého 

poslaneckého klubu. Takže aby to neprišlo k nejakému omylu, 

že som svojvoľne konala; až na základe schválenia.  

     S faktickou, pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Mňa by, keď sme teda otvorili aj tému BAT-ky 

by zaujímalo, kto kontroluje faktúry z BAT-ky ako po 

formálnej tak aj po vecnej stránke? BAT-ka je predsa 

komerčný subjekt, ich záujem je predať čo najviac tepla ako 

nám, tak aj ostatným.  

 

     Pokiaľ dobre viem, keď teplo sprostredkovával KORZ 

našiel každý rok chyby v náš neprospech a tá suma sa 

pohybovala od 700 tisíc do 2 miliónov SK. Takže úplne bez 

chyby nie sú. Ak dobre som informovaný za rok 2009 ÚRSO 

určilo 15 miliónov Eur pre BAT za neoprávnené náklady 

v rámci Bratislavy.  

     Takže táto otázka má svoje oprávnenie a je na mieste. 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Schinglerová. 

 

 

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

 Ja by som doplnila do tohto môjho pôvodného návrhu na 

zmenu uznesenia, ešte k tomu A „za podmienky, že bude 

odpustené penále“; ja by som potom poprosila kolegov 

z návrhovej komisie keby to prečítali celý návrh zmeny 

uznesenia, aby to bolo pre všetkých jasné a zrozumiteľné. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem.  

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :   

     Predsa mi to nedá opýtať sa, keďže bolo stretnutie 

s BAT kde boli všetci presvedčení, že ak sa uhradí istina 

tak ten dlh bude odpustený. Existuje z tohto stretnutia 

nejaký oficiálny zápis alebo to ostalo v nejakom 

presvedčení? Ďakujem.  

 

 

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

     To neostalo v presvedčení, to bol riadny prísľub BAT. 

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Možno že som sa zle vyjadril, skúsim zopakovať otázku: 

     Existuje nejaký oficiálny na papieri zápis? Ďakujem. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Pán Bendík, ja rád odpoviem: Neexistuje takýto 

oficiálny zápis; ale nechajte ma teraz odpovedať. Pani 

poslankyňa podmieni vyplatenie tejto dlžnej sumy s tým, že 

bude odpustené nájomné, pokiaľ dneska schválime odpustené 

penále. Pokiaľ dneska schválime finančnú výpomoc základnej 

škole vo výške 156 000 Eur, v tom uznesení bude uvedené: 

Táto suma môže byť vyplatená iba za podmienky, že penále 

bude odpustené.  

 

     Takže my zajtra hneď pôjdeme do BAT a povieme: Máme 

156 000 Eur za podmienky, že odpustíte penále. My vám tieto 

prostriedky uhradíme a školu oddlžíme. To je úplne 

jednoduchý návrh. A ja som rád, že pani poslankyňa 

Schinglerová vo svojom pozmeňovacom návrhu tento dovetok 

tam dala. Takže toto je podstatná vec. Pokiaľ bude uhradená 

istina a bude odpustené penále. To je naša požiadavka na 

BAT. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom, pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. L. B a r t o š :  

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcel teda prispieť 

s návrhom na zmenu tohto uznesenia; teda vo väčšej časti 

sme sa s ním nestotožnili.  

     Tak v rámci nášho kompromisu alebo realizácie by som 

navrhoval, teda návrh na zmenu s tým, že po A. schvaľuje 

poskytnutie finančnej výpomoci pre Základnú školu A. 

Dubčeka, atď., vo výške 156 559,26 Eur na úhradu dlžných 

záväzkov, atď. 
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     Prípadne by som si osvojil ten návrh pani 

Schinglerovej „za podmienky odpustenia penále“. 

 

     Potom po B; by som nahradil bod B znením: 

Schvaľuje návrhy školského oddelenia na úhradu ozdravenia   

ZŠ A. Dubčeka, kde sú teda v jednotlivých bodoch; neviem, 

či mám čítať všetky? Sú tu konkrétne návrhy aj s termínmi, 

ktoré by sa mali realizovať.  

     Čiže zabezpečiť zvýšený dohľad školského oddelenia 

a školského úradu na hospodárení školy v spolupráci 

s miestnou kontrolórkou. Termín: ihneď.  

                         Plnenie: mesačne.  

Zodpovední: riaditeľka školy, ekonómka školy, oddelenie 

školstva a školský úrad. 

 

     Za druhé: Dôsledne plniť dohodu o platbách, preddavkov 

a záloh vyrovnávania dlhu školy voči BAT. Zo strany školy 

predkladať mesačne informáciu.  

Termín: ihneď. 

Plnenie: mesačne 

Zodpovední: riaditeľka školy, ekonómka školy, oddelenie 

školstva a školský úrad. 

 

     Po tretie: Prehodnotiť pracovné zmluvy všetkých 

zamestnancov s cieľom zefektívnenia vynakladania finančných 

prostriedkov školy.  

Termín: k 1. 9. 2014. 

Zodpovedná: riaditeľka školy. 

 

     Po štvrté: Spracovať po ročnom vyúčtovaní všetkých 

platieb ZŠ prehľad o spotrebe energií jednotlivých súčastí 

školy, budova Majerníková 62, budova Majerníková 60, plus 

bazén a ich reálnych faktúr a porovnať rozdiel medzi 

skutočnou spotrebou, t.j. platbami a finančnými 

prostriedkami, ktoré na energie dostala ZŠ v rámci 
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preneseného výkonu originálnych kompetencií a nájomných 

subjektov. 

Termín: k 30. 6. 2014. 

Zodpovední: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie 

školstva, školský úrad. 

 

     Po piate: Zaktualizovať nájomné zmluvy nájomcov 

s mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves, zjednotiť 

podmienky prenájmu priestorov budovy Majerníkova 60. 

Termín: k 31. 8. 2014. 

Zodpovední: právne oddelenie, oddelenie školstva a školský 

úrad, riaditeľka školy. 

 

     Po šieste: Zrealizovať inštaláciu samostatných 

meracích zariadení, vodomery, elektromery, budovy 

Majerníková 60 z dôvodu konkrétnejšieho rozpočítavania 

spotrebovaných energií jednotlivými nájomcami. 

Termín: 31. 8. 2014. 

Zodpovední: oddelenie školstva a riaditeľka školy.  

 

     po C: zmeniť: 

     Zastupiteľstvo navrhuje zistiť a vyčísliť všetky dlhy 

všetkých škôl v rámci mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves. 

     po D: splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. 

 

 

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

 Dobre. Ďakujem.  

     Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa 

Schinglerová. 

 

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

     Ja by som predsa ešte raz doplnila tento svoj návrh na 

zmenu uznesenia, ale sľubujem, že už naposledy, naozaj. 
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     Pridala som tam E: 

Žiada o predloženie materiálu do najbližšieho miestneho 

zastupiteľstva o aktuálnom stave dlhov všetkým základným 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  

     Tým že nám je všetkým jasné, že potom sa s nimi 

nejakým spôsobom vysporiadame; neriešim to tu, lebo neviem 

ako sa potom s nimi vysporiadame. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Diskusia je ukončená a poprosím návrhovú komisiu aby 

predniesla návrh uznesenia. 

     Ja vás poprosím, lebo je to dosť vážne rozhodnutie, 

keby ste akože dávali pozor, lebo sú tu nejaké zmeny 

uznesenia, aby sme vedeli potom o čom hlasujeme. Ďakujem.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Návrhová komisia dostala 3 návrhy na zmenu uznesenia k 

materiálu. Prečítam ich v poradí ako došli.  

     Čiže najprv návrh pani poslankyne Schinglerovej:  

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     po A. schvaľuje 

poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej ul. 62 vo výške 156 559,26 Eur, na úhradu 

dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, a.s., 

z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za podmienky že bude odpustené penále. 

     Termín: ihneď. 

 

     po B. schvaľuje   

poukazovanie časti finančných prostriedkov, ktoré získava 

mestská časť Bratislava – Karlova Ves z prenájmov 
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nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 

v Bratislave, na úhradu uznaných kreditových príplatkov 

získaných pedagogickými zamestnancami ZŠ Majerníkova 62, 

Bratislava v rokoch 2009 a 2010, vo výške ktorá nebola po 

nadobudnutí účinnosti zákona č. 390/2011 Z. z. uhrádzaná zo 

štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky budú 

poukazované základnej škole s účinnosťou od 1. 1. 2014 vždy 

štvrťročne na základe podkladov a žiadosti riaditeľky školy 

do doby skončenia platnosti kreditových príplatkov 

získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 2009 a 2010. 

 

     po C. schvaľuje 

zníženie prebytku hospodárenia vo výške uznaných 

kreditových príplatkov podľa písmena B tohto uznesenia, za 

obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2014. 

 

     po D. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať a informovať miestne 

zastupiteľstvo ku koncu kalendárneho štvrťroka. 

 

     po E. žiada  

o predloženie materiálu do miestneho zastupiteľstva 

o aktuálnom stave dlhov všetkých základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Termín: ihneď. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:        19 poslancov. 

     Za:               9 
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     Proti:              0 

     Zdržal sa:          8 

     Nehlasovali:        2 

     Tento návrh neprešiel. 

     A teraz poprosím návrhovú komisiu predložiť ďalší 

návrh. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

    Druhý návrh na zmenu prečíta jeho navrhovateľ pán 

Zajac. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Návrh uznesenia bude: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves     

     po A. schvaľuje  

poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej ul. č. 62 vo výške 156 559,26 Eur na úhradu 

dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, a.s., 

z bežného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v nasledovných splátkach: 

        

     Prvá splátka: 56 559,26 Eur po schválení zmeny 

v rozpočte mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

     Druhá splátka: 50 000 Eur potom ako Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

schváli, prijme materiál s vyčíslením skutočných dlhov 

a rozpočtom nezabezpečených výdavkov na rok 2014 všetkých 

škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, a schválení správy o náprave 

stavu na ZŠ A. Dubčeka podľa odporúčaní pani kontrolórky.  
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     Tretia splátka: 50 000 Eur potom ako Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

schváli materiál Projekt energetickej  efektívnosti budov 

Majerníková 60 a Majerníková 62. 

 

     po B. schvaľuje,  

aby poplatky za energie budovy Majerníková 60 boli 

uhrádzané priamo mestskou časťou a aby všetky náklady na 

budove Majerníková 60 s výnimkou priestoru využívaného 

školou A. Dubčeka uhrádzala mestská časť v plnej výške.  

Termín: ihneď.   

     A teda môj návrh vypúšťa bod C.  

     Čiže len tieto A a B. 

 

 

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

     Ďakujem.  

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:          18 poslancov. 

     Za:                10 

     Proti:              1 

     Zdržal sa:          7 

     Konštatujem, že tento návrh prešiel.  

     Čiže o treťom návrhu hlasovať nebudeme.  

 

     Ďalším bodom programu je bod 2. 

 

 

BOD 2: 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 

../2014 o zriadení materskej školy Majerníkova 60, 

Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity 
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financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

 

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

     Dobre viete, že máme počet detičiek do materských škôl 

stále vyšší a vyšší. Materských škôl máme málo, preto 

mestská časť pristúpila k tomu, o tom sme už tu na 

predchádzajúcich zastupiteľstvách hovorili, že zriadi na 

Majerníkovej 60 škôlku, aby sme mohli uspokojiť rodičov 

našich maličkých detí, aby sme umiestnili do škôlky čo 

najviac detí.  

     Takže ešte odovzdám slovo pánovi prednosti. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Ďakujem. Takže ako pani starostka povedala, my chceme 

zriadiť v poradí deviatu materskú škôlku v mestskej časti 

Karlova Ves, pretože počet neprijatých detí je  stále 

vysoký. My chceme pomôcť rodinám s deťmi, ktoré musia 

využívať služby súkromných materských škôl ktoré sú veľmi 

drahé. Takže my navrhujeme zriadenie materskej školy v 

priestoroch Majerníkova 60.  

 

     Ešte v tomto roku sme na zastupiteľstve schválili 

zakúpenie inventáru bývalej škôlky, ktorá síce v týchto 

priestoroch pôsobila, resp. pôsobí s tým, že od 1. 

septembra chceme v týchto priestoroch pôsobiť my a chceme 

zriadiť obecnú materská škôlku v poradí deviatu. Ďakujem. 

 

 

Zástupca starostky Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem. 

     Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Buzáš, nech sa páči s riadnym príspevkom. 
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Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Nemám v zásade 

problém podporiť tento projekt, len som sa chcel spýtať, či 

sa neuvažovalo aj o možnosti nejakého vysunutého pracoviska 

povedzme škôlky na Suchohradskej?  

     Či by sa tým nepodarilo trošku ušetriť nejaké náklady?  

     Nedostali sme rozpočet uvažovanej škôlky, ani nejaký 

rámcový. 

 

     A takú poznámočku na okraj: Keby sme využívali 

priestory škôlok na to, na čo priestory škôlok majú slúžiť 

a neboli by v nevypovedateľných zmluvách, tak dnes by sme 

tento problém riešiť nemuseli. Ďakujem. 

 

 

Zástupca starostky Ing. F. K o n í k : 

     Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Hladká s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len mala takú malú 

poznámku. Keďže som členkou rady škôlky na Kolískovej, 

teraz naposledy stretnutie, bola tam aj pani Šikrová a bolo 

nám tam povedané, že počet detí sa znižuje v materských 

škôlkach, že nie je tam toľko žiadostí ako po iné roky, 

pokiaľ som to dobre zachytila. Že nie je to až tak; tak sa 

chcem opýtať, ako je to?    

 

 

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

     Pani poslankyňa, to ste asi nejako zle prepočuli, 

pretože my sme; koľko detičiek sme neumiestnili? 125 detí. 

Takže pani poslankyňa, my by sme nezriaďovali škôlku keby 

sme nemuseli a máme škôlky prázdne.  
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     Takže dám slovo pani Jurkovičovej; nech sa páči. Potom 

dáme slovo aj pani Šikrovej. 

 

 

Bc. Marta  J u r k o v i č o v á, oddelenie školstva: 

     Ja len toľko k tomu zníženiu počtu detí. Počet detí sa 

znížil na triedu. Zákon uzniesol, že na jednu triedu sa 

musí znížiť počet deti, ale nie deti ktoré sa prihlasujú do 

škôlky. To nám rapídne stúpa. Čiže aj to nám spravilo škrt 

cez rozpočet, že sa znížil počet detí na triedu zákonom. 

 

 

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

     Čiže je to presne to, o čom hovorila pani poslankyňa 

Sekáčová, že sa znižuje zákonom počet detí. Ale tu to vôbec 

nie je pravda v škôlkach. Neviem, vy ste to asi zle 

pochopili, alebo mali ste sa tam hneď spýtať, že ako to je, 

lebo to vôbec nie je pravda. Neverím tomu, že takéto niečo 

mohla pani riaditeľka vysloviť, pretože denno-denne ju 

prosíme, ešte prijmite jedno, ešte prijmite jedno. Ona 

povie: Nemôžem, lebo zákon je takýto. 

 Pani Šikrová, chcela niečo k tomu? (Nie.) Je to tak, 

ako to povedala pani Jurkovičová. 

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len pre objasnenie by som 

sa chcel spýtať - prečo sa zriaďuje nová škôlka ako 

samostatný právny subjekt? A prečo to nemôže byť nejaké 

detašované pracovisko nejakej škôlky, ktorá už existuje? 

Ten rozdiel. 

 

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

     Nech sa páči, pani Jurkovičová vám to vysvetlí. 



 
 
 
                                                                   Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

120 

Bc. Marta  J u r k o v i č o v á, oddelenie školstva: 

     Chcela by som vysvetliť: Zmenil sa zákon. Od 1. 1. 

2013 už sa nesmú zriaďovať elokované pracoviská, môžu sa 

zriaďovať len pri materskej škole, ktorá je v právnej 

subjektivite. Preto nemôžeme už zriadiť elokované 

pracovisko, lebo naše materské školy nemajú právnu 

subjektivitu. Nie, žiadna.  

     Čiže z tohto titulu nemôžeme už zriaďovať elokované 

pracovisko ani na Suchohradskej, nemáme elokované 

pracovisko na Lackovej, ale je to ako Suchohradská 4-

triedka.  

 

 

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

     Museli by sme to dať schvaľovať na ministerstvo, aby 

nám to odsúhlasili. Čiže aby to bolo v zmysle zákona.   

 S faktickou, pani poslankyňa Sekáčová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á : 

     Ja len na mikrofón chcem pripomenúť, že 125 detí sme 

nemali umiestnených na ten nasledujúci školský rok, tak 

z toho dôvodu táto požiadavka. Ďakujem. 

 

 

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

     To je rovnako vo všetkých mestských častiach, všade 

majú s týmto problémy, preto je veľmi dobré, že nemôžeme 

naše budovy predávať, populačná krivka ide hore, dole 

a vždy musíme na to myslieť, aby sme mali kde tie deti 

umiestniť.  

     Nikto viac nie je prihlásený. 

     Tak poprosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh na 

uznesenie. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: RNDr. J. Š í b l, PhD. 

     Návrh uznesenia. 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     s c h v a ľ u j e 

všeobecne záväzné nariadenie č. ../2014 o zriadení 

Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, organizácie 

bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Termín: 01. 07. 2014.   

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         18 poslancov. 

     Za:               17 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

     Nehlasoval:        1 

 Ďalším bodom rokovania je v zmysle schváleného 

programu bod 2a. Pán poslanec Bendík nepredložil materiál, 

ale chcel to mať ako samostatný bod. 

 

 

 

BOD 2a: 

Informácia o bezplatnom vydávaní obedov pre sociálne 

slabších obyvateľov Karlovej Vsi 

 

 

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

     Čiže poprosím pána poslanca Bendíka; nech sa páči.      



 
 
 
                                                                   Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

122 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť kolegu Petra 

Buzáša, s ktorým som sa dohodol že uvedie tento bod. 

 

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

 Teraz má slovo pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem pánovi poslancovi, že sa zasadil o zaradenie 

tohto bodu na rokovanie dnešného zastupiteľstva, pretože sa 

tým zapodievame už dlho a ten plánovaný termín rozbehnúť 

bezplatné vydávanie obedov k 1. 9. by sme nemuseli stihnúť. 

Ja som chcel požiadať zastupiteľstvo, aby prijalo 

a schválilo návrh uznesenia, ktorý upravuje návrh plánu 

bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a 

odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Ten materiál bol vypracovaný Miestnym úradom a sociálna 

komisia sa ním veľmi podrobne zapodievala, vypracovala 

úpravu tohto návrhu. A táto úprava návrhu bola prijatá 

jednomyseľne.  

 

     Takže ja sa ju pokúsim teraz prečítať a potom v tejto 

písomnej podobe ju predložím aj návrhovej komisii.  

 

     Po A. Komisia žiada nahradiť pôvodný text: 

Účelom tejto pomoci je pomôcť sociálne slabším a odkázaným 

občanom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Bezplatnou 

pomocou vydávaním obedov sa rozumie poskytovanie teplého 

obeda vydaného do obedára pozostávajúceho z jedného 

hlavného jedna mäsitého 130 gramov plus minimálne 150 

gramov príloha, alebo bezmäsitého 350 gramov.  

 

     Bezplatne obedy sa budú poskytovať do doby prečerpania 

na to určených finančných prostriedkov, t.j.  8 500 Eur. 
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V prípade prečerpanie týchto prostriedkov a záujmu 

obyvateľov o túto službu starostka bezodkladne predloží na 

schválenie zastupiteľstvom návrh na navýšenie rozpočtu.  

 

     Cieľová skupina žiadateľov: 

     Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatných obedov sú: 

- občania v hmotnej núdzi, 

- občan alebo rodina v náhlej krízovej situácii. 

     Bod a) a b) navrhujeme vypustiť.  

 

     Pravidlá poskytovania bezplatných obedov:  

     Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby 

žiadateľ splnil nasledovné podmienky: 

a) trvalý pobyt na území mestskej časti 

b) žiadateľ ktorý je občanom v hmotnej núdzi predloží 

aktuálne potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny.  

     Bod c) a d) žiadame vypustiť.  

 

  

     po B. komisia žiada prednostu uskutočniť výber 

dodávateľov obedov v zmysle platných zákonov 

s nasledujúcimi kritériami:        

- osloviť minimálne 5 školských jedálni a minimálne 5 

zariadení poskytujúcich verejné stravovanie, 

- predpokladané množstvo obedov: od 20 do 60, od 61 do 

120 a od 121 do 180 a vyžiadať jednotkovú cenu pre 

každé z tejto skupine obedov.  

     Dodávka bude vo varniciach. 

     Výdaj zabezpečí vopred určený pracovník MÚ.  

     Kritériom pre výber je najnižšia cena.  

 

     po C. komisia žiada prednostu o predloženie výsledkov 

prieskumu trhu tajomníčke a predsedovi komisie bytovej, 

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

     My sme v tomto už začali, lebo toto bolo uznesenie 

sociálnej komisie. Už aj prebehlo výberové konanie, 

oslovili sa a oslovujeme týchto dodávateľov. Len my sme už 

vtedy hovorili, že či tým keď je u nás na Miestnom úrade je 

prihlásených 300 bezdomovcov, takže aby sme s tým počítali, 

aby sme toto neminuli na dva obedy a potom to skončí. Že či 

toto je systémové riešenie, pretože oni majú adresu 

v Karlovej Vsi. Aby sa nám potom nestalo, určité 

obmedzenie, že sa nám prihlásia aj z iných mestských časti 

a že vlastne ako to bude. Určite, neviem akým spôsobom. 

A ešte do škôl, určite nebudú môcť ísť, pretože tam je 

treba dodržať hygienu a iné predpisy. My budeme musieť toto 

riešiť, keď tak niekde úplne mimo, lebo to je veľmi 

dôležité to zabezpečenie hygieny. 

 

     A ešte tam je dôležité, že oni musia mať obedár. 

A vlastne keď tým ľuďom chceme pomôcť, tak ten obedár im ho 

budeme musieť kúpiť, alebo nejako. Tam je viacero vecí. My, 

v zmysle toho uznesenia, úrad na tom pracuje. Akože, len 

pred voľbami vám dáme pár obedov a potom do videnia? Len či 

je toto systémové riešenie? 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     No, ja by som chcel pani starostku doplniť, že osoby, 

ktoré nemajú domov, osoby bez domova, majú v zmysle zákona 

možno, že oni sa môžu prehlásiť z hociktorej obce na inú 

obec. To znamená nepotrebujú súhlas tej ktorej obce tým, 

aby boli našimi obyvateľmi. Čiže keď máme dneska 

prihlásených na trvalý pobyt 300 bezdomovcov tak som 

presvedčený, a myslím si že pokiaľ sa takýto systém 

vytvorí, pokiaľ budeme takým spôsobom každému bezdomovcovi 

počas pracovného dňa poskytovať obed, tak tých bezdomovcov 

nebudeme mať 300 ale 3000, pretože to bude veľmi populárna 
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myšlienka. A to už nebude realizovateľné z hľadiska 

finančných prostriedkov celkom určite. 8 500 Eur je veľmi 

malá suma, ktorá sa dá použiť možno týždeň, možno dva 

týždne a tie peniaze sa vyčerpajú.  

 

 

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

     Keď jeden obed by stál 2 Eur, tak 300 krát 2 je 600 

Eur. Máme 8 000 Eur a 600, to je nejakých 15 dní, takže iba 

z tohto; 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne. Nemám tento návrh ktorý bol v komisii 

bytovej, sociálnej a zdravotnej, ale myslím, že tam sme sa 

k tomu nejako vyjadrovali a tam sme chceli práve 

odfiltrovať, aby sa k týmto ľuďom nedostali bezdomovci. Aby 

sa dostali ľudia, ktorí určitým spôsobom spĺňajú podmienky.    

Nie som si istý, či j e to diskriminačné, ak budeme 

požadovať, ja neviem, trvalý pobyt; ja neviem, rok, dva 

roky dozadu, alebo nejaké iné veci. Dá sa to.  

 

     Viete, vy pán prednosta hovoríte, ako sa to nedá, to 

sme pochopili. My sa snažíme hovoriť ako to vyriešiť. To 

znamená, máme platné uznesenie. Ja si veľmi vážim uznesenia 

tohto zastupiteľstva. A ak teda nie je tu vôľa niečo s tým 

robiť, tak nech niekto navrhne a zrušme toto uznesenie, ale 

máme tu platné uznesenie. To je jedna vec.  

     A tá druhá: Ako skúsme nájsť, či sa to dá riešiť.  

 

 

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

     Pán poslanec, my všetko pre to robíme a my aj 

oslovujeme v rámci možností týchto dodávateľov presne podľa 
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uznesenia. A možno by ste mohli povedať ako to na župe 

riešite, aby sme si možno vedeli zobrať vzor a podľa toho 

riešiť aj my. Čie aj takto sa dá, tak aby sme vedeli ako 

ďalej, lebo je to také niečo nové a nechceme, aby to bolo 

nesystémové. Ale neznamená toto; my len hovoríme čo sa 

všeličo môže stať, aby ozaj sme sa nedali len 15 dní ľuďom 

najesť a potom; neviem. Možno ani nebude taký záujem ako si 

myslíme. 

 

     Ale nehovorím, že neplníme uznesenie, pretože som 

zavolala aj pani Bielčekovú, ktorá tu je, a oni, sociálne 

oddelenie na tomto pracuje.     

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne. Viete: Ja som si myslel, že práve vy 

ste členkou strany SMER – Sociálna demokracia, takže od vás 

by som očakával nejaké tie návrhy. Ale kľudne povedzte, že 

vy nechcete pomôcť týmto ľuďom. A hovorím, toto nemá byť 

určené pre bezdomovcov. Toto má byť určené pre ľudí, ktorí 

naozaj sa dostali objektívne do nejakej núdze. To nemá byť 

naozaj určené bezdomovcom. To znamená, môže sa stať, že 

vyhorí dom a tí ľudia zrazu prídu možno o prácu, atď. Je 

veľa ľudí, ktorí majú zrazu existenčné problémy.  

 

     A ak ten návrh má niekde smerovať, tak tam by sme 

chceli aby ten návrh tam smeroval. Ak sa dá zrealizovať, 

tak ho zrealizujme. Ak sa to nedá, tak povedzme že sa to 

nedá, lebo sú takéto hrozby k vôli ktorým sa to nedá 

zrealizovať. Ale ako neskúsme zahodiť ten návrh v pole cez. 

To je tá myšlienka. 

 

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

     To je úplne ale niečo iné.  
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     V tom prípade, že sa stane nejaká nehoda, my týmto 

ľuďom pomáhame ihneď. To sú tie jednorazové pomoci, keď ten 

človek sa dostane zo dňa na deň do nejakého problému a my 

sme v podstate na to pripravení aj svojim rozpočtom tomuto 

človeku pomôcť. 

     Pán poslanec Buzáš s faktickou. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Mám z toho taký pocit, že ešte chvíľku to 

potlačíme a už to potom zdedí ďalšie zastupiteľstvo. Ak má 

toto má byť cieľom tak to vychádza vcelku fajn. Cieľom 

sociálnej komisie, cieľom mňa ako predkladateľa spolu 

s pani Čahojovou a celej sociálnej komisie bolo skutočne 

pomôcť ľuďom v tvrdzi.  

 

     Pokiaľ to nespustíme a nebudeme promtne reagovať na 

vzniknuté problémy, tak sa budeme stále baviť ako to nejde 

a prečo by sa nemalo, aké sú prekážky. My tam máme 

podmienené trvalým pobytom na území mestskej časti. Pri 

trošku dobrej vôli sa tam dá dať podmienka, minimálne jeden 

rok. To nie je nemenný materiál. A predpokladáme, že za 

krátku dobu budeme mať skúseností a na základe týchto 

skúseností budeme veľmi pružne vedieť ten systém upraviť.  

 

 

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

 Ďakujem. Takže teraz ste prihlásený s riadnym 

príspevkom a môžete pokračovať. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Ďakujem. My sme naschvál neurčili miesto výdaja. Tento 

výdaj môže byť úplne kľudne na Lackovej ulici alebo v iných 

priestoroch. Keď sa budeme snažiť ich hľadať, tak ich aj 
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nájdeme, ak bude aj Lacková neprijateľná, neudržateľná. 

V prípade, že 8 500 Eur bude prečerpaných, máme tam jasne 

napísané, ak bude záujem o túto službu, pani starostka 

bezodkladne predloží na schválenie zastupiteľstvu návrh na  

navýšenie rozpočtu.     

 

     Mne to pripadá trochu ja neviem smiešne, vy tu 

hovoríte o nesystemovosti, hlavne že pred chvíľou ste 

systémovo rozdeľovali od buka do buka a budeme za chvíľu 

systémovo rozdeľovať od buka do buka. Rozdeľujte, vážení, 

keď už chcete systémovo rozdeľovať a hovoriť 

o systémovosti. To nie je faktická diskusia ani vecná. Nám 

záležalo na tom, aby sme dodržali termín a skutočne k tomu 

2. septembru, keď začnú variť školské jedálne, aby sme 

vedeli tento obed poskytovať. To bol náš úmysel, týmto sa 

riadime, a preto vás prosím o podporu. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, nech sa páči pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Ďakujem pekne. Ďakujem aj predkladateľom, to je 

zaujímavý návrh. Chcel by som sa len opýtať predkladateľov 

tohto návrhu, ako sa vysporiadali s tou námietkou, ktorú tu 

pani starostka dala, že tých 8 500 Eur je zhruba na 15 dní 

pri 300 záujemcoch o obed. Ja si myslím, že ich môže byť 

kľudne viacej; to ich bude určite.  

     To znamená, či naozaj máme schvaľovať uznesenie o tom, 

že budeme poskytovať obedy dva týždne?  

 

     To by som potreboval, ako sa s týmto nejako 

vysporiadali navrhovatelia tohto uznesenia, aby som sa 
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vedel rozhodnúť, či mám hlasovať za alebo proti. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Ďakujem za slovo. No, až nenachádzam slová na priebeh 

tejto diskusie. Keď si premietnem v mysli ako sme ráno 

začínali, neviem koľko je tu tých dotácií presne, okolo 44 

až do 50, a nie sú tam malé sumy. Sú to neskutočné sumy, 

a sú to sumy pre ľudí, ktorí na to nie sú bytostne 

odkázaní.  

 

     Neviem, či si toto zastupiteľstvo uvedomuje, ja viem 

nikto z týchto ľudí v takejto situácii nebol a ja im to 

neželám aby v takejto situácii bol, žeby musel žiť zo 60 

Eur mesačne. A možno tí bezdomovci, chudáci, ktorí ani to 

nemajú a ktorí ani z veľkej časti za to asi nemôžu, pretože 

dnes žijeme v takej spoločnosti, ktorá ľudí ožobračuje, 

ktorá vyhadzuje ľudí na ulicu ktorí prichádzajú o prácu nie 

vlastnou vinou, takže takto sa správajme k tým ľuďom ako si 

zaslúžia. Nie každý bezdomovec je nejaký vyvrheľ alebo 

nejaký odpad spoločnosti. Toto si naozaj vyprosujem. Ani 

jeden neviete, čo vás v živote môže postrehnúť. To je jedna 

vec.   

 

     Čo som chcela povedať ďalej? Tuná sa oháňate, pani 

starostka sa tu vehementne vkladá do diskusií o dotácie pre 

všelijaké združenia a neviem čo, je jej zle keď sa to 

neprijme.  Pani starostka, že vám nie je zlé z toho, že sa 
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chce pomôcť ľuďom a hľadajú sa prostriedky ako to 

neuskutočniť. 

 

     Pán kolega Keselý, ja si myslím, že tých finančných 

prostriedkov je dosť aj na dlhšiu dobu, nielen na dva 

týždne podávať tieto obedy. Nemusíme rozdávať vehementne 

a ako zo svojho rôzne dotácie, na ktoré schválime 40 000 

Eur do roka. Viete si predstaviť za túto sumu koľko by sa 

najedlo ľudí, ktorí na to nemajú? Ďakujem.  

 

 

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

     S faktickou, pán poslanec Buzáš.      

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Ja som sa chcel spýtať, či môžem v rámci faktickej 

odpovedať pánovi poslancovi Keselýmu? 

 

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

     Áno, odpovedzte. 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ak môžem reagovať faktickou na faktickú, čo sa mi 

nezdá úplne v poriadku, tak ja to spravím. Otázka bola, ako 

to zariadime? Oproti pôvodnému návrhu sme zadefinovali, čo 

to je to poskytnutie obeda. Je to jedno hlavné jedlo, 130 

gramov mäsitého plus 150 gramov prílohy. Alebo 350 gramov 

bezmäsitého. Vypustili sme ovocie, zákusok, polievku.  

 

     Takže pani starostka svojim spôsobom si sumu určila 

odhadom. My čakáme, že suma a cena za obed bude 

vygenerovaná súťažou. Zároveň nevieme povedať koľko ľudí sa 

prihlási na tieto obedy.  
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      Ale v predchádzajúcej komisii, kedy sme tiež k tomuto 

materiálu dávali pripomienky, dávali sme pripomienky, že 

nárok na obed stráca každý želateľ, ktorý trikrát za 

posledné tri mesiace  nenahlási neodobratie obeda. Toto je 

tiež podmienka, ktorá sa dá, samozrejme, sprísniť. Aby 

skutočne dostávali toto jedlo len ľudia, ktorým na tom 

záleží.  

 

     Mne je úplne jasné, že táto skupina to nie sú ľudia, 

ktorí chodia k voľbám alebo ktorých je toľko, že by stálo 

za to sa o nich uchádzať. A pretože sú tak trochu stranou 

a nepovšimnutí, tak myslím, že je dobré ak majú niekoho v 

tomto zastupiteľstve, kto im chce venovať svoju pozornosť. 

A tie verejné peniaze, ktoré spravujeme, minúť aj tam, kde 

je skutočne potreba.  

 

 

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

 Ďakujem. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne. K tomu, či tých ľudí bude 300?   

     No, ak sa správne nastavíme systém, aby tie príspevky 

dostali tí ktorí ich naozaj potrebujú, verím, tak verím 

tomu že ich nebude 300, nebude ich ani 100. Ale ja verím, 

že túto pomoc dostanú presne tí, ktorí ju potrebujú 

a nebudú to mnohí z tých, ktorí dnes dostávajú dotáciu, 

pričom tú pomoc nepotrebujú. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som práve chcela povedať pani poslankyni 

Hladkej, že práve tých bezdomovcov vyčleňovať z toho, že to 
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je diskriminácia. Vy ste to zle pochopili. Oni povedali; 

dáme bezdomovcov preč. Ja som s tým práve že nesúhlasila. 

Ja hovorím, prečo by sme ich mali odtiaľ dávať pred, však 

prečo? Oni sú tiež našou súčasťou, majú tu trvalé bydlisko. 

A budeme postupovať tak; ktorí tu bývajú viac ako rok, na 

to majú nárok. Takže tam to bolo zlé pochopené. 

 S faktickou, pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J.  K e s e l ý : 

 Ďakujem pekne. Myslím, že toto hranie na city nemá 

žiaden vecný význam, nakoľko zatiaľ nikto nepovedal že sme 

proti alebo že je nieto proti. Ja trochu poznám túto oblasť 

týchto sociálne slabších aj oblasť bezdomovcov, a môžem vám 

zodpovedne povedať, že keď je tu nahlásených 300 

bezdomovcov na trvalý pobyt, preberanie pošty na miestnom 

úrade, tak tých 300 ľudí na ten obed príde. Môžete si byť 

istí; možno sa mýlim plus, mínus pol %. Možno jeden a pol 

až traja bezdomovci štatisticky neprídu, respektíve ich 

príde viac. Čiže počítajme s tým, že ich je 300.  

 

     Ale čakal by som od navrhovateľov tohto uznesenia, že 

budú chápať dobrú vôľu, a to čo som nahrával pánovi 

Buzášovi, čo nechce pochopiť je, aby navýšil tú sumu. Nie, 

o 8 500 Eur nerozprávajme, tak hovorme o 50 000 Eur. To 

bude suma, ktorá pre 300 ľudí dokáže zabezpečiť obedy na 

zimné obdobie. Čiže zhruba takto rozmýšľam.  

 

     Tak neobviňujte hore, dole niekoho, že nechce pomôcť 

sociálne slabším. Skúste pomôcť. Ďakujem.    

 

 

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

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 
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Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Ja som tiež dostal našepkané, že keď sa dávala tá 

pomoc z Európskej únie, keď sa vydávali tie potraviny 

sociálne slabším obyvateľom; vieme povedať že koľko ľudí sa 

prihlásilo o túto pomoc? Pretože predpokladám že to nebolo 

zrejme 300 ľudí, ale minimálne možno že dnes vieme povedať, 

tí ktorí sa prihlásili, že to je tá cieľová skupina, možno 

na ktorú by sme sa mali zamerať. A zrejme tú múku si 

bezdomovci naozaj neprišli zobrať.  

 

     Takže skúsme pri tomto návrhu, ak je vôľa, možno dať 

nejaký návrh ako zlepšiť. Ako možno ten návrh zmeniť tak, 

aby naozaj smeroval tam, kde by mohol pomôcť ľuďom, ktorí 

sú dnes v núdzi. Ďakujem.  

 

 

Zástupca starostky Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Buzáš, s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Prepáčte, pán poslanec Keselý, ja som reagoval na vás 

len tou prvou časťou, kedy som odpovedal na vaše otázky. 

Tie ostatné časti môjho prejavu smerovali k tým vypovedaným 

aj nevypovedaným výhradám, ktoré tu odzneli nie síce 

z vašich úst. Ale keď ste s tým začal, tak ma napadlo; že 

trafená hus zagága. Prepáčte. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Ja som si len proste zrátal, keď by bolo na 

osobu 2 Eur na deň, na 200 osôb je to 400 Eur na jeden deň, 

na 10 dní 4 000 Eur a 40 000 Eur nám vyjde na 100 dní keď 

je 2 Eur na osobu pre 200 ľudí. Len proste takú malú 

matematiku. Čiže len aby sme potom v rámci celého rozpočtu 

potom už rátali, že treba aj niečo ďalej rátať. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem pánovi Martinickému za výpočet. 

 Teraz poprosím pána poslanca Šíbla, s riadnym 

príspevkom. 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu programu. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán Buzáš, v zmysle Rokovacieho poriadku už 

nemáte možnosť, takže vidíte ste tam už na červeno. Takže 

keď chceme dodržiavať, nemusíme hlasovať o diskusii, 

pretože nikto viac nie je prihlásený. 

     Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

na uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dobre.  

     Tak ja skúsim predniesť návrh: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves schvaľuje návrh uznesenia k návrhu plánu 

bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších 

a odkázaných občanov mestskej časti podľa záverov sociálnej 

komisie a predloženého návrhu.  
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     Čiže v bode A. komisia schvaľuje zmeniť pôvodný  

úvodný text nasledovne:  

     Účelom tejto pomoci je pomocť sociálne slabším a  

odkázaným občanom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Bezplatnou pomocou sa rozumie poskytovanie teplého obedu 

vydávaného  do obedára pozostávajúceho z jedného hlavného 

mäsitého jedla  130 gramov plus minimálne 150 gramov 

príloha, alebo bezmäsitého 350 gramov. Bezplatné obedy sa 

budú poskytovať do doby prečerpania na to určených 

finančných prostriedkov 8 500 Eur. V prípade prečerpania 

týchto prostriedkov a záujmu obyvateľov o túto službu 

starostka bezodkladne predloží zastupiteľstvu návrh na 

navýšenie rozpočtu.  

 

     Skupina žiadateľov: 

     Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatných obedov sú  

a) občania v hmotnej núdzi,  

b) občan, rodina v náhlej krízovej situácii. 

     Bod A, B sa teda vypustí tým pádom z toho pôvodného 

návrhu, ktorý tento dopĺňa.       

 

     Pravidla poskytovania bezplatných obedov: 

     Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby 

žiadateľ splniť nasledovné podmienky: 

a) trvalý pobyt na území mestskej časti 

b) žiadateľ, ktorý je občanom v hmotnej núdzi predloží 

aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR. 

     A bod B a C sa navrhuje z pôvodného materiálu 

vypustiť. 

     To bolo k bodu A. 

 

     za B.  

     Miestne zastupiteľstvo poveruje prednostu uskutočniť 

výber dodávateľa obedov v zmysle platných zákonov 

s nasledujúcimi kritériami: 
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osloviť minimálne 5 školských jedálni a minimálne 5 

zariadení poskytujúcich verejné stravovanie; predpokladané 

množstvo obedov 20 – 60, 61 – 120, 121 – 180 a vyžiadať 

jednotkovú cenu pre každé množstvo obedov. Dodávka bude vo 

varniciach, výdaj zabezpečí vopred určený  pracovník 

miestneho úradu  

     Kritérium pre výber tohto dodávateľa bude najnižšia 

cena.  

 

     za C.  

     komisia, teda miestne zastupiteľstvo poveruje 

prednostu o predloženie výsledkov prieskumu trhu  

tajomníčke a predsedovi komisie, ako aj miestnemu 

zastupiteľstvu. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:         15 poslancov. 

 Za:               10 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         5 

 

 Už je obed, pani Zelísková to už má pripravené. 

 

     Takže budeme musieť vyhlásiť obednú prestávku, po 

ktorej budeme pokračovať v ďalšom rokovaní. 

 

     Stretneme sa tu o 14.15 hod. 

     (Obedňajšia prestávka.) 
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