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            ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, konaného dňa 23. septembra 2014 

vo veľkej zasadacej miestnosti na Námestí sv. Františka 8. 
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Začiatok: 9.00 hod. 

 

OTVORENIE ZASADNUTIA MZ 

Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, starostka MČ Karlova Ves: 

 

     Dobrý deň. Je 23. septembra 2014 a otváram 26. riadne 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves.  

     Vítam vás, panie poslankyne, páni poslanci. 

     Vítam prítomných obyvateľov, vítam kolegyne a kolegov 

z úradu.  

 

     Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej 

listine konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. 

 

 Predtým, než nepríde k schváleniu programu a všetkých 

procedurálnych vecí ohľadom otvorenia zastupiteľstva, máme 

tu pána Matúša ŠRÁMKA, ktorý by chcel jednou minútkou sa 

k vám prihovoriť. Takže ja by som si dovolila mu dať slovo.  

 

 

OBČAN KV: Matúš  Š R Á M E K : 

 Dobrý deň prajem. Myslím, že sa osobne predstavovať 

nemusím. Nedávno som prežil príjemné chvíle v tejto 

miestnosti nad minulosťou a históriou v Karlovej Vsi. Aspoň 

pre mňa to boli chvíle veľmi príjemné. Za ten čas sa  mi 

podarilo zhrnúť minulosť Karlovej Vsi do knižočky, ktorá 

vyjde vo vydavateľstve Marenčín PT v týchto dňoch a verejná 

prezentácia bude 1. októbra 2014 o 18.00 hod. vo 

Vodárenskom múzeu. 

 

 Privítal som možnosť pozvať vás na túto prezentáciu 

osobne, čo týmto činím a budem potešený vašou prítomnosťou.  
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 Ešte raz si vás dovoľujem pozvať na túto prezentáciu 

podľa pozvánky, ktorá vám bude daná.  

 Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpenia. 

 (Potlesk.) 

 

 

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

 Toto je prvá historická kniha, ktorú pán Šrámek 

napísal a dokumentuje históriu Karlovej Vsi. 

     Oficiálny krst knihy bude 1. októbra 2014. Pozvánky 

ste dostali. 

     Pán Šramek bude rád, keď sa zúčastníte. 

 

Ešte raz konštatujem, že podľa počtu podpísaných 

poslancov na prezenčnej listine miestne zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 Obed bude o 13.15 hod.  

     Od 16.00 – 16.30 hod. sú vystúpenia občanov tak ako 

nám hovorí Rokovací poriadok podľa čl. 6 ods. 14. 

 Hlasovanie o zaradení bodov do programu zasadnutia.  

 

     Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnili: 

pán poslanec Ing. V. Čupka, pán poslanec Ing. Bc. Keselý. 

 Neskôr príde pani poslankyňa Mgr. Ľ. Hulajová, aj pán 

poslanec Ing. S. Žiačik - teraz mi hovorí pán prednosta.  

 Ešte máte o niekom vedomie, že nepríde? (Nie.) 

 

  

SCHVÁLENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A PROGRAMU ROKOVANIA MiZ 

 

 

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

 Takže pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice 

a návrhovej komisie. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Pani poslankyňa Záhradníková a pán Záhradník sú 

u lekára.  

 

 

 Za overovateľov zápisnice navrhujem: 

     Tak ako sme sa dohodli, mala by ísť pani poslankyňa 

Ing. P. Nagyová Džerengová, pán poslanec JUDr. PhDr. B. 

Záhradník –ani jeden tu nie.  

 Čiže nasleduje: pani poslankyňa Záhradníková – nie je 

tu, pán poslanec Žiačik – nie je tu, pán poslanec Bartoš – 

je tu a pán poslanec Bendík – môžete? (Áno.) 

 

 Čiže za overovateľov zápisnice navrhujem: 

pána poslanca Ing. Ladislava Bartoša a  

pána poslanca Ing. Igora Bendíka.  

 

 Teraz dávam hlasovať, kto je za to, aby menovaní 

poslanci boli overovateľmi zápisnice? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Prítomných:            16 poslancov. 

 Za:                    16 

 

 Teraz budeme schvaľovať návrhovú komisiu.  

 Rovnako ako pri overovateľoch postupujeme tým kľúčom 

ako sme sa dohodli, Čiže ideme podľa poradia, ale poradie  

odzadu.  

     Nasleduje pani poslankyňa Volková, pán poslanec Turan 

a pani poslankyňa Sekáčová. Pani Sekáčová musí o 12.00 hod. 

odísť takže nemôže pracovať v komisii. Nasleduje pani 

poslankyňa Záhradníková – nie je tu, pani poslankyňa 

Nagyová Džerengová – nie je tu, pán poslanec Martinický. 
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 (Príchod pani poslankyne Nagyovej Džerengovej.) 

     Pani poslankyňa Nagyová Džerengová zrovna sme čítali 

že tu nie si, ale môžeš ísť do návrhovej komisie? 

     (Vyjadrenie p. Nagyovej Džerengovej: O 15.00 hod. 

musím odísť.) 

     Pani poslankyňa nemôže. 

 Takže nasleduje pán poslanec Martinický, ako som 

vravela.  

 

 Takže návrhová komisia: 

pani poslankyňa Ing. Zuzana Volková 

pán poslanec Štefan Turan 

pán poslanec Ing. Pavel Martinický. 

 Súhlasíte? (Áno.) 

 Takže poprosím vás, hlasujte o týchto 3 menách. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomných:            18 poslancov 

 Za:                    17 

 Zdržal sa:              1 

 Takže návrhovú komisiu sme si schválili. 

 

 Teraz poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali 

miesta určené pre návrhovú komisiu. 

 

 A vás všetkých poprosím, keby ste všetky návrhy na 

uznesenia, zmenu uznesení predkladali písomne návrhovej 

komisii, kde predseda návrhovej komisie to potom prečíta. 

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť tuná u kolegov z organizačného 

referátu. 

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz pristúpime 

k schváleniu programu dnešného zasadnutia. 

 Program zasadnutia máte v pozvánke: 
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     Otvorenie zasadnutia MiZ 

     Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice  

     a programu rokovania MiZ 

   1. Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv 

a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského 

športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.  

   2. Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. zasadnutiu MiZ 

2014 

   3. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 26. 

zasadnutiu MiZ 2014 

   4. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves za obdobie január – júl 2014 

   5. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30. 06. 2014 

   6. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves na rok 2014 

   7. Návrh VZN MČ Bratislava – Karlova Ves číslo../2014 

o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 

informácií na verejných priestranstvách v Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby do 

orgánov samosprávy obcí 

   8. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava – 

Karlova Ves č. 3/2013 zo dňa 24. 9. 2013 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

obyvateľom MČ Bratislava – Karlova Ves 

   9. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. 

Bratislava – Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej 

prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti 

   10. Humana – návrh na predĺženie zmluvy na rok 2015 

   11. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej o 50 % zníženie 

nájomného za prenajaté nebytové priestory na ul. Ľ. Fullu 

č. 4, Bratislava pre očnú optiku PICASSO 

   12. Žiadosť ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62 o refundáciu 

nákladov vzniknutých prevádzkovaním školského bazéna 

v mimoškolskom čase 
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  13. Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ 

a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

  14. Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy 

v objekte Janotova 12 a dofinancovanie kolaudácie novej 

telocvične 

  15.Informácia o prieskume trhu v súvislosti s návrhom 

realizačného plánu bezplatného vydávania obedov pre 

sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves 

  16. Žiadosť o dotáciu Latinsko-americký kultúrny projekt, 

Nad Lúčkami 37, 841 05 Bratislava, Projekt: Výročie 

založenia akadémie tanca vo výške 3 500 € 

  17. Žiadosť o dotáciu Danubius – klub športov v prírode, 

Pustá 8, 841 05 Bratislava, Projekt: 39. ročník Behu 

Devínskou kobylou vo výške 1 900 € 

  18.Návrh poslanca Labudu na pomenovanie ihriska na 

Adámiho ulici na „Ihrisko Márie Jančovej“ 

  19. Rôzne 

  20.Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho 

zastupiteľstva 

  21.Interpelácie  

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

     Vzhľadom k tomu, že niektoré body navrhnutého programu 

ktoré neboli prerokované v Miestnej rade alebo nezískali 

dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, je potrebné 

v zmysle Rokovacieho poriadku o zaradení do programu týchto 

bodov na dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva hlasovať 

osobitne. 

 

 Ide o bod č. 1 – Vyčlenenie finančných prostriedkov 

z Fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu 

školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej ul. 
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     Ďalej ide o bod č. 6 – Návrh na zmenu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014. 

     Ako posledný bod č. 18 – Návrh poslanca Labudu na 

pomenovanie ihriska na Adámiho ulici na „Ihrisko Mária 

Jančovej“. 

 

     Čiže sú nejaké ďalšie pripomienky k bodu rokovania na 

dnešné zastupiteľstvo? 

 Nech sa páči, hlási sa pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Na základe e-mailu, ktorý neviem či ho 

dostali všetci poslanci, ale ja som e-mail dostala včera, 

ktorý sa týka športového klubu synchronizovaného plávania. 

A chcela by som poprosiť zaradiť bod „Informácia športového 

klubu synchronizovaného plávania“  ako bod 12a. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Má ešte niekto nejaké pripomienky?  

     Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Ja by som ak to je možné poprosil zaradiť do programu 

Informáciu o petícii proti výstavbe na Starých Gruntoch.  

 

 

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

     Nech sa páči, povedzte ako ktorý bod? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Pred bod rôzne, ako 18a. 
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     Ďalej mám návrhy od občanov na opravu chodníka na Ľ. 

Fullu a na asfaltový povrch Dlhé Diely 1 – Iskerníková. 

Takže to by bolo ako 18b alebo 18c.  

 

 

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

     Pán poslanec, a nemôžete toto nechať do interpelácií 

alebo do rôzneho? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Môžem. 

 

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

     Vy máte pripravené materiály k týmto bodom všetkým? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Nie, nemám. 

 

 

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

 Tak myslím si, aby tak ako vždy postupujeme, že môžeme 

to zaradiť do bodu rôzne bod a, b, c, d, keď nemáte žiadne 

materiály k tomuto. A môžeme tam o tom rozprávať. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 K tej petícii nejaký materiál mám. 

 

 

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

 Dobre. To je v poriadku, však to máme, to je 18a. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ide o tie dve opravy alebo žiadosti o tú cestu a ten 

chodník, ktoré boli prejednané aj na regionálnej komisii.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Dobre. Dajte návrh a budeme o tom hlasovať.  

 Takže povedzte, kde to chcete zaradiť? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 18a, 18b a 18c, ako som už povedal. 

 

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

 Čiže 18b bude čo? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Oprava chodníka Ľ. Fullu. 

 

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

 Áno. Dobre, nech sa páči 18c. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Žiadosť občanov o asfaltový koberec medzi Dlhými 

Dielmi l a Iskerníkovou ulicou.  

  

 

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

     Dobre.  

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Ďakujem. 

 

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

 Nech sa páči, ďalší prihlásený je pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Nakoľko kolega zvolil tento prístup k riešeniu vlastne 

interpelácie od občanov, preto lebo tieto interpelácie si 
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my pekne popíšeme a nič sa nemení, takže ja takisto 

pridávam interpeláciu od občanov, ako bod ktorý bude 

nasledovať za bodmi ktoré navrhol pán poslanec Buzáš. 

 

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

 18d. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     To je vyčistenie a previerka schodiska, ktoré vedie 

z Púpavovej ulice do Líščieho údolia. Toto schodisko je 

klzké, mokré, šmykľavé. Tam je taký vál, ktorý je zanesený. 

Čiže tmm je veľký problém chodiť s kočíkmi, s bicyklami, je 

to také neorezané, prichádza tam k úrazom. A občania 

hovoria, že minimálne preto, že tam budú o týždeň hody čo 

by sa patrilo, keďže tade chodí drvivá väčšina návštevníkov 

hodov, to tam trochu upraviť. Tam je napadané lístie 

a vďaka tomu to treba upraviť. Tento rok bolo dosť vlhko 

a je to také nebezpečné, je to dosť na hrane. Takže tiež. 

 

 

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

 To budeme teraz rozoberať? 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Nie, nie.  

 

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

 Kedy ste tam naposledy boli, pán poslanec? 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 V nedeľu. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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 Každý týždeň v pondelok máme zamestnanca, ktorý tieto 

schody aspoň raz do týždňa čistí a zametá. Takže vám 

poviem, že môžeme možno zmeniť cyklus zametania, ale každý  

týždeň robíme. Mám z toho aj fotodokumentáciu, aj ten 

zamestnanec si musí robiť výkaz, že to každý týždeň čistí. 

Takže zistíme, môžeme aj toho zamestnanca zavolať, ako to 

čistí, kedy to čistil, že to nečistí a budeme určite robiť 

s týmto. Ale ja som sa tam bola 5 razy na vlastné oči 

pozrieť. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Dobre, takže ďakujem. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem uistiť, 

nevidím v programe uznesenie, ktorým vás zastupiteľstvo 

požiadalo o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu s cieľom 

ušetriť minimálne 50 % z celkovej čiastky poskytnutej na 

oddlženie našich základných škôl voči Bratislavskej 

teplárenskej. Ja sa chcem spýtať, keďže nevidím ten návrh 

na zmenu rozpočtu z vašej strany, či je to nedopatrením 

alebo je to úmysel? Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem. Však to máme v plnení uznesení a máme tam 

samostatný bod k návrhu zmeny rozpočtu, tam sa môžeme o tom 

baviť.  

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

 Ja si myslím, že uznesenie hovorí jasne. To uznesenie, 

ktoré poslanci schválili a vy ste ho aj podpísali. A hovorí 

predložiť návrh na zmenu rozpočtu. Nie predložiť nejaký 

papier, ktorý dostaneme pár hodín pred rokovaním o tom, že 

kto je schopný čo. My sme povedali, alebo to uznesenie je 

formulované jasne, 50 % z čiastky poskytnutej na oddlženie 

základných škôl, to znamená na oddlženie škôl kde chodia 

naše deti a tá čiastka činí okolo 111 000 € ale v bežných 

výdavkoch.  

 

     Tento papier, ktorý  prišiel pár hodín pred rokovaním 

hovorí niečo úplne iné a nie je to návrh na zmenu rozpočtu. 

Neviem či si rozumieme tej terminológii, myslím si že tá 

terminológia je jasná. Skúsme teda dodržiavať uznesenia. 

Keď pani starostka vy s tým nesúhlasíte, s tým že treba 

ušetriť to čo sme poskytli našim deťom, tak nemali ste to 

uznesenie podpísať. To je všetko.  

 

 

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

 Pán poslanec, ešte raz vám hovorím, ja som to 

uznesenie podpísala, a to uznesenie musím plniť.  

 Nech sa páči, s ďalším príspevkom pán poslanec Kadnár. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som bol veľmi rád, keby 

sa do programu dostala jasná informácia o dvoch veciach.  

 

     A to je, v akom stave je Lodenica, Karloveské rameno, 

aby sme dostali jasnú odpoveď o tom, v akom stave je vôbec 

projektová dokumentácia alebo celá výstavba Lodenica.  
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     A za druhé, a v akom stave je územný plán zóny 

Karloveská zátoka, či sa plní zmluva alebo sa neplní zmluva 

s dodávateľom, alebo zhotoviteľom územného plánu zóny. 

 

 Tak ja by som navrhoval bod a) a bod b), čiže Lodenica 

a územný plán zóny.  

     Čiže chcel by som, aby vedúci referátov nám tu  

povedali, v akom stave to dneska je a čo môžeme ešte urobiť 

prípadne buď na tomto zastupiteľstve alebo na ďalšom? 

 

 

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

 Pán poslanec, v akom bode? Môžeme to dať do rôzne? 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Nový bod 8a, 8b. Myslím, že dovtedy je dosť času, aby 

si niektorí; 

 

 

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

 Oni musia byť zúčastnení tu, čiže tie materiály určite 

nepôjdu. Čiže tam by bolo najlepšie po obedňajšej prestávke 

keď chcete nejakým spôsobom aby mali;  

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Dobre, tak navrhnite vy, pani starostka, aby mali dosť 

času na to aby sa k tomu pripravili. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Môžeme to potom operatívne predložiť.  

 

 

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

 Počúvajte, aspoň ja chcem aby tu boli a mohli 

odpovedať na tieto vaše otázky. A keď chcete nejaké takéto 
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veci, tak aspoň cez obed keď nepôjdu obedovať, aby vám 

takéto veci pripravili.  

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Dobre, v poriadku. 

 

 

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

 Inak možno tieto veci ste mali, keby ste na komisiách 

dali, že nejaké veci chcete zaradiť do bodu programu. Alebo 

máte pána Záhradníka v Rade, mohol v Miestnej rade povedať, 

že takéto body chce. Mohli byť odsúhlasené a pripravené do 

zastupiteľstva. Myslím, že akože aby sme postupovali tým 

programom ktorý je. Pani Čahojová je tiež v Miestnej rade. 

Keby ste toto tam dali, tie body, sme mohli pripraviť do 

zastupiteľstva ako ste chceli, keď nie v komisiách.  Pán 

Buzáš je tam.     

 

 Čiže teraz tu predkladáte body na to; keby ste 

povedali v Miestnej rade, aby tieto body boli pripravené, 

teraz neviem, mi pripadá, že 10 hodín budeme schvaľovať 

program  a chcete tu nejakú dezorganizáciu.  

 

 Čiže úplne korektne, máme rokovací poriadok. My 

hlasujeme o bodoch, ktoré neboli prerokované v Rade 

osobitne. A vy teraz tuto hádžete body, ktoré poviete, má 

tu niekto na ne odpovedať. Čiže myslím si, úplne korektne, 

viete ako funguje Rada.  

 

     Keby ste boli povedali, pani Čahojová, pán Buzáš, pán 

Záhradník na Miestnej rade, že žiadate do zastupiteľstva, 

kde sa schvaľoval program zastupiteľstva zaradiť tieto 

body, vôbec by to nebol problém a zamestnanci mohli tieto 

informácie všetky pripraviť.   
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     Pán Buzáš, bod ktorý je tu na bežeckú dráhu, tak ten 

ste vyradili, dali ste návrh vyradiť a teraz toto ste prečo 

nenavrhli tieto body? To je tiež v záujme obyvateľov každá 

jedna táto aktivita.  

 

 Pán poslanec Kadnár, tak ja si myslím že možno mohlo 

by to byť, ja neviem kedy bude obed; ja si myslím, že by 

sme to mohli dať za toho pána Buzáša. Čiže bod 18e, 18f.  

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Súhlasím. Dva body. 

 

 

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

 Môže byť, dobre. Jeden bod je ako je to s Lodenicou.  

     A druhý, v akom stave je územný plán zóny.  

 Čiže to bude 18e.  

     A môžu byť tieto dva body v jednom zhrnuté? 

 Tieto dve veci či môžu byť zhrnuté v jednom bode 18e 

alebo chcete 18e a 18f? 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Každý bod samostatne. 

 

 

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

 Samostatne. Dobre. Takže ústna informácia bude po 

týchto bodoch. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Buzáš.   

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Pán poslanec Kadnár, bolo vám odporučené, aby 

ste veci riešil cez komisiu. Ja mám síce slabú pamäť, ale 
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neviem si spomenúť na jeden príklad, kedy boli akceptované 

nejaké návrhy, uznesenia komisií. 

 

 

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

 Pán poslanec, ešte raz: Ste v Miestnej rade, za to 

dostávate aj nejakú malú odmenu. Navrhli ste tam niekedy, 

aby takýto bod išiel do zastupiteľstva. Iba teraz povedzte 

chlapsky, pani Čahojová, pán Záhradník, povedzte, či ste 

niekedy takéto niečo navrhli? Veď máme schválený rokovací 

poriadok a takto ideme. Ja rozumiem, že chcete toto tuto 

takto ukazovať, ale ja by som bola veľmi rada, keby to 

mohlo ísť tak, aby každý jeden kolega ktorý je tu sa mohol 

na to pripraviť a dať vám tie informácie aké sú. Nikdy som 

na Rade od vás takéto niečo nepočula.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Pani starostka, ja vás musím dosť na začiatku 

poprosiť, aby ste prestala robiť tieto komentáre, lebo 

jediný kto tu robí politický cirkus v tomto momente ste vy.    

A teraz poďme faktické veci a pomerne rýchlo.  

 

     Na komisii výstavby a územného plánu sme túto vec 

preberali, a ja sa teda vás pýtam preto, lebo je z toho aj 

zápis a vy ten zápis si pred Radou čítate; ako je možné že 

to teda v programe nie je, keďže ten zápis som ja overoval 

dostatočne skoro na to, aby sa do programu dostal? 

Z komisie územného plánu išla, tam sme rokovali o územnom 

pláne zóny pomerne veľa, dlho a ťažko, ani „ťuk“ z toho tu 

nie, pani starostka, ani „ťuk“. Takže tu si niekto,  nie 

kto berie malú odmenu, ale niekto kto je zamestnaný si 

neplní svoje povinnosti.  
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 A pani starostka, druhá vec.  

     Mám veľmi slabý pocit ale mám ten pocit, že čo sa týka 

Lodenice existuje uznesenie, že informácia o tom ako 

postupuje Lodenica, by mala byť na každé zasadanie 

pripravená písomne. Opäť, to nie niekto kto berie malú 

odmenu, ale niekto kto je riadne platený. Takže, pani 

starostka, prosím vás, ukľudníme sa všetci na začiatok. 

Dobre? 

 

 

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

 V prvom rade sa vy ukľudníte, lebo vy tu kričíte, ja 

nie. To je jedna vec. 

 (Poznámka pána poslanca Zajaca.) 

 Pán poslanec, nemáte slovo.  

 Keď si pozriete plnenie uznesení, tak o Lodenici tam 

je a môžeme sa o tom rozprávať. V plnení uznesení; čítali 

ste materiál? Je to tam.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Aktuálne to tam nie je. 

 

 

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

 Takto: Budeme mať bod plnenie uznesení, kde sa 

o každom jednom uznesení môžeme baviť. Každé jedno 

uznesenie môžeme rozoberať do detailu a tam sa môžeme baviť 

aj o Lodenici, kde máte vypísané; ak ste to čítali, v akom 

stave sa plní Lodenica.  

 

     Takže myslím si, že teraz schvaľujeme program tohto 

zastupiteľstva, mali by sme sa vrátiť k tomu. Ak máte bod, 

pán poslanec dal bod, ten sme zaradili, o tom budeme 

hlasovať.  



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

19 

 Takže nech sa páči, s faktickou pán poslanec 

Záhradník. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 A územný plán zóny? Neodpovedali ste na otázky, ktoré 

som položil. 

 

 

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

 Pán poslanec, ešte raz: Nemáte slovo, ste sa 

neprihlásili. Prosím vás, nerobte tu z toho trhovisko. Pán 

poslanec, keď odpoviem, tak mi poviete že si robím volebnú 

kampaň. Keď neodpoviem začnete tupo mne hučať mimo toho že 

máte slovo. 

 

 Ešte raz vám chcem povedať, obidva tieto body e) a f) 

pán poslanec Kadnár navrhol, o nich budeme hlasovať; ja ich 

zaradím do hlasovania. A o tomto sa budeme baviť pri plnení 

uznesení. Nerozumiem, vy si mýlite, pri akom bode sme. Sme 

bod schvaľovanie programu. Vy ste navrhli, všetky tieto 

body som si pozorne poznačila a o všetkých dám hlasovať. 

Takže buďte taký dobrý a dodržujte rokovací poriadok. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani starostka, Miestna rada má 8 

členov, lebo ty teraz spomínaš len nás troch. Neviem prečo 

nespomínaš pána vicestarostu a ostatných kolegov 

v súvislosti s návrhmi pána Kadnára.  

 

     Ja naozaj nerozumiem, ak Juraj Kadnár ako poslanec; je 

jeho právom ako poslanca bez ohľadu na to či pani Čahojová 

je alebo nie je v Miestnej rade; proste tu predložiť návrh. 

Nie je možné poslancovi obmedziť vlastné právo vystúpiť 
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a nie tuná napádať čo sme mali my urobiť. Ja keď nemám 

materiál, ja nemám aký materiál predložiť na Miestnej rade. 

Veď ja tu nenavrhujem nič, čo by som ako nepovedal na  

Miestnej rade. 

 Tak sa obracaj na všetkých kolegov buď v Miestnej 

rade. 

 

 Ale naozaj si myslím, že je normálne a v súlade 

s rokovacím poriadkom keď má poslanec akýkoľvek návrh, má 

právo požiadať zastupiteľstvo aby ho prerokovalo. Keď 

kolega Zajac ide v nedeľu do Líščieho údolia po klzkých 

schodoch a vidí, že sa to proste nerobí, a v utorok je 

zastupiteľstvo, tak prečo by nemohol nejakým spôsobom to tu 

otvoriť.  

     A naozaj neviem prečo si z toho, pani starostka, taká 

nervózna?  

 

 

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

 Ďakujem. Všetky body, ktoré ste navrhli, normálne 

zaraďujem.  

     A hovorím, aby ste sa vrátili k bodu programu.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Platí tá prvá časť môjho vstupu, aby ste, prosím vás, 

nekomentovala všetky naše pripomienky, keď to tam 

zaraďujete. 

 

 

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

 Ja tomu nerozumiem, vy tu, celý klub akože do mňa a ja 

vám nemôžem ani odpovedať. Tak dobre, asi touto formou aby 

som povedala ďakujem a ďalší. Vy sa môžete vyjadriť, ja 
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nie, hej. No, to je demokracia úplne perfektne. Ako sa 

voláte ten klub?  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Ďakujem za to, že ste nezabudli pripomenúť moju malú 

odmenu 20 €. A poprosím vás, aby ste neosočovali kolegu že 

porušuje rokovací poriadok, lebo vy ho porušujete rovnako 

vašimi komentármi bez toho aby ste si zobrala slovo. Ak nás 

tu skúšate ako žiačikov, tak buďte taká láskavá nechajte 

nás aj odpovedať. A ja vám veľmi rád odpoviem na všetky 

vaše otázky pokiaľ vy odpoviete na otázky, ktoré vám tu 3 

roky poslanci kladú a ktoré prechádzate mlčaním. Selektívna 

slepota a hluchota sa tomu hovorí. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, s ďalším riadnym príspevkom pán 

poslanec Labuda.   

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcel len k tomu bodu 18 že 

pomenovanie ihriska podľa spisovateľky Márie Jančovej, máte 

to ako materiál. Je tam dosť obsiahla dôvodová správa a len 

tak stručne, či ste sa k tomu dostali: Písala rozprávky, 

napríklad Rozprávky starej matere, ktoré boli povinným 

čítaním. A dostala cenu primátora v roku 2001 a prišla by 

tu potom aj jej dcéra potom. To len tak informačne. 

Ďakujem. 

 

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

 Pán poslanec, iba preto sa bude o tom hlasovať 

osobitne, lebo tento návrh nebol v Miestnej rade a vy ste 
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ho vlastne poslali po Miestnej rade a sme ho zaradili. 

A tým, že nebol na Miestnej rade, musí sa o ňom samostatne 

hlasovať. Čiže vy ste chceli ten bod uviesť? 

 

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

 Áno, len tak stručne. 

 

 

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

 Ja som ten bod čítala, len neviem, či ľudia čítali.  

 

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

 Ďakujem. To je všetko. 

 

 

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

     Ale v riadnych materiáloch bol, čiže bol čas prečítať 

si. 

 Nevidím nikoho prihláseného. 

 Tak ideme hlasovať najprv o bodoch, ktoré musia byť 

odhlasované samostatne. 

 A potom budeme hlasovať o programe ako celku.  

 

 

 Ako prvé ideme hlasovať o zaradení bodu č. 1 – 

Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy 

školských zariadení na rekonštrukciu školského športového 

areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej. 

 

     Je to oprava tej dráhy, ktorá bola predkladaná už keď 

sme mali prebytok záverečného účtu, aby sme v júni mohli. 

Čiže materiál ste videli viackrát, aby sme mohli tento 

školský areál opraviť. Doobeda patrí deťom, potom patrí 

mládeži. Večer dospelým, ráno dospelým. Čiže tento areál je 

jediný a naplno využívaný.  
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     Takže vás poprosím, aby ste hlasovali za zaradenie 

tohto bodu do programu.  

 Nech sa páči, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               19 poslancov. 

 Za:                      9 

     Proti:                   1 

 Zdržal sa:               8 

 Nehlasoval:              1 

 To znamená, že tento materiál neprešiel, čo mi je 

akože veľmi ľúto, veľmi ľúto. Ja si myslím, že už ste pri 

prvom zaradení nehlasovali.  

 Máme tu aj zástupcov Rady školy, ktorí chceli k tomuto 

bodu vystúpiť, takže je mi ľúto, bod nebol zaradený 

a neprešiel.  

 

 

 Ďalším bodom o zaradenie do programu je bod č. 6 – 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves na rok 2014. 

     Poprosím vás, hlasujte o zaradení tohto bodu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               19 poslancov. 

 Za:                     15 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               3 

 Nehlasoval:              1 

     Máte dobre hlasovacie zariadenie ten jeden, 

v poriadku? Keď stále nehlasuje, aby nebola náhodou nejaká 

chyba; neviem kto je to potom to pozrieme.  

     Takto isto ste mohli podporiť ten prvý bod, aspoň by 

ste ho mali pustiť do rokovania, aby sme o ňom rozprávali, 

aj keby ste ho nakoniec neschválili.  
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     Ďalší bod o zaradenie bod č. 18 – Návrh poslanca 

Labudu na pomenovanie ihriska na Adámiho ul. na  „Ihrisko 

Márie Jančovej“. 

 Nech sa páči, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               20 poslancov. 

 Za:                     19 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               1 

 Aj tento bod bude zaradený na rokovanie programu.  

 

 

 Ďalej ideme zaradiť návrhy poslancov.  

 

 Návrh pani poslankyne Čahojovej, to je bod 12a – 

Informácia o synchronizovanom plávaní.  

 Prosím, hlasujte o zaradení tohto bodu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:              20 poslancov. 

 Za:                    18 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              2 

 

 

 Ďalší bod je návrh pána poslanca Buzáša, a to bod 18a 

– Petícia proti výstavbe Staré Grunty.  

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

    (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               20 poslancov 

 Za:                     19 

 Proti:                   0 
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 Zdržal sa:               1 

 

 

 Ďalším bodom je bod 18b – takisto návrh pána poslanca 

Buzáša – Chodník na Ľ. Fullu. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               21 poslancov. 

 Za:                     20 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               1 

 

 

 Ďalším bodom je bod 18c – takisto návrh pána poslanca 

Buzáša – Žiadosť občanov o asfaltový koberec na ceste Dlhé 

Diely 1 a Iskerníkova.  

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               19 poslancov 

 Za:                     17 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               2   

 Keby som náhodou to zaradenie bodov nejako zle čítala, 

tak ma opravte, lebo som to písala iba tak rýchlo, ak by to 

nebolo podľa tých vašich návrhov. 

 

 

 Ďalším bodom o zaradení do programu, o ktorom musíme 

osobitne hlasovať je bod 18d – Návrh pána poslanca Zajaca: 

Čistiť schodisko do Líščieho údolia. 

 Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte o zaradení tohto 

bodu. 

 (Hlasovanie.) 
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 Prítomní:               21 poslancov. 

 Za:                     21 

 

 

     Ďalším bodom bol návrh pána poslanca Kadnára bod 18e – 

Informácia o pokračovaní vybavovania Karloveskej lodenice. 

 Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte.  

      

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               21 poslancov. 

 Za:                     21 

 

 

 Ďalším bodom je takisto návrh pána poslanca Kadnára, 

bod 18f – Stav prípravy územného plánu zóny Karloveská 

zátoka. Informácia. 

 Poprosím vás, hlasujte o zaradení tohto bodu do 

programu.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               21 poslancov. 

 Za:                     21 

 

 Boli ešte nejaké návrhy? Neboli.  

 Čiže dodatky sú schválené a neschválené.  

 

 

     Takže teraz vás poprosím hlasujeme o návrhu programu 

ako celku s tým, že tie body, ktoré neboli schválené tam 

nebudú a tie body ktoré boli schválené tam budú. 

 Takže poprosím vás, hlasujeme o programe ako celku.     

    

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:              21 poslancov 

 Za:                    21 
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 Konštatujem, že program dnešného rokovania miestneho 

zastupiteľstva bol schválený.  

 

 Teraz nasleduje, tým že bod 1 nebol schválený 

v programe, nasleduje bod 2 (body nebudeme prečíslovávať). 

 

 

 

BOD 2: 

Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. zasadnutiu MiZ 2014 

 

 

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

 Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

     (O slovo sa hlásila pani poslankyňa Grey.) 

 Pani poslankyňa Grey; potom keď otvorím diskusiu, hej? 

     K tomu prvému bodu? Dobre. Nech sa páči.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Takže materiál ste dostali v písomnej podobe. 

A pokiaľ máte otázky, nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, ako prvá je prihlásená pani poslankyňa 

Grey. 

 

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

 Pani starostka, opakovane sa mi stáva, že poviete, že 

ideme teda  na nejaký bod. A kým si poslanci stihnú 

nalistovať materiály tak poviete, nikto nie je prihlásený 

do diskusie, takže ju ukončujem.  

 Takže považujem za úplne nemiestne, aby ste nám 

hovorili, že teraz sa nemôžete prihlásiť a teraz sa môžete 
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prihlásiť. Jednoducho, ten systém, akým vediete to 

rokovanie, sa mi nepáči.  

 

 A k tomuto bodu, k uzneseniu 519/2014 žiadam o zmenu, 

aby bolo zaradené uznesenie ako nesplnené, nakoľko materiál 

nebol predložený do septembrových komisií, čo bol termín 

predloženia materiálov. Môžem povedať, že materiál som 

dostala včera po pracovnej dobe v elektronickej forme; už 

v čase, kedy som si nemusela otvoriť internet. A dostali 

sme ho dneska na stôl v tlačenej podobe.  

 Považujem toto za výsmech zastupiteľstva zo strany 

tohto úradu.  

 Materiál predkladám písomne.   

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Dobrý deň. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poprosiť, 

na strane č. 8 v materiáli, ako plnenie uznesení, jedná sa 

o uznesenie 426/2013 časť D, v ktorom uznesení sme žiadali  

pri plánovanej investičnej akcii Stacionár pokračovať 

v úvahách o výstavbe sociálneho zariadenia pre seniorov 

v nasledovných krokoch: 

 

     Príslušné oddelenie miestneho úradu a sociálna komisia 

pripravia zámery rôznych variantov. 

     Mestská časť zorganizuje verejnú diskusiu s ambíciou 

zistiť o aký typ zariadenia majú seniori a rodiny so 

seniormi najväčší záujem. 

     Príslušné oddelenia miestneho úradu v súčinnosti so 

sociálnou, stavebnou a finančnou komisiou pripravia projekt 

ako aj plán financovania investičnej aktivity a prevádzky 
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sociálneho zariadenia, ktorá bude vybratá miestnym 

zastupiteľstvo po zvážení všetkých argumentov a podnetov; 

skrátim to. 

 

 Plnenie uznesenia je hodnotené ako „plní sa“. 

 Napriek tomu sa plní tým, že tu máme popísané plnenie, 

že boli vydané a šírené dotazníky o alternatíve sociálneho 

zariadenia v decembri roku 2013. 

 

 Ja by som sa chcela spýtať, ako ďalej sa plní toto 

uznesenie, pretože plnenie z decembra 2013 sme tu už mali. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Nikoho viac nevidím prihláseného. 

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Vzhľadom na to, že som sa v zmysle týchto požiadaviek 

viackrát k tomu vyjadroval, tiež by som sa chcel spýtať, čo 

konkrétne sa splnilo od schválenia tohto uznesenia z týchto 

požiadaviek? Konkrétne, od tohto uznesenia čo a s akým 

výsledkom?  

 Pokiaľ nedostanem dostatočnú odpoveď, tak by som to 

asi považoval za nesplnené. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem.  
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     Ja by som sa ešte chcela opýtať a budem čakať odpoveď 

aj na tú prvú otázku. 

 Na strane č. 10 máme uznesenie číslo 473/2013. Jedná 

sa o problémy s bufetovými stánkami spoločnosti ECOLIO. Je 

tu konštatované, že zástupca vlastníka prístavby sa 

vyjadril, že nevedel o potrebe nejakého povolenia, nakoľko 

prístavba je len dočasná do doby pokiaľ tam budú podnikať. 

To je také zvláštne vyjadrenie.  

 

 Ale veľmi zaujímavé je, že stavebný úrad vyzval 

vlastníka stavby, aby podľa stavebného zákona predložil 

doklady k stavbe. Jedným, z ktorých je aj doklad 

preukazujúci vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, na 

ktorom sa prístavba nachádza.  

 Tuná nie je odpoveď, či ten vlastník stavby toto 

doložil. 

 

 Nasleduje ďalšia veta, že porušenie zákona bolo 

riešené v konaní o správnom delikte.  

     Čiže mňa by zaujímalo, či ten vlastník toho bufetu 

doložil tento doklad? 

 

     A tým pádom by som ešte chcela doplniť návrh uznesenia 

o zmenu: 

     Uznesenie č. 426/2013/D hodnotím ako nesplnené. 

     A Uznesenie č. 562/2014 navrhujem hodnotiť ako 

nesplnené. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem.  
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     Ja by som sa chcel pozastaviť pri uznesení č. 517/2014 

a chcem navrhnúť aby bolo zmenené uznesenie splnené na 

„nesplnené“. 

 My sme sa v tomto uznesení uzniesli osloviť školské 

jedálne a zariadenie poskytujúce verejné stravovanie 

v množstve 100 obedov a vyžiadať jednotkovú cenu. Dodávka 

bude vo varniciach. Výdaj zabezpečí vopred určený pracovník 

miestneho úradu. 

 

 Mám pocit ako by všetci oslovení sa vyjadrovali 

k tomu, či sa jedlo môže vydávať tam kde varia. Vôbec nič 

také nebolo predmetom tohto uznesenia. Jasne je tu 

napísané, že dodávka bude vo varniciach a má ju zabezpečiť 

náš pracovník.  

 

     Napriek tomu všetci oslovení sa vyjadrovali k tomu, či 

je možné alebo nie je možné to jedlo podávať v ich 

jedálenských priestoroch. To považujem za podsúvanie 

odpovede alebo za to, že nedostali žiadne zadanie tak ako 

sme sa my uzniesli.    

 

 Okrem toho som tam nevidel žiadny vytypovaný priestor 

pre výdaj stravy. To ozaj, skutočne, máme my poslanci, 

popri svojom pracovnom čase a zo svojho voľna tieto veci 

robiť? Tak potom nechápem prečo je tu toľko pracovníkov 

s takýmito mzdami na tomto úrade? Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Kadnár. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. V materiáli plnenie 

uznesení ohľadom Lodenice máme len zmienku o tom, že 
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kanalizačnú prípojku je možné vybudovať, ale ďalšiu inú 

informáciu tu nemáme. 

 

 A čo sa týka stavebnej uzávery alebo územného plánu 

zóny, tak je tu krátka informácia o stavebnej uzávere, 

ktorá s tým samozrejme súvisí, ale k územnému plánu zóny tu 

nemáme žiadnu informáciu. Preto som žiadal, aby tieto body  

boli zaradené. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. Je ešte niekto prihlásený? Nie. 

 Ak nie, poprosím pána prednostu. 

 Poprosím vás, keby ste všetky návrhy na zmenu 

uznesenia odovzdali návrhovej komisii písomne.  

 Poprosím pána prednostu, aby odpovedal na vaše otázky. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Ja by som odpovedal na otázky pani Čahojovej, 

lebo ste sa pýtala na uznesenie, ktoré je uvedené v tomto 

materiáli. Toto uznesenie je v podstate už časovo 

prekonané, ale nebolo formálne zmenené. Preto je tam 

plnenie, ktoré je tu uvedené. Na tejto téme ako je 

zariadenie pre seniorov sa samozrejme stále pracuje, čo je 

tiež uvedené v materiáli. V súčasnosti máme uzavretú zmluvu 

s projektantskou spoločnosťou, ktorá pripravuje 4 varianty 

pre umiestnenie zariadenia pre seniorov.  

 

     A k tomuto bolo prijaté aj ďalšie samostatné uznesenie 

miestneho zastupiteľstva, že má byť verejné zhromaždenie, 

že občania pred verejným zhromaždením musia mať možnosť sa 

oboznámiť s týmito podkladmi. Všetko bude splnené. S touto 

spoločnosťou, ktorá robí tieto projekty sme v pravidelnom 

kontakte.  
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     Ja iba poviem, že táto spoločnosť má za sebou úspešný 

projekt takéhoto zariadenia v neďalekom Bernolákove. S pani 

starostkou sme sa tam boli pozrieť aj v súvislosti s tým, 

že máme záujem o takéto zariadenie pre seniorov. Takže 

určite tento dotazníkový prieskum v podstate to celé 

odštartoval. My vieme, že tí občania chcú zariadenie pre 

seniorov. Tam boli ďalšie možností; denný stacionár 

a zariadenie opatrovateľskej služby. Takže občania 

povedali: My chceme zariadenie pre seniorov.  

 

     Následne sme robili ešte ďalší prieskum. Z toho nám 

tiež vyšlo zariadenie pre seniorov. 

 

 Potom bolo niekoľko materiálov, ktoré sa vyslovene 

týkali už zariadenia pre seniorov na Janotovej ulici. 

A vtedy bolo prijaté iné uznesenie, aby sme si pozreli 

nielen iba Janotovu, tam kde sme kúpili ten pozemok, ale 

ďalšie 4 lokality. To znamená, je to budova KŠK na 

Janotovej. Táto Janotova, budova na Lackovej a budova na 

Borskej 2. 

 

     Ohľadom tej Borskej 2 bol som rokovať so Strednou 

školou scénického výtvarníctva (Ak som im zmenil názov, tak 

sa ospravedlňujem.) Oni povedali, že ten priestor 

potrebujú.  

     Aj napriek tomu bolo prijaté uznesenie, aby sme dali 

robiť 4 alternatívy. Tieto 4 alternatívy sa spracovávajú. 

Takže určite predpokladám, že to stihneme určite predložiť 

do ďalšieho miestneho zastupiteľstva. A ešte predtým alebo 

v čase, keď už to bude spracované, zorganizujeme verené 

zhromaždenie. Takže na tejto otázke určite pracujeme 

a určite aj budeme pracovať.  
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 Chceli sme naozaj odborníka na túto lokalitu, na túto 

obecnú oblasť, ktorý už má za sebou úspešné zariadenie pre 

seniorov. A to naozaj, keď pôjdete do Bernolákova, vyzerá 

vynikajúco. My sme sa tam boli s pani starostkou pozrieť; 

naozaj je to vynikajúce. Keby sa aj nám podarilo niečo také 

mať v Karlovej Vsi. Samozrejme, problém je možno s tým 

umiestnením, ale práve preto sa spracovávajú 4 varianty.  

 

 

 Čo sa týka to bufetu ECOLIO, tam stavebný úrad v tejto 

veci konal. Je to prenesený výkon štátnej správy a je ich 

zákonnou požiadavkou požadovať pri takýchto stavbách aj 

právny vzťah. 

 

 Pokiaľ došlo ku krokom stavebného úradu, ktoré tu máte 

popísané, tak ten právny vzťah bol preukázaný k tejto 

stavbe, resp. pozemku na ktorom sa táto stavba nachádza. 

Takže tam by úrad nemohol ďalej konať, pokiaľ by nemal 

preukázané všetky veci.  

 

 

 Čo sa týka uznesenia na ktoré upozornil pán Buzáš; pán 

Buzáš máme tu samostatný bod, ktorý sa týka výdajne jedla, 

resp. výdaja bezodplatných potravín. Takže neviem. 

 

 Pán Kadnár, čo ste sa vy pýtali na stavbu Lodenice, 

tak tam to uznesenie ktoré je uvedené v materiáli, je 

uznesenie ktoré ste myslím vy navrhli ohľadom tej 

kanalizácie. Vtedy sme spolu telefonicky rozprávali a toto 

je vlastne aktuálna informácia. Samostatné územné konanie 

prebieha. Príslušným stavebným úradom je Dúbravka.  

 

     A verím, že sa pánovi Koreňovi podarí ešte získať 

nejaké bližšie informácie; dobre že ten bod je 18e alebo 

18f, takže tam potom získate informáciu – tú ktorú sa nám 
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podarí do toho času získať. Keby ste to predložili, tak ako 

pán poslanec Labuda, povedzme v stredu, keď on predložil 

ten bod na pomenovanie detského ihriska, tak by sme 

samozrejme informáciu dať. Ale určite sa budeme snažiť 

tieto informácie ešte dnes k tomuto rokovaniu zabezpečiť, 

aby tu mohli odznieť, aby sme mohli v tej veci možno 

uznesenie schváliť, alebo tak.  

 Myslím, že som odpovedal na všetko. 

 

 

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. Pán prednosta, zaujímalo by ma už čiste 

z toho hľadiska že som tiež projektant a v tejto oblasti sa 

hýbem, kto robí projekt na ten stacionár a akým spôsobom 

bol vybraný ten dodávateľ toho projektu? Informáciu. 

Ďakujem.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Takže dodávateľ bol vybraný na základe cenovej ponuky,  

ktorá musí byť zodpovedajúca tomuto dielu.  

     Kto je tá projekčná organizácia? Myslím, že sú 

z Nových Zámkov. To priezvisko pána projektanta je zložité 

a nedovolím si ho vlastne  nejakým spôsobom prerozprávať, 

lebo určite by som ho skomolil. Ale je to spoločnosť ktorá 

projektovala a vyhrávajú cenu za cenou v rámci 

architektonických spolkov.  

 

     Takže určite to je profesionálna spoločnosť. Najmä 

majú zariadenie pre seniorov už postavené, takže oni majú 

reálny projekt. A my sme naozaj vybrali niekoho, kto vie, 
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čo také zariadenie musí v zmysle zákona spĺňať. Jednoducho  

aby to čo oni dajú na ten papier aby bolo realizovateľné 

a aby to potom naozaj splnilo ten účel.  

 

 Vlastne oni nás upozorňovali, že v minulosti došlo 

k zmenám legislatívy, kde je teraz počet tých lôžok 

napríklad obmedzený. Oni vtedy aj oponovali. Vtedy 

ministerstvo chcelo dať veľmi malý počet lôžok a potom by 

to veľmi predražovalo celé to zariadenie pre seniorov, lebo 

keď je tam málo tých lôžok, potom celková ekonomika toho 

zariadenia je veľmi slabá. Takže oni oponovali. Sú to 

naozaj odborníci. Možno pán Koreň bude vedieť povedať; mám 

pocit že sa volajú možno PROFIS, ale nemám tu naozaj tú 

informáciu. Ja to môžem v priebehu dnešného rokovania 

presne zistiť a dám vám presnú informáciu. Keby ste sa ma 

to boli opýtali 10  minút pred zastupiteľstvom, mohol som 

vám presný názov tejto spoločnosti povedať. Ale dnes vám to 

ešte poviem. Dobre? 

 

 

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 :  

 Ja sa len chcem spýtať, že prečo takéto veci nejdú do 

komisie napríklad stavebnej, pre územný plán, atď. Sú to 

potom veci, ktoré by sme tu už signalizovali že idú 

neskoro. Nemáme možnosť sa k ním fundovane vyjadriť, tak 

bolo by dobré keby to takto išlo.  

     A možno že by sme sa tu potom nepýtali, čo sa tu deje 

s tým; vedeli by sme že niečo sa deje.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 
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 Pán poslanec, vy ste predseda stavebnej komisie, resp. 

poverený vedením, ale je to to isté.  

     Ale konkrétne pri tomto zariadení pre seniorov, 

o tomto sa rozprávame, toto zariadenie pre seniorov sú to 4 

lokality. Títo páni sú naozaj seriózni ľudia. Oni povedali, 

včera som ich volal, že naháňame, naháňame, aby nám to už 

odovzdali, lebo chceme aj to verejné zhromaždenie 

zorganizovať. My ešte nemáme od nich podklady, máme 

podklady k Borskej 2, tam už máme aj konkrétne 

vizualizácie. Ale postupne ich získavame a keď budeme mať 

všetko pripravené, aj na komisiu stavebnú, aj na verejné 

zhromaždenie, tak samozrejme aj vám to predložíme ako 

predsedovi tejto komisie. A samozrejme verejné zhromaždenie 

zorganizujeme a umožníme občanom, aby mali možnosť sa 

oboznámiť s tým ako vyzerajú jednotlivé typy zariadení. 

 

 No, my by sme boli tiež radšej už niekde ďalej, možno 

aby sme mali konkrétny projekt, aby sa z tých 4 variantov 

vybral jeden. Ale jednoducho sú to veľké investície, sú to 

veľké projekty ktoré musia byť kvalitne pripravené. 

Jednoducho aby to spĺňalo všetky normy ale zároveň aby to 

bolo aj realizovateľné.  

 

     A určite nerozprávame o tomto zariadení pre seniorov 

posledný krát, a určite to bude nielen na tomto 

zastupiteľstve ale aj v  budúcom volebnom období na stole 

rokovania. Takže sú to naozaj vážne projekty.  

 

 

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

 Ja by som ešte chcela povedať, že u nás komisie 

fungujú tak, že tajomník komisie spraví pozvánku, dá ju 

predsedovi, ten ju potvrdí; povie, toto chcem doplniť, 

alebo toto chcem zrušiť, a podľa toho sa to pošle. 
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 Ak máte hocijaké body vy do pozvánky, však robíte toho 

predsedu už dlho, tak takýmto spôsobom môžete vy na komisii 

rozprávať o všetkých bodoch. Myslím si, že pán tajomník 

akože je ústretový a všetky body ktoré chcete, vám do 

komisie predloží. Čiže keď vy to dáte, už sa v komisii môže 

o tom debatovať. 

 S faktickou, pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať na túto pracovnú 

skupinu, ktorá bola k tejto problematike zvolená.  

 A ešte by som k pánovi Zajacovi mal, že keby sme 

s takou vervou ako sme sa snažili oddlžovať školu snažili 

postaviť tento penzión, tak už je pomaly schátralý, tak by 

bol využívaný.      

 

 A keby som takýmto tempom staval dom, v ktorom chcem 

bývať, tak budem do konca života bezdomovec. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem za úvahu pána Buzáša.  

 Nech sa páči, pán poslanec Martinický s faktickou. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja ešte k pánovi prednostovi, nemyslím to  

ako kritiku len reagujem na v rýchlosti povedané slová. 

Podstatné je k tomu zhromaždeniu, menej je dôležitá 

vizualizácia, ako by to vyzeralo, a ako porovnanie podľa 

tých bodov, ktoré sú v tom uznesení 504. Len aby náhodou sa 

nestalo nedorozumenie. Ďakujem.  

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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 Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Možno som sa vyjadril nepresne, nejde tam 

o vizualizáciu ako takú. Oni mi už ukazovali priebežne, že 

napríklad tú Borskú 2 majú rozpracovanú; im sa v podstate 

veľmi páči tá Borská, lebo je tam tá záhrada.  

 

     A oni povedali, keby sme sa my mali rozhodnúť, asi by 

to bola Borská. Ale tam nejde o vizualizáciu, tam ide 

presne o to, ako budú vyzerať tie jednotlivé  miestnosti, 

kde bude tá priečka. Čiže je to viac ako vizualizácia, 

nebude to len obrázok. Lebo obrázok by nám namaľoval podľa 

mňa hocijaký študent architektúry možno za dve hodiny, keby 

sme povedali že ide o obrázok.  

 

     Ale nejde tu o obrázok. Ide tu o širšie súvislostí. 

Plus ide o plnenie uznesení, porovnanie tých lokalít. Pán 

Koreň to má už viac-menej hotové, ale my to potrebujeme mať 

komplexne. Niektoré veci možno tam len projektant doplní do 

toho. Takže všetko tam bude. Tam bolo myslím 8 nejakých 

kritérií, porovnávacia tabuľka tam bude. Plus architekti, 

projektanti budú k tým jednotlivým lokalitám hovoriť svoje 

názory, tu by bolo toto, tu by bolo toto a o tom je verené 

zhromaždenie. Tam sa s tým budú môcť občania oboznámiť. 

 

 

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

 No, dôležitá je tá porovnávacia tabuľka, lebo každá 

z tých lokalít bude mať nejakú výhodu oproti tým ostatným, 

atď. Čiže tá porovnávacia tabuľka je tam dôležitá. Ďakujem. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Áno, bude tam. 
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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 za slovo. Chcem sa spýtať, ešte minulý rok 

bola zriadená pracovná skupina ako tu hovoril kolega a 

nedostal na to odpoveď, kde sedia aj zástupcovia seniorov.  

 

     Ja by som chcel vedieť, čo na to seniori? Respektíve, 

čo na to pracovná skupina na to, že máme tu 4 lokality; 

keby som dostal odpoveď, keď sa tu bavíte a budete ma 

počúvať. Keby som mohol dostať odpoveď, kedy bolo naposledy 

stretnutie, s akými závermi tá pracovná komisia skončila?  

     Či sa tá pracovná skupina bavila aj o tých 4 

lokalitách?  

     Ako sa vyjadrili dôchodcovia? Veď dôchodcovia sú tí, 

ktorí koniec-koncov budú toto zariadenie obývať, takže mali 

by sa k tomu asi vyjadriť.  

 

     Ja viem, vy ako úrad máte jeden názor, dôchodcovia 

možno budú mať iný názor.  

 

     A preto aj bola zriadená tá pracovná skupina, aby sa 

tam kumulovali tak ako názory dôchodcov, tak aj názory 

poslancov. A z toho formálneho hľadiska aj názory úradu. To 

znamená, skúste mi odpovedať, čo na to pracovná skupina?  

     Kedy naposledy zasadala, k akým záverom tá pracovná 

skupina došla? Ďakujem. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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 Táto pracovná skupina nebola zrušená, čiže stále je 

fungujúca. Úrad teraz plní uznesenie zastupiteľstva a aj 

výsledky rokovania pracovnej skupiny, kde pracovná skupina 

navrhla, seniori ktorí boli dotázaní, aj prieskum ktorý bol 

robený, chcú jednoznačne Borskú.  

 

     Podľa mňa, keby sme teraz dali hlasovať, tak všetci 

ste určite za Borskú, lebo Borská je bezbariérová, má 

blízko park, má blízko záhradu, má blízko električku, má 

blízko služby. Čiže Borská by bola úplne ideálna. Čiže 

vyhrala aj v rámci tejto odbornej skupiny, aj v rámci 

seniorov táto lokalita.  

 

 Rozprávalo sa tam o tých lokalitách ako hovoril pán 

prednosta. Ešte sa tam rozprávalo aj o lokalite Únie 

nevidiacich. To je ďalšia naša lokalita. Ideme do všetkých 

alternatív. 

 

 My sme ako zastupiteľstvo tú Janotovu kúpili za tým 

účelom, že tam bude to zariadenie. Áno, aj prieskumom 

obyvatelia sa vyjadrili, že Janotova nie je najšťastnejšie 

riešenie, pretože je v kopci. Janotovu už architekti 

navrhli aj tak, že by mohla byť zeleň, ktorá je časť 

záhrady materskej školy Kolískova, tam by sa to dalo 

krásne. Čiže k Janotovej mohol by byť aj park, ktorý by bol 

bez problémov súčasťou takéhoto zariadenia.  

 

 Janotova je preto, keď chceme riešiť veci že chceme, 

aby sa začali, Janotova je úplne najjednoduchšia. Pretože 

Janotova je naša budova, ktorú sme za tým účelom kúpili, 

a mohli by sme tu konať Janotovu hneď hneď. Je to majetkovo 

vysporiadané, s pánom primátorom, ako som vás informovala, 

som rokovala. Čiže keby sme chceli vec začať, je to 

najjednoduchšie.  
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     Preto ja sa Janotovej nevzdávam a stále chcem, aby 

Janotova bola jedna z týchto možností. Pretože sme rokovali 

niekoľkokrát so školou scénického výtvarníctva, ale oni 

nechcú ustúpiť. Právnici nám povedali, že zmluva ktorá je 

daná na dobu určitú, je zmluva ktorá je najhoršia zmluva. 

Tá zmluva je tam daná do roku 2020, 2022. Čiže neviem vám 

teraz presne povedať ten dátum.         

 

 Čiže, my keď budeme čakať na tento najhodnejší 

priestor, nakoľko nechcú odstúpiť, bude to veľmi dlho. 

 

 Ja si myslím, že keby sme začali, vybudovali by sme 

Janotovu. V roku 2022 tá Karlova Ves, Dlhé Diely nám tak 

starnú, že budeme potrebovať ďalšie zariadenie.  

 

 Čiže ja si myslím, že, pán poslanec Buzáš tam mal taký 

predslov, že nemáte pravdu. Ja keby som čakala na vás, tak 

nemáme ani jedno námestie, ani jedno, ani druhé, lebo 

všetkému ste kládli polená pod nohy a dneska tu. Takže my 

sme už v minulom roku mali návrh na stacionár, na všetko. 

Čiže toto nesúhlasím s vami, dovolím si nesúhlasiť.  

 

     Takže ja si myslím, tuto sa rozhodnúť o tom a brať 

normálne, nie žiadne takéto tieto naše „hrádky“ tu. Ale 

normálne, reálne veci, či chceme ten stacionár alebo 

nechceme. Reálne veci ktoré máme. Janotovu máme, máme 

pozemok ktorý je magistrátny, primátor nemá problém, budova 

je naša. Môžeme začať hneď. 

 

 Borská: Budova je naša, pozemok je náš, ale je tam 

nájomná zmluva veľmi dlhá, nechcú odtiaľ odstúpiť. 

 

 Potom je tam Únia nevidiacich, to je detto ako Borská. 

Tam je takisto nájomná zmluva, ktorá je až do roku 2028, 

čiže tam je ešte dlhšie tá nájomná zmluva. Bohužiaľ, Únia 
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nevidiacich nemá žiadne priestory a nechce od tejto zmluvy 

odstúpiť.     

 

 My sme kedysi tieto zmluvy nepodpisovali, takže 

nevieme. Bolo to určite v dobrej viere, lenže my by sme 

tieto zmluvy potrebovali aj na škôlky. Čiže my sa nevzdáme 

toho a budeme s týmito jednotlivými subjektmi rokovať, aby 

oni odstúpili. Ale hovorím tie reálne veci, akými my by sme 

mohli teraz postupovať.   

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pozerám, štyri a pol minúty 

ste mi stihli neodpovedať na dve moje jednoduché otázky, 

takže skúsim ich položiť znova. A dúfam, že keď budete mať 

najbližší predslov zase 4 a pol minúty, tak skúsite mi 

odpovedať.  

 

     Takže kedy bola naposledy zvolaná pracovná skupina, 

kde sedia aj seniori? Prvá otázka. 

 Druhá otázka, aké závery boli zo zasadania tejto 

skupiny a aký majú názor na tieto 4 lokality? Ďakujem 

pekne.  

 Ja dúfam, že mi odpoviete. 

 

 

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

 To som vám odpovedala, že Borská úplne jednoznačne 

vyhrala. A teraz vám ešte dám pána prednostu on vám povie. 

Nepamätám si, kedy skupina zasadala, možno on bude vedieť 

ten termín. Ale my teraz plníme uznesenie zastupiteľstva, 

aj závery tejto komisie. A hneď ako budú pripravené 

materiály, ich v prvom rade bude vedieť komisia, seniori 

a budeme ďalej s týmto pracovať.  
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 My plníme uznesenia, ktoré sú v tejto veci prijaté. Ja 

naozaj neviem, kedy bola komisia, nemám ten dátum, ja vám 

to samozrejme viem zistiť. A vy ste tam, pán Bendík, tiež 

boli, tak vy by ste mohli vedieť; pozrite sa do mobilu kedy 

ste tam boli. Takže nám nemusíte nám túto otázku klásť, keď 

vy viete kedy ste tam boli.  

 

     My tú komisiu, samozrejme, zvoláme v čase, keď budú 

pripravené tieto 4 lokality. Ja som tu pánovi Martinickému 

hovoril, že máme kvalitného projektanta a som presvedčený 

že výsledok bude kvalitný. A potom umožníme verejnosti, aby 

sa oboznámila s týmito projektmi. A samozrejme, súčasťou 

tohto oboznamovania sa, ešte pred verejným zhromaždením 

alebo súčasne bude aj rokovanie tejto komisie, kde im tiež 

predostierame už tieto hotové výkony práce od týchto 

projektantov. 

 

 My vieme čo tá komisia chce a odznelo to tam tiež. 

Ľudia na komisii tiež považujú objekt Borská 2 za 

najideálnejší. Bohužiaľ, je tam dlhodobá zmluva, ktorú 

uzavrelo ešte predchádzajúce vedenie. Ja som bol osobne 

rokovať na tejto škole, oni povedali, že potrebujú tieto 

priestory, využívajú tieto priestory. Bohužiaľ, majú platnú 

zmluvu, ktorú nevieme my vypovedať, pretože zmluva bola zlé 

pripravená. Tam bolo síce uvedené, že keď budeme potrebovať 

na verejno-prospešný účel, ale to je nevypovedateľný 

výpovedný dôvod. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán Bendík, môžem sa vás na niečo spýtať? 

 Ja som vás na tej komisii, aj teraz vás chcem pred 

všetkými ako veľmi pekne poprosiť v mene obyvateľov, vy ste 
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vicežupanom, tá škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. 

Župa stále predáva nadbytočné budovy. My sme išli na tú 

školu s tým, písali sme aj na župu, aby túto školu dali do 

niektorej zo svojich budov, aby nám túto budovu nechali 

lebo ju potrebujeme pre svoje vlastné účely. 

 

 Čo ste v tomto spravili?  

     A vás týmto vyzývam, aby ste na najbližšej župe 

vystúpili a teda spravili, nemusíte na ani zastupiteľstve. 

Aby ste spravili všetky kroky, aby ste túto školu dali do 

vlastnej budovy, ktorých máte neúrekom, a túto budovu nám 

uvoľnili. Myslím si, že pomôžete tomuto projektu. 

A Janotovu necháme Janotovou, a na druhý deň môžeme začať.  

 

 Takže vás poprosím, v mene všetkých, myslím že 

všetkých tých ktorí majú, aby sme tieto kroky spravili 

a tým pádom môžeme hneď začať na tejto budove. Takže môžete 

možno povedať, lebo ja už som vám o tom hovorila, že akým 

spôsobom. Neviem, ako teraz momentálne župa je na tom 

s predajom budov, ale stále župa predávala budovy. A chcela 

by som, aby ste si to poriešili vo vlastných budovách. Toto 

by bolo úplne najlepšie riešenie. 

 S faktickou, pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Ďakujem. Pani starostka, použila ste smerom ku mne 

skresľujúci kvantifikátor, že všetkému kladieme polená pod 

nohy. Je to výrok, ktorý je príznačný pre vás. Žiaľ, aj 

všetky tie vaše ostatné majú podobnú výpovednú hodnotu. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 
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    Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. No, ja súhlasím s pani starostkou, s pánom 

prednostom v tom, že tá komisia sa nemohla príliš pohnúť. 

So všetkou úctou k dôchodcom je logické, keď väčšina z nich 

býva v Karlovej Vsi, že sa rozhodnú pre to, prečo sa 

rozhodli a hotovo. 

 

 Ovšem na kvalifikované posúdenie je treba urobiť práve 

porovnať viacero kritérií. Je veľká škoda, že sme sa 

k žiadosti a k uzneseniu po dvoch rokoch o týchto 

kritériách dopracovali až v apríli tohto roku. Kedy bolo 

vypracované zhodnotenie skôr, možno už mohla byť hrubá 

stavba. 

 

 A druhá vec, ale zase som trochu prekvapený, že od 

apríla, teraz máme september, za 5 mesiacov ešte sme 

nedostali vypracovanú aspoň túto tabuľku. To už myslím sa 

ako dalo urobiť. Za 5 mesiacov sa dá urobiť aj menší územný 

plán nejakej zóny. Takže ďakujem.  

 

 

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 za slovo. Som rád, že tu odznelo, že pán 

prednosta nevie kedy táto pracovná skupina, ktorá má 

koordinovať činnosti ohľadom výstavby domova pre seniorov; 

pán prednosta nevie, nevie čo sa mu jednoducho deje na 

úrade. Koho by to zaujímalo za takýto plat.  
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 Čo sa týka tej otázky, ja by som sa chcel spýtať. Kedy 

ste boli vy pani starostka rokovať na župe o tomto 

probléme? To by ma zaujímalo, pretože neviem o tom, že by 

úrad nejakým spôsobom úradoval, že by zvolal to stretnutie? 

Pretože, ak by takéto stretnutie bolo, tak určite by som 

tam bol.  

 

 A pre informáciu, čo sa týka presunu škôl, je to 

v kompetencii pani Ožvaldovej ako vicežupanky, ktorá 

zabezpečuje alebo má na starosti školstvo. V každom prípade 

ja som sa týmto problémom zaoberal, ale presunúť túto školu 

nie je možné. V podstate v danom okamihu. To znamená, tam  

tie rokovania ja som viedol, boli sme pozrieť tie objekty. 

Možno, že sa bude dať, ale nie je to, nedá sa, nebude to 

mesiac, nebudú to dva mesiace, možno že nájde sa riešenie. 

Dlhodobo na tom pracujem, ale je tam treba nájsť aj tú 

politickú vôľu na to, aby sa tá škola presunula. A nejaké 

tie možností sa otvárajú.        

 

 Len treba jasne pochopiť, že nie je to možné zo 

školského roka na školský rok, lebo oni tiež majú nejaké 

plány na výučbový proces. To znamená, určite nechce nikto 

ohroziť vyučovanie tej strednej umeleckej školy.  

 

     To znamená, ja si myslím, že to riešenie sa nakoniec 

nájde, ale nebude to ani tento rok, nebude to myslím ani od 

začiatku budúceho roku. Ale ja to tak typujem na také dva 

roky, že by sa tá škola podarila presunúť do nášho 

vlastného objektu. To znamená, to je všetko  

 

 

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

 Pán poslanec, to už sme pomaly v roku 2020. Ja vás 

týmto vyzývam, a ja aj chcem navrhnúť uznesenie, aby toto 
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zastupiteľstvo hlasovalo, aby vám dalo, jak vám to pomôže. 

Ak ste silný tam kandidát, tak viete povedať bez 

zastupiteľstva. Ale dali by sme hlasovanie tohto 

zastupiteľstva, ktoré by vám dalo mandát.  

 

     A toto, ja som vám to povedala na tej komisii. Keď vy 

si pamätáte, kedy bola a hovoríte tuná, aj na prvej, aj 

druhej komisii, aby ste takto rokovali v zmysle tohto. 

Nevyhovárajte sa teraz na Ožvaldovú, veď vy ste tam celý 

jeden klub, ktorý, celá jedna koalícia ktorá postúpila. 

Nemôžete mať nejaké problémy.  

 

 To nemyslíte vážne, že máte v župe problémy takúto 

jednu školu presunúť? Ja tomu rozumiem, škola musí dokončiť  

školský rok, od septembra môže ísť. 

 

 Ale ja vás ešte raz vyzývam, iba povedzte si 

potrebujete uznesenie tohto zastupiteľstva, aby ste mali 

silnejší mandát, aby ste tú školu všetko pre to robili, aby 

ste ju presunuli. Vy tu rozprávate o neporiadku na úrade, 

ale neviem, vy si neviete tam na úrade povedať: Počúvajte, 

jednou podmienkou je, lebo mi na tom záleží, dostal som už 

trikrát výzvu.  

 

 A podľa mňa v tom ste nič nespravili, absolútne nič.    

 Vy ste o týchto krokoch, čo ste hovorili, ste vôbec 

neinformovali. Teraz prvýkrát poviete, že ste informovali. 

My sme tam boli a nám nepovedali, že bol tam vicežupan 

Bendík, že mu na tom záleží. Ja vám hovorím, župa má 

obrovské množstvo budov. Je to iba premiestnenie tejto 

školy. Jak chcete, ste Karlovešťan, jak vám na tom záleží, 

spravíte pre to všetko, a nebudete sa vyhovárať na nejaké 

roky. My to potrebujeme teraz hneď.  

 

 Kedy bola tá komisia teda prvá?  
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     Ja som vám to vtedy povedala, čo ste spravili za toho 

trištvrte roka? Už dneska sme mohli mať, ako povedal tuná 

pán, už dneska sme mohli stavať stacionár. 

 

 Takže ja vás poprosím, a vyzývam vás týmto, ozaj aby 

ste všetko pre to spravili, aby ste dostali od ľudí mandát, 

a ľudia chcú Borskú, aby ste tento mandát využili na župe 

v prospech toho, aby ste vymenili. To je úplná maličkosť, 

aby ste vymenili tieto priestory, lebo my školu nerušíme. 

My jednoducho tých žiakov iba presťahujeme do vašej budovy. 

Nemusíte platiť nájomné, budete to mať lacnejšie, budete to 

mať vo svojej budove. A toto si myslím, je kľúčom k tomu 

a boli by spokojní seniori všetci.   

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Dobre. Ja teda by som chcel predložiť návrh na neviem 

či doplnenie alebo zmenu; podľa toho aby sme teda doplnili 

toto uznesenie s tým, že je to k bodu: Plnenie uznesení.  

 

 

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

 Moment, zastavím vás. Organizačné, môže faktickou 

predniesť návrh na uznesenie? Nemôžete pán poslanec, aby to 

bolo platné. 

 (Poznámka.) 

 

 Pán poslanec, počkajte, neboli ste prihlásený. Teraz 

sme na to prišli. Keď niečo máte, že na to prídete, on sa 

prihlási s riadnym príspevkom a môže to normálne predniesť. 

Len aby to bolo; ja ako proti tomu nič nemám, len aby to 

bolo v súlade s pravidlami.  

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Kapusta. 
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Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem pekne. Keď počúvam túto rozpravu, tak pomaly 

naberám dojem, že sa uberá nesprávnym smerom. 

 Ja navrhujem, aby sme ukončili diskusiu k tomuto bodu. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Nie som si istá, či faktickou môžeme ukončiť diskusiu? 

Nemôžeme. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Ďakujem za slovo. No, pani starostka, kľudne, ja si 

myslím, že túto mestskú časť vediete vy ako starostka. To, 

že sa snažíte zodpovednosť za svoju neschopnosť hádzať na 

plecia iných, to je vaše právo a vaše vedenie tejto 

mestskej časti. 

 

 Ale kľudne prijímam túto výzvu. A doplnenie toho 

uznesenia by som chcel, že poveruje starostu a mňa, aby sme 

išli riešiť túto budovu. Kto iný ako starosta by sa mal 

zasadzovať za to, aby sa vyriešila budova, kde chceme 

umiestniť domov pre seniorov? Takže, pani starostka, kľudne 

ja s vami pôjdem na župu. To je jedna vec.      

 

 Druhá vec, chcem sa spýtať, vy ste posielali na župu 

nejakú žiadosť? A keď áno, tak potom aká odpoveď prišla?  

     Lebo osobne ja hovorím, že o tom neviem že by ste 

niečo posielali, ku mne sa to nedostalo. A taktiež ma 

zaujíma, aké stanovisko župa zaujala?  

To znamená, bola odpoveď že dá sa, nedá sa?  
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     Lebo jednoducho patrí to župe, treba ísť na župu, 

treba byť aktívnym a rokovať. Ja si myslím, že to 

východisko sa tam dá nájsť.  

 

 

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

     Ďakujem. S faktickou pán poslanec Bendík.  

     Pán poslanec Zajac, pardon; nech sa páči, pán 

poslanec.  

 (Poznámka.) 

 Jaj, vy ste sa odhlásili. 

 Takže s riadnym príspevkom pani poslankyňa Grey, nech 

sa páči 

 

 

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

 Ďakujem. Kolegovia hovorili, že už sa možno ani 

nedostanem popri toľkých faktických.  

     A mňa veľmi mrzí, pani starostka, že opakovane vy 

hovoríte, že poslanci kladú nejaké prekážky tomu, aby sa 

veci realizovali. Ale v skutočnosti ste to vy, a váš úrad. 

Ale samozrejme, že keď poslanci hovoria tak vy to 

nepotrebujete počúvať. 

 

     A my sme mali uznesenie, v ktorom ste vy, pani 

starostka, mali s pánom prednostom dať vypracovať tabuľku, 

aké sú výhody a nevýhody jednotlivých lokalít vrátane 

týchto všetkých právnych vecí.  

 

 Dneska ste nám len tak pár vecí hodili ústne, ale tú 

tabuľku sme my nedostali.  

 

 V tej komisii, v ktorej sú aj zástupcovia seniorov, 

som aj ja, a tá komisia nebola už mesiace zvolaná. Tí 

seniori samozrejme opakovane sa ma pýtajú, čo sa v tejto 
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veci deje a sú nešťastní z toho, pretože  nikto z nás nemá 

informáciu, že by sa niekde pokročilo.  

 

 A tabuľka o tom, ktorá lokalita je výhodnejšia alebo 

nevýhodnejšia, vypracovaná nebola, alebo aspoň nebola 

doručená poslancom tak ako mala byť. Ale už sa projektuje. 

To je klasická situácia v tejto mestskej časti ako ju 

vediete, že najprv začneme projektovať, najprv objednáme 

drahé projekty, a potom budeme premýšľať, že či tá lokalita 

je vôbec dobrá.  

 

     A toto je spôsob, ktorý nás všetkých irituje, pretože 

je to mrhanie prostriedkami mestskej časti, je to 

zdržovanie času. Skutočne sa mohlo v tejto veci ďalej 

pokročiť. Ale toto isté sa stalo so Školským námestím, že 

sa začne projektovať predtým ako sa splnia základné 

požiadavky, v ktorých sa povie: Toto tu chceme. Alebo, toto 

chceme tam. 

 

     A ja vás žiadam, aby ste splnili toto uznesenie, ktoré 

malo pripraviť a vyhodnotiť jednotlivé výhody a nevýhody 

týchto riešení. A malo sa až potom, v súčinnosti 

s komisiami, ako je to napísané v uznesení; v súčinnosti 

s komisiami sa až potom malo rozhodovať o tom, kto bude 

projektovať a ako bude projektovať. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Pani poslankyňa, to sa nerobia projekty. To 

sa robia štúdie v zmysle uznesenia. A to uznesenie znelo, 

aby sa zohľadnili dodržiavanie hygienických, zvlášť svetlo-

technických noriem. To my nevieme spraviť. Svetlo-techniku 

musia robiť odborníci. Toto všetko, na tomto pracujeme 

a v zmysle tohto uznesenia pripravujeme. To iba v rámci 

toho; čiže žiadne projekty.  
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 A námestie, aj všetky tieto vecí robím v zmysle 

uznesenia. Nič nerobím proti uzneseniam. Čiže aj námestie, 

prvé ste povedali “áno“, potom „nie“. Čiže ja som tam 

nerobila nič v rozpore s uznesením. Ani Európska únia by 

nedovolila. Len som hovorila o tých polenách pod nohy. 

 

 Pán Bendík, ešte by som vám chcela iba odpovedať.  

     Písali sme, neviem kedy, niekedy v marci, v máji. 

Bohužiaľ, župa, 30 dní pre ňu neplatí, čiže dodnes neprišla 

ani čiarka. Neviem, ako to tam máte pod palcom, ale 

jednoducho rozprávate tu o neporiadku; možno si najprv doma 

spravte poriadok, a potom kritizovať ostatné.  

 

     Takže na rokovaní sme tam boli, župa povedala že nie, 

škola povedala že nie. Preto som vyzvala vás. My v tomto 

kroky robíme. Ja som povedala, že sa toho nevzdám a stále 

budeme o tom rokovať. Lenže vy ste vicežupan, ste šéf 

týchto jednotlivých zriaďovateľských pôsobností, čiže máte 

na to väčší dopad ako my.  

 S faktickou, pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

 Pani starostka, prosím vás, dohodnite sa s pánom 

prednostom, aby ste mali aspoň jednotnú verziu. Pán 

prednosta nám pred chvíľkou povedal, že sa hovorí, že nie 

je to také jednoduché, pretože tam je dôležitá každá 

priečka o ktorej sa hovorí. Hovoril nám tu o projekte 

v zmysle vnútorného vybavenia a zariadenia. To znamená 

v zmysle kde bude ktorá priečka. To nie je štúdia.  

 

     Ak hovoríme na takejto úrovni toľkoto znalostí ohľadom 

nejakého stavebníctva mám ja ako laik a nehovoriac 

o kolegoch, z ktorých si tu robíte posmech, ktorí sú 

odborníci na toto. 
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 Takže buď sa hovorí o priečkach a o vnútornom 

vybavení, alebo hovoríme o celkovej štúdii, alebo hovoríme 

o zámere. Tak nám, prosím vás, povedzte o čo sa jedná.   

 

 

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

     Vy viete svetlo-techniku vyriešiť, keď ste tu dali 

takéto uznesenie. Hygienické zariadenia, bohužiaľ. My sme 

sa rozprávali s tými, ktorí projektovali viacero týchto 

zariadení, povedali, áno, na týchto zariadeniach v rámci 

hygienických, musí byť na každú izbu hygienické zariadenie. 

Takže toto sú tie prepočty, ako to musia robiť.  

 

 My plníme toto uznesenie, ktoré je, to v rámci tých 

štúdií. Oni musia povedať, koľko izieb, koľko kapacity, 

koľko m2 na každého klienta. Koľko budú izby. Toto je 

v týchto prepočtoch, pani poslankyňa. Ja si to nedovolím, 

vy si to možno dovolíte povedať, že iba takto to môže byť. 

Ja si nedovolím, lebo to musí byť v zmysle uznesenia, robiť 

podľa všetkých noriem.  

 

 Takže najprv dáte uznesenie a teraz poviete, nie, aby 

sa to podľa toho nerobilo? To vieme spraviť iba takto 

odhadom ako to má vyzerať, ale my plníme jednotlivé časti 

tohto uznesenia, ktoré tu bolo prijaté. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne za slovo. Hovoríte, že po 30 dňoch vám 

nikto neodpovedal na ten list. Ja sa chcem spýtať:   

 Za prvé, oznámili ste mi to aspoň, že nejakú takú 

požiadavku ste tam  dali a že neodpovedal nikto z úradu? To 

je prvá vec. 
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 To znamená, ak mám niečo riešiť, tak potrebujem, aby 

starosta, hocikto napísal: Pán Bendík, poslali sme list 

ohľadom materskej školy, bodka. A nikto zo župy 

neodpovedal. Keď si myslíte, že ja mám od palcom všetky 

papiere, ktoré na župu prídu, viete, nie je to tak, za 

prvé.  

 

 

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

 Môžem sa spýtať: Máte na starosti majetok, nie?  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Ale nie školy.  

 Chcem sa spýtať, skúsili ste aspoň urgovať tú odpoveď? 

 Pretože naozaj ak ja neviem o tom, že nejaký list tam 

išiel a vy ste sa ani nesnažili aspoň ma informovať, 

normálne napísať e-mail, neprišla odpoveď, skúsme to 

riešiť, nie je problém. 

 

 

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

 Čiže dobre. Nebudeme si hovoriť, budeme si písať. Ja 

som vám to na každej tej jednej komisii seniorov povedala, 

mám tam aj svedkov že som povedala. Vy ste doteraz o tom 

nevedeli, hej? 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ja som vám tiež povedal. 

 

 

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

     Dobre. A na zastupiteľstvách nesedíte, čo tu riešime. 

Však keď som poslanec, chcem pre tú mestskú časť niečo 

spraviť, nevyhovárajte sa teraz, to je iba taký pingpong.   
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Však my sme tam na rokovaní cez to všetko boli, oni sa nám 

ozvali. Oni nám telefonovali, my sme tam boli, rozprávali 

sme o tom. Bohužiaľ, boli sme aj v tej škole, aj na župe. 

Vlastne ja vám nechcem do vášho úradu niečo hovoriť. Ja vám 

poviem, písomne nám neprišlo nič. Vy ste iba za písomností, 

hovoríte písomne nič nie je. Ale ústne sme tam boli 

rokovať, aj oni sa pravdepodobne na základe písomnej 

odpovede nám ozvali, aby sme prišli rokovať. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ja neviem, či vám pani starostka, nevadí, ale 

prerušili ste ma v mojom príspevku. Ja už na toto vedenie, 

ktoré vy teraz predvádzate, to ako sa chováte k poslancom 

už nemám naozaj slov. 

 To znamená, skončili ste mi drzo, arogantne keď som ja 

hovoril niečo. Ja si myslím, že slušnosťou nie poslanca, 

každého človeka je nechať toho druhého dohovoriť. Niekoľko 

krát, myslím pár krát ste tu upozorňovaná na tento váš 

zvláštny spôsob vedenia tejto schôdze. Nemám na to slov, 

pani starostka. 

 

 

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

 Ďakujem. No, ja chcem iba odpoveď na tú otázku, 

vlastne ja sa nechcem s vami dohadovať.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Kapusta. Ide mi 

o vec. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem. Ja iba chcem zareagovať na kolegyňu Grey.  

     Keď prijmem uznesenie, kde v rámci toho je aj jeden 

bod preukázanie svetlo-technických pomerov, tak nepoznám 
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takú dokumentáciu, že by to bolo bez štúdie, ktorá by to 

mohla posúdiť. Za prvé. 

 

 A za druhé, nechcem sa vás ani dotknúť, ale radšej by 

som hovoril k veciam, ktorým rozumiem. 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.: 

 Pán Kapusta, skutočne vy chcete povedať, že súčasťou 

len základnej štúdie a nie nejakého projektu sú jednotlivé 

konkrétne priečky, ako ich spomenul pán prednosta? Pretože 

ja sa opieram o to, čo mi povie. Ja nemám žiadnu písomnú 

informáciu, to čo my povie pán prednosta a pani starostka 

je podľa mňa v konflikte. Jedno hovorí o projekte, ktorý 

vyzerá byť projekt riešený do detailov vnútorného 

usporiadania. A druhé hovorí o štúdii, ktorá rieši zásadné 

veci. Ale nejde do detailov, kde bude položený ktorý 

stolík. 

 

 

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

 Tak o stolíkoch som teraz počula prvýkrát, pani 

poslankyňa. Takže začnete stolíkmi a potom sa čudujete, že 

vám odpovedáme o stoličkách. Lebo k stolíku patrí stolička. 

 S faktickou, pán poslanec Kapusta. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a :  

 Súčasťou každej štúdie je usporiadanie jednotlivých 

podlaží.  



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

58 

 

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 diskusie k tomuto bodu programu. 

 

 

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

 Ďakujem. Sú nasledovní poslanci ešte prihlásení: pani 

poslankyňa Čahojová, pán poslanec Zajac, pán poslanec 

Martinický, pán poslanec Bendík. 

 Teraz dám hlasovať o ukončení diskusie. 

 Takže poprosím vás, aby ste hlasovali o návrhu pána 

poslanca Šíbla. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomní:            19 poslancov 

 Za:                  18 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Takže diskusia bola ukončená, tak vás poprosím, aby 

ste rešpektovali toto hlasovanie, ktoré ste si odhlasovali.  

     Pokračujeme v diskusii. 

 S riadnym príspevkom pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

     Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem kolegom aj vám 

pani starostka. Ja by som chcela autoremedúrou opraviť 

návrh na zmenu svojho uznesenia. Zabudla som  uznesenie č. 

562/2014 v časti „B“. Doplniť písm. „B“. Ďakujem pekne.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 To je v poriadku. Pani poslankyňa, ja vás poprosím, 

aby ste to opravili v tom návrhu písomne. 

 S riadnym príspevkom pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Môj riadny príspevok sa bude týkať tej  

predchádzajúcej diskusie o plnení uznesení; k uzneseniu č. 

426/2013 dávam takéto uznesenie: 

 Poveruje starostku mestskej časti, aby oficiálnym 

listom požiadala Bratislavský samosprávny  kraj o uvoľnenie 

objektu strednej školy na Borskej ulici z dôvodu, že táto 

lokalita vychádza po zvážení kritérií, ktoré sú v uznesení 

na návrh poslanca Martinického ako jednoznačne najlepšia 

pre výstavbu stacionára.  

     Toto by sme chceli uviesť do dôvodu na odstúpenie od 

zmluvy.  

 

     Čiže my sa tu môžeme dohadovať o slovných 

prestrelkách, robili sme to dlho, oficiálna dokumentácia, 

vy ste predstaviteľkou tejto obce a vy, váš úrad musí 

oficiálne jednať, takže takéto uznesenie by som navrhol, 

aby sme sa pohli dopredu. Ak platí všetko to čo ste doteraz 

povedala na túto tému, tak by toto nemal byť problém.    

 

 

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

     Kľudne tam môžete dať slovíčko „opätovne“ ak sa s tým 

stotožníte, pretože my so župou, ja vás neklamem, konáme. 

A bola by som veľmi rada, aby ste dali do uznesenia, že aj 

pán poslanec, ak sa s tým stotožníte pán poslanec Bendík, 

aby všetko robil ako vicežupan, aby to prišlo do zdarného 

konca.  

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

 No, s tým „opätovne“, ja to žiadam prvýkrát, čiže ja 

„opätovne“ nie. A s pánom poslancom župy, ja tu teraz 

komunikujem s predstaviteľmi obce, je to naše uznesenie, 

všetci ho môžeme cez obed pekne poprosiť, to môžeme. To, čo 

sa tu doteraz predvádzalo, nebolo úplne pekné poprosenie, 

ale o. k. Ale toto je uznesenie, ktoré je navrhnuté, 

netreba k tomu viacej diskutovať. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa trochu kolegom, že 

sa aj v niečom opakovať a zčasti ako protirečím 

predrečníkovi Zajacovi. Zatiaľ sa nepreukázalo jednoznačne, 

že tá Borská je najlepšia. Zatiaľ sme zistili, že podľa 

niektorého z potrebných kritérií je najlepšia, tých 

kritérií je viacej. A v tom zmysle súhlasím s kolegom 

Šíblom, že nemá zmysel, to je naozaj do značnej miery aj 

márnenie času, pokiaľ my nemáme vypracovanú tú tabuľku 

porovnávaciu podľa týchto dôležitých jednotlivých kritérií. 

Tak hovoríme mnoho zbytočných vecí, všetci, vrátane mňa, 

lebo porovnávame niečo a hovoríme o niečom, o čom nemáme 

dostatok informácií. 

 

 Z toho dôvodu vyslovujem teda poľutovanie, že po dvoch 

rokoch, keď sme začali hovoriť o tomto stacionári a 5 

mesiacoch, kedy sme schválili toto uznesenie ešte nemáme 

vypracovanú tú tabuľku.  

     A ešte jednu poznámku si dovolím:  
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     To, že koľko tam bude ubytovacích priestorov, pre 

koľkých ľudí to bude, to dávajú určité tabuľky, lebo ako aj 

minule bolo povedané, tých zariadení pre seniorov je 

niekoľko typov, sú na to predpisy, normy, ktoré každému 

priraďujú nejaký počet ubytovaných od – do, nejaký druh 

služieb od – do. K tomu druhu služieb a počtu ubytovaných 

sa potom rieši a určujú príslušné predpisy, príslušný počet 

technického vybavenia, vrátane kapacity, ja neviem, 

kanalizácie.  

 

     A tento druh toho zariadenia bol už jednoznačne 

stanovený na základe prieskumu, ktorý Miestny úrad urobil. 

To znamená, že v tomto zmysle už netreba nič hľadať, tam je 

jasne dané, schválilo sa niečo a od toho sa potom aj 

celková výška, objem stavby, atď., vždy odvíja. Od toho 

závisí, aký je to druh zariadenia.  

 

     Takže naozaj treba urýchlene predložiť túto tabuľku. 

A samozrejme, neobjednávať žiadne práce nad to čo je 

nevyhnutné, alebo nebolo treba objednávať žiadne práce nad 

to čo je nevyhnutné pre vypracovanie tejto tabuľky. 

A všetky ďalšie práce objednávať až po vypracovaní tejto 

tabuľky.  

 

      Ja neviem, ja som nevidel zmluvu, objednávku, čiže 

ako neviem zhodnotiť, či sa objednalo niečo navyše alebo 

nie.  

 

     A bolo by tiež užitočné, keby sme dostali dnes, 

a predišli by sme mnohým diskusiám, najmenej pol hodiny 

času by nám to ušetrilo, keby sme dostali na papieri, 

v lepšom prípade čo sa dalo za taký čas, túto tabuľku už 

vypracovanú po 5 mesiacoch. A pokiaľ by sme dostali znenie 

objednávky, čoho vypracovanie vlastne u týchto projektantov 

Miestny úrad objednal. Proste, toto znenie chýba. Ďakujem. 



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

62 

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

 Ďakujem pánovi Martinickému.  

 S faktickou na pána Martinického pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Áno, ja som si neuvedomil, že vlastne toto uznesenie 

ako keby prejudikovalo výsledok procesu a preto sťahujem 

tento môj návrh uznesenia. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Bendík s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne za slovo. Pani starostka, k tomu čo tu 

odznelo ešte by som chcel povedať: Štatutár tejto mestskej 

časti podpísal podľa mňa nevýhodnú zmluvu na prenájom 

priestorov na Materskej škole Borská. Preto dnes nechcite 

odo mňa, aby som mávnutím čarovného prútika túto zmluvu 

zrušil, pretože máte tu právne oddelenie ktoré vám hovorí 

že sa to nedá. Dá sa to dohodou, a ja znova vás chcem 

vyzvať, keď ste vyzvali mňa, poďme spoločne. Poďme spoločne 

sa týmto zaoberať, poďme to riešiť.  

 

 Ja nemám problém vám pomôcť, pomôcť tejto mestskej 

časti, len musí tam byť štatutár. Ja neviem rokovať za túto 

mestskú časť, nakoľko ja nie som štatutár. To znamená, ja 

môžem ísť, môžem pomôcť maximálne ako budem vedieť, ale 

musí tam byť štatutár, pretože bude treba robiť 

rozhodnutia, ktoré budú súvisieť s dohodou ktorá sa urobí 

To znamená dohoda na ukončenie zmluvy. Ináč myslím, že túto 
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zmluvu nie je možné vypovedať. To znamená musí sa urobiť 

dohodou. Poďme tam obidvaja, poďme to riešiť, poďme rokovať 

a ja verím tomu že sa nám to podarí; ak bude vôľa 

samozrejme na obidvoch stranách a u mňa táto vôľa je. To 

znamená, poďme tam obaja, poďme to riešiť, ale musí tam byť 

štatutár, to zopakujem znova.  

 

 

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

 Pán poslanec, ten štatutár čo to podpísal je s vami na 

župe, pán Hollý. Čiže nech sa páči, môžete s ním, je to váš 

podľa mňa podriadený alebo kolega. Čiže to je jedna vec. 

 A druhá vec: Buďte chlap a povedzte, idem to riešiť 

a nie stále sa vyhovárate ako to nejde. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Pán Hollý nie je štatutár tejto mestskej časti. 

 

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

     Ste hovorili, že kto to podpísal. 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Pán Hollý naozaj nie je štatutár. Ak bude treba urobiť 

nejaké rozhodnutia ohľadom dohody, to znamená dávate mi 

plnú moc na to, aby som zastupoval túto mestskú časť, alebo 

ja neviem ako to mám urobiť. Ja sa mám dohodnúť so župou 

a čo na to mestská časť? Bude chcieť zaplatiť pokutu alebo 

sa dohodne ináč, pretože nejaké peniaze tam boli 

investované do rekonštrukcií. To znamená; 

 

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

 Boli ste sa tam pozrieť čiže viete koľko sa tam 

investovalo do rekonštrukcií.  
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Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Bol som sa tam pozrieť. Do rekonštrukcií, do 

výučbového procesu tam boli investované nejaké peniaze. 

 To znamená, moja ponuka platí, pani starostka. 

 

 

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

 Pán Bendík, diskusia bola ukončená a my dvaja sa 

môžeme potom dohodnúť. 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Výborne. 

 

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

 Ja vám hovorím, ja vás vyzývam ako vicežupana, aby ste 

našli priestor, ja už všetko spravím. Vy nájdite priestor 

pre túto školu a z našej ja všetko spravím preto, aby sme 

to dali, a podpíšem.  

     Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu aby predniesla 

návrh na uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Prvý návrh bol na doplnenie od pani poslankyne Grey 

k tomuto bodu: 

 Uznesenie č. 519/2014 zmeniť zo splnené na „nesplnené“ 

nakoľko materiál nebol predložený do septembrových komisií. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Prítomní:            19 poslancov.  
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     Za:                  13 

     Proti:                0 

 Zdržal sa:            5 

 Nehlasoval:           1 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Ako druhý návrh prišiel od pani Čahojovej: 

 Návrh na doplnenie: Zmenu uznesenia č. 426/2013/D 

zmena na „nesplnené“.   

 Uznesenie č. 562/2014/B, „nesplnené“. 

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            21 poslancov. 

 Za:                  17 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            4 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Ako tretie uznesenie prišlo od pána P. Buzáša, doplniť 

pri uznesení č. 517/2014 zo splnené na „nesplnené“. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             18 poslancov. 
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 Za:                   14 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             4 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

     To je návrh uznesenia ako celku plnenie uznesení, 

podľa predloženého materiálu: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. b e r i e   n a   v e d o m i e  

správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 26. 

zasadnutiu MiZ 2014. 

 

     po B. s c h v a ľ u j e  

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho 

zastupiteľstva 

   1. Nositeľ plnenia uznesenia JUDr. Velček, prednosta MÚ, 

číslo uznesenia 260/2012, Pôvodný termín – TK: MiZ 

23.9.2014, Nový termín – TP: MiZ 28.10.2014. 

   2. Nositeľ plnenia uznesenia JUDr. Velček, prednosta MÚ, 

číslo uzn. 426/2014, Pôvodný termín – TK: MiZ 23.9.2014, 

Nový termín – TP: MiZ 28.10.2014. 

   3. Nositeľ plnenia uznesenia JUDr. Velček, prednosta MÚ, 

číslo uzn. 469/2014, Pôvodný termín – TK: MiZ 23.9.2014, 

Nový termín – TP: MiZ 28.10.2014. 

   4. Nositeľ plnenia uznesenia JUDr. Velček, prednosta MÚ, 

číslo uzn. 488/2014/F, Pôvodný termín – TK: MiZ 23.9.2014, 

Nový termín – TP: 28.10.2014. 

   5. Nositeľ plnenia uznesenia JUDr. Velček, prednosta MÚ, 

číslo uzn. 504/2014/B, Pôvodný termín – TK: MiZ 23.9.2014, 

Nový termín – TP: MiZ 28.10.2014. 

TK – termín kontroly, TP – termín predĺžený. 



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

67 

 

     po C.  r u š í  

uznesenie č. 370/2013 (18. MiZ, 30. 4. 2013). 

 

 

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

 Ďakujem. Čiže hlasujeme o celku aj s tými doplnkami, 

ktoré boli odsúhlasené. Poprosím vás, hlasujte. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Prítomní:             20 poslancov. 

 Za:                   19 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Nehlasoval:            1 

 Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu nášho rokovania č. 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Sprava o činnosti miestnej kontrolórky k 26. MiZ 23. 9. 

2014. 

 

 

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

 Poprosím pani kontrolórku o úvodné slovo.  

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á :  

     Ďakujem pekne. Vážené dámy poslankyne, vážení páni 

poslanci, pani starostka, vážení prítomní, veľmi stručne 

uvediem moju správu. V úvodnej časti sú uvedené informácie 

o vykonávaných kontrolách a plnení uznesení, ktoré boli 

uložené miestnemu kontrolórovi týmto zastupiteľstvom.      
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     V nasledovných častiach k jednotlivým zisteniam 

podrobnejšie. Ja len veľmi stručne budem k jednotlivým 

parciálnym zisteniam informovať.  

 

 Ohľadom Karloveského športového klubu, ktorého 

štvrťročnú kontrolu vykonávam na základe doplnenia  plánu 

kontrolnej činnosti konštatujem rovnaké zistenia ako za 

predošlý štvrťrok. Na činnosti Karloveského športového 

klubu sa nič nezmenilo. Za uplynulý druhý štvrťrok 2014 

prakticky len platil faktúry za energie. Nebola uzatvorená 

žiadna nová zmluva. Ten klub prežíva, až by som povedala, 

vegetuje.  

 

 V druhej časti vás informujem o pravidelnom 

periodickom informovaní uznesenia č. 191 o využívaní 

bazéna. V texte sú uvedené podrobností. Momentálne sa 

vyskytuje taký stav, že školský rok sa začína, na bazéne sa 

začalo plávať, nakoniec budeme tu mať zaradený aj 

samostatný bod, kde nejaké diskrepancie nastanú, ale tie sú 

predpokladám riešiteľné. S platbami pre verejnosť sa ani 

zatiaľ nezačalo, nakoľko Karloveský športový klub nemá 

plavčíka a na svojej webovej stránke ho hľadá. Ale tiež 

predpokladám, že keď budeme na budúcom rokovaní hovoriť 

o činnosti bazéna, budú tieto veci vyriešené. 

 

 

 Ďalšou častou mojej správy je informácia o mesačnom 

hospodárení ZŠ A. Dubčeka. Materiál je trošku obsiahlejší, 

ale veľmi stručne o základných veciach ktoré sa udiali od 

poslednej informácie. 

 

Základnou vecou bolo nastúpenie novej ekonómky, ktorá 

sa dynamicky zhostila svojej práce a informuje; pracuje 

myslím veľmi dobré.  
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     Zásadným krokom, ktorý ste vy odsúhlasili na poslednom 

rokovaní bolo poskytnutie finančnej výpomoci, ktorá škole 

zásadne pomohla.  

 

     Takisto bude v tomto dnešnom rokovaní predložený 

materiál ohľadom pomoci pri vyplácaní kreditových 

príplatkov ktorý bude riešiť parciálne situáciu na škole. 

Začali sa tiež práce so zabezpečovaním technického 

osamostatnenia budovy na Majerníkovej 60, kde toto 

zastupiteľstvo vychádza  prijatým uznesením v ústrety Rade 

školy, ktorá nás o pomoc požiadala. A takisto sa 

vypracovali a podpísali dodatky k nájomným zmluvám 

s nájomcami v tejto budove. 

 

 Záverom konštatujem, že v zmysle prijatých uznesení 

boli nastavené mechanizmy, zabezpečujúce pravidelný mesačný 

report informácií. Tieto opatrenia boli nevyhnutné pre 

sprehľadnenie finančných tokov. Finančná situácia školy 

bola stabilizovaná. Pre zabezpečenie vyrovnaného 

hospodárenia boli prijaté viaceré navrhované opatrenia, 

ktoré sa postupne realizujú. Pre stabilizáciu definitívnu 

finančnej situácie tejto školy a celkového hospodárenia 

tejto školy je však nevyhnutné posudzovať tento problém 

komplexne a systematicky sa problematike venovať až do 

definitívneho nastavenia fungujúcich riešení.   

 

 Preto ja vás budem ďalej na každom rokovaní informovať 

o stave hospodárenia tejto školy a bude to súčasťou mojej 

správy. 

 

 

 Poslednou časťou, ktorú vám predkladám, je informácia 

o rozpočtovom hospodárení škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na základe 

uznesenia prijatého na poslednom predprázdninovom rokovaní. 
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V úvodnej časti je pomerne obsiahlo popísaný mechanizmus, 

princíp financovania školstva, pretože to nie je jednoduché 

a aby tí, ktorí nemajú skúsenosti v tejto oblasti sa mohli 

zorientovať. Je tu konštatovaná skutočnosť na základe 

plnenia rozpočtu jednotlivých základných a materských škôl 

takáto:   

 

 Z vykonanej kontroly základných a materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves vyplynulo zistenie, že základné školy a spojená 

škola nedokážu pokryť svoje výdavky z normatívnych 

prostriedkov poukazovaných štátom na financovanie 

prenesených kompetencií. Odhad chýbajúcich finančných 

prostriedkov je sumárne zobrazený v tabuľke č. 2. 

 

     Avšak rozpočty pre jednotlivé školy na rok 2014 budú 

v zmysle platných, vyššie v texte  podrobnejšie uvádzaných 

predpisov, upravované na základe údajov o presnom počte 

žiakov v novom školskom roku 2014/2015. 

 

     Z týchto skutočností vyplýva, že presná suma 

chýbajúcich prostriedkov sa v aktuálnom čase dá skutočne 

len odhadovať, nie je možné ju určiť presne. Presnejšie je 

možné s reálnymi hodnotami pracovať až po úprave rozpočtu 

zo strany štátu, preto odporúčam prípadný návrh úpravy 

rozpočtu mestskej časti predložiť až po spresnení všetkých 

potrebných údajov.  

 

 Čo sa týka hospodárenia mestských škôl, ktoré sú 

organizačnou súčasťou Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, tam prebieha hospodárenie 

v súlade so schváleným rozpočtom. Jedným z bodov dnešného 

rokovania je návrh úpravy rozpočtu, ktorý však vznikol na 

základe zriadenia novej materskej školy, ktorá bola 

odsúhlasená týmto zastupiteľstvom.   
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 Toľko z mojej strany prehľad informácií, ktoré ste odo 

mňa dostali. 

 Ak sú nejaké otázky, som pripravená odpovedať; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 S faktickou, pani poslankyňa Hulajová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Ja by som mala otázku na pani kontrolórku, že nie je 

tam uvedené, že aký je stav s tými skrinkami v plavárni. 

Pretože ja som tam naposledy bola, ja som to niekde dala aj 

do komisie ako do uzáveru, že nemôže ísť človek plávať 

a neuzamknúť si svoje veci. 

 

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

 Ďakujem. 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

     Asi bude lepšie, keď budem reagovať takto per partes.  

     Áno, ja som vám to chcela povedať už na minulom 

zastupiteľstve, vy  ste tuná neboli, takže dobre že ste mi 

to pripomenuli, lebo tiež doba uplynula. Pravdou je že tam 

tie skrinky sú nainštalované, robil to ten pán Godok, ktorý 

je bazén majster a on hovorí, že tam nie je žiaden problém 

so strácaním vecí, len sa treba ohlásiť na vrátnici keď sa 

vojde do školy, on tam je, alebo tá pani ktorá s ním 

zabezpečuje tú službu, a oni buď tam odoberú tie veci alebo 

proste nejakým spôsobom zabezpečia. Ja som hneď vtedy 

volala tam. Takže ak chcete podrobnejšie, nemusíme 

zaťažovať zastupiteľstvo, môžeme sa my dve spojiť a  presne 

podrobne vec vyriešiť.    



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

72 

 

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

 Ďakujem. Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou, nech 

sa páči. 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

     Ja som nedokončila, tak sa ospravedlňujem. Ja som sa 

chcela ešte opýtať potom, že tam ako bolo spomínané, že ten 

bazén koľko sa využíva verejnosťou, bolo veľmi málo dní. Ja 

mám tú skúsenosť, lebo som tam chodila sama plávať, preto 

sa na to pýtam, že ten bazén sa napríklad uzatvorí pre 

verejnosť a deň predtým tam ešte nie je oznam. To znamená, 

ak my prevádzkujeme bazén, dávame doňho ako mestská časť 

peniaze a ten bazén nefunguje v podstate, pretože ten 

človek nemá istotu, že tam skutočne  v utorok príde a bude 

ten bazén otvorený. Potom sa nikdy nedostaneme do tej 

úrovne, že tí ľudia si na to zvyknú a budú tam chodiť. To 

je po prvé. 

 

     A po druhé, tie skrinky. Ten pán Godok, to je človek 

ktorý predáva lístky, ja som tam bola párkrát, a to je o 

„hubu“. Vy si tam necháte kľúče od auta a vy nemôžete mať 

istotu že ľudia čo idú do tej šatne, vám to nezoberú, čo sú 

to za ľudia. Plavčík je vnútri a človek ktorý predáva vonku 

lístky, všetko bolo otvorené. Takže tam keď niekto si to 

obhliadol a prišiel by šikovný človek, zoberie vám veci 

a odíde. Ja nehovorím, že by niekto priamo išiel, ale 

rozumiete mi. Nemôžete takto prevádzkovať verejný bazén.    

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 K tomuto ja môžem potom poprosiť kompetentného, neviem 

či pán prednosta by mal s riaditeľkou školy, alebo požiadať 

Karloveský športový klub ktorý to prevádzkuje, lebo ja 

nemám kompetenciu im to nariadiť. Ale samozrejme, pán 
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prednosta, alebo pani starostka toto určite radi urobia. 

Len toto boli veci, kde mi pán Godok povedal, že všetko bez 

problémov funguje, nemám dôvod mu neveriť. Ale vy máte 

reálnu skúsenosť a asi bude v záujme pána prednostu to 

riešiť. 

 

 

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

 Ďakujem. Pani poslankyňa, si v Rade KŠK, tam by si 

mohla otvoriť tú otázku.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Kadnár. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

     Ďakujem veľmi pekne. No, takto to vyzerá, keď 

Karloveský športový klub vedie človek, ktorý je absolútne 

neschopný. Neviem si vôbec predstaviť, že púšťame do 

priestorov verejnosť, ktorí si nevedia uzamknúť svoje 

osobné veci. To je pre mňa absolútne nepredstaviteľné vo 

svojej profesionálnej branži v ktorej robím.  

 

     A chcel by som ešte povedať toľko, že ten bazén na 

tejto škole nebol v podstate stavený pre verejnosť. Toto je 

bazén, ktorý má slúžiť deťom, aj z hygienických dôvodov, aj 

z iných technických, stavebných tie bazény boli robené len 

pre využitie pre školy. Takže my sme tam do toho 

zamontovali verejnosť, ktorá z môjho pohľadu tam nemá vôbec 

čo robiť. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán 

poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 
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 Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kadnár, dovolím si vás 

trochu opraviť: Pán riaditeľ KŠK nie je neschopný. Ja sa 

obávam, že on je schopný úplne všetkého. A toto považujem 

za ešte horšiu alternatívu. 

 

 Chcel som sa spýtať pani kontrolórky, a zároveň aj 

povedať, že sa s tým stotožňujem, keď napísala v kontrole 

uznesení o uzneseniach že sa neplnia. Akú máme možnosť 

domáhať sa splnenia týchto neplnených uznesení? Ja budem, 

ak sa bude dať pokračovať, alebo dopoviem, a potom poprosím 

o odpoveď. 

 

 V každom prípade navrhujem doplniť uznesenie o text: 

     V správe o kontrolnej činnosti kontrolórky sa miestne 

zastupiteľstvo rozhodlo vymenovať všetky nesplnené 

uznesenia.  

 Ja tento svoj návrh podám písomne tak, aby mal aj 

lepšiu štylistickú podobu a jeho význam sa samozrejme 

nezmení, budú všetky nesplnené uznesenia vymenované. 

 

 Takisto by som chcel potom doplniť uznesenie 

o štvrťročnej kontrole hospodárenia KŠK, že v súlade so 

správou pani kontrolórky miestne zastupiteľstvo konštatuje, 

že KŠK aj naďalej nenapĺňa v plnom rozsahu účel, na ktorý 

bola táto príspevková organizácia zriadená. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem.  

     S ďalším riadnym príspevkom pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja by som chcel vystúpiť k tej kontrole hospodárskej 

činnosti základných škôl zriadených v pôsobnosti mestskej 
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časti. Mám pripravené uznesenie; trošku už mi je ľúto, že 

tu nie sú zástupcovia zo školy preto, lebo by sa dozvedeli 

trochu viacej, prečo sme neodporučili zaradiť prvý bod, 

ktorý ste tak veľmi ľutovala. Táto kontrola je zdrcujúca, 

a to poznanie je ohromujúce. Ja si dovolím citovať; 

 

 

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

 Viete čo, pán poslanec, ja vás musím prerušiť, nakoľko 

nie sme uznášaniaschopní; musím prerušiť na pár minút 

zastupiteľstvo. Poprosím organizačné, aby poprosilo dvoch 

poslancov, aby prišli a aby sme mohli pokračovať 

v rokovaní.  

     (Príchod dvoch poslancov.) 

 Nech sa páči, môžeme pokračovať, sme uznášaniaschopní, 

pán poslanec. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Takže ja sa vrátim k tej myšlienke, že ten poznatok 

z tejto kontroly je zdrcujúci a prečítam ten záver a to 

najdôležitejšie: 

 Vyplynulo zistenie, žee základné školy a spojená škola 

nedokážu pokryť svoje výdavky z normatívnych prostriedkov 

poukazovaných štátom na financovanie prenesených 

kompetencií; čo je poznanie, ktoré nám hovorí, že ak toto 

školy nie sú schopné urobiť, tak zriaďovateľ musí tieto 

financie, ak chce aby tieto školy v jeho obci naďalej 

fungovali, doplniť.  

 

 My tu máme po oddlžení, po polročnom by som povedal 

takom pingpongovanom meči sme oddlžili tie školy čo sa týka 

dlhu BAT a v tabuľkách je podstatne vyššia suma, ktorá sa 

rysuje ako dlh z tohto roku, a rôzne iné zistenia, čo 

nebudem teraz úplne podrobne prezentovať. 
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     Myslím si, že v tomto čase a pri poznaní tohto 

výsledku kontroly žiadať od nás príspevok na tartanovú 

dráhu, to by museli aj tí rodičia pochopiť. Ja ináč tiež 

chcem povedať, že som rodič študenta na základnej škole 

Karloveská 61, aj člen Rady školy, do ktorej som nominovaný 

za toto zastupiteľstvo. Ja ich chápem, ale aj oni musia 

pochopiť, že robíme to na tých školách stále.  

 

     V prvom rade ak chceme, aby tu tie školy pôsobili 

v našej pôsobnosti, my sa musíme postarať o to, aby tie 

školy si mohli napĺňať to prvotné poslane, a to je 

vzdelávanie. Do toho patrí aj to, že študenti chodia do 

školy, ktoré sú vykúrené. 

 

 Ďalšie problémy, ktoré vieme že sú, sú s poukazmi, so 

školskými klubmi. To sú tie veci prv ako bude tá tartanová 

dráha slúžiť zase nejakým elitným športovcom, tak tieto 

deti by si zaslúžili, aby školy boli teplé, vykúrené, 

slušné a aby mohli chodiť do športových klubov aj deti, 

ktoré nemajú na zaplatenie tých stále zdvíhajúcich sa 

poplatkov. Preto dávam následné uznesenie. 

 

 Myslím si, že technicky to musí byť doplnenie, bude to 

k tomuto bodu: 

 Ž i a d a  starostku pripraviť do komisií a na 

najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva predložiť 

komplexný plán na riešenie aktuálneho problému škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves vyplývajúcich z kontroly.    

Tu si dovolím citovať ten základný problém, že základné 

školy nedokážu pokryť svoje výdavky z normatívov 

1. s dlhodobým päťročným výhľadom  
2. na budúci rok tak, aby toto riešenie už naznačilo aj 

potreby do rozpočtu na rok 2015. 

Tento návrh predkladám písomne.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kadnár.  

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel 

predložiť uznesenie v súvislosti so správou pani 

kontrolórky v časti KŠK a už teda niekoľko mesačných 

a ročných zisteniach v práci pána vedúceho KŠK. Takže 

predkladám uznesenie v znení: 

 Miestne zastupiteľstvo ž i a d a  starostku, aby 

predložila miestnemu zastupiteľstvu návrh na odvolanie 

vedúceho KŠK.  

 Termín: toto alebo ďalšie miestne zastupiteľstvo. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Ako prvý prišiel návrh na doplnenie od pána Zajaca: 

 K materiálu bod 3 – Správa o činnosti miestnej 

kontrolórky, Informácia o rozpočtovom hospodárení škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – návrh na 

doplnenie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo ž i a d a starostku pripraviť 

do komisií a na najbližšie zasadanie miestneho 

zastupiteľstva predložiť komplexný návrh na riešenie 

aktuálnych problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
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mestskej časti vyplývajúcich z kontroly. Základné školy 

nedokážu pokryť svoje výdavky z normatívov s dlhodobým 5-

ročným výhľadom a na budúci školský rok tak, aby návrh bol 

zahrnutý v bežných výdavkoch.  

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte   

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            18 poslancov. 

 Za:                   9 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            9 

 Konštatujem, že tento návrh neprešiel. 

 Poprosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Prišiel druhý návrh na doplnenie od pána Kadnára 

k tomuto bodu: 

 Miestne zastupiteľstvo ž i a d a starostku, aby 

predložila miestnemu zastupiteľstvu návrh na odvolanie 

vedúceho KŠK. 

Termín: toto alebo ďalšie miestne zastupiteľstvo. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

 Prítomní:             19 poslancov. 

 Za:                   14 
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 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             5 

 Tento návrh prešiel. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Ako tretí prišiel návrh na doplnenie od pána Petra 

Buzáša: 

 Miestne zastupiteľstvo konštatuje v súlade so zistením 

pani kontrolórky, že uznesenie č. 255/2012, 281/2012, 

325/2013, 481/2014, 500/2014 sú nesplnené a KŠK naďalej 

nenapĺňa účel na ktorý bol KŠK zriadený. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             19 poslancov. 

 Za:                   13 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             6 

 Konštatujem, že tento návrh prešiel.  

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á   

 Teraz ideme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku plus 

tie doplnky, ktoré prešli: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 b e r i e   n a   v e d o m i e  
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správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 26. 

zasadnutiu MiZ. 

 

 

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

 Hlasujete o návrhu uznesenia ako celku aj s tými 

doplnkami, ktoré boli schválené. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             18 poslancov. 

 Za:                   17 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1 

     Teraz pristúpime k bodu číslo 4. 

 

 

 

BOD 4: 

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie január – júl 2014 

 

 

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. Je to materiál na základe uznesenia miestneho 

zastupiteľstva.  

 

 

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

     Ďakujem. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Nech sa páči, pani poslankyňa Grey. 
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Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Ja mám len jednu otázku: Opatrovateľská 

služba v byte občana, sa plní vlastne na 23 %.  

     Chcem sa spýtať či v tejto mestskej časti, kde je 

pomerne veľké množstvo dôchodcov nie je o túto službu 

záujem, alebo sú nejaké iné prekážky, ktoré vlastne robia 

toto? Čiže mám len otázku. Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím pani Pástorovú, aby odpovedala. 

 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á, referát finančný, účtovníctvo 

a dotácie:  

     Takže v tomto programe sú vlastne výdavky 

opatrovateľskej služby za mobilné telefóny ošetrovateľkám, 

cestovné, to sú len drobné. Rozpočtované sú aj na 

odľahčovaciu službu, to znamená, že keď my nemáme možnosť 

umiestniť nejakého žiadateľa do štátneho zariadenia a on si 

nájde neštátne zariadenie, tak musíme mu ten rozdiel 

doplatiť. Čiže tam sú presne tieto prostriedky rozpočtované 

a našťastie sa nevyužívajú. Mzdy opatrovateliek sú potom 

v 11-tke, čiže to nie je že my nemáme záujem, ale stúpa nám 

program 11 keď prijmeme opatrovateľky, a nie tento.  

 

 

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

 Ďakujem. Nevidím nikoho prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á : 
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 Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

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

čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie január – júl 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             17 poslancov. 

 Za:                   15 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Nehlasovali:           2 

     Teraz pristúpime k bodu číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves k 30. 06. 2014 

 

 

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 : 

 Toto je materiál v zmysle zákona, ktorý sa predkladá 

raz za polrok. My samozrejme čerpanie rozpočtu dávame na 

internet a dávame ho vždy aj k termínu zastupiteľstva na 

rokovanie. Takže toto je v zmysle zákona. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nevidím nikoho prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

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

Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves k 30. 06. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:              17 poslancov. 

 Za:                    13 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              2 

 Nehlasovali             2 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu číslo 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves na rok 2014 
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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 :  

 My sme si dovolili predložiť tento návrh na zmenu 

rozpočtu z dôvodov, že došlo k vyčerpaniu finančných 

prostriedkov na dotácie a tieto žiadosti o dotácie stále 

chodia.  

     Došlo k prečerpaniu finančných prostriedkov, ktoré sa 

vyplácajú rodičom novonarodeného dieťaťa. To znamená túto 

položku by sme chceli upraviť.  

 A od septembra 2014 pôsobí nová materská škola 

v priestoroch Základnej školy Majerníkova 60, a je potrebné 

urobiť úpravu rozpočtu vzhľadom k tomu, že sú tam 

zamestnanci. Takže to sú vlastne personálne záležitostí. 

 

 Vzhľadom k tomu, že na niektorých komisiách, myslím 

finančnej komisii a na Miestnej rade bol vznesený taký 

protinávrh, že prečo sa majú zvyšovať dotácie, tak sme si 

dovolili pripraviť tento návrh v dvoch variantoch. V prvom 

variante je tak ako ho predkladáme my a druhom variante je 

návrh na zvýšenie dotácií vylúčený. Takže budú dve 

hlasovania.  

 

 

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 keď som si to prečítal, nevedel som že sú dve 

hlasovania, tak ja predkladám presne vypustiť to zvýšenie, 

čiže z toho bodu A vypustiť. 

 (Poznámka.) Dobre. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

    To znamená, že v tom bode B zvýšenie bežných výdavkov 

v podprograme - činnosť samosprávnych orgánov, 

nešpecifikované príspevky, to je čo, prosím vás pekne?  

Tých 10 000 €.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 To sú tie dotácie, o ktorých som tu teraz hovoril, že 

v jednom sú dotácie, že návrh aby boli dotácie ešte. 

A v druhom ten istý návrh bez dotácií, zastupiteľstvo sa 

potom rozhodne, že buď takto sa schváli, alebo takto sa 

schváli. 

 

 

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

 Ďakujem. Nevidím nikoho prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. Čiže v alternatívach. Dá sa alternatíva A, ktorá 

keď neprejde bude sa hlasovať o druhej alternatíve.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á   

     Alternatíva 1, podľa predloženého materiálu: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. schvaľuje 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na 

rok 2014 nasledovne: 
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- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť 

samosprávnych orgánov, nešpecifikované príspevky o 10 000 € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1 – Materské 

školy, tovary a služby o 2 150 € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.9 – Príspevok 

pri narodení dieťaťa o 17 000 € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa 

obce, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ 

o 12 300 € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa 

obce, odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ a 4 330 € 

- zníženie prebytku hospodárenia v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2014 o 45 780 €. 

 

     po B. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať.    Termín: 31. 12. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, diskusia bola ukončená. 

 Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, 

alternatíva 1. 

 

 Prosím vás, hlasujte a prezentujte sa hlasovaním. 

 Hlasujeme o alternatíve 1. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            20 poslancov. 

 Za:                   5 

 Proti:                4 

 Zdržal sa:           10 

 Nehlasoval:           1 

 Konštatujem, že toto uznesenie nebolo prijaté. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Teraz hlasujeme o alternatíve č. 2 podľa predloženého 

materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na 

rok 2014 nasledovne: 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1 – Materské 

školy, tovary a služby o 2 150 € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.9 – Príspevok 

pri narodení dieťaťa o 17 000 € 

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa 

obce, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ 

o 12 300 €   

- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa 

obce, odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ o 4 330 € 

- zníženie prebytku hospodárenia v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2014 o 35 780 €. 

 

     po B. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať.    Termín: 31. 12. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. Poprosím, hlasujeme o alternatíve č. 2. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            20 poslancov.  

 Za:                  17 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2 

 Nehlasoval:           1 
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 Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. 

 Návrhová komisia už nemá nič viacej. 

     Ďalším bodom programu je bod č. 7. 

 

 

 

BOD 7: 

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 

informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby do 

orgánov samosprávy obcí 

 

 

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 : 

 Veľmi stručne. Je to naplnenie základnej požiadavky, 

aby obec vyčlenila svoje priestory, ktoré na verejnom 

priestranstve, kde si môžu tí, ktorí majú o to záujem 

umiestniť na princípe rovnosti, to znamená z hľadiska 

rozmeru svoj predvolebný plagátik, ktorý bude vo formáte 

A4, lebo tak sú naše možnosti.  

 

     My toto VZN schvaľujeme ako univerzálne. To znamená, 

pokiaľ nám pribudnú nejaké ďalšie možnosti na zverejňovanie 

na verejných priestranstvách, tak samozrejme toto VZN 

môžeme otvoriť a tieto ďalšie nosiče vlastne doplniť.  

 

 

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

 Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hulajová. 
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Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

    Ja som sa chcela opýtať, že kde sú tie možnosti 

umiestnenia? A že prečo je to iba A4, prečo mestská časť 

nemá nejaké väčšie plochy pre kandidátov zabezpečené? 

 

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

 Nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Vychádzame z možností mestskej časti. Táto vitrínka, 

ktorá je pri Karloveskom centre kultúry bola vždy využívaná 

na tento účel a bolo to vlastne aj predchádzajúce VZN, 

ktoré hovorilo o tomto účele. Takže my dávame to, čo môžeme 

poskytnúť.  

 

 

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 sa len chcel opýtať: Lebo táto dôvodová 

správa tá hovorí veci, ako keby že mestská časť má platné 

VZN č. 2/2010; je platné toto VZN? Upravujete to? Ak je 

platné a upravuje, potom nemusíme prijať totožné. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 To VZN nikdy nebolo formálne zrušené a už sa nedá 

vykonávať. Čiže aj je platné, ale nedá sa vykonať, lebo tam 

sa hovorilo o roku 2010. Čiže preto my musíme schváliť nové 

VZN, ktoré bude univerzálne. Lebo to VZN bolo iba na 2010. 
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A teraz sme mali voľby do Európskeho parlamentu a tam sme 

tiež schvaľovali a v podstate keď budeme schvaľovať tiež 

urobíme univerzálne VZN. Čiže aj je platné a preto v jeho 

ustanovení, toho VZN, máme tiež zrušujúce ustanovenie o 

tom, že rušíme staré VZN. Čiže to VZN nebude platné lebo je 

zrušené. Ale formálne ho máme, ale nedá sa využiť.      

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Lebo sme nedostali to pôvodné VZN.  

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k .   

 Je na internete, ja sa ospravedlňujem 

 

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 sa len chcem spýtať, či som dobre 

pochopil; ak nie, tak ma prosím opravte ma. My tu hlasujeme 

o tom, že mestská časť má na Molecovej pri Dome kultúry 

k dispozícii jednu vývesku a v tej dostane každý priestor 

na umiestnenie jednej A4. Čiže hlasujeme o tejto jednej A4, 

spravodlivo, rovnako do tejto jednej vývesky. Ďakujem. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Áno, je to tak. 

 

 

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

     Ďakujem. S faktickou, pani poslankyňa Grey.  

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 
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 Ja sa chcem spýtať pána prednostu, že koľko takýchto 

A4 sa na túto vývesku zmestí a akým spôsobom sa budú riešiť 

ľudia, ktorí by mali ďalší záujem? A takisto, že aká je 

forma pokiaľ by mal nejaký kandidát, napríklad nezávislý 

záujem o takúto propagáciu, akou formou sa má prihlásiť 

o toto svoje miesto? Ďakujem. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Toto riešime cez organizačné. 

 Ale pokiaľ niekto dá oficiálne požiadavku cez 

podateľňu, nám sa tá požiadavka dostane. A čo sa týka 

vlastne tejto tabule, áno tá A4 vychádza z našich reálnych  

skúseností. My nerobíme prvé voľby, robili sme voľby do 

Európskeho parlamentu, predtým komunálne voľby, tiež tam 

bol parlament, takže minimálne 3 voľby ktoré prebehli, kde 

sme využili túto plochu.  

 

     Ja môžem povedať, že ak sa o túto plochu prihlásia 

jeden, dvaja, traja záujemcovia, tak to bude rekord. Lebo 

o túto plochu nie je viac-menej záujem. Ale každý má 

jednoducho právo aby to využil. Že to ľudia nevyužívajú, 

kandidujúce subjekty, to je ich právo, alebo možnosť, my za 

to nemôžeme. Takže v  podstate forma je rôzna, môžu to 

priamo mne poslať, ja to zabezpečím. Alebo na organizačný 

referát, ktorý rieši otázku volieb, alebo cez podateľňu. My 

už to potom rozdelíme a my to tam dáme. Takže v tomto 

budeme absolútne flexibilní. Samozrejme, v čase volebnej 

kampane to musíme dodržiavať.  

 

 

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

 Ďakujem.  

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý  : 

 Ďakujem. Možno to je niekde napísané, len pre istotu 

kto všetko má právo, alebo čím je vymedzené alebo 

regulované právo, aby sa tam niekto prihlásil? Či to môže 

urobiť jeden, alebo skupina, alebo len ten kto kandiduje?  

     Neviem, akým spôsobom, neviem kde, proste čím je to 

špecifikované, vymedzené, podmienené, aké sú hranice?  

     Prípadne, ak tie hranice niekde sú, či je to jasne 

niekde napísané? 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Áno, to je výkon legislatívy. 

 Každý, kto kandiduje, a v tomto prípade sa kandiduje 

to 4 rôznych funkcií, má právo na využitie tohto priestoru. 

Čiže sú to kandidáti na starostu, primátora, miestnych 

poslancov, mestských poslancov. Samozrejme, z nášho okresu 

pokiaľ ten tu človek kandiduje, tak môže využiť toto svoje 

právo. Každý kto kandiduje.  

 

 Ale samozrejme keď kandiduje povedzme aj koalícia, 

alebo politická strana dala 23, 25 kandidátov, ako tu bolo, 

tak môže iba raz použiť, nie každý z 25. Keď je poslanec 

nezávislý, tak v podstate kandiduje za seba, kandiduje ako 

samostatný subjekt, tak, môže využiť. Pán JUDr. Kašuba, je 

to tak ako hovorím. 

 

 

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

 To znamená, že napríklad ak niekto trebárs viacerí 

kandidujú na nejakej spoločnej kandidátke nejakej strany 

alebo strán, tak je možné že by si tam dala nejaká časť 

z tých kandidujúcich spoločnú jednu A4? To znamená, 

teoreticky sú tu 4 politické strany, koalícia, a každá má 4 
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kandidátov a tí 4 kandidáti tej jednej koalície, tí tam 

dajú vlastnú. 

 

 

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

 Koalícia jeden papier. Tí, čo podali kandidátky.   

 Keď je nezávislý, tak má jeden papier nezávislý. 

 

 

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

 A pokiaľ je to koalícia, pokiaľ je to na kandidátnej 

listine ako koalícia, tak je to jeden papier pre tú 

koalíciu?  

 

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

 Už tretí raz sa pýtate; na to odpovedáme. 

 

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

 Dobre. Rozumiem. 

 

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

 Nikoho iného nevidím prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Návrh uznesenia je podľa predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

VZN č. ../2014 o umiestňovaní volebných plagátov a iných 

nosičov informácií na verejných priestranstvách v mestskej 
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časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby 

do orgánov samosprávy obcí. 

 Termín 31. 10. 2015. 

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:              21 poslancov. 

 Za:                    14 

 Proti:                  1 

 Zdržal sa:              6 

 Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. 

 (Poznámka: „Nebolo.“) 

 Ahá, toto je VZN, to musí byť 3/5. 

 Takže toto uznesenie nebolo prijaté.   

 (Neskôr upravené na „bolo prijaté“ – vid str. č. 103.) 

 Ďalším bodom programu je bod 8. 

 

 

 

BOD 8:   

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 

3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

 

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.  
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     Takže my pri návrhu zmeny tohto VZN vychádzame 

z reálnych skúseností. V podstate sme boli upozornení zo 

strany tých žiadateľov, že nie je to možno 

najspravodlivejšie, keď môže žiadať iba matka o tento 

príspevok pri narodení dieťaťa. Takže my chceme rozšíriť 

okruh možných žiadateľov, čiže aj o otca, ktorý tu má 

trvalý pobyt. Žijeme v dobe, keď pojem ako rodová rovnosť 

sú veľmi aktuálne, moderné, takže my chceme aj v tomto 

našom VZN tento princíp vyzdvihnúť. 

 

 V druhom prípade navrhujeme rozšíriť okruh subjektov 

aj osoby ktorým sa tu narodí dieťa, nemali tú trvalý pobyt, 

ale mali tú nehnuteľnosť; byt alebo rodinný dom. Čiže nie 

nejaký pozemok, alebo časť cesty, alebo niečo. Jednoducho 

reálny objekt, kde sa dá bývať. To znamená, že je tam 

predpoklad, že keď tu mal človek nejakú nehnuteľnosť, že 

v nej aj býval.  

 

 Vzhľadom k tomu, že možno táto druhá možnosť bola taká 

na komisiách viac podporovaná, dovolili sme si pripraviť 

tento návrh v dvoch variantoch: 

 Prvý variant ráta s rozšírením možností pre tento 

príspevok aj o otca, aj o tú nehnuteľnosť. 

 Druhý variant iba o toho otca rozširuje okruh možných 

žiadateľov.  

 

 My samozrejme vieme odkontrolovať, či danému  dieťaťu 

bol poskytnutý príspevok, pretože každá tá žiadosť má 

tlačivo. Súčasťou toho tlačiva je rodný list dieťaťa. Takže 

my si evidujeme to podľa tých jednotlivých detí, komu sme 

dali, takže nemôže sa stať, že matka žiadala a teraz bude 

žiadať otec. Na to by som chcel upozorniť že aj toto 

sledujeme, lebo aj takáto otázka bola na komisii; ako si 

odsledujete, že matka požiadala a teraz požiada otec? Vieme 
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si to odsledovať, lebo máme evidované jednotlivé všetky 

tieto žiadosti. To je všetko na úvod.     

 

 

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

 Je to vlastne úprava VZN, čo ukázal život, pretože 

viacerí ľudia sa dotazovali, prečo nemajú takú istú, prečo 

nemá otec také právo ako matka? My si myslíme, že rodina by 

mala mať všetky možností; či otec, či matka, je to iba 

s tým trvalým bydliskom spojené. Takže by sme chceli takú 

malú nespravodlivosť napraviť, aby sme všetkým dali 

možnosť, právo, aby tento príspevok pri narodení svojho 

dieťatka mohli dostať. 

 S faktickou pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

 Ja by som toto podporila vzhľadom na to že skutočne  

keď sobášime tak vidíme, že viacerí partneri žijú tak, že 

nie sú prihlásení na tom istom trvalom pobyte.  

 

     Ale mám otázku, že dá sa odsledovať potom, napríklad 

keď matka by si požiadala; vymyslím si v obvode I o takýto 

príspevok a potom otec požiada u nás; či máme potom možnosť 

si to prekontrolovať? Toto bola taká otázka na komisii čo 

si pamätám. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Nie, túto možnosť nemôžeme odsledovať. My môžeme 

odsledovať iba to, či sme my danému dieťaťu tieto finančné 

prostriedky už pre dieťa poskytli. Takže toto my nevieme, 

keď v inej mestskej časti si požiadajú. Ale to sú také 

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

 Viete čo, týchto prípadov je veľmi málo, ale vlastne 

ľudia si prečítajú VZN a povedia že prečo? Že prečo je to 

také diskriminačné? Nejedná sa o masy ľudí, doteraz možno 

z toho VZN odkedy je platné to boli 3 prípady. Čiže ja si 

myslím, že by sme mali napraviť takúto vec, aby to bolo pre 

všetkých obyvateľov možné čerpať. 

     S faktickou, pán poslanec Kadnár. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať na tú 

výšku toho príspevku, že z čoho to vychádzalo kedysi?  

     Či to nevieme náhodou zdvihnúť?  

     To je len moja otázka, z čoho to vychádzalo, výpočet? 

 

 

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

 Pán poslanec, takto:  

     My sme to nikdy nedávali a boli tu dotazy obyvateľov, 

že ostatné mestské časti to dávajú. Preto sme prijali VZN, 

za ktoré si určite hlasoval aj ty. V komisiách sa táto suma 

schvaľovala. V iných mestských častiach majú aj 200 €, majú 

rôzne. U nás je tá výška 99 €, čiže takto to schválilo 

zastupiteľstvo a takto sme si to naplánovali. Teda 

naplánovali sme si aj príjmy, ale tie príjmy určite budú 

presahovať čo sme si naplánovali, lebo sme radi, lebo 

malých detičiek sa rodí veľa. Takže aj to nebude postačovať 

čo máme v rozpočte naplánované. 

 Takže nech sa páči, pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja veľmi vítam túto zmenu, pretože ja 

som toto navrhovala ešte vtedy, keď sme prvýkrát prijímali 
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toto uznesenie, aby tí otcovia nejakým spôsobom neboli 

z toho vyradení, takže sa z tohto teším. 

 

     A zároveň si myslím, že keďže chceme podporovať, aby 

ľudia tu naozaj žili a chceme podporovať tých ľudí ktorí tu 

žijú, tak navrhujem, aby sme ako prvé hlasovali 

o alternatíve č. 2. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Ja som chcel navrhnúť tiež presne to čo navrhla pani 

poslankyňa Grey. A neviem, či sa bude o tom  hlasovať, ale 

asi áno. A mne sa tiež tá dĺžka 1 rok, príspevok pri 

narodení dieťaťa zdá trošku veľa, 3 mesiace málo.   

 Lebo vy hovoríte, že to nie je veľa prípadov. 

 A my sme sa tak trošku ako keby bavili pri tom 

rozpočte, tam bol ten návrh, a tam sa vlastne zmenila práve 

položka na tieto príspevky na 17 000 €, čo je niekoľko 

násobné zvýšenie v tejto položke. Čiže to len bola otázka, 

keď sme sa o tom bavili, či to vyplýva z navrhovaného 

navýšenia, alebo sme len tak zlé odhadli to čo je tá 

realita, keď sme ten rozpočet prijímali.  

 

 

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

 Pán poslanec, vy ste vôbec nepochopili. Ja som 

hovorila, že sa rodí veľa detičiek, čo ma teší, ale že tých 

otcov je málo ktorí si žiadajú tú zmenu, ktorú robíme vo 

VZN. Tie prípady, áno, my nevieme odhadnúť na začiatku roku 

koľko detičiek sa narodí, čiže my sme si naplánovali, keď 

sme prijímali VZN toľkoto. Ale detičiek sa rodí viacej, 
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preto upravujeme. Ale nie kvôli otcom, ale kvôli detičkám, 

ktoré sa všeobecne narodia v mestskej časti a žiadajú tento 

príspevok. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Grey, s faktickou. 

 

 

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

     Ja chcem len na to zareagovať, že mne sa zdalo aj na 

začiatku keď sme o tom hovorili, tie 3 mesiace pomerne 

krátko. Najmä sa to týka, ak sa narodí dieťa  s nejakým 

postihnutím, kde tí rodičia majú prvé mesiace skutočne iné 

starosti ako hľadať nejaké príspevky. Takže ja by som tam 

nechala tú dlhšiu lehotu. 

 

 

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

 Ja s vami súhlasím. My sme to takto pripravili, a tí 

ľudia majú úplne iné priority vtedy. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Nechal som návrh na zmenu, čiže to platí, aby som 

ukľudnil poslancov. Pani starostka, opätovne musím povedať, 

že by som bol rád, kedy ste nekomentovala naše vystúpenia. 

Ja som veľmi dobre pochopil o čom to je. Ja som sa len 

spýtal. Lebo vy ste povedali svoj úvod, že jedná sa 

o novonarodené deti, ktoré sme zle odhadli vetou, že som 

nepochopil.  

 

     Ale ja som pochopil, len som nemal zodpovedané pri 

rozpočte a pri tomto VZN, či to navýšenie sa týka zmeny 

v tomto VZN, lebo my máme platné VZN kde sa nám navyšuje 

počet prijímateľov o tých otcov. A teraz súčasne s tým, na 

tej istej schôdzi, ide aj návrh na zmenu rozpočtu.  
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 Bola to otázka. Nebola to otázka môjho nepochopenia, 

bola to vysvetľujúca otázka. Čiže ja vás ešte raz chcem 

poprosiť, vydržte to ešte na dve stretnutia a nekomentujte 

moje vyhlásenia, každé jedno, dobre? 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, nasleduje pani poslankyňa 

Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Vzhľadom na to teda, že sme si odsúhlasili 

v rozpočte sumu na vyplácanie týchto príspevkov 3 000 € 

a už sme vyčerpali, ak to dobre chápem za prvý polrok 9 000 

€. A vzhľadom na to, že sme súhlasili sm navýšením rozpočtu 

o ďalších o 17 000 €, ja by som navrhla doplnenie 

uznesenia, čiže alternatívy 1 alebo alternatívy 2 o takýto 

návrh: 

 

 Miestne zastupiteľstvo ukladá miestnej kontrolórke   

vykonať kontrolu plnenia VZN č. 3/2013 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

v zmysle plnenia podmienok na udelenie príspevku u doteraz 

úspešných žiadateľov.  

Termín: do najbližšieho rokovania zastupiteľstva.  

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. Nevidím nikoho viac prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á : 

 Najprv doplnenie pani poslankyne Čahojovej: 

 Miestne zastupiteľstvo ukladá miestnej kontrolórke  

vykonať kontrolu plnenia VZN č. 3/2013 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v 

zmysle plnenia podmienok na udelenie príspevku u doteraz 

úspešných žiadateľov.  

Termín: do najbližšieho rokovania zastupiteľstva. 

 

 

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

     Ďakujem.  

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               22 poslancov. 

 Za:                     17 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               5 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á   

     Vzhľadom na to, že viacerí poslanci žiadali, aby sa 

najprv hlasovalo o alternatíve č. 2, tak návrhová komisia 

sa dohodla, že najprv budeme hlasovať o alternatíve 2 tak, 

ako je v predloženom materiáli:  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. schvaľuje 

VZN č. .../2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 

3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
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obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. VZN sa 

mení následne: 

1. § 2 ods. 1 písmeno a) sa mení na nasledovné znenie: 
„matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt 

v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej 

jeden rok pred narodením dieťaťa, v prípade, ak 

matka, ktorá dieťa porodila nemala trvalý pobyt 

v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej 

jeden rok pred narodením dieťaťa, na splnenie 

podmienky poskytnutia príspevku stačí trvalý pobyt 

otca dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa,“ 

2. § 2 ods. 2 sa mení na nasledovné znenie: 
   „Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť: 

- najneskôr do jedného roka odo dňa narodenia 

dieťaťa alebo  

- najneskôr do jedného roka odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu 

o zverení dieťaťa do starostlivosti 

nahrádzujúcej starostlivosť rodičov.“ 

 

 

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

 Ďakujem. Takže poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             22 poslancov. 

 Za:                   21 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1 

 Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.  

 Poprosím návrhovú komisiu, toto bolo už ako celok? 

 

     A teraz vás poprosím, aby sme to mali v poriadku, tak 

hlasujte o návrhu ako celku, čiže aj ten návrh ktorý bol 



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

103 

predložený pani poslankyňou Čahojovou, aj tá alternatíva 2.     

Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:              22 poslancov. 

 Za:                    22 

     Toto bol bod 8. 

 

 Vrátila by som sa k bodu číslo 7:  

     Ja som povedala, že uznesenie bolo prijaté, vy ste 

povedali, že  nie, nebolo prijaté, lebo 15. Ale teraz pani 

kontrolórka so šéfom organizačného pozreli do rokovacieho 

poriadku a záver je ten, že toto VZN stačí odsúhlasiť 3/5 

poslancov prítomných na rokovaní. Nie 3/5 všetkých. Čiže 

tým pádom vás chcem upozorniť, aby nám bolo zrejmé, že bod 

7, hlasovanie: 21 prítomných, 14 za, 1 proti, 6 sa zdržalo, 

toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté.   

      

 Teraz nasleduje bod 9.   

 

 

 

BOD 9:  

Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. Bratislava 

– Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej 

komunikácie na jeho nehnuteľnosti 

 

 

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. Túto žiadosť pána Kukliša sme mali 

v zastupiteľstve v I. polroku. My ju predkladáme do 

zastupiteľstva iba z toho dôvodu, že pán Kukliš opätovne 
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požiadal o to, aby mu bol tento nájom schválený. Podstata 

tohto materiálu je rovnaká, on požaduje od mestskej časti 

aby sme mu prenajali pozemok ktorý je v našom vlastníctve. 

On za  vlastné finančné prostriedky na ňom vybuduje miestnu 

komunikáciu s tým, že bude vykonávať na nej letnú a zimnú 

údržbu. Takže pre mestskú časť z tejto konkrétnej 

komunikácie nebudú plynúť žiadne finančné záväzky do 

budúcnosti.  

     A za druhé, samozrejme za tento nájom bude platiť 

štandardnú sumu nájmu.  

 Takže z toho dôvodu sme predložili opätovne túto 

žiadosť do zastupiteľstva. 

 

 

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

     Ďakujem. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nikoho nevidím prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á :  

 Návrh na uznesenie podľa predloženého materiálu: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájom pozemku registra 

C-KN časť parcely č. 2954/3 o výmere 224 m2, zastavené 

plochy a nádvoria, lokalita Sitina, k. ú. Bratislava – 

Karlova Ves Imrichovi Kuklišovi, bytom ul. J. Alexyho 3, 

Bratislava za účelom vybudovania účelovej prístupovej 

komunikácie na nehnuteľnosti v jeho vlastníctva – záhrady 
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parc. č. 2840/2 a záhradnej chaty súpis. č. 6122 postavenej 

na pozemku parc. č. 2840/15 s nasledovnými podmienkami:   

 

- doba nájmu:  

od právoplatnosti stavebného povolenia do právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia; právoplatnosť stavebného 

povolenia a územného rozhodnutia nájomca oznámi písomne 

prenajímateľovi najneskoršie do 3 pracovných dní, 

 

- výška nájomného: 1,97 €/m2/rok v zmysle VZN č. 1/2004  

  v znení VZN č. 1/2011, 

- povinnosť investora zachovať účelovú komunikáciu verejne  

  prístupnú, 

- vovybudovanú účelovú komunikáciu mestská časť neprevezme 

do správy, ale bude ju na vlastné náklady udržiavať 

a spravovať investor Imrich Kukliš; 

 

     po B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

 Termín: 31. 10. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            22 poslancov. 

 Za:                  14 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            6 

 Nehlasovali:          2 

 Konštatujem, že tento návrh neprešiel, nakoľko je to 

prípad osobitného zreteľa a je treba 3/5 väčšinu všetkých 

poslancov, čiže bolo treba 15 hlasov. 
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 Ďalším bodom nášho rokovania je bod číslo 10. 

 

 

BOD 10: 

Žiadosť HUMANA o.z. na predĺženie zmluvy o umiestnení 

kontajnerov určených na zber použitých textílií odevov 

a obuvi na rok 2015 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Takže veľmi jednoducho. HUMANA, ktorá má na mestskej 

časti svoje kontajnery chce predĺžiť túto zmluvu o ďalší 

rok, to znamená o rok 2015. 

 

 

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

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nevidím nikoho prihláseného.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

predĺženie zmluvy o umiestnení kontajnerov určených na zber 

použitých textílií odevov a obuvi na rok 2015. 

 

     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: 31. 10. 2014. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             19 poslancov. 

 Za:                   15 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             4 

 Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. 

 Ďalším bodom programu je bod číslo 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA – PICASSO 

o 50 % zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory 

na Ľ. Fullu 4, Dlhé diely 

 

 

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 :   

 Pani Drozdová má od mestskej časti prenajaté nebytové 

priestory, kde prevádzkuje optiku. Požiadala mestskú časť 

o zníženie nájomného o 50 %. Takže v zmysle jej žiadostí 

a stanoviska Miestnej rady predkladáme návrh, aby do konca 

roku 2015, to znamená do konca platnosti zmluvy, mala toto 

nájomné za tento a budúci rok 2015 znížené na polovicu.   

 

 

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

 Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nevidím nikoho prihláseného. 
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 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Návrh na uznesenie v zmysle predloženého materiálu: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 

 po A. s c h v a ľ u j e  

zníženie nájomného o 50 % v prevádzke očnej optiky PUICASSO 

v priestoroch na ulici Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave o rozlohe 

28,74 m2 žiadateľke PhDr. Janke Drozdovej – QUEST SLOVAKIA 

- PICASSO, Žilinská 16, Bratislava, č. živnostenského 

registra 104-13663 do 31. 12. 2015. 

 

 po B.  ž i a d a  

prednostu mestskej časti v predmetnej veci konať.  

 Termín: 15. 10. 2014. 

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomní:              18 poslancov. 

 Za:                    13 

 Proti:                  1 

 Zdržal sa:              4 

 Ďakujem. 

 Ďalším bodom programu je bod číslo 12. 

 

 

BOD 12: 
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Žiadosť Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62, 

o refundáciu nákladov vzniknutých prevádzkovaním školského 

bazéna v mimoškolskom čase 

 

 

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 :  

     Pani riaditeľka Golaisová požiadala mestskú časť, aby 

mestská časť zo svojho  fondu rozvoja športu 

a telovýchovných zariadení mestskej časti boli škole 

refundované finančné prostriedky na chémiu, ktoré ona musí 

platiť do tohto bazéna a na personálne náklady človeka, 

ktorý sa stará o bazén. Keďže viem o tom, že na niektorých 

komisiách sa poslanci pýtali, čo sú to tie personálne 

náklady, požiadali sme pani riaditeľku aby nám tento 

materiál, tú svoju pôvodnú žiadosť o to doplnila. Ona ju 

doplnila o jednotlivé hodiny, ako tam boli vykonávané práce 

a kto ich vykonával. Takže pani riaditeľka vyčíslila tú 

sumu tých personálnych nákladov, ako je uvedená v materiáli 

vo výške 4 140,43 € personálne náklady a 1 353,06 € na 

chémiu. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Chcem sa opýtať, lebo trošku som sa v tom stratila, že 

keď je tam prenajatý bazén pre tie kluby, tie predsa platia 
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nájomné a tie sú hradené už tými klubmi, nie? To 

prevádzkovanie toho bazéna? My sme mali, pokiaľ si ja dobre 

pamätám, doplácať iba za verejnosť. A verejnosť je tu iba 

september, ako pozerám, november, a neviem? Tá verejnosť 

tam bola veľmi málo, takže ja sa teraz pýtam, či my máme 

povinnosť doplácať aj za ten čas keď sú tam kluby?  

     Ako si správne pamätám, tie kluby platia nájom 

a dostávajú oni refundáciu. Takže sa mi to nezdá. To je 

chyba čiastočne prevádzky toho bazéna, že to nefunguje.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 V súčasnosti každý subjekt, ktorý nie je verejnosť, to 

znamená tie kluby, platí za využívanie jednej hodiny 45 €. 

Je to čiastka, ktorá pozostáva z nájomného 10 €, ktorá ide 

z fondu rozvoja športu a 35 € to ide priamo škole ako 

energie. Čiže tieto finančné prostriedky my získavame ako 

mestská časť z nájmu.  

 

 Peňažné prostriedky, ktoré požaduje pani riaditeľka sú 

v podstate na toho bazén majstra, ktorý tam robí obsluhu 

toho zariadenia. Čiže my pokiaľ platíme verejnosť, my ju 

platíme tak, že my posielame príspevok Karloveskému 

športovému klubu, lebo on prevádzkuje časť pre verejnosť 

v utorok, vo štvrtok. Čiže keď v rozpočte máme finančné 

prostriedky na verejnosť, tie idú KŠK. Čiže v postate KŠK 

si z toho platí, samozrejme on má z toho nejaké tržby, ale 

výdavky je povinný tiež platiť príspevok škole na tie 

energie. Čiže toto je v podstate ten bazén majster.  

 

     A preto sme požiadali pani riaditeľku, aby nám presne 

povedala ktoré sú to peniaze. Lebo nám došla žiadosť na 

jednom liste, kde boli dve položky. Jedna je jasná čo je 

chémia a druhá personálne náklady. Tiež sme sa pýtali, čo 

sú to personálne náklady? Pani riaditeľka povedala, že ten 
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bazén majster, ktorý funguje aj v školskom čase, aj v 

mimoškolskom čase. Čiže ten bazén majster predpokladám že 

tam má nejakú pohotovosť, musí tam byť prítomný, musí 

riešiť veci za pochodu, takže je to žiadosť pani 

riaditeľky. Preto sme to dali do miestneho zastupiteľstva, 

aby rozhodlo o schválení tohto materiálu. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči s faktickou pani poslankyňa 

Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

 Ale teda v podstate táto žiadosť je neopodstatnená, 

áno? Dobre som to pochopila?  

 

 

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

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ak dobre čítam návrh uznesenia, 

tak je to refundácia nákladov vzniknutých prevádzkovaním 

školského bazéna z fondu rozvoja športu a telovýchovných 

zariadení. Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení 

sme schvaľovali v rámci rozpočtu. To znamená, ak správne 

chápem toto uznesenie, tak jedná sa o položku, ktorú už 

máme schválenú vo fonde rozvoja športu a telovýchovných 

zariadení, a to je konkrétne položka, príspevok na 

prevádzku bazéna vo výške 9 350 €; je to čiastka tohto 

nášho príspevku už schváleného, alebo je to niečo navyše? 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. Nech sa páči, poprosím pani Jurkovičovú. 

 

 

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

 Vo fonde rozvoja športu máme schválené finančné 

prostriedky, ktoré uhrádzame za to, že tam plávajú naše 

školy. Čiže to je na refundáciu plavčíka a toho dozoru, 

ktorý je pri plávaní našich škôl. Čiže to je myslené 

doobeda. 

 Ale vo fonde; odvádzajú sa peniaze do fondu aj 

z prenájmu, ako povedal pán prednosta. Čiže do fondu 

rozvoja športu idú dva druhy peňazí. Z našich škôl, ktoré 

sa skladajú z prenájmov, a druhý tok peňazí ide tých 10 €, 

čo sa odvádza do fondu.  

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Je to navyše? 

 

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

 Nie, nie je to navyše. Ide to z tých 9 700 €. Nič nie 

je navyše, žiadne finančné prostriedky navyše nejdú.  

 A potom pre verejnosť sú ešte schválené finančné 

prostriedky v rozpočte na bazén.  

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou, pani poslankyňa Čahojová.  

  

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

     Ďakujem. Ja by som sa ešte raz opýtala pani 

Jurkovičovej, ak môžem. My tu máme schválený príspevok na 

prevádzku bazéna 9 350 €. To je na prevádzku počas 

školského vyučovania do 15,30 hod.; áno? A tieto peniaze, 
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čo pani riaditeľka žiada, to sú peniaze od 15,30 hod. do 

20,00 hod., alebo aký čas? To znamená v mimoškolskom čase? 

 

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

 V mimoškolskom čase. 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

     To znamená, že to nad tento rozpočet, ktorý sme my tu 

schválili. 

 

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

 Áno, nad tých 9 700 €; ja som sa zle vyjadrila. 9 350 

€. Ale do fondu idú peniaze aj; 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

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

     Ďakujem.  

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

 Ja sa chcem opýtať, že prečo tento materiál nebol na 

školskej komisii?  

 (Poznámka: Bol, tam je aj vyjadrenie.) 

 Ja si to vôbec nepamätám; pardon. 

 

 

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

 Dobre. Nech sa páči, pani poslankyňa Hladká. 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

 Ďakujem za slovo. 
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 Ja by som sa chcela teda spýtať od 15,30 hod. vlastne 

tam pláva verejnosť a nejaké kluby? Kto? 

 

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

 Presne vám môže povedať pani Osrmanová, kto tam pláva 

poobede. 

 

Mgr. Eva O s r m a n o v á, referát podnikateľských 

činností, obchodných služieb a nebytových priestorov: 

 Od 15,00 hod. tam plávajú subjekty do tej 20 – 21,00 

hod.  

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Tak by ma zaujímalo, prečo potom pani riaditeľka si 

nežiada tieto peniaze od KŠK? Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som v tejto súvislosti 

upozornila na nasledujúci bod programu, a to je informácia 

Športového klubu synchronizovaného plávania. Jedná sa totiž 

o to, že my nevieme kto má v tomto roku prenajatý bazén. 

A podľa tej informácie od pani Allárovej o synchronizovanom 

plávaní, ktorá tuná v Karlovej Vsi od otvorenia bazénu 

trénuje deti a prišla o podstatný čas tréningu na bazéne 

v prospech údajne niekoho kto ani nie je členom 

Karloveského športového klubu. 

 

 Preto aby sme mohli schváliť takýto príspevok, by sme  

potrebovali vedieť, kto tento bazén v skutočnosti využíva? 

My budeme možno dotovať bazén, v ktorom ani neplávajú 
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karloveské deti, ale deti alebo dospelí z úplne niektorých 

iných častí Bratislavy. 

 Čiže, ja by som neodporúčala schváliť takto pripravené 

uznesenie bez týchto informácií. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Ak nikto nemá žiadne pripomienky, tak 

poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

refundáciu nákladov vzniknutých prevádzkovaním školského 

bazéna v mimoškolskom čase vo výške 5 493,49 € z fondu 

rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 

Bratislava. 

 

     po B. ž i a d a  

prednostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 10. 2014. 

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomní:             17 poslancov 
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 Za:                    3 

 Proti:                 2 

 Zdržal sa:            11 

 Nehlasoval:            1 

 Konštatujem, že toto uznesenie nebolo prijaté. 

 

 Ďalším bodom rokovania programu je vsunutý bod, číslo 

12a), ktorý predložila pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

BOD 12a:   

Informácia o synchronizovanom plávaní. 

 

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

 Nech sa páči, pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mohla pokračovať 

v tomto bode, ale chcela by som poprosiť pani starostku, aj 

prítomných poslancov, aby odložili tento bod, možno 

posunuli po obedňajšej prestávke alebo o jeden bod neskôr, 

lebo sme nečakali že tak rýchlo bude prebiehať a pani 

Allárová by sem veľmi rada prišla; a je na ceste sem. Či by 

sme nepokračovali nasledujúcim bodom a keď ona príde, aby 

sme jej mohli dať priestor. Ďakujem. 

 

 

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

 Jasné. Ja si myslím takto:  

     Keď príde ona aby sme ju nezdržiavali. Tento bod teraz 

vynecháme, nebudeme ho prerokovávať. Necháme aj názov 12a, 

ideme na bod 13. A keď príde, vrátime sa k bodu 12a. Čiže 

bod 12a ani neotváram; dobre?  

 Takže nasleduje bod 13. 
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BOD 13:  

Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

 

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 stručne. Je to naplnenie 

uznesenia miestneho zastupiteľstva. My sme vtedy 

predkladali pri oddlžení Základnej školy Majerníkova návrh, 

aby tejto škole boli poskytované finančné prostriedky 

z prenájmov v budove 60 do výšky najviac týchto vyplácaných 

kreditov.  

     Miestne zastupiteľstvo povedalo, aby sme to robili 

komplexne, takže komplexne sme pripravili návrh. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja som nebol prítomný pri tom hlasovaní, zistil som, 

že hlasovanie k tej správe bolo o tom, aký je stav na 

školách a nebolo prijaté.  

     Takže by som chcel dať ako návrh na doplnenie tohto 

uznesenia, lebo ten problém je stále rovnaký a ten istý. Je 

to proste niečo čo pani kontrolórka pomenovala vo svojej 

správe ako situácia, kde základné školy nedokážu pokryť 
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z normatívov svoju bežnú prevádzku a činnosť. Čiže ja sa 

vraciam k tomu môjmu pôvodnému nápadu.  

 

     A bol by som naozaj veľmi rád, lebo toto je nejaký 

čiastkový návrh. A budem žiadať o to isté, budem žiadať 

pani starostku, aby pripravila do najbližších komisií a na 

najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva predložila 

komplexný návrh riešenia aktuálnych problémov škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti 

s prihliadnutím na správu pani kontrolórky s tým, že chcem 

aby pripravila dlhodobý 5-ročný variant alebo 5-ročné 

riešenie.  

 

 A to druhé, aby pripravila položku pre školy do 

budúcoročného rozpočtu na rok 2015 tak, aby to obsahovalo 

riešenie všetkých problémov a všetkých škôl, lebo tu je to 

zase len jedno. Tu sa pripravuje, že v ďalších rozpočtových 

bude len riešenie týchto normatívov; ale je tam aj 

zateplenie, sú tam aj ďalšie veci, ktoré vyplývajú z 

kontroly. 

 Takže predkladám to písomne.   

 A pomôžem potom komisií, keďže až teraz som dostal ten 

text. Nechám to potom prečítať pri čítaní. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa 

Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Ja by som sa chcela opýtať pani Jurkovičovej, lebo mne 

sa zdá, že návrh pána poslanca Zajaca presahuje rámec 

miestneho zastupiteľstva, lebo vlastne to je komplexné 

riešenie problémov školstva ako takého. My vlastne teraz tu 
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iba určitým spôsobom látame určité nedofinancovanie, ale 

podľa mňa nie je úplne v kompetencii miestneho 

zastupiteľstva. Preto sa chcem opýtať pani Jurkovičovej, 

ako to vyzerá riešiť komplexne otázky škôl? To sa mi zdá, 

že je to nad rámec; ale neviem. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, mne je veľmi ľúto, že sme to pri tej správe pani 

kontrolórky to tak ako keby prešli. 

 

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

 Nie prešli, neschválili. Zastupiteľstvo o tom 

hlasovalo.   

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Áno. Ale ja len opakujem, že v tej debate aj v tejto 

problematike je to tak, že presne je v tej kontrole 

napísané, že na financovanie škôl nestačia financie, ktoré 

vychádzajú z normatívov. To je ten štátny, do toho by som 

sa nešiel.  

 

     Ale je úplne jasné, keďže my sme zriaďovatelia 

a v našej pôsobnosti tie školy pôsobia, že keď nestačia 

tieto peniaze, musíme my ako zriaďovateľ týchto škôl 

hovoriť o tom, kde vziať tie iné. Jednoduché je to 

každoročne dať do rozpočtu a predpokladám, že to je aj to 

záložné riešenie, ktoré bude prijaté, že to sa v bežnom 

rozpočte proste objaví.  
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 A to zložitejšie je možno jednu školu zrušiť, ešte že 

nie je ich strašne veľa. Preto hovorím o krátkodobom 

a hovorím o dlhodobejších riešeniach. Niečo sa dá cez 

prenájmy, ale tie prenájmy prečo by to potom nemalo 

fungovať v tých školách aj ďalej ako sa to navrhuje na ten 

jeden rok? Okrem iného, ja som na Karloveskej škole bol na 

Rade rodičov a tam nám na rodičovskom združení povedali, že 

vyslovene ako keby dostali správu z toho úradu, že nemajú 

prenajímať miestnosti, ktoré by mohli aj prenajímať, preto 

lebo peniaze idú potom do rozpočtu obce. Takto nám to bolo 

podané.  

 

 

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

 Pán poslanec, poprosím, prihlásili ste sa s faktickou. 

Buďte taký zlatý a dodržujte. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Ja som predkladateľ tej pripomienky k materiálu. 

 

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

 Predkladateľ materiálu je pán Velček.  

 

 

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

 Takže poprosím vás, môžete sa prihlásiť do riadneho 

príspevku.  

     S faktickou, pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :    

 Viete, ja mám trochu problém s tým, že celé 4 roky 

pomaly už riešime stále problém len Základnej školy 

Majerníkova 62. A ja sa pýtam, v podstate je tu pani 

poslankyňa Sekáčová, ktorá je tiež zástupkyňa školy, oni 
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určite majú tiež problémy s vykrývaním rozpočtov a zvládajú 

to. To je ten môj problém, že ja proste mám pocit, že 

minimálne na polovicu je tam zodpovedné aj vedenie školy za 

tieto finančné problémy. 

 

 Ja by som chcela vedieť, kto je v Rade školy ako 

poslanec za toto zastupiteľstvo na Majerníkovej 62?  

     Ako to tam vyzerá, lebo ja si myslím, že tu zodpovedá 

minimálne 50 % za tieto veci a za tieto problémy pani 

riaditeľka. Máme viacero škôl a ostatné školy nemajú tieto 

problémy.  

 

 

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 :  

 Nie je to celkom tak, pani poslankyňa, lebo záver 

kontroly jasne hovorí, že základné školy a spojená škola 

nedokážu, nie Základná škola Majerníkova. Tie problémy sú, 

keby ste čítali tie tabuľky pani kontrolórky. Teraz najviac 

dlhov za teplo bude mať Tilgnerova cez niečo 140 000 €. Sú 

to proste dlhy, jedna tabuľka, ktorá hovorí o dlhoch, ja ju 

tu mám. Hovorí o tom, že 138 450 €, to sú chýbajúce sumy do 

konca roku 2014. Takto sme to dostali. Vy môžete kývať 

hlavou, ale ja mám informácie, ktoré sú z tohto listu.  

 

 

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

 Toto máte zatepľovať. Vy šírite úplne poplašné správy 

takto, to je úplne inak.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 
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 Môj návrh hovorí o komplexnom  riešení všetkých  

problémov; tepla, normatívov, plynu, čohokoľvek. A tu 

vychádzam z kontroly, ktoré jednotlivé tie veci 

pomenovávajú pomerne presne; hovoria o iných školách, ich 

dlžných sumách, ktoré školy dlžné sú.  

 

 A ja nič iné nechcem, len chcem aby pani starostka 

a tento úrad, lebo ona to nebude robiť sama, predložila 

návrh komplexného riešenia na 5 rokov s výhľadom. Lebo 

riešenie môže byť naozaj zrušenie jednej školy, ale aj na 

jeden rok, s výhľadom, že koľko to bude v tom budúcom roku, 

a v ďalších. Nič iné nechcem. A áno, máte pravdu, ja 

nechcem teraz riešiť školský zákon na úrovni Národnej rady 

Slovenskej republiky. Ja chcem riešiť, lebo tu sa niekde 

hovorí a tieto dlžoby sú už v tomto a s tým sa počíta. 

 

 

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

     Pán poslanec, nehnevajte sa, vy predbiehate poslancov, 

dáte sa faktickou za faktickou, a vždy nedodržíte čas. 

Takže vy kritizovať viete, vy kritizovaný nechcete byť.       

     S faktickou pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

     Ja by som chcela podotknúť, že bod rokovania sa volá 

návrh riešenia kreditových príplatkov a nie školstva. 

Takže. 

 

 

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

 Takto vám poviem: O tomto probléme sme sa rozprávali 

viackrát. V tomto materiáli nie je riešená jedna škola ale 

sú tu riešené všetky školy, čiže toto je komplexné 

riešenie, všetky školy a všetky príplatkové kredity, ktoré 
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som už vysvetľovala. Určite všetci o tom viete ako to bolo 

v začiatkoch s kreditovými príplatkami.  

 

     Toto, čo pán poslanec hovorí môže byť ďalší materiál, 

ktorý môžeme systémovo riešiť, aj ďalšie nedostatky na 

školách. Teraz nepleťme to všetko dohromady. Toto máme 

všetko podklady od škôl ktoré máme, schváľme keď chceme 

školám pomôcť toto, a môžeme ďalej riešiť problémy škôl 

systémovým opatrením, aby sme pomohli všetkým školám. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Pani starostka, výnimočne v tomto s vami súhlasím. Ja 

nenavrhujem zrušiť tie predchádzajúce návrhy, iba doplniť. 

To je veľmi jednoduché. Nič iné, ja s vami súhlasím. 

Odsúhlasme toto ako riešenie kreditov. A ja len si žiadam, 

aby teda tie ďalšie veci, ktoré vyplývajú z kontroly, 

školstva sa to týka, boli riešené komplexne. A tam sa ešte 

raz dostaneme k týmto, ja v tomto s vami súhlasím, bude to 

nový materiál. Ale ten návrh hovorí, ako doplniť „B“ a nie 

rušiť predchádzajúce; nič iné.  

 

 

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

 Kľudne si predložte návrh, poslanci budú o tom 

hlasovať. Ja vôbec s tým nemám problém, len aby sme 

neriešili nejaké také veci, o ktorých možno väčšina z vás 

nevie o čom sa hovorí. 

 Pán poslanec Buzáš, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo. Mám viacej otázok, neviem ich 

zodpovedať.  
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     Pýtam sa, prečo sa k tomuto materiálu vyjadrovala len 

komisia športu a mládeže? 

     Nevidím tam vyjadrenie finančnej komisie, ani školskej 

komisie. Už len z tohto dôvodu, že dôvodová správa je opäť 

anonymná, mám nutkanie tento návrh nepodporiť.  

 

 V bode B, schvaľuje, som sa dočítal; použitie 

finančných prostriedkov na úhradu kreditových príplatkov 

z prebytku schváleného rozpočtu na rok 2014.  

 

 Čiže my už vieme, že budeme mať prebytok.  

 A keď nebudeme mať prebytok? 

 Neviem si na to odpovedať. 

     Túto tabuľku, ktorú sme tu dostali, som slabý 

matematik, nešlo mi to z hlavy, tak som si to prerátal 

s kalkulačkou – tie čísla mi tam nejako nesedia.  

 (Poznámka: Ani nemôžu.) 

 Tak by som k tomu poprosil vysvetlenie. Keďže nie som 

jasnovidec, neviem čo sa vlastne po mne tu chce, alebo 

o akú sumu sa jedná.  

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec, dôvodová správa je anonymná; na 

začiatku máte predkladateľ je pán Velček, spracovateľ pani 

Jurkovičová. Neviem, čo sa vám zdá anonymné na tomto?  

     Vždy na každom  materiáli je presne napísané, kto je 

spracovateľ. To je odpoveď na prvú otázku. Neviem vám 

k tomu viacej povedať.  

 

     A ďalšie, nech sa páči, klaďte otázka p. Jurkovičovej, 

ktorá je pripravená vám odpovedať. 

 

 Nech sa páči, buďte taká zlatá pani Jurkovičová, 

odpovedzte pánovi Buzášovi. 



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

125 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Otázky som položil. 

 

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

     K tomu, že prepočet nesedí, lebo ten kreditový 

príplatok je u každého iné, je to 7 %. Čiže nemôže vám 

sedieť 10 ľudí krát tá hodnota. Je to vyrátané u každého 

inak. Odvíja sa to od platu. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Finančná potreba za I. polrok by mala byť tá istá. 

 

 

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

 Pán poslanec, zoberte si mikrofón a môžete položiť 

konkrétnu otázku pani Jurkovičovej.  

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Tomu pani Jurkovičová čo hovoríte rozumiem. Čiže na 

Karloveskej je jeden kredit zhruba za 38 € a na erníkovej 

43 €. Tie ostatné sú medzitým; tomu rozumiem. Ale keď máme 

výšku príplatku za jeden mesiac, a finančnú potrebu za 

jeden polrok, tak keď tú sumu vynásobím polrokom, tak mi 

vyjde úplne, úplne, úplne iné číslo, a na každej škole. 

Takže na Tilgnerovej potrebujú za mesiac 413 € a za 6 

mesiacov 1 300 €, čo je len 220 € mesačne. Na Veternicovej 

potrebujú 204 €, za polrok 906 €, čo je 151 € mesačne.   

 

 

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

     Viete, takto vám poviem. 

 

Poslanec Mgr.  P. B u z á š : 

     Nechajte ma dokončiť.  
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     Na Majerníkovej 1 200 € mesačne a keď to prenásobím 

šiestimi, tak je to už 1 335 €. Čiže oveľa  vyššie číslo. 

Tu sú nižšie čísla, tu je vyššie číslo. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. Poprosím pani Jurkovičovú. 

 

 

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

 Keď niekto na tej škole skončí alebo prejde inde, tak 

už ten kredit sa zníži. Čiže nemôžete to takto ráta en 

bloc. To sa vyrátava z dátových inventúr. To je presne 

vyčíslené, čiže nemôžete to takto rátať en bloc. To sa 

vyrátava z platových inventúr. To je presne vyhodnotené 

z 08, kde je presne vyčíslená kreditová potreba na každý 

mesiac podľa skutočnosti. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 A prečo to tu nemám uvedené. Prečo sa to musím 

dopátravať ako Sherlock Holmes.  

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec, opäť hovorím; na Miestnej rade 

ste nepovedali ani slovo. Mohli ste sa tam spýtať, materiál 

dať doplniť a mohol tu už byť doplnený. Takže ste členom 

Miestnej rady, opäť vás poprosím, keď niečo máte, preto je 

tá Miestna rada, doplniť a všetky materiály veľmi radi 

doplníme. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  
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 Mňa ešte teda udivuje tá ďalšia vec, keď v tomto 

materiáli je napísané; že zapracovať finančnú úhradu na 

rok, a potom tie ostatné roky by mali byť už riadne 

v rozpočtoch. Ale mi chýba v celom tom materiáli nejaký ten 

apel na tie školy, ktoré ten zákon alebo ten systém má. To 

znamená, že keď ten zriaďovateľ, ten riaditeľ nemá na to, 

aby tie kredity vyplácal, tak by proste mal takto 

komunikovať s tým svojim štátom. Ja mám pocit, že toto je 

otvorenie tej Pandorínnej skrinky, lebo potom budeme na tie 

kredity rok čo rok doplácať ďaleko, ďaleko viacej. Čiže 

toto mi tu chýba.  

 

 Preto ja sa pýtam aj potom ako trošku v dlhodobej 

vízii. Ja rozumiem tomu, ale považujem to ako za tú 

najjednoduchšiu víziu, otvoriť pokladničku mestskej časti, 

alebo otvoriť ktorúkoľvek pokladničku.  

 

 Ja stále hovorím, že toto platia občania tejto 

mestskej časti. A ja by som tú pokladničku občanov otváral 

veľmi opatrne. Mne to proste pripadá, prepáčte, mne to 

vyjde ako úplne najjednoduchšie riešenie. Nestačia 

z rozpočtu štátu, tak to dotlačme z nášho rozpočtu. Tam sa 

nehľadá žiadny apel zriaďovateľa, aby naozaj tie platy boli 

tvorené tak, aby to vystačilo s týmito peniazmi. Ten zákon 

hovoril veľmi jednoznačne; pokiaľ na to nie sú peniaze, 

nemá riaditeľka podpisovať kredity učiteľom.  

 

 

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

 Už som to niekoľkokrát vysvetľovali. Riaditeľky teraz 

nepodpisujú nové kredity. Toto sú kredity, ktoré sú staré 

a musia dobiehať v zmysle zákona. To je jedna vec.  

 

 Druhá vec: My každoročne žiadame o dohadovacie konanie 

na ministerstve. Bohužiaľ, nevieme koľko nám ministerstvo 
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dá ale žiadame vždy aj na kreditové príplatky, žiadame aj 

na bazén, aj na všetky činnosti. Ale my nevieme dopredu 

povedať, koľko nám ministerstvo na týchto dohadovacích 

konaniach schváli.  

     Ešte pán prednosta chce doplniť. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Ešte som chcel jednu vec doplniť: Toto zastupiteľstvo 

nám uložilo, aby sme predložili komplexný návrh kreditov. 

Akože my sme vtedy navrhovali iba Majerníkovu 60. Vy ste 

povedali za všetky školy, tak my sme urobili tento návrh, 

takže sme spracovali. A vy teraz akože sa hneváte na nás, 

že sme spracovali. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou, pán poslanec Buzáš.  

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo. Keďže si stále dovoľujete, aj 

napriek niekoľkým upozorneniam, každý príspevok komentovať, 

ja si dovolím okomentovať vás.  

     Poprosím vás, aby ste si polo-príkazy, polo-

doporučenia, kde na ktorom mieste sa mám chovať, aké návrhy 

mám prednášať a čo mám povedať odpustili, pretože to vnímam 

ako hrubé zasahovanie do slobodného výkonu mandátu. 

Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou, pani poslankyňa 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som k tomuto materiálu 

chcela povedať: Tento návrh uznesenia, už sme o ňom 

v podstate rozprávali veľa rokov, aby školy z toho že 

prenajímajú priestory mali financie. Lebo doteraz ten 

prenájom išiel do mestskej časti. A stále sme o tom 

hovorili, že by sme boli radi. A tu prišiel návrh pani 

poslankyne Schinglerovej, za ktorý jej ďakujem. A vlastne 

tým sa idú vyriešiť trošku kredity, aby sa splatili, že sa 

pomôže školám finančne, ale vôbec to nepokryje celé 

kredity, ktoré školy potrebujú. Ale je to riešenie, ako 

využiť peniaze z tých prenájmov. 

 

 Toto je riešenie, ako využijeme peniaze z tých 

prenájmov, že pôjdu presne do tej školy, ktorá priestory 

prenajíma. A škole to určite zčasti pomôže, nevykryje to 

všetko. Preto riaditelia naozaj veľmi zvažujú komu uznajú 

teraz tieto kreditové príplatky a komu nie. Ďakujem. 

 

 

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

 Ja vám vysvetlím, teraz riaditelia to vedia. My sme 

toto riešili, staré kredity, čiže dobiehajú. Tieto staré 

kredity budú dobiehať ešte dva roky. Čiže, ja som vám to 

vtedy všetko vysvetľovala podrobne, nechcem sa opakovať, že 

akým spôsobom vtedy boli prijaté kredity, že bol zákon 

ktorý to povoľoval. Na druhý rok zákon zrušili, štát nedal 

peniaze na pokrytie týchto, ale bohužiaľ v zmysle toho 

zákona tých 6 rokov tí učitelia majú na tie kredity nárok. 

Majú na ne nárok, čiže my sme povinní tieto kredity, aj 

pani riaditeľky ako štatutári sú povinné tieto kredity 

učiteľom doplácať. 

 S faktickou, pán poslanec Bartoš.  
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Poslanec Ing. L. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len povedať aj 

pánovi poslancovi Zajacovi, že nejde o túto Pandorínnu 

skrinku v tom zmysle, že v materiáli je, poskytnúť finančné 

prostriedky bude možné len do výšky príjmov z prenájmu 

každej školy, čo zase pani poslankyňa Sekáčová potvrdila, 

že to nebude postačovať, ale je tam určité obmedzenie. 

Bohužiaľ, našťastie; je to relatívne. 

 

 

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

     Je tam obmedzenie a je to riešenie, to je to riešenie, 

že tie školy dostávajú peniaze za tie prenájmy sem a že 

takýmto spôsobom vlastne my týmto školám ako keby tie 

peniaze, ako keby sme mali uznesenie, že tie peniaze ktoré 

vyberú a zostávajú u ich, je to iné. Ale takýmto spôsobom 

my vlastne vraciame určitým spôsobom tieto peniaze, ktoré 

oni v tých školách za tie prenájmy vyberú, im naspäť na 

tieto kreditové.  

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Ja rozumiem tomu obľúbenému športu v tomto 

zastupiteľstve, že kopnúť si do Zajaca, pán Bartoš, ale bod 

C žiada zapracovať finančné prostriedky účelové na úhradu 

kreditových príplatkov pre roky 2015 a 2016 do návrhu 

rozpočtu pre príslušné roky. Čiže tu už je návrh, ktorý 

nehovorí o tom, že by sme mali tieto príspevky dávať 

z prenájmov.  

 

 Som za to, aby sa tieto veci dávali z tých prenájmov 

a ak je to známy, konečný počet kreditov. To znamená, platí 

to čo hovoríte a nemení sa, lebo tí riaditelia podľa 
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legislatívy už by nemali uzatvárať nové zmluvy, nemali ich 

ponúkať, nemali by tieto veci robiť. Čiže tu by už malo byť 

známe, koľko ešte do roku 2016 by mali dostať na kredity 

a chýba im z toho príspevku od štátu. A mali by sme sa 

pokúsiť túto sumu nájsť. Najlepšie z mimorozpočtových 

zdrojov.  

 Mne sa páči myšlienka, prenajať a tieto veci z tých 

prenájmov im vrátiť, čo sa uplatňuje na rok 2014. 

 

 

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 : 

 Ja by som len chcela zareagovať na vaše slová, pani 

starostka, že to čo si školy prenájmu im vrátite  naspäť.     

     

     Nevraciate to školám naspäť, vraciate to súkromným 

osobám, pretože to čo prenajímajú školy je majetok štátu 

nie tých učiteľov. Takže, keď je to v prenájme tá budova, 

tieto financie by sa mali vrátiť spätne na rekonštrukciu 

škôl, si myslím, pretože sú v strašnom stave. Pozrite sa do 

tých tried, v akých sa deti učia. To by mal byť náš 

prvoradý cieľ, a nie vyplácanie kreditov učiteľov. Na toto 

mali myslieť riaditeľky, keď tie kredity povoľovali všetkým 

učiteľom bez rozdielu. Samozrejme, keď sa to vyplácalo, 

prečo nie. 

 

 Ale nikto nemyslel na to, z čoho a budú tieto kredity 

vyplácať?  

 

 A teraz, keď je to najviac na Majerníkovej 62, tam 

dali pomaly všetkým učiteľkám kredity, aj tým čo sú 



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

132 

v dôchodku, to si povedzme otvorene. A teraz sú to 

neskutočné platy a my to budeme stále financovať za ne  

 

 Prečo sa vtedy pani riaditeľky nespýtali, môžeme dať 

všetkým, bude to stačiť na financovanie školy? Nepýtali sa. 

 

     A teraz, keď máme mať nejaké financie z prenajímania 

škôl, ktoré by sme mali dať pre využitie všetkých, dáme to 

učiteľom? Nehnevajte sa, ale to nie je vôbec fér. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Pani poslankyňa, je to čiastočné. Ja už som 

hovorila, riaditeľky vtedy neporušili zákon. My musíme tým 

školám pomôcť, sú to naše školy. Čiže pomáhame im takouto 

formou. My sme zriadili fond a z tohto fondu. My sme 

vymenili na všetkých školách, už sa opakujem, okná na 

škôlkach. Ideme postupne ďalej, chceme ďalej zatepľovať, 

chceme strechy vymieňať. Čiže my určite tie školy nechceme 

nechať tak. Opakujem sa, eurofondy na takéto veci nesmieme 

čerpať, čo je nám ľúto, takže musíme to riešiť takouto 

formou, že musíme tým školám pomáhať my, aby boli normálne 

funkčné, lebo tam chodia naše deti, naše vnúčatá. 

 Pán poslanec Martinický, s faktickou. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja mám dve otázky:  

     Jedna vec, že či majú tieto školy aspoň trochu 

zrovnateľné možnosti prenajímania priestorov, keď takýmto 

spôsobom sa majú dopĺňať tie kredity? 

 

     A druhá otázka: Ja súhlasím s tým, že riaditeľka 

nemohla vedieť, že proste vláda, ktorá jeden rok schváli 

nejaký systém že ho na druhý rok ho zruší.  
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 Tak ak mi môžete dať, by som poprosil v informácii, 

v ktorom roku ktorá vláda to schválila a ktorá to zrušila? 

Aspoň rok by ma zaujímal; to sa dá zistiť.   

     (Poznámka: Je to v materiáli.) 

 

 

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

 Je to v materiáli, keď si prečítate; nepleťme teraz 

vlády z roku neviem akého. 

 

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

 Ďakujem. Keď je to v materiáli, pozriem sa na to. 

Prehliadol som to. Ďakujem. 

 

 

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

 S faktickou, pán poslanec Buzáš. 

  

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Ďakujem. Tvrdili ste, pani starostka, že žiaden zákon 

nebol porušený. Mne tu našuškali, že minimálne zákon 

o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý priamo zakazuje vyplácať 

nekryté peniaze. Keďže tieto kredity neboli ničím kryté 

a boli vyplácané tak nejaké minimálne toto podozrenie, že 

niečo bolo; 

 

 

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

 Kto vám pošepol? Pán Sedlák? Kto to povedal?  

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

     To som povedal niekoľkokrát: Ak vy odpoviete na 

otázky, ktoré vám 3 roky toto zastupiteľstvo kladie, na 

všetky otázky vám hneď odpoviem. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán 

poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Buzáš, s faktickou. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Ďakujem. 

 

 

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

 Je ešte niekto prihlásený do diskusie? Nikto. 

 Ukončujem diskusiu. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Prvý prišiel návrh na doplnenie uznesenia od pána 

Marcela Zajaca - návrh doplnenia v bode B: 

 Žiada starostku pripraviť a do najbližších komisií 

a na najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva 

predložiť komplexný materiál na riešenie aktuálnych 

problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves vyplývajúcich z kontroly miestnej 

kontrolórky „základné školy nedokážu pokryť svoje výdavky 

z normatívov“. 

 Po prvé, s dlhodobým 5-ročným výhľadom. 

     A po druhé, na budúci rok, a to tak, aby návrh bol 

zahrnutý v bežných výdavkoch mestskej časti na rok 2015. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             20 poslancov.  

 Za:                   12 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             8 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á   

 Teraz budeme hlasovať o návrhu ako celku tak ako je 

v materiáli, plus ten doplnok čo sme schválili. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s ú h l a s í  

s navrhovaným riešením poukázať časť finančných 

prostriedkov (príjmy) z prenájmov nebytových priestorov 

v objektoch škôl, každej škole ako účelové finančné 

prostriedky na úhradu uznaných kreditových príplatkov 

získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 2009 a 2010, 

a to na základe žiadosti riaditeľky školy vyčíslených vždy 

štvrťročne za obdobie od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2016. 

Poskytnúť finančné prostriedky bude možné len do výšky 

príjmov z prenájmu každej školy. 

 

     po B. s c h v a ľ u j e 

použitie finančných prostriedkov (účelových) na úhradu z 

kreditových príplatkov z prebytku schváleného rozpočtu na 

rok 2014. 

 

     po C. ž i a d a  
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zapracovať finančné prostriedky (účelové) na úhradu 

kreditových príplatkov pre roky 2015 a 2016 do návrhu 

rozpočtu pre príslušné roky. 

 

 po D. s p l n o m o c ň u j e 

starostku v predmetnej veci konať. 

Termín: 30. 9. 2014. 

 

 

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

 Hlasujeme ako celok s doplnením.  

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Prítomní:              20 poslancov. 

 Za:                     8 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:             11 

 Nehlasoval:             1 

 Konštatujem, že tento návrh riešenia, bohužiaľ, 

neprešiel  

 Teraz by sme sa vrátili, nakoľko tu vidím pani 

Allárovú; takže vrátili by sme sa k bodu 12a. 

 

 

BOD 12a: 

Informácia o synchronizovanom plávaní. 

 

 

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

 Poprosím o úvodné slovo. 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne.  
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     Vážená pani starostka, vážení kolegovia, dostali sme 

na stôl list od klubu synchronizovaného plávania, podpísaný 

pani Allárovou. Jedná sa o klub s veľmi dlhou tradíciou 

v Karlovej Vsi, ktorý vykonal tu veľký kus užitočnej práce. 

Pracuje s mládežou, s dievčatami Karlovej Vsi. Vychoval 

množstvo vynikajúcich reprezentantiek, ktoré reprezentujú 

nielen Karlovu Ves ale aj Slovensko na majstrovstvách 

sveta, dokonca ale aj na Olympiáde. 

 

 Tento klub sa cíti že má vážne problémy, pretože 

prišiel v tomto školskom roku o jednu pätinu z toho mála čo 

má v tomto roku, o jednu tretinu tréningového času. A prosí 

nás, aby sme sa nejako s touto situáciou vysporiadali, 

pretože dokonca mu hrozí, že ak sa tento problém nevyrieši, 

že tento klub zanikne. 

 

 Chcela by som pripomenúť, že pri množstve problémov, 

s ktorými sa stretávame na bazéne a v Karloveskom športovom 

klube, klub synchronizovaného plávania pani Allárovej si 

plní všetky povinnosti voči Karloveskému športovému klubu 

alebo voči mestskej časti zodpovedne a včas. 

 

 A ešte by som chcela upozorniť na to, že klub 

synchronizovaného plávania má v Karlovej Vsi domovský bazén 

a funguje od počiatku, od otvorenia nášho školského bazéna, 

v tomto bazéne. Takže prosila by som, aby ste vypočuli pani 

Allárovú, aby ste tieto skutočností pri posudzovaní tejto 

situácie, zohľadnili. Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Ja poprosím pani Allárovú.  

     V zmysle rokovacieho poriadku máte 5 minút. 

 



 
 
 
                                                                 Zápisnica z 26. MiZ  MČ B-Karlova Ves 23.9.2014 

138 

 

Helena  A l l á r o v á, Levárska 7: 

     Ďakujem pekne. Pani starostka a osadenstvo, prišli sme 

sem, lebo sme utrpeli veľkú krízu. Ako ste sa mohli dočítať 

z dodaného materiálu, sme v Karlovej Vsi od roku 1995, kedy 

sme trénovali na bazéne denne 4 – 5 hodín denne, čo 

predstavovalo týždenne 20 hodín. Postupom času ako vznikali 

a prichádzali nové kluby na plaváreň, tak sme stále 

ustupovali týmto klubom. Čiže stále sme to znižovali 

každoročne, až sme sa dostali na hranicu 5 hodín týždenne.  

 

 Tým chcem povedať, že tých 5 hodín týždenne to nie je 

všetko, čo odtrénujeme, pretože za 5 hodín týždenne sa nedá 

vychovať ani rezentantka, ani len slušne podaný výkon tých 

akvabeliek. Tak sme si zriadili také, že trénujeme mimo 

Bratislavy. Často chodievame do Šale, kde je 50 m bazén 

alebo do Senca, kde tréningy robíme v sobotu a v nedeľu. 

Dievčatá, tie ktoré sa dostanú do reprezentácie tie trénujú 

navyše ešte aj ráno. To znamená, že v utorok a v piatok 

chodia si odplávať pred školou povinné tréningy.  

 

 Takže z toho vyplýva, že skutočne tých 5 hodín nám 

nestačí na to, aby sme my mohli úspešne robiť tréningy 

a vychovávať tieto naše dievčatá. Máme aj krúžok 

synchronizovaného plávania, ktorý vznikol na žiadosť 

rodičov, pretože nie každé dievča je schopné robiť 

vrcholový šport. Vyšli sme im v ústrety. 

 

 Takže nechápem teraz prečo, keď sme dostali rozvrh 

hodín nám bol skrátený o túto jednu hodinu a nahradený iným 

klubom?   

     A tento klub vlani mal dve hodiny a tento rok mu boli 

poskytnuté tri.  

     Toto jediné nechápem, ktorý nás nahradil. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Ďakujem. 

 Ja by som teraz poprosila pani Osrmanovú alebo pána 

Kašubu, neviem, ktorý chcete, aby ste vysvetlili ako to je, 

že bazén máme jeden, subjektov máme veľmi veľa. A my už 

vieme z minulého roku, že sa to veľmi ťažko rozdeľovalo. 

Začalo sa plávať neskoro, lebo kluby sa nedohodli. Tento 

rok sme chceli tomu predísť. Som povedala, aby do 31. 8. sa 

kluby dohodli, aby sa mohlo začať plávať. Ale pani 

Osrmanová mala všetko na starosti, takže poprosím, aby ste 

vysvetlili. 

 

 Ešte možno najprv pani poslankyňa Hulajová, nech sa 

páči s faktickou.  

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

     Možno to pani Osrmanová s pánom Kašubom vyriešia, lebo 

ja som sa chcela opýtať, kto vlastne robí ten rozvrh, lebo 

tu v tomto materiáli nie je tu napísané; že kto o tom 

rozhodol ako je urobený ten rozvrh? 

 

 

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

 Každoročne má na starosti rozvrh bazéna pani Osmenová.  

    Minulý rok to boli veľmi ťažké boje, pretože tam je 

problém toho. My piatok máme voľné, pani Allárová vie, sme 

jej ponúkali. Ráno môžu ísť, v sobotu a v nedeľu môžu ísť. 

Ale tam je problém hodiny, tých najlepších hodín, ktoré 

chcú všetky subjekty. Pani Osrmanová hľadala nejaký 

kompromis, aby boli všetky kluby, ktoré vlastne sú, nejakým 

spôsobom uspokojené. Bolo im niečo odobraté a tak všetky 

kluby sú tak čiastočne nespokojné. Čiže možno by bolo 

najlepšie, aby pani Osrmanová povedala. 
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Mgr. Eva O s r m a n o v á, referát podnikateľských 

činností, obchodných služieb a nebytových priestorov: 

     O bazén malo záujem 7 subjektov na prenájom s tým, že 

ako pani starostka hovorila, každý má záujem iba o tie 

frekventované časy, ktoré sú od 17.00 – 20.00 hod.  

 

     Vzhľadom na to, že je to 7 subjektov, nedá sa vyhovieť 

požiadavke každému jednému subjektu v časoch, ani v dňoch. 

To znamená, pani Allárová žiadala o 5 hodín, bolo jej 

v prvotnej fáze vyhovené 4 hodiny. Potom, ako sa ona 

ozvala, že jej nevyhovujú 4 hodiny, že to je málo pre ňu, 

hľadali sme ďalšie riešenie s tým, že som oslovila ďalší 

klub, ktorý by pani Allárovej vyhovoval v tom čase. Po 

dohode s pani Allárovou, že by to bola polovica bazéna, aby 

mali ten plný počet hodín, tých 5 hodín.  

 

 V tom čase bola taká dohoda, že áno vyhovuje to pol 

bazéna s tým, že ja neviem, po dvoch týždňoch, alebo neviem 

presne, pani Allárová povedala, že jej to nevyhovuje. 

A v tom čase už ten rozvrh bol v podstate dohodnutý aj 

s tými ostatnými subjektmi. 

 

 

 Ďalšia alternatíva prichádzala do úvahy, neviem, či to 

bola streda alebo ktorý deň, bola tam pol hodina voľného 

s tým, že by pani Allárová mala jeden a pol hodiny celý 

bazén ešte navyše a potom by mala ešte polovicu s týmto 

subjektom. Toto zase nevyhovovalo pani Allárovej, lebo 

neviem, či sa nevedia dostaviť tie cvičenky práve na ten 

čas. To sú také špecifiká, že to sa nedá akceptovať každé 

jedno špecifikum pre každý jeden subjekt.  

 

 Pani Allárová spomínala nejaký nový subjekt KVŠ. Oni 

sú tiež Karlovešťania, oni sú tiež medailisti, majú tiež 
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veľmi širokú členskú základňu. Píše sa tu, že ako jedinému 

subjektu sme odobrali tréningové hodiny, čo nie je pravda. 

Každý jeden subjekt, nebolo mu vyhovené presne v tom počte 

hodín. Ak sa malo vyhovieť každému, nedalo sa to urobiť, 

lebo pôvodné žiadosti, ktoré sa na začiatku školského roka 

dávali, sa prekrývali. To nebolo tak, že bola dohoda 

subjektov, že my máme teraz tu; prekrývalo sa to, 

kolidovali tie časy spolu. 

     Takže asi preto sa to rozhodlo takto.  

 

     Tá komunikácia s pani Allárovou prebieha, čiže my sme 

sa snažili vyriešiť ten problém tej hodiny, čo sa odobralo 

na začiatku.  

 

 

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, už tu odznelo; chcela som sa 

spýtať ohľadom toho KVŠ Oceán, kto to je? A keď sú to 

Karlovešťania, prečo tu nie je napísané „Karlova Ves“ ale 

Bratislava? To je jedna vec.  

 

 A druhá vec, kde trénovali doteraz keď o nich nič 

neviem? Teda aspoň za 4 roky som o nich absolútne nič 

nepočula. A zrazu tuná majú vyhradený čas, pomaly 

lukratívny, na úkor niekoho čo tu trénuje roky rokúce. Ja 

si myslím, že keď sa zostavuje takýto zoznam, v prvom rade 

by sa malo prihliadať na tých, ktorí sú v prvom rade 

Karlovešťania, v druhom rade už majú dlhoročnú skúsenosť 

a dlhé roky tam trénujú a nie na úkor niekoho, kto je nový 

a kladie si už vysoké nároky.  
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     Takže by ma zaujímalo; kto je ten subjekt, koľko ľudí 

tvorí z Karlovej Vsi a kto vlastne ho vedie ten klub? 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím, pána Kašubu alebo pani Osrmanovú, 

aby povedali o tom subjekte.  

 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á, referát podnikateľských 

činností, obchodných služieb a nebytových priestorov: 

 Klub vodných športov je KVŠ Bratislava. Sídlo má na 

Donnerovej ulici. Členskú základňu majú; počty vám teraz 

neviem povedať z hlavy, pretože si to nepamätám. Ale mám 

zoznam k dispozoícii, keby ste chceli nahliadnuť.  

 

 Prečo nemajú v názve „Karlova Ves“, to netuším. Ale aj 

viaceré subjekty nemajú napísané v názve subjektu Karlova 

Ves. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja vám poviem, aby to nevyznelo, že sme sa 

tomu nevenovali. Ja som sa s pani Allárovou aj osobne sme 

sa stretli, hľadali sme riešenie. Je pravda, že pani 

Allárová už dala prísľub pani Osrmanovej, že súhlasí. Každý 

musel s niečím ustúpiť. Už potom bolo dohodnuté, na základe 

toho sa urobili zmluvy všetkým subjektom. Všetky subjekty 

už boli týmto spôsobom uzrozumené. Bazén sme delili, tú 

hodinu, nezobrala sa celá, dalo sa jednému subjektu pol 

bazénu, druhému pol bazénu. Je pravda, že ona má špecifiká, 

preto akvabely musia mať kľudnú vodu. Čiže nemôže tam ísť 

nejaký šport, ktorý tú vodu rozbúra. Čiže aj v tomto má 

problém. My sme do detailov všetko prebrali.  
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     Ja viem, že to je veľmi ťažká situácia.  

     My sme už dali všetky deti, ktoré tento plavebný 

subjekt má a ktorý nemá Karlovešťanov, okamžite. Všetky 

subjekty majú naše karloveské deti, prezisťovali sme 

adresy, čiže nie je to ta, že pani Osrmanová sa tomu 

nevenovala. Venovala sa tomu, so všetkými klubmi sa 

stretla. Povedala: ste rozumní ľudia, spravme nejaké 

ústupky. V piatok poobede nikto nechce, v sobotu nikto 

nechce, v nedeľu nikto nechce.  

 

 Takže ja by som bola najradšej aby tie subjekty 

nejakým spôsobom sa dohodli. Bola to vec dohody. Pani 

Allárová, keď ste povedali pani Osrmanovej že súhlasíte, 

tak ja som bola najšťastnejšia, že všetky subjekty 

súhlasili. Takže ja som určite za, aby sme hľadali nejakú 

cestu. Máme jeden bazén, čiže to musíme cestou nejakej 

takejto dohody.  

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Čahojová.  

 Počkajte, ešte chcela najprv sl. Allárová, a potom. 

Nech sa páči.    

 

 

Sl. A l l á r o v á : 

 Ak teda by som ja mohla ešte do toho trochu zasiahnuť, 

tak rada by som povedala, že tak ako je napísané, ten 

rozvrh hodín sme dostali 8. 8., kde bolo napísané, že 

dostávame 4 hodiny. Takže tie prvé 4 hodiny že nám zobrali 

jednu, nebolo s nami vôbec prejednané. Až potom následne; 

v podstate to bolo ešte dovolenkové obdobie. 

 

 Čiže my sme mohli na to zareagovať až začiatkom 

septembra; neboli sme tu prítomné. A teda my sme vyšli 

v ústrety s tým, že sme ochotní sa deliť s tým klubom, že 

by sme to skúsili na polovičku. Ale za prvé, ja som ani 

netušila, že to je plutvové plávanie, čo je pre nás 
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neakceptovateľné. Lebo mám tu aj videonahrávku, kde 

akvabela cvičí na kraji, ona potrebuje kľudnú hladinu 

a vedľa pláva delfinár, čo je v tom bazéne úplne vlnobitie.  

 

 Boli sme ochotní teda poriešiť túto situáciu.  

     A chcela by som povedať, že roky, roky vychádzame 

všetkým v ústrety. To nielen teraz tomu prvému oddielu, 

ktorému sme ustúpili. Ale tak ako mamina povedala, že za 

tých 10 rokov čo tu trénujeme, tak sme ustúpili všetkým 

objektom z 20 hodín na 5 hodín. A nie sme taký oddiel, 

ktorý by sa staval k tomu, že nechceme ustúpiť, nie sme 

ochotní prijímať nejaké ústupky, ale toto je naozaj, ako je 

napísané v tejto správe, „likvidačné“. 

 

 A potom v neposlednej rade sme sa vždy stretli so 

všetkými trénermi, veľmi ochotní boli, a za posledné roky 

tam sú veľmi arogantní ľudia na tom bazéne, spolu s týmto 

oddielom. Minulý rok sme sa striedali, tí ľudia nevedia 

pozdraviť. Ten tréner toho oddielu príde na bazén o 15 

minút skôr, nevie pozdraviť, začne si tam naťahovať dráhy, 

vykrikovať po nás, tak neviem. 

 

 A do dnešného dňa alebo po minulé roky, keď tam boli 

stabilné tie subjekty, sme tam vychádzali slušne. Od 

minulého roku, čo tam je nejaký krúžok plávania, ďalší 

arogantní ľudia. Neviem, tá slušnosť sa pomaly vytráca 

z toho bazéna.  

 

 

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

 Áno, ja musím povedať, že pani Allárová má všetko 

vzorne zaplatené dopredu, všetko, všetko. Aj tieto veci sme 

sa snažili. My sme sa dokonca, ten klub ktorý neplatil, mal 

problémy, mu povedali, že keď nebude platiť, nebude 

predĺžená zmluva. A on v ten deň doplatil. To sú problémy, 
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ktorými sa denno-denne zaoberáme a hľadáme nejakým spôsobom 

takú zlatú strednú cestu. Takže je na vás ako sa 

rozhodnete. Sú to všetko kluby ktoré majú 86 medailí, ale 

nechceme nikomu ublížiť.  

 

     Je pravda, pani Allárová, keď tam pred 20 rokmi došla, 

tak ona tam ten motor kupovala, keď boli problémy čističku. 

Čiže sú to veci; a všetko toto treba riešiť nejakým 

spôsobom. Tie hodiny všetkých subjektov sa prekrývali, 

všetky chcú tú istú hodinu na každý deň. V piatok nechce 

nikto. Čiže je treba rozhodnúť, ktorý subjekt ktorý deň 

bude mať.  

 Nech sa páči s faktickou, pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som len podotknúť, že 

keď klub pani Allárovej sa tak veľmi slušne správa k našim 

deťom a k mestskej časti plní si svoje záväzky včas; možno 

ako prvý na bazéne, tak by som sa chcela spýtať: Prečo naša 

mestská časť sa nespráva slušne k tomuto klubu 

a nezachováva jej tie hodiny, ktoré doteraz ešte ústretovo 

uvoľnila miesto pre iné kluby v bazéne, z pôvodných 20 

hodín na 5 hodín? Prečo jej ako prvej neboli ponúknuté 

hodiny na bazéne? To je moja prvá otázka.  

 

 A moja druhá otázka je, že veľmi by ma zaujímalo, že 

tí ktorí majú už dohodnutý nájom na bazén, či nie sú medzi 

nimi také subjekty, ktoré nemajú vyrovnané svoje záväzky 

voči mestskej časti Karlova Ves. To znamená, vieme že sú 

tam problematické kluby, ktoré svoje záväzky neuhrádzajú 

a ani nejavia veľkú vôľu ich uhradiť. 

 

 Mňa by teda zaujímalo, pani kontrolórka asi bude 

vedieť k tomu niečo povedať, lebo bazén kontrolovala. 
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Vieme, koho myslíme všetci, či ten dotyčný klub má už svoje 

záväzky vysporiadané. Nemôžeme uprednostňovať tých, ktorí 

sú neporiadni na úkor tých ktorí všetko dodržujú. 

 

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

 Neviem, koho teraz myslíte? 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Myslím klub vodného póla.  

 

 

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

 Dobre. Nech sa páči, pani Osrmanová alebo pán Kašuba, 

odpovedzte na tieto otázky. 

 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á, referát podnikateľských 

činností, obchodných služieb a nebytových priestorov: 

     Viaceré kluby mali trošku problém s platovou 

disciplínou. Klub, ktorý do konca školského roku nemal 

vysporiadané nájomné sme ho oslovili s tým, že mu 

neuzavrieme zmluvu na ďalší školský rok. Ten nebol vôbec 

uprednostnený, tomu sa skrátil požadovaný čas. Neviem teraz 

presne o koľko hodín, ale o dosť. 

 

 Žiadny z klubov nie je taký v tomto čase, ktorý by 

nemal za minulý školský rok niečo neuhradené. To bolo 

kontrolované ešte predtým ako sa začalo rokovať 

o žiadostiach. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

     Teraz má faktickú poznámku pani poslankyňa Hulajová; 

nech sa páči.    
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Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

     Ja som v podstate sa chcela spýtať niečo podobné, ako 

pani Čahojová. Ja som sa chcela spýtať, ktoré to boli 

kluby, pretože ja si myslím, že ak bol nejaký klub ktorý 

neplatil a zaplatil to na poslednú chvíľu, tak potom by 

bolo treba tento klub znevýhodniť v prospech niekoho kto 

skutočne platí; ak je to tak.  

 

 Alebo potom možno ďalšia alternatíva by bola taká, že 

by sa stretli tie kluby ktorých sa to dotýka u pani 

Osrmanovej, alebo aj so  športovým klubom prípadne 

a prebrali by to tak, že možno nejako cyklicky že každý 

štvrtý piatok by tam ostal jeden, čiže aby sa aj tie piatky 

zahrnuli. Lebo ja chápem, že ten bazén nie je voľný, a to 

by som videla ako ústretové riešenie.  

 

 Čiže ja iba teraz hovorím, že možno by sa to dalo 

nejako tak cyklicky vyriešiť, že v piatok alebo v sobotu by 

si zobral raz za 4 týždne jeden klub, raz za 4 týždne 

druhý, potom tretí a nikto by nebol v tomto smere úplne 

odpísaný. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Tiež som myslel na túto možnosť. Určite sa to 

dá vyriešiť týmto spôsobom a bude to aj prispenie k tomu, 

aby ste mali viacej hodín v podstate. 

 Pán poslanec Labuda, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. No, ja som člen športovej komisie, aj som 

člen Rady Karloveského športového klubu. A tiež som veľmi 

nepríjemne prekvapený, keď prvýkrát tu vidím, že je tu 

nejaký KVŠ Oceán Bratislava; vôbec neviem čo to je, kto to 
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je. Neviem. A prečo pani Osrmanová robí tento rozvrh 

a prečo ho nerobí aj pán Valiga? Neviem, nerozumiem tomu už 

vôbec. Takže ma to prekvapuje, že ako člen Rady KŠK vôbec 

neviem čo toto je za subjekt. Veď my by sme sa mali k tomu 

vyjadrovať. Neviem, ako sa k tomu vyjadria ostatní. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem. Ja myslím, že nemusí byť každý klub ktorý je 

v Karlovej Vsi členom KŠK na jednej strane. Na druhej 

strane každý si môže požiadať o nejaké hodiny v bazéne. 

Takže to je také diskriminačné, by som povedal až. Dobre. 

     Pani poslankyňa Hladká, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. No, ja som vôbec doteraz nedostala 

odpoveď na moju otázku: Kto menovite vlastní klub Oceán 

Bratislava alebo ho prevádzkuje, to mi je jedno? Meno toho 

človeka potrebujem; to je jedna vec.  

 

     Pani starostka tu uviedla, že prinášajú medaily 

športovci, áno, ale podľa mňa, nepamätám si že by nejaký 

klub, ktorý pláva s plutvami priniesol medaily. To je jedna 

vec. 

 

     A uprednostňovať ho na úkor klubu, ktorý tu má už 

nejakú preverenú tradíciu, tak nehnevajte sa, to sa mi zdá 

absolútne smiešne a neprofesionálne z hľadiska mestskej 

časti. Vôbec nechápem, ako si toto môže dovoliť nejaký 

klub, ak sa to vôbec tak dá nazvať, plávanie s plutvami. To 

mi skôr pripadá ako nejaká svoje oddychová zábavka a na 

úkor niekoho. To je jedna vec. 
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 Za ďalšie; pýtam sa znova, kde sa zobral tento klub 

a kde doteraz trénoval, keď na úkor klubu, ktorý tu je 

niekoľko rokov dostal tu hodiny? Áno, ako vy uvádzate pán 

zástupca, nemusí byť členom KŠK. Dobre, nemusí. Ale prečo 

potom dostáva pomaly také isté pravidlá ako niekto iný, kto 

je členom KŠK. V prvom rade si myslím, že by mali byť 

uprednostnení tí, ktorí sú členmi KŠK a sú našimi občanmi. 

Ale o tomto klube nevieme absolútne nič. 

  

 Takže ešte raz sa pýtam: Kto je vedúci tohto klubu 

a odkiaľ sú títo členovia? Či sú Karlovešťania? Ďakujem. 

 A chcem tie mená naozaj na papieri. Ďakujem.    

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, vie niekto kto je šéfom toho klubu? 

 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á : 

 Mgr. Bartáky podpisuje zmluvu ako štatutár.  

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Je z Karlovej Vsi?  

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á : 

 Neviem, nekontrolovala som jeho pobyt. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán JUDr. Kašuba, neviete o nich viac? 

 

 

JUDr. Ľ. K a š u b a, legislatívno-právne oddelenie: 

     Sídlo: Donnerova. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 To je domáca adresa zrejme toho vedúceho klubu. Ináč 

plutvové plávanie to je zdravý šport, áno. To sa pláva aj 

v bazéne. 

 Pán poslanec Kadnár má teraz slovo; nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel povedať toľko 

k Allárovým, sú to odborníčky vo svojom fachu a robia 

naozaj veľmi dobrú prácu. A my by sme naozaj mohli vytvoriť 

v Karlovej Vsi bázu takéhoto synchronizovaného plávania, 

trošku to pozdvihnúť až na úroveň mestskej časti, ale 

bohužiaľ sa to nestane, lebo nie je záujem. A treba ďakovať 

aj za tých rodičov, ktorí tam majú deti.   

 

 Treba si ale možno urobiť nejaké pravidlá, že ako 

budeme tie kluby púšťať do toho bazéna. Lebo keď sa ešte 

prihlási ďalších 9 subjektov, tak každý bude mať 20 minút 

za týždeň a nikto nebude môcť trénovať, a žiadna kvalita 

toho tréningu nebude.  

 

 Čiže, za prvé, bolo by treba určiť pravidlá výberu 

toho, či vôbec tam ten subjekt pustíme alebo nie, lebo 

v každom subjekte je niekto Karlovešťan, alebo tréner, 

alebo dieťa. Ale treba si už teraz povedať pravidlá, či 

vôbec ďalší subjekt do toho bazéna pustíme. Lebo keď tam 

pustíme, ochudobníme ostatných a tým odoberáme tie 

tréningové podmienky, a tým pádom aj ten tréningový proces 

stojí za „figu“.  

 

      A keď môžem ja z vlastnej skúsenosti povedať, som na 

plavárni na Pasienkoch veľmi blízko toho a viem, že keď 

začína nová sezóna, tak vedúci tej plavárne automaticky 
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oslovuje tých, ktorí sú tam najdlhšie: Aké hodiny chcete, 

kedy to chcete? A normálne má urobený postup a postupne ide 

dole. Až čo ostane, tak to si môžu prenajať nejaké 

začínajúce kluby alebo hocikto.    

 

 Čiže v prvom rade si treba určiť pravidlá, aké 

subjekty tam budú chodiť a koľko ich tam bude chodiť? 

A potom priberať nových. A tento klub nie je členom KŠK. 

Takže to je také na zváženie, že či má mať veľa, málo, či 

má mať tie dobré hodiny alebo nemá mať. Takže môj 

príspevok. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Inf. F. K o n í k : 

 Ďakujem. No, pokiaľ dobre viem, tak tie hodiny 

poobede, v mimovyučovacom čase spravuje KŠK, takže on si 

musí vytvoriť nejaké pravidlá. To je taký názor.  

 Nech sa páči, pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Ďakujem. Chcel som na vás, pán zástupca, áno, každý si 

môže podať žiadosť, ale to neznamená, že každému bude 

v plnej miere vyhovené alebo všetkým ukrátené rovnako. Čiže 

nejaký ten rebríček, určite poradovník treba stanoviť.  

 

     A chcel som sa ešte spýtať na otázku, ktorú položila 

pani Čahojová, že kto je neplatič?  

     Dostala odpoveď, že k minulému roku už nie je žiadny 

neplatič. Ale existuje nejaký neplatič k polroku, alebo 

žiadny, alebo resp. k 8. mesiacu. Majú všetci vyrovnané tie 

pohľadávky k polroku, alebo k augustu?  

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á :  

 V školskom roku myslíte? 
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Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Áno teraz, v tomto roku. Polrok končil 30. 6. 

kalendárny. 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á : 

 Zmluvy sa uzatvárajú na školské roky.  

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Dobre. Ja sa pýtam, či je nejaký neplatič k 30. 6. 

2014? 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á  

 Nie. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

     Nie je? Ani k 30. 8. 2014? 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á : 

 Nie je, určite nie.   

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Čiže všetci majú vyrovnané svoje pohľadávky? 

 

Mgr. Eva  O s r m a n o v á : 

     Áno. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

     Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Jednak súhlasím s pánom poslancom Kadnárom, 

že by bolo treba pripraviť a aj nejakým spôsobom asi 

zverejniť jasné pravidlá, podľa ktorých sa to robí. 

 

 Druhá vec je, že sa mi vidí a chcel by som sa na 

nejakú doplňujúcu informáciu opýtať: Bolo povedané, že 

všetkým sa niečo zobralo. No, to znamená, minulý rok to 

fungovalo, všetkým sa zobralo a zrazu to nefunguje. To 

znamená, ak sa zobralo všetkým ktorým to minulý rok 

fungovalo, tak asi sa to zobralo v prospech niekoho, komu 

sa to všetkým zobrané pridalo. Tak pravdepodobne by bolo 

dobré dať nejaké jasné zdôvodnenie, prečo, komu, a na 

základe akých princípov sa to zobralo a niekomu pridalo? 

Ďakujem.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Nech sa páči s faktickou, pani poslankyňa 

Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja chcem reagovať faktickou na vaše 

vystúpenie, pán vicestarosta Koník. Vy ste povedali, že 

plutvové plávanie je zdravý šport. No, ja by som s tým 

určite nepolemizovala, ale ja sa chcem opýtať; či je 

plutvové plávanie zdravé pre náš bazén? 

 

 Všetci vieme, že my nemáme klasický, štandardný bazén, 

ale máme bazén školský. Ak si dobre spomínate, najmä tí čo 

sú tu už dlhšie, že boli v minulosti problémy s plutvovým 

plávaním, lebo sa nejakým spôsobom poškodzovalo; ja už si 

nepamätám čo, nejaké fólie, skutočne si nepamätám. Ale 

pamätám si, že aj pani riaditeľka, keď sme raz mali 
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spoločnú komisiu spomínala, že s plutvovým plávaním mala 

v bazéne vždy najväčšie problémy, lebo tam vznikali nejaké 

škody. Čiže ja by som aj nad týmto sa zamyslela; my máme 

naozaj bazén neštandardných rozmerov a parametrov. Takže 

toľko. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Chcel by som odpovedať na to plutvové plávanie, že to 

je predovšetkým adrenalínový šport na jednej strane. Na 

druhej strane v zimnom a jarnom období sa dá trénovať iba 

v bazéne, preto tam idú do toho bazénu. Neviem o tom, že by 

plutvovým plávaním vznikali nejaké škody. Škoda, že tu nie 

je J. Kadnár, možno by vám povedal, či na Pasienkoch 

vznikajú nejaké škody, keď tam plávajú s plutvami a dokonca 

s bombami, s potápačskými prístrojmi tam chodia plávať, 

o čom viem.   

 

 

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

 Je pravda, na toto sme boli upozornení, aj vieme sami 

keď sme videli plutvové plávanie a boli zhrození. Preto oni 

majú zakázané tie nejaké špeciálne plutvy, oni majú iba 

takéto. Je rozdiel, my máme tento bazén s takou gumou, do 

ktorej sme investovali. Čiže iné je plávanie, kde je 

vybetónovaný bazén, tam to nepoškodzujú. Iné je, keď je 

bazén taký ako my máme, taký gumový. 

 

     Čiže aj v zmluve majú zakázané akékoľvek používanie 

nejakých špeciálnych plutiev, ktoré by mohli poškodiť. Na 

to nás upozornila aj pani riaditeľka, čiže o tomto všetkom 

vedia. Je pravda, že pre akvabely je problém s týmto 

subjektom na polovicu bazénu, lebo oni sú kľudový šport 

a oni ten šport veľmi aktívny.   

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem pani starostke za túto informáciu, bola 

užitočná. Reagujem na ňu, či je niekto, kto kontroluje túto 

časť podmienok ktoré títo ľudia majú? Pýtam sa to aj preto, 

že sme tu dostali informácie, že sa správajú veľmi 

arogantne, že nedodržiavajú čas tým že prídu o štvrť hodiny 

skôr a predchádzajúcich tam rušia. Čiže potom je možné, že 

aj túto vec nedodržiavajú a či je možné urobiť nejaké 

opatrenia, aby sa vyhlo takémuto správaniu a nedodržiavaniu 

pravidiel? Ďakujem.  

 

 

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

 Áno, poprosila by som pani Osrmanovú, aby k tomuto 

povedala, lebo ona má všetko, komunikuje si s riaditeľkou, 

či subjektmi. My doplácame na toho správcu, ktorý tam má 

tento bazén na starosti a on musí toto všetko dodržiavať, 

aj kontrolovať. 

 Alebo nech sa páči pán JUDr. Kašuba, odpovedzte.  

 

 

JUDr. Ľ. K a š u b a, oddelenie legislatívno-právne: 

 K tomu sa môžem ja vyjadriť. Tento bazén má v správe, 

alebo bol uznesením tohto zastupiteľstva daný do správy 

základnej školy.  

     Čiže základná škola má všetky tie povinnosti starať sa 

aj o všetky tieto veci; kontroluje chémiu, kontroluje 

dodržiavanie bazéna a toto má v tom odovzdávajúcom 

protokole bazéna, kde má tieto povinnosti stanovené.   

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, sl. Allárová. 
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Sl. A l l á r o v á :  

 Ja by som len rada zareagovala napríklad na to, že ako 

sa títo ľudia správajú na bazéne. Väčšinou keď sa príde 

k podpisu zmluvy, alebo niečo iné, ľudia sú veľmi milí, 

všetko dodržia. Ale už tá sama atmosféra na tom bazéne je 

vždy inakšia. 

 

 My sme neprišli teraz poukazovať na to, že teda sme to 

akceptovali, s nikým sme sa nevadili. Dodržiavali sme 

všetko, čo nám bolo umožnené, správali sme sa slušne. To, 

že sa nejaký iný subjekt nevedel správať slušne, sme to 

teda brali do úvahy, neškriepili sme sa. Len teraz, ak by 

sme mohli vyriešiť tú jednu hodinu pre nás, vravím, že boli 

sme ochotní ustúpiť, že sme sa chceli deliť aj s tým novým 

subjektom na tom bazéne, ale po prvých tréningoch je to 

proste pre nás neakceptovateľné, lebo nevieme to nejako 

zlúčiť, lebo kvalita toho tréningu ide rapídne dole.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, s riadnym 

príspevkom pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ja by som chcela dať návrh na uznesenie, prečítam: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. ukladá pánovi prednostovi predložiť na 

najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva informáciu 

o prenájmoch bazéna počas pracovných dní v mimoškolskom 

čase vo forme tabuľky a priložiť zoznam nájomcov bazéna 

v tomto čase s popisom: názov klubu, sídlo klubu, členstvo 

v KŠK a informácia o tom, či sa venuje deťom a mládeži. 
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Termín: do najbližšieho rokovania miestneho zastupiteľstva. 

 

     po B. žiada starostku, aby rešpektovala objednávku 

Športového klubu synchronizované plávanie a zabezpečila 

Športovému klubu synchronizovaného plávania nájom bazéna 

aspoň na 5 hodín týždenne počas pracovných dní 

v mimoškolskom čase. 

Termín: ihneď. 

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 :  

     Pýtam sa, či by nemohla dať Danka (p. Čahojová) tak to 

B ako A? Aby bolo jasné, že to čo sme dnes počuli, je to 

prvou vôľou, aby bol ten bazén prenajatý. To je jediná moja 

pripomienka. Autoremedúrou, aby sme teda vyšli v ústrety 

klubu.  

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

     Ja som chcela iba oboznámiť zastupiteľstvo, že ja som 

predložila už pred pani Čahojovou návrh uznesenia. Ja som 

ochotná aby sme svoje návrhy spojili, lebo mne sa tá prvá 

časť pani MUDr. Čahojovej veľmi páči, ja s tým súhlasím. 

Ale tá druhá časť, ktorú ja navrhujem, parafrázujem teraz, 

je taká, aby sa čo v najskoršom čase stretla školská 
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komisia, pani Osrmanová a dotknuté kluby, keďže treba to 

aktuálne riešiť. A doriešili vzájomnou dohodou prenájom 

tých bazénov, možno aj tým cyklickým spôsobom alebo už ako. 

Ja si myslím, že nájdu riešenie. 

 

 A potom môžeme riešiť prípadne to ďalšie následne. 

Lebo toto by bolo na ďalšom zastupiteľstve; kým by sa 

dohodli, tak to máte do decembra riešenie.  

 

     Takže ja by som, ak pani poslankyňa Čahojová súhlasí, 

ja by som prvý bod ponechala a ten druhý bod by som dala 

návrh, nech sa čo najskôr stretne komisie školská, pani 

Osrmanová a dotknuté kluby a vyriešia túto situáciu. 

A prípadne na tom ďalšom by sme sa dohodli s pani Čahojovou 

a spoločne dať nejaký návrh.  

 

 

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

 Ja by som, ak môžem k tomu niečo ešte povedala: 

     Ja by som vám povedala, oni všetci potrebujú plávať. 

Ja si myslím, už všetci svojim spôsobom trošičku ustúpili. 

Pán zástupca mi tu hovorí, že tu padla taká možnosť, čo sa 

mi celkom páči, že ten piatok, ktorý máme voľný, že budú si 

striedať. A to by bolo úplne super. Tým pádom oni si budú 

v piatok a v štvrtok každý mesiac striedať. 

 

 Lebo pani Allárová na poslednom stretnutí sme sa 

dohodli, že vy akceptujete túto dohodu do konca decembra. 

Uvidíme čo bude a potom vyvolávame nové rokovanie.  

 Teraz čo ste predložili, je pre mňa niečo iné ako sme 

sa dohodli.  

 Čiže, v poriadku, rozumiem tomu, ale môžete na to, že 

sa bude v piatok so štvrtkom striedať; že raz budete mať vy 

a raz oni. Ale pokiaľ ide o piatok, môžete ísť aj dneska, a 

je všetko dohodnuté.  
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     Takto vám poviem. Ten ďalší subjekt má 80 detí, 

medailisti, sú dohodnuté tréningy s rodičmi. Čiže toto sme 

otvorili takú Pandorínu skrinku, ktorú prídu na ďalšie 

zastupiteľstvo, budeme riešiť, a oni nebudú celý rok 

plávať. Tým že sa nedohodnú, tak kedy majú tí rodičia 

prísť?  To je jedno, to sú ďalšie kluby; ja vám hovorím, vy 

teraz počujete tú informáciu prvýkrát.  

 

     Mne sa celkom páči to, keby sa mohol alternovať ten 

piatok s tým štvrtkom, že jeden subjekt by mal ten jeden 

mesiac, napríklad vy, druhý mesiac oni, a máme po probléme. 

Všetci sú tým pádom spokojní, keby to takto išlo. Lebo pán 

zástupca mi tu šepká, že takýto návrh padol, tak neviem, či 

ste sa k nemu vyjadrili a mali by sme to vyriešené. Nech sa 

páči. 

 

 

Sl. A l l á r o v á : 

     No, ja by som rada ešte tak, že sme prístupní, urobíme 

teda nejaké kompromisy, ako vždy sme robili. Len by som 

chcela veľmi poprosiť, aby ste zobrali ten návrh pána 

Kadnára čo tu povedal, že nie aby sme sa vždycky na 

začiatku školského roka tu takto nestretávali a my aby sme 

za každým nebojovali o nejakú jednu hodinu, ktorá nám bude 

zase odobratá.  

 Takže či by sa potom od toho už ďalšieho školského 

roku 2015/2016 nepristúpilo na také pravidlo, tak ako 

povedal pán Kadnár, že sú určité subjekty, lebo vravím že 

na tie bazény je stále nával, vždy budú prichádzať nové 

subjekty, ale potom budeme už iba my trpieť.  

      

     Či nemôže byť ten rebríček urobený, kto najdlhšie 

trénuje, všetko plní, dostane prvé hodiny ktoré mu vyhovujú 

a postupne sa budú priraďovať ostatným subjektom. Ale nie, 

že toto v podstate riešime každý rok.  
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 Prvýkrát sme už prišli povedať, že s týmto nemôžeme 

súhlasiť, lebo doteraz sme vždy urobili ten kompromis, 

ustúpili, odobrali nám hodinu. Ale je to každý rok to isté. 

Tak či by sa mohlo takou formou potom už ten ďalší rok 

zabezpečiť, aby sme toto nemuseli každý rok riešiť.  

 

 

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

 Ja predložím na ďalšie zastupiteľstvo subjektom túto 

informáciu, ktorú dala pani Čahojová a zastupiteľstvo určí 

poradie, kto si povie ako hodiny a to budeme rešpektovať. 

Dobre?  

 

 Ja totižto trošilinku, pani Allárová, veľmi ma to 

prekvapilo. My dve sme sedeli spolu, vy ste povedali že áno 

súhlasíte, že tento kompromis je. Ja som spokojná, že 

všetky subjekty sa dohodli v najlepšom vedomí. Mňa toto 

trošičku tak prekvapilo, lebo nemala som tú spätnú väzbu. 

Všetky kluby; hovorím, toto je úplne krásne, všetky kluby 

sa dohodli.  

 

 Mne príde na ďalšie zastupiteľstvo ďalší klub a som 

zvedavá; ja neviem aký, lebo tým pádom bolo všetkým 

odobraté. Všetci, keď sa dozvedia, každý bol nejakým 

spôsobom ukrivdený. Nebol ani jeden klub, ktorému by sa 

dali hodiny. Jedine tým sa dali hodiny, ktorí chceli 

hodiny, ktoré neboli prekrývané. Dali si o pol druhej do 

pol štvrtej, ktoré nemal nikto. Tam máme voľné. 

 

 Ja som vám ponúkala soboty, nedele, piatok, pol 

hodinku som povedala si zoberte. My sme hľadali všetky 

alternatívy. Čiže ja iba hovorím, čo vás čaká, prídu ďalšie 

kluby ktoré nebudú. 
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 Preto ja predložím na ďalšie zastupiteľstvo, aby ste 

určili poradie ktorý subjekt povie ako má hodiny, ten si 

vyberie prvý, ten druhý a kto posledný.  

 

     Ja som robila podľa množstva detí, ktoré sú 

prihlásené, ja som robila podľa toho koľko je tam 

Karlovešťanov, všetko. Verte mi, že sa všetky tieto veci 

brali do úvahy. A bolo to v najlepšom vedomí a svedomí 

robené. Bolo to ťažké, pretože všetky subjekty takýmto 

spôsobom postupujú. A ani jednému tomu subjektu sme nedali 

tie hodiny ktoré chcú. 

 Nech sa páči, pani Allárová. 

 

 

Helena  A l l á r o v á : 

 Ja by som na to ešte chcela reagovať tak, že je 

pravda, že sme sa dohodli s tým, že to bude do konca 

decembra. Ale prišli sme na bazén, odskúšali sme to 

a zistili sme, že my s nimi na bazéne nemôžeme existovať.  

 

 

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

 Ale toto ste povedala pani Osrmanovej? 

 

 

Helena  A l l á r o v á : 

 Ja som s ňou ešte nebola. Pretože my sme skúsili 

najprv aká je realita na bazéne, či budeme môcť vôbec spolu 

existovať. 

 

 

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

 Ja rozumiem, len tú spätnú väzbu sme nemali a hľadali 

by sme skôr riešenia. Ja takto súhlasím, ja som rada že 

zastupiteľstvo rozhodne. 
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Helena  A l l á r o v á:  

 Prvý týždeň trénujeme. Ja som pre tento školský rok 

vôbec neotvorila nábor, pretože mne tá jedna hodina chýba. 

U nás to nie je tak, že najprv trénujú tá skupina detí, 

inokedy tá. My trénujeme všetci spolu, pretože máme isté 

špecifiká, ktoré my si musíme vyriešiť v rámci svojich 

tréningových hodín s tým, že začnú najmenšie a končia 

najväčšie. A tie najväčšie trénujú celý ten čas. Čiže my to 

máme podelené. A tým pádom, že sme sa spojili, my sme 

museli tie deti ktoré chodili doteraz dať na začiatok 

a vôbec neurobiť nábor. 

 

 A ešte by som chcela povedať, že KVŠ minulý rok mal 

len dve hodiny, a tento rok majú 3 hodiny. Takže im nebolo 

jediným ubraté ale im bolo pridané na úkor nás.  

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Čahojová. 

 Nie je tu, vzdáva sa. 

 Pán poslanec Labuda, s faktickou. 

 

 

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

     Ja už len tak úplne ironický: Zase tým pádom Rada 

Karloveského športového klubu bola tým pádom ako verejne 

rozpustená. Transformácia Karloveského športového klubu ako 

príspevkovej organizácie neprešla pod Miestny úrad, pritom 

zamestnankyňa Miestneho úradu robí rozvrhy.  

     No, ja už fakt nemám slov na toto. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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 Pán poslanec, ešte raz prosím vás. Toto uznesenie, vy 

ste ho potvrdili bazén sa dal škole, teraz to povedal pán 

Kašuba. Neviem čo teraz pletiete? Chcete, aby o tom Rada 

školy? Dajte návrh na uznesenie, dáme zo školy na Radu 

školy. Veď ja neviem, či vôbec viete o čom hovoríme teraz. 

     (Poznámka p. Labudu.) 

 Toto zastupiteľstvo dalo uznesenie, že bazén pôjde 

škole. Škola ten bazén má. My sme ho tomu KŠK zobrali. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :   

 A prečo to robí Miestny úrad? 

 

 

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

 Úrad robí pre subjekty, pretože škola má v správe 

bazén ale budova je mestskej časti. Však to bolo vždy. Lebo 

je majetkom obce. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som dal návrh na doplnenie tohto 

uznesenia 12a. 

 

 

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

 Pán poslanec, dajte si riadny príspevok, lebo 

doplnenie môžete dať. Iba si prepnite, aby sme to mali. 

Výborne. 

     A teraz pán Martinický s riadnym príspevkom, a môžete 

ho dať.  

 

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

 Dobre. Návrh na doplnenie uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo žiada, aby starostka 

v spolupráci so školskou komisiou vypracovala pravidlá 

prideľovania času subjektom v školskom bazéne a predložila 

ten návrh miestnemu zastupiteľstvu. 

Termín: najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

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

 Ďakujem. Nedávala taký nejaký návrh pani poslankyňa 

Čahojová?  

     Lebo každý dáte taký podobný, takže ja si myslím, že 

by ste sa mohli stotožniť a dať jeden ten návrh. 

 

 

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

 No, ak som dobre rozumel, tak ako toto nebolo. 

 

 

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

     Pridajte sa k ním. 

 

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

 Tak ja sa kľudne pridám ako D, ak to oni zoberú. To 

nie je žiadny problém. Ja som to myslel ako doplnenie. 

 

 

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

 Dobre. Tak to dajte samostatne ako D. 

 

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

 Tento je, A, B, C, to znamená ako bod D k tomuto 

uzneseniu. 

 

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

 Dobre. 
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     Ďakujem. Nevidím nikoho prihláseného  

 Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy tak ako 

ich dostala od jednotlivých poslancov. Tu nebol žiadny 

materiál, čiže to je celé uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Pani Čahojová sa s pani Hulajovou dohodla, že podávajú 

jeden návrh.  

     Čiže je to návrh pani Hulajovej a pani Čahojovej 

k bodu 12a: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 

 po A. ži a d a  pani starostku,  

aby rešpektovala objednávky Športového klubu 

synchronizovaného plávania a zabezpečila Športovému klubu 

synchronizovaného plávania  samostatný nájom bazéna 

v rozsahu 5 hodín týždenne počas pracovných dní 

v mimoškolskom čase.  

  

     po B. ži a d a  prednostu  

k zvolaniu mimoriadneho zasadnutia školskej komisie, pani 

Osrmanovej a dotknutých klubov, kde sa dorieši vzniknutá 

situácia. Možným riešením by mohlo byť cyklické využívanie 

bazéna v piatok, resp. v sobotu. 

 

     po C. u k l a d á  prednostovi  

predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 

informáciu o prenájmoch bazéna počas pracovných dní 

v mimoškolskom čase vo forme tabuľky s priloženým zoznamom 

nájomcov bazéna s popisom: názov klubu, sídlo klubu, 

členstvo v KŠK, a informáciu o tom či sa venuje deťom 

a mládeži. 
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Termín: do najbližšieho rokovania miestneho zastupiteľstva. 

 

     po D. aby starostka v spolupráci so športovou komisiou 

vypracovala pravidlá prideľovania času subjektom v školskom 

bazéne a predložila ho MiZ. 

     Termín: najbližšie zasadnutie MiZ. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Prítomní:             18 poslancov. 

 Za:                   18 poslancov.  

     Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0  

 Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

     Teraz vás poprosím, nakoľko už 13,15 hod. bol obed, 

keby ste išli na obed do jedálne. 

 Je 13,30 hod., stretneme sa tu po obede o 14,30 hod.  

     Dobrú chuť. 

     Ešte sa hlási sl. Allárová o slovo. 

 

 

Sl. A l l á r o v á : 

    Ja by som sa vám chcela veľmi poďakovať, že ste trošku 

riešili náš problém. A chcela by som povedať, že nerobíme 

to my dve pre seba, ale robíme to pre našu mládež. Tak 

veľmi pekne ďakujeme.  

 

 (Obedňajšia prestávka.) 
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