
 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

167 

 

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

     Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať 

v našom rokovaní.  

     Ďalším bodom je bod číslo 14. 

 

 

BOD 14:  

Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte 

Janotova 12 a dofinancovanie kolaudácie novej telocvične 

 

 

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 keď ste si poriadne prečítali tento 

materiál, v tomto materiáli Karloveský športový klub 

požiadal mestskú časť, aby sme mu finančne pomohli. 

A konkrétne, aby sme mu poskytli finančný príspevok vo 

výške 12 000 € na opravu strechy v objekte na Janotovej 12. 

A po druhé, aby sme mu poskytli finančný príspevok, ktorý 

bude účelovo viazaný na dofinancovanie kolaudácie novej 

telocvične vo výške 15 500 €.  

 

 Vzhľadom k tomu, že tento materiál bol na rokovaní 

Miestnej rady istým spôsobom oponovaný a vznikli tam 

v podstate také názory, že samotná kolaudácia by nemala byť 

takýmto spôsobom realizovaná za pomoci ďalších finančných 

prostriedkov mestskej časti, tak sme si dovolili pripraviť 

tento materiál v dvoch variantoch: 

    V prvom variante ponechávame návrh na vyčlenenie 

finančných prostriedkov na opravu strechy, ako aj na 

dofinancovanie novej telocvične. 
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 A v druhom variante iba finančné prostriedky na opravu 

strechy na Janotovej 12. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. 

 Poprosím, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nech sa páči, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa vyjadrím len teraz k tej druhej 

stránke: Zo svojho odborného hľadiska sa to pokúsim. Termín 

dofinancovanie kolaudácie z hľadiska odborného počujem 

prvýkrát a je to nezmysel, lebo kolaudácia je akt právny, 

ktorým stavebný úrad plus príslušné ďalšie zo zákona 

povinné inštitúcie konštatujú, že nejaká stavba bola 

realizovaná podľa platného schváleného stavebného 

povolenia. To rieši stavebný úrad. Jeho úradníci na to majú 

termíny, plat, právomoci, atď. Čiže to je kolaudácia. 

 

 Pokiaľ na stavbe niečo nie je dorobené, to je vecou 

právneho vzťahu medzi vlastníkom, investorom a dodávateľom 

stavby, ich zmlúv, ich plnenia. Pokiaľ vzniknú práce navyše  

zase je to vecou dodávateľa stavby, ktorý si niečo 

nárokuje, alebo stavebníka investora, ktorý požadoval niečo 

na viacej a preto môže žiadať o dofinancovanie navyše. Čiže 

ničomu tomuto z dostupnej informácie tam nie je jasne 

vyjadrené. Naozaj dofinancovanie kolaudácie je z hľadiska 

odbornej terminológie stavebnej, právnej, nezmysel. Takže 

to nemôžem za takéto niečo hlasovať. To ako nejde.   

 

     Keď by náhodou boli otázky kolegov, môžem sa 

odbornejšie, podrobnejšie vyjadriť. Naozaj kolaudácia je 

právny akt, ktorý rieši stavebný úrad a ten zisťuje či bola 
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stavba postavená v zmysle stavebného zákona a stavebného 

povolenia.  

 

 A financie navyše na stavbu sú niečím úplne iným 

a rieši ich vlastník investor s dodávateľom stavby. Pokiaľ 

sme vlastníkom my, tak potom treba proste žiadať náklady 

navyše, ktoré vznikli z titulu takého a takého. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec, kolaudácia riadne prebehla, ako 

ste vymenovali v zmysle zákona. Ku kolaudácii musia byť 

pridané všetky súhlasy. Bohužiaľ, požiarnici dali zamietavé 

stanovisko, že to nie je v súlade. Ten investor, ktorý to 

celé budoval, to odmietol dofinancovať, že to nebude, 

pritom k tomu bol daný projekt, čiže že to nedofinancuje. 

Telocvičňa nie je skolaudovaná z toho dôvodu kolaudačné 

konanie prebehlo. Musí sa to, čo zo strany požiarnikov, ten  

sadrokartón, bolo uvedené, to sa musí doplniť. Až potom oni 

dajú súhlas, požiarnici. Celý tento proces prebehol. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Ja by som sa chcel opýtať, prečo tento materiál nebol 

v stavebnej komisii, atď., čo sa týka dokončenia projektu, 

kolaudácie, stavebných nákladov. To, že sa niekde niečo 

povie, to môžeme brať a nemusíme. Takže k tej telocvični 

asi toľko. 

 

 

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

 Myslím si, že sme to mali už niekoľkokrát v komisii; 

viem že sa tým zaoberal pán poslanec Čupka; o tomto sa tu 

hovorilo. Dokonca viem, že niektorí poslanci sa tam boli 
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priamo pozrieť. Čiže toto bola žiadosť Karloveského 

športového klubu na čo to potrebnú, aby oni mohli riadne 

uzavrieť, aby to bolo riadne dokončené, nakoľko tá firma to 

odmieta, ktorá tam bola zazmluvnená. Možno nám pani 

Čahojová bude vedieť k tomu niečo bližšie povedať. Neviem. 

Hlási sa s faktickou, takže bude. 

 

     Potom vám ja môžem povedať, že stavebný úrad, ktorý je 

preneseným výkonom štátnej správy potrebuje súhlasné 

stanovisko požiarnikov aby to mohol. Tam je jedna jediná 

vec, ináč to môže byť hneď skolaudované. Kolaudácia 

normálne riadne prebehla. 

 Takže nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa 

Čahojová. 

 

 

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

     Je to len faktická. Pani starostka, to čo ste povedali 

nie je pravda, lebo požiarnici nezamietli. My si pamätáme 

že pred rokom alebo dvomi rokmi chýbal požiarny projekt; 

chýbal požiarny projekt. A od nás, od zastupiteľstva sa 

pýtali prostriedky na nový požiarny projekt.  

 

     Teraz podľa všetkého nový požiarny projekt máme ale 

nevieme kto ho zaplatil. A ten nový požiarny projekt kladie 

nejaké nové nároky, ktoré tam treba dorobiť. Ja viem, čo 

hovorím, pretože sme si pozvali na komisiu zúčastnené 

stránky tohto sporu, lebo sme tomu nerozumeli.  

 

 Po ďalšie: Tento materiál sme tu nemali niekoľkokrát.  

     Tento materiál tu máme prvýkrát, športová komisia, 

lebo peniaze Karloveský športový klub pýtal, ale vždy na 

niečo iné. Táto žiadosť o nejaký sadrokartón je tu prvý raz 

na stole tohto zastupiteľstva. Preto opodstatnená je otázka 

pána Zajaca, prečo to nešlo do stavebnej komisie.  
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     Žiadosť má dátum 26. augusta 2014, to znamená že to je 

nová žiadosť. 

 

 

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. Prinajmenšom v každom prípade platí to čo som 

povedal, že terminus technikus dofinancovanie kolaudácie je 

nezmysel, zákon taký termín nepozná. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec je, že pokiaľ bolo vydané nejaké stavebné 

povolenie, to predpokladám že stavebný úrad konal v zmysle 

zákona a vydal ho aj s nejakým projektom požiarnej ochrany, 

ktorý by sa mal na stavebnom úrade nachádzať v jednom paré. 

Ak sa medzitým zmenili požiarne predpisy, lebo tie sa 

z času na čas menia a zväčša v tom smere, že sa sprísňujú, 

tak projekt by sa mal skolaudovať na základe tých predpisov 

a toho projektu, ktoré platili v dátume, dni, kedy projekt 

dostal stavebné povolenie.  

 

 

 Pokiaľ ide o tie ďalšie veci, čo dodávateľ mal, dostal 

zaplatené, dostal objednané, atď., to my tu môžeme dosť 

ťažko vyriešiť. K tomu by bola dosť slušná hromádka 

dokladov potrebná, aby sme sa k tomu vedeli kompetentne 

vyjadriť. Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči faktickou, pán poslanec Zajac. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Čiže ja by som predsa zopakoval ešte raz: Prečo čo 

nebolo na stavebnej komisii? A považujem tú vašu prvú 

odpoveď za dobrý žart. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Z hľadiska vecného som nepovažoval za potrebné.  

     Ale pokiaľ vy chcete túto žiadosť mať predloženú do 

vašej komisie, tak mohli ste mi ako predseda mi to oznámiť, 

že chcete aby takýto materiál išiel do komisie. Prečo ste 

mi to neoznámili? Vy ste predseda, vy určujete program 

rokovania. 

 

     A ďalšia otázka, možno že z mojej strany na vás, mali 

ste zúčastnené strany na stavebnej komisii už niekedy? Mali 

ste pána Valigu a pána za IMR s.r.o. na stavebnej komisii. 

Takže vy v podstate viete o tomto probléme a môžete dať 

k tomu stanovisko nejaké. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Zopakujem ešte raz: To bola  úplne iná situácia. 

Hľadal sa projekt, ktorý bolo treba predložiť pre stavebný 

úrad; vyjadrenie hasičov sa hľadalo. Táto situácia je úplne 

iná.  

 

 A, pán prednosta, ja vám poviem, prečo som to nemohol 

žiadať? Pretože mne pán Valiga nepredkladá žiadnu žiadosť. 

Je mi to ľúto. Ale ja beriem vás na zodpovednosť za to, čo 

sa robí, ako sa správa k poslancom, či už na komisiách 

alebo tuná. Nechodí, nepredkladá nič.  

     Čiže ako predseda som nemohol vedieť o tom, že komu 

žiadosť predkladá. On ide na športovú komisiu, ale tu sa 

jedná o projekt. 
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     Aj keď si vy poviete, že to nepatrí do komisie, to je 

snáď zlý žart keď sa hovorí o potrebe dokončenia, potrebe 

dokončenia nejakej výstavby, a to nepatrí do komisie 

výstavby? To ste naozaj človek na správnom mieste, ktorý má 

takto menežovať prácu v miestnom zastupiteľstve, keď mi 

odpoviete, že to nebolo v stavebnej komisii, že podľa vášho 

názoru to nepatrí? 

 

 A naozaj nás už prestaňte skúšať, pani starostka, lebo 

vy nás naozaj skúšate. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec, máme tu stanoviská komisií, 

komisia pre šport nakoľko to je telocvičňa, je to používané 

pre šport, ďalej komisia finančná a podnikateľská ktorej 

ste členom, ja si myslím. Takže je to v týchto komisiách.  

 

     Ja som vám už raz povedala na zastupiteľstve, ak 

chcete aby všetky body boli do všetkých komisií, nech sa 

páči. My sme sa na tomto zastupiteľstve uzniesli, nakoľko 

niektorí ste v dvoch, troch komisiách, dá sa to iba do 

gesčných komisií.  

 

     Ak vy chcete do nejakých iných komisií, alebo keď mi 

poviete, do všetkých komisií všetky materiály, kľudne dám 

do všetkých komisií. Vôbec nie je problém. Lebo hlavne o čo 

tu išlo? Tu išlo iba o to, aby sa dofinancovalo. Čiže ja by 

som možno poprosila pani Čahojovú, keď mali všetkých 

pozvaných, čiže ona presne vie vlastne o čo ide.  

 Nech sa páči. 

 

 

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

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

 Áno, nech sa páči.  

 

 

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

 Pani starostka, neviem prečo si myslíte, že ja by som 

práve presne mala vedieť o čo ide. Práve preto sme si 

pozvali na komisiu aj pána Valigu, čo som bola prekvapená 

že prišiel, lebo sme si potrebovali vysvetliť aké peniaze 

to vlastne od miestneho zastupiteľstva pýta? A dozvedeli 

sme sa, lebo ja som si to presne zapísala, ja nie som 

odborník v stavebníctve: 

 Peniaze pýta; toto nebolo súčasťou projektu, nárok 

vznikol počas obdobia medzi prebratím stavby a doteraz.   

 

     To som zapísala: Toto nebolo súčasťou projektu. Nárok 

vznikol počas obdobia medzi prvým podpisom o kolaudáciu 

doteraz.  

 

 To znamená, vznikol nový požiarny projekt, ktorý má 

nové parametre, alebo nové požiadavky na tú stavbu, a ten 

sadrokartón sa musí z niečoho zaplatiť. Toto pýta pán 

Valiga. Čia je to chyba?  

 

 

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

 To presne vieme, nebolo to súčasťou prvého projektu, 

je to súčasťou a požiarnici to vyžadujú. Čiže my teraz 

musíme, aby sa telocvičňa mohla riadne užívať, bola 

skolaudovaná. Aby sa dala do užívania detí, mládeže 

a dospelých, aby sme tieto finančné prostriedky im 

poskytli, aby ju mohli bezpečne užívať.  

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  
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 Tak ja pre veľký úspech opakujem tretíkrát otázku: 

 Finančná komisia bola po tejto stavebnej; ja som 

predtým nemal žiadne materiály k tomuto k dispozícii, 

dozvedel som sa to predtým, čiže nemohol som to zaradiť do 

programu. Opakujem ešte raz, ako predseda komisie nemôžem 

vedieť, čo pán Valiga posiela pánovi prednostovi, aké 

materiály. A nemôžem vedieť, či sa majú zaradiť, alebo sa 

nemajú zaradiť na stavebnú komisiu. Prvýkrát som sa s tým 

dostal do styku na finančnej komisii a tam som bol ja, 

ktorý som sa zdržal hlasovania.      

 

     Ešte raz, ja si myslím, že keď sa to týka projektovej 

práce, týka sa to stavebnej práce, týka sa to financovania 

stavieb a projektov, patrí to na stavebnú komisiu. Ja to čo 

hovorím, môže to byť pravda, ale nemusí to byť pravda. My 

dvaja sme sa rozprávali o tom, v tomto zastupiteľstve chýba 

vzájomná dôvera. To si nehovoríme prvýkrát. 

 

 Ja nemusím tomu, čo teraz hovoríte, dôverovať. 

Dôveroval by som tomu, a teraz nechcem povedať že to je 

zlé, že to naozaj nie je treba. Dôveroval by som tomu, keby 

to bolo na tej komisii ktorá je podľa mňa gesčnou. To 

znamená komisia výstavby a územného plánu. Lebo to nie je 

len o územnom pláne ale aj výstavbe 

 

 Ja takto teraz neviem  či požiarnici majú prečo 

zháňať, či sa zmenila legislatíva, či je naozaj ten nový 

projekt je tak potrebný pre  neho toto robiť? 

 

     Keby mi to povedali ľudia, ktorí sú tam profesionáli 

a patrí im to, vtedy by som vedel s absolútnym svedomím za 

to zahlasovať, lebo máte pravdu, a s tým ja súhlasím, že ak 

to treba skolaudovať, treba to skolaudovať rýchlo. Ale ja 

to neviem. Ja to neviem.   
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     Prepáčte, nemôžem ja dôverovať tomu, lebo už sme 

dôverovali si tu v spúste vecí, ktoré nedopadli tak ako sme 

si pri tej dobrej dôvere povedali, že dopadnú.    

 

 Takže je mi ľúto, keď to nebolo na tej komisii, ja 

osobne nie som schopný za toto zahlasovať.  

 

 

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

 Áno, v podstate celú túto problematiku poznáte. Prešlo 

to dvoma komisiami. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Nepoznám preto, lebo ja neviem, aký je nový zákon 

o požiarnych opatreniach. Vy to viete?  

 

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

 Ale myslíte si, že v tej komisii to niekto vie? 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 To si nemyslím, pani starostka. To viem. Na to tú 

komisiu máme. A urážate ľudí, ktorí sú členovia tej 

komisie. 

 

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

 To vôbec nie.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 A robia to za pár drobných. Sú experti. Sú tam 

stavebníci, sú tam ľudia, ktorí pracujú so stavebným 

zákonom. Práve s tými zákonmi, na ktoré sa tu odvolávate, 

a sú tam stavebníci. Takže to teraz neurážate mňa. Urážate 

ľudí, ktorých sme si pozvali či už sú to odtiaľto, lebo aj 

tú sú poslanci ktorí tomu rozumejú, alebo zvonku ako 
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expertov. A na to sme ich zvolali, aby sme tu nemuseli 

o tom takto debatovať ako debatujeme, aby sme túto odpoveď 

mali ľahko urobenú. Lebo kto iný ako profesionál,  ktorý 

vie kedy a aký zákon sa zmenil, povie: Jasné, je to čisté, 

poďte do toho, lebo bez toho vám to neskolaudujú.  

 

     Ja tomu už neverím, keď to ide zo športovej komisie. 

Lebo bazén máme 4 roky zo športovej komisie. 

 

     Zateplenia škôl, mne tu stále hovoríte, že sa 4 roky 

zatepľujú školy a vidím, že zase 138 000 € je tam zase na 

energiách. Tak ako sú zateplené školy? 

 

 Ja tu stále hovorím o tom, že výmena okien nie je 

zateplenie škôl. Zateplenie škôl znamená, že keď škola robí 

nejaký dlh; 

 

 

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

 Pán poslanec, viete čo je zateplenie školy? Vy ste 

schvaľovali niekedy peniaze na zateplenie školy? My ste 

schvaľovali peniaze na výmenu okien. My sme povedali, 

dovymieňame okná a chceme školy zatepľovať.   

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Pani starostka, práve preto hovorím, že to patrí medzi 

expertov, lebo vy odškriepite všetko. Tu sme sa bavili 

o Majerníkovej a vy ste hovorili, že čo to ja rozprávam, že 

táto obec nerobí nič pre zatepľovanie. Vymenili ste „x“ 

okien. Ja som vám už vtedy povedal, že výmena okien nerovná 

sa zateplenie. Toto bolo jedno zastupiteľstvo dozadu. Preto 

by to malo ísť medzi expertov a nie medzi nás politikov, 

ktorí si tu potom mastíme ego trošku.  

 



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

178 

 Takže bolo by dobré keby sme sa počúvali. Nič iné 

nechcem, aby toto gesčne patrilo na stavebnú komisiu a malo 

to byť na tej stavebnej komisii. Odložte, dajte to na 

stavebnú komisiu a budeme schvaľovať na budúce s veľkou 

radosťou. 

 

 

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

 Pán poslanec, ešte raz vám poviem:  

     Toto bolo zo stavebného úradu, ktorý tam išiel robiť 

kolaudačné konanie odborníkmi na požiarnictvo. Odborníkmi, 

ktorí nám nedali žltú, ktorí sa tomu denno-denne venujú, 

povedali, toto tu musí byť. Vy to budete zbytočne 

posudzovať, lebo oni jasne povedali že toto tam musí byť. 

A pokiaľ to nebude, oni nedajú pečiatku, aby tam mohla byť 

kolaudácia. Neviem, čo vy chcete. Je mi to ľúto, ale môžete 

si to dať aj do každej komisie, už sme to tu raz všetci 

mali. Ale podstatná je v tomto smere finančná komisia, 

ktorá povie áno, lebo toto stanovisko je od hasičov. Sama 

to teraz povedala pani Čahojová.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 V materiáli stanovisko nemáte. 

 

 

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

 Ale toto stanovisko dali hasiči na stavebný úrad. 

A teda povedali tomu investorovi ktorý to robil, KŠK, že 

musí byť toto dorobené, ináč nebude kolaudácia.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Vy chcete, aby sme dali nejaké peniaze. To ja nemusím, 

ja sa rozhodujem, ja môžem. Musíte pripraviť taký materiál, 

aby sme mohli tak rozhodnúť. Musíte konať zo zákona.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Áno. A zo zákona konajú požiarnici pri kolaudácii. 

 Takto vám poviem: Všetky zložky, ktoré tam boli 

povedali, že áno, môže byť kolaudácia ukončená. Jedine 

hasiči, ktorí boli na kolaudácii povedali, že nie. Dali 

také stanovisko, toto musí byť. 

 

 Preto na základe toho KŠK požiadalo, že musíme toto 

vyhotoviť, potrebujeme na to peniaze, aby sme dostali 

guľatú pečiatku od požiarnikov.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Opakujem ešte raz. Ja, ktorý ale v konečnom dôsledku 

má a môže rozhodnúť o podpore, čiže o tom závere toho, tak 

ja tieto informácie tu nemám, ani v tom materiáli tu nie 

sú, nič tu nie je, nie je tu správa požiarnika, nie je tu 

správa o KŠK. Je tu nejaký list s nejakou tabuľkou 

rozpočtovou. Nemali sme to na komisii. Keď to nie je tu, 

malo to byť na komisii. Ja nemôžem rozhodnúť;  

 

 

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

 Teraz vám to povedala pani poslankyňa Čahojová, že aby 

to mohlo byť, že tam v tom projekte je nejaký sadrokartón 

požiarny a tento je tam, nakoľko tam chodia deti, tento 

sadrokartón tam treba dať. Nezmeníte tú techniku ani na 

vašej komisii, tam je jednoducho takýto spôsob. Toľkoto 

peňazí sa dá, ak sa dá tak sa spraví výberové konanie. A je 

možné, že sa nájde firma, ktorá to spraví lacnejšie. Ale je 

tam tento proces treba spraviť. A to nezmeníte, pretože to 

je výsledok kolaudačného konania, výsledok požiarnikov 

ktorí povedali, že toto je tam treba dať. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Dá sa aj odvolať proti tomuto rozhodnutiu, ak ten 

zákon nie je taký ako sa tu hovorí. Ale ja to tu nemám. Ja 

som nikde nehovoril na odbornej úrovni. Ja len o tom 

hovorím, že; 

 

 

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

 Ale k tomuto sa vyjadrili odborníci. Ešte raz pán 

poslanec, toto povedali odborníci, odborníci hasiči že toto 

tu treba. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Tak ste to mali priložiť.  

 

 

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

 Ale kolaudácia má toľkoto papierov. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Stačil jeden papier od tých požiarnikov, čo to má byť, 

a už sme tu nemuseli sedieť tak dlho. Nemáme tu nič. V tom 

materiáli neexistuje nič takého. Tu je napísané, že na 

dobrej vôli mám rozhodnúť o použití ďalších 17 tisíc, či 

koľkých tisícoch. To je všetko. To je štýl predkladania 

rozpočtov pánom Valigom. A ja mu už odmietam toto 

podporovať ďalej.  

 

 A pani starostka, tu myslím zbytočné o tom hovoríme. 

Ja hovorím o svojom názore a vy zase ma nepresvedčíte, keď;  

 

 

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

 Na tej kontrole myslím že bola aj pani kontrolórka, 

bol tam kontrolór hlavného mesta na tej kontrole a všetko 
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toto je z kontrolnej činnosti, lebo pán poslanec Bendík 

a pán poslanec Lenč, dali uznesenie zastupiteľstva hlavného 

mesta, veď oni vás mohli na klube informovať. A toto bolo 

záverom, že kontrolór hlavného mesta bol na kontrole 

a povedal, že je treba tieto financie dať, aby mohla táto 

telocvičňa bez problémov fungovať.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :   

     Pani starostka, vy mi máte v prvom rade predložiť taký 

materiál, ktorému dôverujem a proste také materiály, ktoré 

potrebujeme; 

 

 

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

 Pán poslanec, zoberte si mikrofón; do mikrofónu. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. No, pani starostka, povedali ste, necitujem 

doslova ale v zmysle, že či chceme, aby všetky materiály 

išli na všetky komisie. To nie je správna veta pre tento 

prípad, lebo riešenie stavby za ktorú chceme dať nejaké 

peniaze navyše podľa mňa prioritne patrí do stavebnej 

komisie. Čiže to nie že všetky materiály na všetky komisie, 

ale má to ísť do tej komisie; to je jedna vec. 

 

 Druhá vec je, že bolo by veľmi užitočné zistiť, na 

základe akého projektu vydal stavebný úrad mestskej časti 

Karlova Ves stavebné povolenie, a či táto požiarna časť 

bola postavená v zmysle toho stavebného povolenia. Pokiaľ 

vydal stavebné povolenie také, že nedodržal v tom stavebnom 

povolení požiadavku na vtedy platné požiarne predpisy, 

urobil chybu stavebný úrad lebo ho nemal vydať a pritom 
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niekedy sekíruje drobných stavebníkov kvôli, s prepáčením 

hovadinám, kvôli dĺžňom a mäkčeňom a jednu čiaročku na 

jednom výkrese ktorá je na ďalších troch. 

 

 A pokiaľ vydal stavebné povolenie v zmysle vtedy 

platných zákonov a požiarnych predpisov tak to mal oponovať 

a mal požadovať, aby požiarnici schválili kolaudáciu, na 

základe vtedy platných zákonov. Ďakujem. 

 

 

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

 Ešte by som vás chcela možno poinformovať o tom, ako 

sme hovorili, že celú túto telocvičňu nejaká firma INRI 

stavala. Pani Čahojová, asi ju poznáte tú firmu. Poznáte 

ju? 

 

 

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

 Nepoznám firmu ale poznám konateľa. 

 

 

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

 Nepoznáte, dobre. Takže táto firma je v súdnom spore s 

KŠK, nakoľko KŠK odmietlo zaplatiť tejto firme peniaze, 

nakoľko stavba nebola skolaudovaná. Podľa mňa to robili 

správne, pretože poslednú čiastku skolaudovaná; oni mali 

objednávku takú, že stavbu musia odovzdať aby bola 

skolaudovanú. Čiže my budeme čakať kým bude výsledok tohto 

súdneho sporu a deti tam nemôžu chodiť hrávať?  

 Takže možno pán Kašuba bude ešte vedieť bližšie 

k tomuto súdnemu sporu niečo povedať.  

 Čiže toto prebieha. 

 

 Tam je jedine to, že nie je tá stavba čo sa týka 

z hľadiska hasičov schválená; nie je tam tá guľatá pečiatku 
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od hasičov, čiže naše deti tam nemôžu bezpečne cvičiť, 

nakoľko to nie je skolaudované, nakoľko tam chýba tento 

hasičský posudok, alebo hasičské súhlasné stanovisko.    

 Nech sa páči, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. Pani starostka, toto čo ste povedali je veľmi 

zaujímavá informácia a pripomína mi to niečo také, že 

niekto si objedná šaty u krajčíra, ale potom ich nezaplatí, 

kým si ich trikrát neoblečie. Tá zmluva má znieť tak, že za 

stavbu sa zaplatí vtedy, keď bola postavená v zmysle 

projektu a s nákladmi podľa projektu. Ja proste neviem, že 

by bývalo zvykom, že by bola hlavnou podmienkou na 

zaplatenie stavebných prác ako kolaudácia stavby.  

 

 

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

 Tu sa nejdená o nosenie šiat. Tu sa jedná, že ja za 

nedošité šaty nezaplatím. To je ten rozdiel. 

 S riadnym príspevkom, pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

     Pani starostka, nemôžu deti bezpečne cvičiť; dobre som 

tomu porozumel?  

     Čo môžete pre to spraviť vy, aby mohli tieto deti 

bezpečne cvičiť? No, podniknúť také kroky aby pán Valiga 

nebol štatutár tejto organizácie. Spravte to hneď a všetko 

bude vyriešené. Nespravíte to. Päťkrát sme vás o to 

žiadali. Dnes možno šiesty a budeme ešte aj siedmy krát.  

     Toto je gro veci, toto je podstata, kde je pán Valiga?  

     Žiada nejaké peniaze, a ako spravuje náš majetok?  

     Prečo sa nás nepýta, keď spravuje majetok ktorý 

nepatrí jemu a robí pofiderné zmluvy.  
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     Prečo sa nás nepýta, keď stiahne z internetu zmluvu 

a tým ju zneplatní?  

 

     Niekto ho nazval darebák tu na tomto miesta, pamätám 

si to. Ale on je niečo ďaleko horšie. Ten človek je 

vydierateľný a plní zadania niekoho ďaleko silnejšieho 

v pozadí.  

 

 

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

 Povedzte to meno; to ma zaujíma. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Ja ho neviem, ale nesie to znaky organizovanej 

činnosti, nekalej. Ďakujem.  

 

 

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

 Lebo ja mám; to meno mne priniesli pani poslankyňa 

Čahojová, aby Valiga išiel za šéfa Karloveského športového 

klubu. Potom ste sa nejako nedohodli alebo niečo, čiže 

meníte. Čiže toto meno nepadlo z mojich úst, toho ste si 

navrhli vy. 

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     To, že stavba nie je skolaudovaná môže byť aj vinou 

dodávateľa stavby a môže to byť aj vinou majiteľa, 

vlastníka, investora, stavebníka, ktorý niečo nesplnil čo 

je jeho povinnosťou. Čiže bolo by možno aj celkom 

zaujímavé, keby nám pani kontrolórka priniesla krátku 

správu z akého dôvodu nebola stavba skolaudovaná vrátane 

tých projektov požiarnych, či ten projekt bol súčasťou 

stavebného povolenia, kde zmizol, prečo zmizol, a tak.    
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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.: 

     Ďakujem. A keď niekto žiada toto miestne 

zastupiteľstvo o nejaké finančné prostriedky alebo o nejakú 

službu, či už na ňu nárok má alebo nemá, tak takým slušným 

zvykom je že ten človek sem príde a požiada zastupiteľstvo 

a vysvetlí túto vec. Pán Valiga žiada pre Karloveský 

športový klub finančné prostriedky od tohto zastupiteľstva, 

je zamestnancom tohto úradu a nie je tu. A ja neviem, či sa 

my máme vôbec, ak jemu na tomto nezáleží, či sa my máme 

s takouto záležitosťou zaoberať?  

 

 

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. Ja len krátko. Interpelácia znela, otázka  

v interpelácii: Koľko súdnych sporov momentálne vedie 

Karloveský športový klub, v akých záležitostiach vedie a na 

základe akého zmluvného vzťahu a za akú odplatu? 

 

 Prosím pekne, Karloveský športový klub vedie 3 súdne 

spory a informácia KŠK o výške odplaty za poskytovanie 

právnych služieb doposiaľ nebola uzatvorená žiadna dohoda.      

V prvom súdnom spore sa predbežne predpokladá platba trov 

konania a vo veci ostatných sporov zatiaľ neboli uzatvorené 

žiadne konkrétne dohody.  

 

     Čiže z toho mi vychádza, že pán Valiga pýta peniaze na 

opravu strechy, pýta peniaze na dofinancovanie kolaudácie 
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ale má peniaze, nejakým spôsobom, alebo má prostriedky, 

alebo má dohody s rôznymi právnikmi, ktorí ho zastupujú 

v rôznych súdnych sporoch.  

     Čiže mňa by zaujímalo, prečo práve na dofinancovanie 

kolaudácie má prispievať miestne zastupiteľstvo z rozpočtu 

mestskej časti? Ďakujem.  

 

 

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

 No, nakoľko ako bolo povedané, táto stavba nie je 

skolaudovaná a deti ju nemôžu bezpečne užívať. Čiže na 

základe toho my potrebujeme doložiť peniaze, aby tá stavba 

mohla byť riadne skolaudovaná a aby tá stavba mohla byť 

užívaná našimi deťmi.  

 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. Prihlásení do diskusie sú ešte pán poslanec 

Kapusta a pán poslanec Zajac. 

 Teraz dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Šíbla na 

ukončenie diskusie. 

 Kto je za ukončenie diskusie? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            17 poslancov. 

 Za:                  10 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            6 

 Nehlasoval:           1 

 Tento návrh pána poslanca Šíbla prešiel. 
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 Takže poprosím ešte tých poslancov, ktorí boli 

prihlásení do diskusie, aby vystúpili v diskusii. 

 Takže pán poslanec Kapusta. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa plne stotožňujem so stanoviskom 

pána Zajaca čo sa týka v tej veci, že predmetný materiál 

mal byť predložený do komisie výstavby. Nechcem sa dotýkať 

kolegov iných komisií, ako je napríklad komisia športová, 

komisia finančná, alebo takých odborných určite. Ale čo sa 

týka záležitosti technického riešenia prečo k tomu došlo, 

tak na to je v prvom rade komisia výstavby. To je jedna 

vec. 

 

 Druhá vec je; chýba mi tuná taká pointa, že kto je za 

to zodpovedný, že došlo k zmene konštrukčného riešenia, 

v dôsledku čoho vyplynula potreba nových požiarnych úprav? 

Nepočul som doteraz konkrétneho vinníka, kto je za to 

zodpovedný. A keď už k tomu došlo, tak v prvom rade malo to 

byť najprv odsúhlasené a povolené stavebným úradom ako 

povolenie zmeny stavby pred dokončením.   

 

 To, že sa tak nestalo, môžeme hľadať vinníka aj na 

stavebnom úrade. Lebo keď sme prišli k takémuto stavu, že 

už sa to zrealizuje, čo nie je drobná stavba, dá sa 

povedať, tak určitý podiel viny tam je na stavebnom úrade. 

Hovorí sa, že deti nemôžu užívať bezpečne. Deti by to 

nemali vonkoncom užívať, pokiaľ to nie je skolaudované. 

Čiže bolo by našou povinnosťou, okamžite zastaviť užívanie 

tejto stavby. Jedna vec. 

 

 Tá stavba, konkrétne podlaha v tej telocvični je 

spravená v rozpore s bezpečnostnými predpismi. Kto by sa 

tam išiel pozrieť tak zrazu zistí, že tam má preliačiska. 
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Ja mám také informácie, že tá podlaha by sa mala rozobrať, 

nanovo spraviť a celé by to vyšlo zhruba na 28 000 €.  

 

 Čiže, ak by som mal teraz navyšovať akože podiel 

príspevku na to aby sa to dalo dokončiť, tak v prvom rade 

by som chcel mať vyriešené tieto otázky.  

     A výmena pána riaditeľa nevyrieši nič. Či už tam príde 

iný riaditeľ, tento stav nevyrieši.  

 

 Takže ja osobne by som sa najprv pozrel tým spôsobom, 

že treba urobiť poslanecký prieskum, trebárs z komisie 

výstavby, poprípade iných odborníkov, aby sme si pozreli 

kvalitu tej podlahy a podľa toho sa potom zariadili, či sa 

vôbec dá tá podlaha skolaudovať. Ďakujem. 

 

 

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. Myslím, že pán Kapusta nám dal všetkým za 

pravdu, že ten materiál je zlé pripravený. Pretože ak je to 

naozaj tak, tu nie je ani zmienka o podlahe. Ako je to 

možné? Ďakujem. 

 

 

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

 Pani poslankyňa, ešte raz sa vás úprimne spýtam: Ozaj 

nič neviete kto staval tú budovu a nič s tým nemáte 

spoločné? Kto tú telocvičňu a nadstavbu staval?  

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á :    
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 Pani starostka, viem presne toľko koľko vy, presne to 

čo mám informácie zo správ od pani kontrolórky, a z toho. 

 

 

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

 Neviem, nepoznáte tú firmu, ani nič s tým nemáte? 

 

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

 Už som vám odpovedala na túto otázku. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou, pán poslanec 

Buzáš.  

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Pán poslanec Kapusta, výmena riaditeľa možno nerieši 

nič. Určite. Ja odmietam vôbec sa zapodievať materiálmi, 

ktorý pripravuje človek, ktorý je riadený, úkolovaný a plní 

zadania niekoho v pozadí.  

 

 

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 si myslím, že pre riešenie tohto problému 

je úplne irelevantné, či to staval Fero alebo Jožo alebo 

Marienka Hrašková. Podstatné je to, či firma, ktorá stavala 

stavbu dodržala svoje zmluvy, či investor dodržal svoje 

zmluvy. Je pravda, že môžu byť problémy a môže to súvisieť 

aj so zaplatením že či bola stavba skolaudovaná.  
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     Ale zasa stavba môže byť aj na 200 % kvalitne 

postavená, ale investor môže nesplniť nejaké svoje zo 

zákona povinné alebo zo zmluvy povinné skutočností, a kvôli 

tomu stavba možno, ja neviem, nie je skolaudovaná. 

 

     To znamená, že by sme predišli veľmi mnohým zbytočným 

debatám, narážkam a obvineniam keby sme mali na papieri 

jasne zdokladované tieto veci:  

     Kto splnil a nesplnil zákonom a zmluvou dané 

povinností?  

     A kto, presne konkrétne tým pásom spôsobil zdržanie 

kolaudácie?   

     To je podstatné a nie menoslov vlastníkov alebo 

robotníkov firmy, ktorá to robila. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Teraz nasleduje pán poslanec Zajac, s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja mám jednu krátku vec: Ja by som teda chcel požiadať 

aby sme dali hlasovať o tom, aby sme hlasovali 

o alternatíve II ako o prvej. To je to minimum čo môžeme 

urobiť po tejto diskusii. 

     A ja chcem ešte reagovať trošku aj na to, že pani 

starostka niekoľkokrát povedala ako jej ide o bezpečnosť a 

tie deti, a vnúčatá sa tam nemôžu hrať a športovať.  

 

 Ja sa ale chcem teda spýtať, že ako je možné, keď 

takto to leží pani starostke na srdci, verím že to je aj 

pravda, že jej to leží na srdci, že teda túto telocvičňu 

prenajala Rodeke? A tým pádom sa zbavila akejkoľvek 

možnosti kontrolovať, či tam naše deti a vnúčatá chodia 
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a hrajú. Preto, lebo ak je to v prenájme a Rodeka má tam 

napísanú nejakú činnosť, už teda nemôže mestská časť byť 

tá, ktorá reguluje to že či sa tam deti vyšportujú alebo 

nevyšportujú. 

 

 Mňa tieto záujmy pani starostky, ktorými nás tu dnes 

častuje celý deň, začínajú byť veľmi podozrivé.  Tá zmluva 

z Rodeky, ktorá bola podpísaná 1. 1. 2014 obsahuje nielen 

prenájom ihriska ale aj telocvične.  

 

 

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

 Teraz je do diskusie prihlásený pán Vladimír Dulla, 

ohľadom tejto témy na ktorú sme teraz debatovali, 

kolaudácia telocvične.  

     Takže vás poprosím hlasovaním, či mu dáme možnosť 

vystúpiť pri dnešnom rokovaní? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:              17 poslancov. 

 Za:                    16 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1 

 Ďakujem.  

 Pán Dulla, máte v zmysle rokovacieho poriadku 5 minút.  

 

 

OBČAN: Ing. Vladimír  D u l l a  

 Veľmi pekne ďakujem za slovo. O tento prípad som sa 

zaujímal ako člen komisie výstavby a územného plánu tesne 

predtým ako sme to mali jediný krát na rokovaní.  

 

     Podľa informácie zo stavebného úradu ktorú som si 

vypýtal, ten problém je v tom, že kolaudácia ako akt začala 

a bola prerušená pre zistené nedostatky, ktoré v tom čase 
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boli 4. Jeden sa týkal oblasti požiarnej bezpečnosti 

a vyjadrenie Mestského hasičského a záchranného zboru 

znelo, že nebolo predložené ich vyjadrenie, ktorým 

schválili projektovú dokumentáciu pre realizáciu danej 

stavby. Čiže nie to, čo odznelo doteraz. 

 

 Druhý problém, alebo druhá oblasť boli nedorobky, 

ktoré sa pri kolaudácii zistili a následne ich teda bolo 

treba odstrániť. Ale z prevádzkového dôvodu to nebolo, lebo 

prístup k stavbe bol len cez pozemok suseda. A investor, 

jeho štatutárny orgán ten prístup nezabezpečil.  

 

 Takže ten komplex problémov z minulosti poznáme, alebo 

skupinu problémov. To, čo tu odznelo dnes, sú úplne nové 

informácie o tom, že je nejaké iné vyjadrenie, ďalšie 

vyjadrenie hasičov. Keby existovalo, mohli by sme sa o ňom 

odborne baviť. Osobne nepredpokladám, že zástupcu 

hasičského a záchranného zboru sa vyjadroval vo forme 

návrhu na konkrétne materiálovo-technické a konštrukčné  

riešenie. Ich úloha je posúdiť, či návrh je v súlade 

s predpismi alebo realizácia je v súlade s predpismi. 

Hasičský a záchranný zbor zásadne v úvodzovkách 

„neprojektuje“. Bolo by to divné, keby to robil.   

 

 Čo sa týka všeobecnej kolaudácie. Tak ako doteraz 

odznelo si treba uvedomiť, že stavba o ktorej sa hovorí že 

sa má skolaudovať, je v zmysle stavebného zákona zmenou 

dokončenej stavby. Na existujúcej stavbe sa stavala 

nadstavba.  

 

    Takže je otázne teda, čo sa vlastne používa, čo sa 

nepoužíva? Ako je zabezpečený samostatný prístup, lebo do 

hry vstupuje problematika, ktorú stavebný zákon nazýva 

stavenisko.  
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     A ak teda vieme, že hrozí nebezpečie poškodenia 

zdravia, nebodaj ešte vážnejšie niečo, tak sme povinní 

podľa zákona urobiť všetko preto, aby ku škode na zdraví, 

majetku a už vôbec nie životoch nemohlo dôjsť. Konajme 

v súlade so zákonom, prestaňme sa hašteriť o tom, či niekto 

niečo schváli. Najprv urobme bezpečnostné opatrenia, to je 

naša prvoradá povinnosť. A potom si môžeme rozdať karty, 

kto za čo zodpovedá a do akej miery bude niesť takú hmotno-

právnu alebo nebodaj i trestno-právnu zodpovednosť. 

Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne.  

     Nakoľko nikto nie je prihlásený do diskusie poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na uznesenie. 

 

 

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

     Návrhová komisia sa dohodla, že dáme hlasovať najprv 

o alternatíve č. II, a tak ako je to v materiáli: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e   

finančný príspevok pre Karloveský športový klub účelovo 

určený na opravu strechy v objekte na Janotovej 12 vo výške 

12 000 € z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

 

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

 Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             16 poslancov. 

 Za:                   12 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             3 

 Nehlasoval:            1 

 Konštatujem, že táto alternatíva bola schválená.  

 Ďalším bodom programu je bod číslo 15. 

 

 

 

BOD 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 

 

 

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

 Poprosím pána prednostu o úvod.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :    

     Ďakujem. Takže pred naše zastupiteľstvo predkladám 

návrh na bezplatné vydávanie potravín, balených cestovín, 

ryže a múky. My sme si v zmysle uznesenia miestneho 

zastupiteľstva urobili cenový prieskum, my sme sa obrátili 

na všetky naše základné školy a obrátili sme sa na ostatné 

stravovacie zariadenia, za akých finančných podmienok by 

oni boli schopní nám dodávať jedlo vo varniciach. Tie ceny 

sa nám podarilo zistiť u pani Havranovej, myslím že to 

bolo, ona navrhuje cenu 2 € s tým ale, že to nie je porcia 
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vo veľkosti akú sme my požadovali, ale vo veľkosti aká je 

na škole obvyklá. To znamená, to je prvá informácia; nižšia 

porcia, cena 2 €. 

 

 Tých osôb, ktoré by prichádzali do úvahy v zmysle 

uznesenia, majú to byť osoby, poberatelia dávky v hmotnej 

núdzi. Týchto osôb je v Karlovej Vsi podľa údajov Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny 181. Pokiaľ by sme si 

vydelili 8 500 € delono 2 €, podotýkam je to menšia porcia, 

tak by nám vyšlo, že by sme mohli zabezpečiť takýmto 

spôsobom stravu na 23 dní.  

 

     Tu je ale ten problém, že pokiaľ by tých ľudí bolo 

naozaj 180, tak aj pani Havranová nám povedala, že nevie 

garantovať tieto 2 €. Ona by potom musela prijať ďalšiu 

pracovnú silu v dôsledku ktorého by to nebolo 2 € ale bolo 

by to viac. 

 

 Takže my navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo 

schválilo návrh bezplatného vydávania potravín. Tým, že my 

budeme bezplatne vydávať potraviny, bol by to v podstate 

balíček zložený z cestovín, z ryže, z múky. To znamená sú 

to také potraviny, ktoré chceme týmto ľuďom poskytovať. My 

navrhujeme, aby dospelá osoba mala mesačne 10 kg na seba 

a 5 kg na maloletú osobu. 

 

 Tento systém je udržateľnejší, za 8 500 € by sme 

dokázali poskytovať týmto ľuďom túto stravu viac ako je 

teraz 23 dní, pretože sami keď nakupujete ryžu, múku, 

cestoviny, viete že tá cena sa možno pohybuje okolo 1 €.  

 

     To znamená, už tuná vidíme, že by sme dokázali za 

tieto finančné prostriedky viac urobiť pre týchto ľudí. 

S tým, že potom distribúcia by bola zabezpečená v nejakom 

konkrétnom dni, buď pondelky alebo na začiatku mesiaca. 
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 My by sme ešte predtým ako by sme spustili tento 

projekt, by sme oslovili týchto ľudí, poberateľov dávky 

v hmotnej núdzi, že sa môžu na Miestnom úrade o takúto 

pomoc uchádzať. Samozrejme, že tam by bol nejaký proces, 

nejaká registrácia. A následne po registrácii, teda po 

predložení potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi, by 

sme vydali týmto osobám tieto potraviny.  

     Takže toto je z mojej strany na začiatok všetko.      

  

 

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, neviem, možno som dosť 

nechápavá, ale názov tohto uznesenia znie: Informácia 

o prieskume trhu v súvislosti s návrhom realizačného plánu 

bezplatného vydávania obedov. To je jedna vec.  

 

 Prosím vás pekne, čo má spoločné vydávanie balených 

cestovín, ryže so stravovaním? Myslíte tým, v surovom 

stave, predpokladám, hej, neuvarené? Rozumieme sa.  

 

     No, tak iba by som sa rada spýtala, ako si toto balené 

niečo napríklad tak môže pripraviť na zjedenie taký 

bezdomovec? Alebo si myslíte, že tento človek je už tak 

zdegradovaný na nejakú zver, že to bude jesť surové? No, 

viete čo, prepáčte, ale toto je už naozaj vrchol výsmechu 

ľuďom. Ďakujem. 

 

 

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

 Pani poslankyňa, toto je pripravené v alternatívach.  
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 A tie peniaze, ktoré boli schválené prieskumom trhu 

vyšli presne 23 dni odstravujeme tých ľudí, ktorí sú 

prihlásení teraz. Nehovoriac o tom, že keď to budeme mať 

zdarma, presne ste povedali, máme iba u nás na úrade 300 

bezdomovcov nahlásených. To nebude postačovať, to sa zmení 

možno na 10 dní. A toto je systém, že tým ľuďom dáme 10 dní 

najesť a toto je systém tej pomoci.     

 

     Toto bol jeden z návrhov ktorý, nakoľko sme skúšali na 

školách, všetky sme oslovili, jednoducho práve preto že by 

sa tam dostavili takíto ľudia na školy, školy si to nemôžu 

z hygienických dôvodov dovoliť, aby tam oni chodili na 

obedy.  

 

     Hľadali sme rôzne riešenia, akým spôsobom by to išlo. 

Aj to riešenie je tu, je tu pripravená tá alternatíva, máme 

to pripravené, je to 23 dní čo týchto ľudí prestravujeme.  

 (Poznámka.) 

 

 Nie, počkajte, máte tam alternatívu, na Lackovej sa to 

dá. Lebo veď keď ste čítali materiál, tam máte napísané, 

rovno predtým odstavec, že sa to dá zabezpečiť 

v existujúcej jedálni. Strava by mohla byť poskytovaná len 

mimo obeda, nakoľko my tam máme počas obeda 181 našich 

stravníkov, kapacitne to nie je možné. A v podstate zase je 

tam ohrozená činnosť klubu ktorý je tam, ale dalo by sa to 

v tej medzierke vydať tým ľuďom. Hneď by museli nabehnúť 

ľudia, ktorí by to vyčistili a bolo by to na 23 dní.  

 

     Pani poslankyňa, keď ste čítali tento materiál, presne 

tak je to tam napísané.  

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Grey. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.:  
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 Takže ja súhlasím s tým čo povedala pani Hladká, že 

vydávanie obedov a vydávanie suchých cestovín alebo 

potravín je niečo veľmi rozdielne. A ak chceme riešiť 

nejaké životné minimum, teda jedno teplé jedlo pre týchto 

ľudí, o čom sme sa celý čas bavili. 

 

 A druhá vec je, že nemám takú strašnú obavu z toho, že 

by sa hneď keď to vyhlásime nahlásili že všetci obyvatelia 

majú záujem o to, pretože treba tam prísť v určitom čase, 

atď., treba splniť určité požiadavky. Čiže myslím, že ten 

program sa dá pilotne spustiť.  

 

     My sme opakovane hovorili o tom, že by sa ten obed 

nevydával ako v jedálni, ale že by sa vydával vo 

varniciach, to znamená v takých transportných nádobách. 

Čiže by bolo zabezpečené to, že nie je tam problém hygieny 

a takisto nie je ten problém časový, lebo vydať niekomu 

obed v miske zavretej, nie je problém. 

 

 A mne teda výrazne na tomto materiáli vadí, že hoci sa 

o ňom bavíme už niekoľko mesiacov, tak táto verzia, ktorú 

sme dostali, sme ju dostali dnes na stôl. Takže považujem 

to za aroganciu tohto úradu znova a opäť.  

 

 

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

 Táto alternatíva možnosti; takto, pani poslankyňa 

Hladká, ešte by som vám odpovedala. V uznesení bolo, že to 

musia byť poberatelia dávky v hmotnej núdzi.  

     Čiže tých sme tu aj v dôvodovej správe napísali, že je 

tu 181 podľa poskytnutých informácií z úradu práce 

a sociálnych vecí.  

     Tých 180 ľudí sú tí, ktorí sú riadne zaevidovaní, 

poberajú dávky v hmotnej núdzi.  
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     My sme iba mysleli, že týmto ľuďom by to vydržalo 

dlhšie, čiže pre týchto je to vypočítané. Môžeme ísť na 

Lackovú vydávať stravu, ale vám hovoríme že je to 23 dní. 

Tam je možná alternatíva, že keby sme im my zakúpili, lebo 

vtedy keď bola tá pomoc, vtedy to bola pomoc Európskej 

únie, tak vtedy bol o to veľký záujem, a vtedy sa tým ľuďom 

pomohlo na väčšie obdobie ako 23 dní. My nehovoríme, tam sú 

v podstate ľudia, ktorí nie sú až tak; my sme nedali 

vyhlásenie že ideme variť pre bezdomovcov. My sme to 

uznesenie mali, že je to pre ľudí, ktorí sú poberateľmi 

dávky v hmotnej núdzi. Pretože my sme povedali, áno, 

môžeme, vyjde to na 23 dní. A keď ich 23 dni prestravujeme, 

potom koniec. Že možno alternatíva je, že tí ľudia majú 

kde.  

 

     Lebo keby sme to dali pre bezdomovcov, to by plnilo 

úplne inú funkciu; aspoň takto to nebolo pochopené. Potom 

by sa stalo, že by ozaj všetci počas toho obedu; my máme 

problém s jedným, ktorý chodí pravidelne do Klbka, čo 

riešime s mestskou políciou, nemôžeme ho odtiaľ dostať, 

i keď stále obťažuje. Ďalej máme ešte s jedným dole 

v podchode pri Centrume. 

 

 A keď my toto spravíme, keď myslíte bezdomovcov, ja 

som to teraz tak nepochopila, tak tí keď sem prídu, tak 

všetkých z okolia budeme mať problém 50-násobný. Čo 50-

násobný; 100-násobný. 

 

 Takže my iba tu plníme, a možno je to taká alternatíva 

pre tých ľudí, že takýmto spôsobom. Ale sme pripravení aj 

na to, presne môže to byť na Lackovej, môžu byť vydávané 

tým 180 ľuďom ako nám poskytol úrad práce. A bude to na tej 

Lackovej, ale ako som povedala. Tie peniaze postačujú na 23 

dní. 

 Nech sa páči, pán Martinický s faktickou. 
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Poslanec Ing. P.  M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. No, ja si myslím, v tomto by som do značnej 

miery s pani starostkou súhlasil. Bolo jasné, že z tých 

peňazí, o ktoré išlo, sa dlho strava vydávať nedá. Na to, 

aby sme vedeli koľko, bolo treba urobiť tento prieskum. Ten 

prieskum bol spravený. Ja teraz nejdem riešiť, lebo nemám 

možnosť to kvalifikovane posúdiť, nakoľko sa vyčerpali 

všetky možností, ale tento prieskum bol spravený.  

 

     A nevidím nič zlé na tom, že ako alternatívu navyše, 

to nie je v rozpore s uznesením, ale alternatívu navyše, 

nám Miestny úrad ponúkol alebo upozornil nás na takúto 

druhú možnosť. Samozrejme, tá druhá možnosť je už o niečom 

inom, nie je to teplé jedlo. Ale dá sa predpokladať, že 

väčšina ľudí, ktorí berú dávku v hmotnej núdzi, nejaké 

bydlisko majú, čiže si ho pripraviť môžu.  

 

 Tak si treba v kľude ujasniť, že vlastne čo pre koho 

chceme robiť a na čo máme peniaze.  

     Je jasné, že ako z rozpočtu nemôžeme byť dobročinnou 

organizáciou, ktorá ako dlhodobo robí takúto funkciu, lebo 

na to nemáme. Ďakujem.  

 

 

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

 Ja neviem, ak ste čítali materiál, tak tam sme 

oslovili všetky možné inštitúcie, školy, kde aj naši 

seniori sa chodia stravovať, s ktorými máme zmluvu a my 

vlastne doplácame.  

      

     Takže to sú ich vyjadrenia, kde vlastne jednoducho 

nechceli sme zase, aby títo ľudia išli niekde mimo. Aby keď 

je to pre obyvateľov mestskej časti , aby to  bolo 

v mestskej časti. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Hladká. 
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Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem. Pani starostka, ja si myslím, že čítať ešte 

viem. Pokiaľ viem, dôvodová správa, o tej sa nehlasuje. 

Hlasuje sa vždy len o bodoch návrhu. V bodoch návrhu máme 

A a B. Ukážte mi, kde je v tom návrhu spomínaný nejaký 

obed. Tu máte jasne napísané:  

     Schvaľuje návrh realizačného bezplatného vydávania 

potravín (balených cestovín, ryže, múky). 

     Máte tu niekde napísaný nejaký obed?  

 Takže nerobte tuná zo mňa nejakú školáčku, ktorá nevie 

čítať. To za prvé. 

 

 Za druhé, neverím tomu, že v našej mestskej časti je 

odkázaných na pomoc 180 ľudí. Robím v sociálnej komisii a v 

zdravotnej komisii, takže tých ľudí je omnoho viacej. To je 

ďalšia vec. 

  

 Neviem, prečo sa tak bojíte, že prídu tu nával 

bezdomovcov? No, a keby aj prišiel, to nie sú ľudia? Jedna 

vec. 

 

 Druhá vec, pán Martinický žasnem nad vami, že tuná sa 

pozastavujete nad nejakou dobročinnou akciou. Ale nad tým, 

že sa tu vydávajú dotácie neskutočných peňazí všelijakým 

občianskym združeniam, ktoré ani nič nerobia, nad tým sa 

nepozastavujete? 

 

 Keby táto mestská časť chcela, tak nájde omnoho, aj 

trikrát, aj štyrikrát vyššie finančné prostriedky na pomoc 

občanom. Lenže tuná ide o to, ako tú pomoc úplne zničiť. 

Nehnevajte sa, aj ten človek v sociálnej núdzi, ktorý je 

doma, vy si myslíte že keď mu hodíte nejakých 10 kg ryže, 

že tým mu pomôžete? Áno, pomôžete jedine tomu, že to bude 

ďalej predávať.  

     Toto je pomoc? Tak sa nad tým zamyslíte. Ďakujem.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

 Pani poslankyňa, my sme robili ozaj v zmysle 

uznesenia. Toto bolo konzultované, konzultovali to naše 

dievčatá v najlepšej dobrej viere aj s úradom práce. Takéto 

čísla nám oni poskytli. Ozaj neviem vám k tomuto, oni majú 

všetky doklady k tomuto dané. Takže ak máte, vy kľudne 

predložte návrh uznesenia. Toto z celého toho vyplynulo, že 

toto by bolo najlepšie riešenie. Vôbec, je to tu písané, 

nemáme s tým problém, vieme to zabezpečiť aj takýmto 

spôsobom. Čiže je to aj v dôvodovej správe. Nám sa zdalo 

ako najlepšie riešenie takýmto spôsobom. 

 

 Ale, ak máte návrh, nech sa páči kľudne ho predložte 

a poslanci budú o tomto hlasovať, že ako to budeme ďalej 

zabezpečovať. 

     Nech sa páči, s faktickou pán Martinický. 

 

 

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

 Ja musím reagovať na, s prepáčením kolegov, na to ako 

na mňa zaútočila pani kolegyňa. Ja nie som žiadny proti 

sociálny a neviem proti neviem čo. Ja len viem rátať. Keď 

nám nejaká suma vyšla na 22 dní, keď chceme rovnakým 

spôsobom živiť rok, tak je to 15-násobok tejto sumy.  

 

     Tak potom treba urobiť uznesenie, v ktorom budeme 

hľadať z rozpočtu 15-násobok tejto sumy, kde ušetríme, aby 

sme ju mohli dať bezdomovcom, alebo teda ľuďom takto 

odkázaným. Pokiaľ tých ľudí bude viac, tak ešte príslušným 

koeficientom vyriešiť túto zmluvu. Proste to nie je vecou 

žiadnej politiky, to je vecou matematiky a hľadania kde je 

možné, a či je možné takú sumu peňazí ušetriť. To nie je 

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

     Presne teraz to pán poslanec krásne povedal: To nie je 

vecou politiky ale to je vecou toho, že či chceme pomôcť 

a ozaj pomôcť, a ako je najlepšie.  

     S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, tu by sa dalo o tom veľmi dlho hovoriť.  

     Ja súhlasím v tomto prípade s pani Hladkou. Myslím si, 

a teraz neobviňujme sa že kto je sociálny a sociálnejší. Tu 

je zásadný problém, my sme boli obvinení z toho, ako sme 

ťažko a zlé hlasovali keď sme odložili návrh na vystavanie 

tartanovej dráhy. Tá tartanová dráha bola za niečo cez 

120 000 €. Ja keď som vypočítal, aj pri tom najchmúrnejšom 

výpočte pán Martinický ktorý tu je, a teda 15 krát 8 500 €, 

tak si myslím, že v tejto mestskej časti našťastie máme čo 

vkladať vedľa seba, a o tejto dôležitosti hovoril. 

 

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

 Treba zobrať kalkulačku a hľadať. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Treba hľadať, a to sa snažíme to hľadať. Teda je také 

nie dobré, aby sme si my teraz medzi sebou robili, že kto 

z nás je viac zodpovedný. Ale skutočne niektoré návrhy, 

ktoré aj dneska sme mali predložené, tie sú na pováženie. 

Tie sú na hranici toho, že tu by myslím nebol problém 

vyberať medzi tartanovou dráhou a pomocou, ale naozaj 

pomocou tým ktorí túto pomoc potrebujú. Len sa musíme na 

tieto veci pozerať aj z tejto stránky. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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 Ďakujem. Ja súhlasím s tým, ale my keď chceme pomôcť 

tým ľuďom, toto nie je systémové riešenie, že im pomôžeme 

na 23 dni. A čo budú robiť po tých 23 dňoch? Keď poďme, 

poďme, ja iba nad tým sa pozastavujem.  

 

     A nesúhlasím s vami s tou tartanovou dráhou. Sú tam 

doobeda naše deti, po obede je tam mládež, a tam chodia 

behať ráno, večer. A radšej chceme, nech tam tieto decká 

behajú. A máme to zničené, musíme niekde začať, a tí 

športovci. A ja som to predkladala z prebytku rozpočtu. 

Takže toto bolo. 

 (Poznámka.)  

 

 Ja rozumiem, ale čo sa zastaví život? Ja súhlasím, my 

máme aj na ten projekt, aj na ten projekt. Len vám hovorím, 

tento návrh, ja rozumiem všetkému, ale my tým ľuďom dávame 

ešte jednorazové finančné výpomoci, ani to nestačí. Ale 

tento návrh nie je systémový. Preto sme rozmýšľali nad tým. 

Kolegyne ktoré boli sa rozprávali s dôchodcami, rozprávali 

sa s tými sociálne slabšími ľuďmi ktorí sú. Čiže tento 

návrh nepadol, že oni to nejako vymysleli. Povedali, že 

vtedy to malo veľmi dobrú odozvu, takže iba preto sme 

takýto návrh dali.  

 

 Ale dajte návrh a ideme hlasovať o nejakom návrhu, 

teda o vašom konkrétnom, keď sa vám nepáči tento návrh.  

 

 A za tou tartanovou dráhou, si myslím že to je jediné 

jedno športovisko, kde chodí milión ľudí behať. A myslím 

si, že je to veľmi dobrý zámer.  

 S faktickou, pani poslankyňa Grey. 

 

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

     Ja chcem len upresniť pre kolegov, ktorí nevedia, že 

tie obedy sa nezvyknú vydávať soboty a nedele, tie obedy sa 
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nezvyknú vydávať v čase prázdnin. To znamená, že keď ideme 

do dôsledkov tak sa to týka 9 krát až 10 krát táto uvedená 

suma, pretože máme okolo 20 pracovných dní v mesiaci.  

 

     A ja si myslím, že pilotne môžeme vyskúšať tento 

projekt, ako bude tento projekt fungovať.  

 

     A ja si myslím, že tých 80 tisíc v tom rozpočte, áno, 

nie je to malá suma a vidíme ako sa tu prideľujú dotácie 

a iné veci. Myslím si, že pre tých najslabších sociálne 

v tej mestskej časti by sa tieto peniaze mali nájsť.  

 

 

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

     Viete čo mi je smutno? Dotácie sme schvaľovali. 

Dotácie sme schvaľovali nechcem povedať kto ako schvaľoval, 

hlasoval iba za svoje organizácie, za ostatné nehlasoval. 

To sú všetko súčastí našej Karlovej Vsi. Vy máte pocit, že 

sme niekomu dali; mne je ľúto že tu sedí pán poslanec 

Žiačik, že povedal, že zadarmo tam budú všetci obyvatelia 

robiť park, mesto im dalo kus toho parku, že sme im 

neprenajali ten kúsok parku o ktorý sa chceli starať. 

Rozumiete, iba za to, že to, ja neviem Žiačik, alebo 

niekto. To je jedno, iba som vás (p. Žiačika) tu teraz 

zbadala, tak som si všimla na toto. A to sú iba také veci 

ktoré, myslím si že teraz poukazujeme na takéto veci, 

a stále točíte dotácie. Veď tie dotácie sme schválili.  

 

     A dotácie si myslím že sme schválili v najlepšom 

vedomí a svedomí a hlasovali sme vtedy všetci za ne. 

A myslím si, že tie dotácie, okrem pani Hladkej, ktorá 

nikdy nehlasovala; čiže nepodporuje šport, nepodporuje 

kultúru, nepodporuje nič.  

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

 Len aby som pochopil. Náklady na obed sú 2 € a náklady 

na ten balíček je 1 €. To znamená, ak teraz vieme, že obedy 

vieme dávať 23 dní, tak tie balíčky vieme dávať tým pádom 

46 dní.  

     Hovorili ste, že 1 balíček je v hodnote asi 1 €, to 

znamená ako dlho nám vydržia tie peniaze, ktoré tu sú na 

to, aby sme mohli poskytovať takúto pomoc? To keby ste 

ozrejmil. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :       

 Nehovoril som, že ten balíček bude mať hodnotu 1 €. 

Hovoril som o tom, že kg cestovín, múky, ryže stojí cca 1 

€. S tým, že keby sme nakupovali vo veľkom, tak by sme mali 

možno 1 €, mali by sme možno 80 centov. Len keby to bolo 90 

centov, tak by to nebolo 8 500 kg cestovín, ale bolo by to 

9 400; to som si teraz vyrátal. Keby to bolo 80 centov, tak 

by to možno  bolo nad 10 000 kg cestovín.  

 

     A samozrejme, ten model koľko by sme dávali na 1 

dospelú osobu, na jedno dieťa, to môžeme nastaviť. My sme 

navrhli že 10 kg za mesiac na jednu dospelú osobu a 5 kg na 

dieťa. Ale vy kľudne dajte 20 kg. Ale to je otázka ako sa 

na tom dohodneme ak do dáme do zastupiteľstva, resp. takto 

to schválime. Čiže to je nastavenie toho systému vydávania 

potravín; áno, je to potravinová pomoc. Nie je to vydávanie 

obedov, ale je to potravinová pomoc, to si treba povedať.  

 

 

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

 S faktickou, pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 
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     No, teraz ste to presne nazvali potravinová výpomoc, 

ktorú tu zaviedol „Ficko“ pred niekoľkými rokmi a tiež  

nedopadla slávne.  

 

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

 Počkajte, to bola Európska únia, pani poslankyňa. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á  

 To je úplne jedno. Je to tá istá podstata, to isté čo 

idete robiť vy. Takže vy robíte len to, čo voľakedy Fico 

zaviedol, čo bola totálna blbosť, takisto.  

 

     A povedzte mi, koľko ľudí o tom vedelo keď sa to vtedy 

robilo? Som v tej komisii takisto s pani Grey, mali sme 

sťažností od občanov, ani o tom nevedeli. Aby to nedopadlo 

presne tak ako to bolo vtedy, že tí občania o ničom 

nevedeli. Ďakujem.  

 

 

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

 Pani poslankyňa, vtedy to bolo všade v médiách. Bolo 

to aj v našich senior kluboch. Naše kolegyne informovali 

všetkých ľudí, ktorí chodia po jednorázovky, ktorých riešia  

denno-denne. Ale hlavne tým, že to bolo celoeurópske, to 

bolo cez média, cez noviny a všetky tieto rôzne 

organizácie, ktoré sa stretávajú s takýmito ľuďmi a im 

pomáhajú, táto informácia bola dávaná von. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Ďakujem pekne. Ja som sa pán prednosta, možno ste 

nerozumeli, ja som sa pýtal, že tých 8 500 v prepočte keby 

sme nedávali obedy, ale keby sme dávali to čo tu 
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navrhujete, že ako dlho to vydrží, pre koľko ľudí; toto som 

sa pýtal.  

     A tak na uvoľnenie situácie, možno že k tomu by ste 

mohli dávať aj nejakú fľašu plynu, keď teraz má váš 

predseda tak blízko do Ruska. Ďakujem. 

 

 

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

 Nerozumela som, že čo by sme k tomu mohli dávať? 

 (Poznámka: Plynovú bombu.) 

 Ako mne vôbec z toho nie je do smiechu. Skôr možno 

naopak, my ideme s touto vecou ľuďom pomôcť a teraz jako; 

neviem, nerozumiem tomu, či to chcete vyriešiť alebo 

nechcete vyriešiť. Je mi z toho skorej smutno. 

 

 Pán prednosta povedal, ja neviem, ten človek na koľko 

tých cestovín. Tam sa jedná, že koľko cestovín, ryže a múky 

by bolo na hlavu. Čiže na tých 181 ľudí že by bolo toľko, 

čiže oni za aké obdobie to zjedia, to nevieme. Ale určite 

je to viac než 23 dní podľa toho ako sme to tuná 

prezentovali a tak ako to máte v materiáli. 

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. Dúfam, že už naposledy k tejto téme.  

 Vzhľadom na to, že pôvodné uznesenie znelo o vydávaní 

stravy, ja nevidím problém v tom, že miestny úrad dal aj 

nejaký ďalší návrh navyše. To je v poriadku. Ale očakával 

by som skôr, že bude tak ako sme to už dnes mali viackrát, 

návrh uznesenia v dvoch variantoch: 

     Pri jednom variante, kde by sme mali možnosť schváliť 

vydávanie stravy v zmysle toho uznesenia.  

     A potom druhý návrh ako schválenie vydávania tých 

balených potravín.  
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     Lebo takto sa môže stať, že niekto bude mať názor, že 

toto nie je správne, neschváli sa ani to. Čiže myslím, že 

bolo najlepšie, keď by návrh uznesenia bol vo takých dvoch 

variantoch. Jeden variant na vydávanie stravy, ktoré vyjde 

na toľko dní takýmto systémom a druhý na vydávanie potravín 

ktorý vyjde na toľko dní takýmto spôsobom. 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 : 

     Ďakujem. Mám toho na srdci viac. A mnoho som už aj 

zabudol keďže som si nepísal, kým som sa cez záplavu tých 

faktických dostal k svojmu riadnemu príspevku.  

 

     Pripravil som taký návrh uznesenia, ktorý nesie všetky 

známky nedokonalosti, lebo bol robený teraz, v chvate a na 

kolene. Ale snaží sa zapracovať to, o čom tu už dlho 

hovoríme do nejakého celku. Radi by sme uviedli do života 

pilotný projekt, ktorý by presne trval možno 20, možno 22 

dní v novembri.  

 

     Inak, pokiaľ sa k tomu projektu nedostaneme, iba 

budeme sa domnievať koľko ľudí to chce, koľko ľudí to 

nechce, koľko by sa prihlásilo, koľko by sa neprihlásilo, 

koľko sa hanbí, koľko sa nehanbí, koľko bude bezdomovcov. 

Faktom je, že ľudia ktorí žijú z približne 60 € na mesiac 

nemôžu vyžiť bez toho aby nerobili nejakú nelegálnu činnosť 

alebo drobnú kriminalitu.  

     A toto je možno aj jeden zo spôsobov, ako tú 

kriminalitu trošku obmedziť okrem toho že tým ľuďom 

skutočne pomôžeme.  
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     Áno, pani starostka, rozumiem tomu že hovoríte 

o športovaní, lebo to sú vaši voliči. Títo vládni tí asi 

k voľbám asi nepôjdu, tí vám hlas nedajú. A ja si myslím, 

a som presvedčený, že dôležitejšie je mať plný žalúdok a až 

potom môžem športovať. Šport je nadstavba. Sú základné 

životné potreby. Zo 60 € sa napĺňajú veľmi ťažko. A je mi 

ľúto, že ja to musím hovoriť vám. Predpokladal by som, že 

vy to budete skôr hovoriť mne.  

 

 Chcem poprosiť kolegov o podporu tohto pilotného 

projektu; návrh samozrejme nie je systémový.  

 

     Ale zatiaľ, pokiaľ bude prebiehať pilotný projekt 

môžeme spoločnými silami to systémové riešenie pripraviť. 

Môžeme sa o to snažiť. Ide o to, či chceme, alebo nechceme. 

Neprinesie nám to hlasy, neprinesie nám to popularitu, ale 

niekomu to pomôže. 

 

 Dotácie rozdávame ako Jánošík úplne bez pravidiel.  

 

     A koľko percent obyvateľov mestskej časti Karlovej Vsi 

sa zúčastní týchto dotácií? 3 %, 2,5 %, a ten zvyšok?  

     To len reagujem na to, čo tu bolo k tým dotáciám 

povedané.  

 

 Nebudeme schvaľovať žiadne dotácie a nikomu. Nie 

preto, že nie sú systémové, aj to. Ale preto, že len 

Jánošík ktorý nebral zo svojho, z cudzieho, mohol rozdávať 

od buka do buka.  

 

     My pokiaľ sme trošku slušní, už dávno by sme si mali 

stanoviť pravidlá, podľa ktorých budeme rozdávať, a potom 

môžeme rozdávať. Dávame peniaze na dotácie bez pravidiel, 

nemáme peniaze na obedy.  
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     Dávame peniaze do KŠK ktoré neplní svoj účel na ktoré 

bolo založené, ale nemáme peniaze na obedy. 8 500 € za 

mesiac je veľa, keď to nasýti toľko ľudí? Nechám to na vás. 

 

     Takže návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva 

k materiálu č. 15 – Informácia o prieskume trhu 

v súvislosti s návrhom realizačného plánu bezplatného 

vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných 

občanov: 

 

     Miestne zastupiteľstvo poveruje – žiada pána prednostu 

zabezpečiť od 1. 11. do 30. 11. pilotný projekt 

poskytovania bezplatného vydávania jedla podľa uznesenia č. 

517/2014 za najnižšiu ponuku.  

     A zároveň zabezpečiť miesto na vydávanie jedla. 

Ďakujem.  

 Návrh podávam aj v písomnej forme.  

 

 

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. 

 

 

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

 Nakoľko nevidím nikoho prihláseného o tomto návrhu 

nedám hlasovať a ukončujem diskusiu. 

 

     A poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

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

 Máme jeden návrh na zmenu od pána Petra Buzáša 

k materiálu č. 15, a tento znie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo poveruje – žiada pána prednostu 

zabezpečiť od 1. novembra do 30. novembra pilotný projekt 

poskytovania bezplatného vydávania obedov podľa uznesenia 

č. 517/2014 za najnižšiu ponuku.  

     A zabezpečiť miesto na vydávanie jedla. 

 

  

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

 Všetko? (Áno.) 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             18 poslancov. 

 Za:                   15 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             2 

 To bol návrh na zmenu, takže uznesenie bolo prijaté;  

o inom uznesení sa nehlasuje.  

 Ďalším bodom je bod 16.  

 

 

 Ja sa chcem veľmi ospravedlniť, lebo som pozvaná na 

jedno podujatie do Klbka, takže idem tam a potom sa vrátim.  

Dobre? Zatiaľ bude viesť zastupiteľstvo pán zástupca. 

 Nasleduje bod 16. 

 

 

BOD 16:  

Žiadosť o dotáciu Latinsko-americký kultúrny projekt.  
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Nad Lúčkami 37, 841 05 Bratislava, Projekt: Výročie 

založenia akadémie tanca folklórnych tancov Latinskej 

Ameriky pri KŠK vo výške 3 500 € 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Asi viem čo chce pán Zajac povedať, ale ja 

i tak túto žiadosť uvediem. Pretože my v zmysle VZN, pokiaľ 

nám príde žiadosť, my sme povinní ju predložiť vám 

poslancom na rozhodovanie. My sme v rámci tohto miestneho 

zastupiteľstva dávali žiadosť na zvýšenie finančných 

prostriedkov na dotácie. Ale mojou povinnosťou je, aby táto 

žiadosť cez miestne zastupiteľstvo prešla.  

 

     Takže je tu žiadosť Latinsko-americký kultúrny projekt 

ako subjekt miguelmendez a požaduje od mestskej časti  

3 500 € na dotáciu na projekt, ktorý chce realizovať 22. 

11. 2014. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Pán poslanec Zajac, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ospravedlňujem sa, ale keď je to tak, nebudem hovoriť. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Čiže nebude príspevok do diskusie. 

 Má ešte niekto príspevok do diskusie?  
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 Pokiaľ nie, ukončujem diskusiu a prosím hlasujte 

o návrhu uznesenia.  

     Návrhová komisia, nech sa páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Latinsko-americký kultúrny projekt, Nad 

Lúčkami 37, Bratislava na projekt: „Výročie založenia prvej 

akadémie tanca folklórnych tancov Latinskej Ameriky pri 

Karloveskom športovom klube“ v sume 3 500 € 

 

     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: 20. 10. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     Ďakujem, bolo to vyčerpávajúce.  

 Takže poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             13 poslancov. 

 Za:                    2 

 Proti:                 2 

 Zdržal sa:             7 

 Nehlasoval:            2 

 Návrh neprešiel. 

 Bod 17. 
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BOD 17: 

Žiadosť o dotáciu DANUBIUS klub športov v prírode, Pustá 8, 

Bratislava  

Projekt: 39. ročník Behu Devínskou Kobylou 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :     

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     V podstate úvod by mohol byť ten istý ako 

pri predchádzajúcom bode. Tiež sme povinní dať možnosť 

rozhodovať miestnemu zastupiteľstvu o konkrétnej dotácii; 

tak sme urobili. Konkrétny projekt by sa konal 25. októbra 

2014, v sobotu. Takže je to 39. ročník Behu Devínskou 

Kobylou. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

     Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči.  

 Nikto sa nehlási, ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: DANUBIUS klub športov v prírode, Pustá 8, 

Bratislava 

na projekt: „39. ročník Behu Devínskou kobylou“ 
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     v sume 1 900 €. 

 

     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: 20. 10. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, hlasujte o návrhu uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             13 poslancov. 

 Za:                    3 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             6 

 Nehlasoval:            3 

 Ďakujem.  

 Teraz sme pri bode 18. 

 

 

 

BOD 18: 

Návrh poslanca Labudu na pomenovanie ihriska na Adámiho 

ulici na „Ihrisko Márie Jančovej“  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Predkladateľ pán poslanec Labuda; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Oslovila ma dcéra pani spisovateľky Márie 

Jančovej, ktorá dávala žiadosť už v roku 2012, bolo to 

údajne v mesačníku Karloveské noviny. Dôvodovú správu máte 
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pred sebou, takže ja ju nebudem celú čítať. Je tu aj kópia 

Ceny primátora, ktorú získala spisovateľka v roku 2001.  

 

     Pani Mária Jančová ako bývala blízko tohto ihriska 

a tam s deťmi, aj s vnukmi akože trávila čas. Najznámejšie 

jej diela boli: „Rozprávky starej matere“, čo bolo povinným 

čítaním a máte tu aj ďalšie diela, ktoré napísala. 

Zúčastňovala sa besied v karloveskej knižnici na Jurigovom 

námestí, kde sa o nej nachádzajú záznamy v kronike. Bola 

členkou rady vydavateľstva Mladé letá a časopisu Slovenka, 

atď. V tomto ju podporovali, aby sa toto ihrisko tak volalo 

aj speváčka Darina Laščiaková, Juraj Hirner, aktívny 

obyvateľ, spisovateľ Juraj Šebo a vydavateľ Albert 

Marenčín.  

 

 Má to tú výhodu, že tí občania sa nemusia ako 

prehlasovať na adresu, keďže to je len ihrisko. Tak neviem, 

ja by som poprípade aj v autoremedúre, keby tam nesedelo 

niečo v tom uznesení, osvojil.  

 

 Čiže návrh uznesenia znie: 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  

názov ihriska na Adámiho ulici v Karlovej Vsi na „Ihrisko 

Márie Jančovej“  

     a žiada starostku, aby zabezpečila potrebné úkony. Asi 

toľko.  

 Mohla by tam byť nainštalovaná nejaká tabuľa so 

základnými údajmi kto to bola tá pani a čo všetko napísala. 

Ďakujem. To je všetko. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :      

 Ďakujem. Len som nerozumel čo ste si osvojili 

v autoremedúre? 
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Poslanec Mgr. J. L a b u d a : 

 No, že keď by náhodou tam bolo treba niečo zmeniť 

alebo doplniť na najbližšie zastupiteľstvo.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Ďakujem.  

     Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem. Ja by som sa len chcela spýtať, vidím tu že 

sa robila výzva k občanom aby sa vyjadrili k názvu; ako to 

dopadlo, či občania boli za alebo proti? Ďakujem. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Áno, my sme robili na mieste výzvu medzi tými ktorí to 

tam využívajú. V súčasnosti medzi mamičkami, medzi rodičmi 

tých detí, ktoré tam chodia, a oni sa prikláňajú v podstate 

k pôvodnému názvu ako ihrisko „Žalmanka“. V podstate tá 

ulica ja Adámiho ulica, v minulosti predpokladám že bola 

Žalmanova ulica, preto si možno pamätajú ten názov. Ale 

napriek tomu že sú to v podstate mladí ľudia. Ale napriek 

tomu, že sú to mladí ľudia, ktorí majú malé deti, oni sa 

prikláňajú k tomu názvu.  

 

     Čiže ten názov už teraz v súčasnosti je taký medzi 

tými ľuďmi, oni si povedia, ideme na Žalmanku, Žalmanku. 

Čiže v podstate možno ich starí rodičia tam vyrástli, alebo 

vyrástli rodičia týchto detí, takže oni si takto teraz už 
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medzi sebou hovoria. Takže sme sa s tým stretli bez toho 

aby sme si viac vysvetľovali, Žalmanka; ahá, Žalmanka. 

Takže vlastne vedia.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

     Ďalšie príspevky do diskusie, nech sa páči.  

 Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

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

 Myslím, že pokiaľ ľudia majú nejaký ľudový názov a ako 

na mape to bude nejako označené, že neviem, či by to týmto 

ľuďom vadilo, alebo keď to v podstate nie je žiadna poštová 

či úradná adresa, neviem, bolo by to zaujímavé zistiť. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k  

 Ono v podstate toto pomenovanie by bolo len také 

symbolické, lebo v zmysle zákona o Bratislave, pomenovanie 

verejných priestranstiev robí Magistrát, robí hlavné mesto. 

Keď sme bojovali za Nábrežie Ľubomíra Kadnára, tiež my sme 

tu schváli na zastupiteľstve, a stále to bol návrh. My sme 

ho potom poslali na Magistrát, oni hľadali dôvod prečo to 

nejde lebo je ulica Kadnárova. Nakoniec sa nám to podarilo 

presadiť a Magistrát pomenoval časť Karlovej Vsi ako 

Nábrežie Ľubomíra Kadnára. Čiže toto by bolo symbolický 

názov. Ľudia si to nazývajú ako Žalmanka.  

 Čiže to je také symbolické uznesenie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ja si to tak myslím, keď človek povie, že idem 

k Dunaju a myslí tým zátoku, povie idem do zátoky a pritom 
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sa to volá Nábrežie Ľubomíra Kadnára. Takže môže to mať dva 

názvy; oficiálny a neoficiálny.  

 Pán poslanec Zajac, nech sa páči s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Preto by sme možno mali, akože ide o to symbolické. Ja 

si myslím, že je správne, aby sme podstúpili tú istú 

procedúru, ak sa to tu príjme, ktorú ste podstúpili 

v prípade toho nábrežia, ako ste spomínal a pokúsili sa 

skutočne symbolicky nazvať to ihrisko po tejto našej 

rodáčke, čo si myslím že je trošku prirodzenejšie ako keď 

by sa volala po Žalmanovi, ktorý bol iste v minulosti 

nejaký, ja neviem, presne kto to bol. Ale keďže vymenili tú 

cestu, tak určite to nebol človek, na ktorého by sme dneska 

boli hrdí.  

 

 A to, že si to ľudia volajú Žalmanka, to je ich vec. 

Takisto sa JAMA a „x“ iných miest, ktoré majú svoje názvy. 

Ale my sme teraz nie na úrovni ako si občania hovoria, ale 

symbolicky myslím že by sme tento hold tejto našej rodáčke 

mali dať.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

Ďakujem.  

     Ďalšie príspevky do diskusie?  

     Pán poslanec Labuda, nech sa páči. 

 

 

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

 Chcel by som len doplniť, že jej manželom bol 

spisovateľ František Hečko, čo je tam tiež spomínané, ktorý 

je tiež známy spisovateľ. Neviem čo, Červené víno, či čo to 

napísal? (Poznámky.) 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :      

 Pokračujete, pán poslanec Labuda? Skončili ste. 

 Tak poprosím trošku kľudu. 

 Chce ešte niekto do diskusie k tomuto bodu? Ak nie, 

ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia v zmysle predloženého materiálu: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

názov ihriska na Adámiho ulici v Karlovej Vsi na „Ihrisko 

Márie Jančovej“ 

 Termín: najbližšie zasadnutie zastupiteľstva. 

 

mmmmmm   m  po B. ž i a d a  

starostku, aby zabezpečila potrebné úkony na pomenovanie 

ihriska. 

 Termín: najbližšie zasadnutie zastupiteľstva. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Poprosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Prítomní:             16 poslancov. 

 Za:                   15 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1 

 Ďakujem.  

 

 Ideme k bodu 18a. 
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BOD 18a: 

Petícia Staré Grunty 

 

 Pán poslanec Buzáš, to je vaše.  

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Pán predsedajúci, chcem vás poprosiť, aby ste 

preložili tento bod, nakoľko občan ktorý je aj pod petíciou 

podpísaný a ktorý by chcel prísť, je na ceste a príde za 

nejakých 10 minút. 

  

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Do akého jazyka mám preložiť? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Myslím že do čínštiny, španielčiny.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Odkladáme ho do príchodu občana. Súhlasíte 

s tým? 

 Mám dať hlasovať? Netreba. Ďakujem.  

 Bod č. 18b. 

 

 

 

BOD 18b: 

Oprava chodníka na Ľ. Fullu 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec Buzáš. 
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Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

     Ďakujem. Dostal som pred časom podnet od občanov 

bývajúcich na Ľ. Fullu 21, 23, ktorí aj fotograficky 

zachytili ten stav chodníka ktorý tam je, je to šikmá 

plocha. Takže mamičky s kočíkmi a vozičkári majú jediný 

tento prístup ak nechcú ísť cez tú prekážku, cez to 

schodisko. V zmysle predchádzajúcich zasadnutí, keď bolo 

povedané, že stačí to poslať na organizačné oddelenie, som 

tieto fotografie poslal na organizačné oddelenie, ale 

nevidím že by sa niečo pohlo, tak si dovoľujem navrhnúť 

uznesenie, že  

 Miestne zastupiteľstvo odporúča realizovať opravu 

chodníka a zapracovať ju do rozpočtu mestskej časti ešte 

v roku 2014. 

Ďakujem.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ja, pán Buzáš, vy ste mi to dali vlastne na komisii 

regionálnej politiky. My sme si zistili, komu patrí dané 

verejné priestranstvo a nie sme to my ako mestská časť. Je 

to Magistrát hlavného mesta. Čiže Martin Patoprstý, ak by 

sa to mohlo doplniť, my sme si pozerali tú majetkovú 

podstatu, my samozrejme sa obrátime na Magistrát s danou 

požiadavkou, aby to oni dali do poriadku. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Technická: Nie je potrebné dávať návrh uznesenia, áno? 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Nie. 
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Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Dobre. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Takže tým pádom je bod 18b ukončený.  

 Chce ešte niekto diskutovať.  

 Tak keď nemáme uznesenie, bod je ukončený. 

 Ideme k ďalšiemu bodu, a to je 18c. 

 

 

 

BOD 18c: 

Asfaltový koberec Dlhé Diely 1 – Iskerníkova ulica 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

     Ďakujem. Opäť dostal som adresný list od obyvateľov 

lokality Dlhé Diely 2, 1 a Iskerníkova ulica, že som ich 

volebný zástupca a teda obracajú sa na mňa vo veci toho 

asfaltového koberca na predmetnom mieste.  

 

     Podali sami 5. 8. nejakú žiadosť o opravu cesty, kde 

im nebolo vyhovené a bolo im nejako odporučené, aby túto 

žiadosť skúšali cez svojho voleného zástupcu. Takže týmto 

to tak nejako robíme, skúšajú to cez svojho voleného 

zástupcu.  

     A ja k tomuto bodu dám aj návrh na uznesenie: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada  

preveriť, či je komunikácia vo vlastníctve mestskej časti 

a žiada referát dopravy navrhnúť riešenie situácie. 

Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

     Má ešte niekto do diskusie k tomuto bodu? 

 Pani poslankyňa Čahojová, nech sa páči. 

 

 

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

     Ďakujem. Jed tu pán Patoprstý, ja by som sa opýtala 

o ktorú komunikáciu sa to jedná, či nám vie povedať? 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Áno, táto komunikácia, pán Buzáš môžem vám odpovedať 

na bod a) je v správe mestskej časti, boli sme sa tam 

pozrieť aj s pánom Patoprstým. A vlastne potom čo ste mi 

povedali o tomto probléme, som dal naceniť koľko by stála 

oprava tejto cesty. Tá cenová ponuka už je a my ju 

predložíme do dopravnej komisie, aby dopravná komisia mohla 

zvážiť. Takže áno, otázka č. 1 je to komunikácia v našej 

správe. 

 

 A na dopravnú komisiu, myslím, že takéto uznesenie je, 

resp. referát dopravy potom zareaguje na najbližšiu komisiu 

dopravy, to je v podstate za pár dní, predloží aj tú 

konkrétnu cenovú politiku, aby ste vy poslanci vedeli za 

akých finančných možností a prostriedkov čo by stála oprava 

tejto cesty.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :    

 Ďakujem. Pán poslanec Kapusta s riadnym príspevkom. 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja akurát mám požiadavku, aby tento 

materiál bol potom predložený aj do komisie výstavby.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

     Je ešte niekto kto by chcel diskutovať pri tomto bode?  

 Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P.  B u z á š : 

 Len procedurálne, keďže všetko čo som chcel v tom 

uznesení, vlastne je už v štádiu riešenia, tak ja ten návrh 

sťahujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Ďakujem.  

     Návrh je stiahnutý a tým sme vyčerpali tento bod. 

 Nasleduje bod 18d. 

 

 

 

BOD 18d: 

Schody z Púpavovej do Líščieho údolia 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja trošku premenujem. Tento bod bude:  

Vyčistenie chodníka a odvodňovacieho kanála z Púpavovej 

ulice do Líščieho údolia a orez zelene zasahujúcej do tohto 

chodníka.  

     A teda navrhujem uznesenie.  
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 Ide o to, že tam je nejaká zvyková povinnosť v piatok 

to upratovať, alebo v pondelok. Ale určite to v nedeľu 

nebolo. Ja sa tam pôjdem pozrieť, teraz je utorok že či to 

je aj urobené inak. A keď to aj býva, tak sa zabúda, určite 

sa neupratuje ten odvodňovací kanál. Preto, lebo v tom 

odvodňovacom kanále je humus, to napadané lístie a 

vetvičky, čo už zhumusnatelo. Čiže už to nie je že týždne, 

ale roky to nie je upratované.  

 

     Ten problém ktorý tam je, že cez tento kanál tlačia 

bicykle a niektoré mamičky aj kočíky, ktorým sa zlé ide po 

tej cestičke, lebo tie schody sú pomerne strmé.  

 

     Takže mňa tiež zastavili cyklisti, keď zhodou 

okolností som bol v Líščom údolí a ma spoznali tak tiež mi 

tam hovorili, že to sa dlhodobo nedá. A naozaj som tam 

videl aj to, že tá zeleň ktorá prirodzene by mala tvoriť 

taký tunel, tak tá zeleň je tak že zasahuje na niektorých 

miestach, lebo je tam popadaný svah a niektoré tie kríky 

zasahujú skutočne. A videl som tam, ako sa taká pani 

trápila s bicyklom a švihlo ju tam tak tesne na oko. Tak 

sme sa tak chvíľu s ňou pozerali, že aká je to situácia. 

Čiže nie je to úplne dobré. 

 

     A aj k tomu čisteniu by som chcel povedať, že možno sa 

to zdá, ja technicky neviem, ale tam sa možno zametá. Ale 

tohto roku boli dažde a ako tie chodníky sú čisté, tam nie 

je napadané to lístie ale je strašne šmykľavé. Tam sa 

vytvára, lebo je to zatvorené a nevetrané. Vytvárajú sa tam 

také machy, a sú tam plesne a machy, alebo takéto;  

 

 Čiže, ja by som požiadal o odborné vyčistenie tohto 

nejakým savom alebo niečím. My to tiež robíme na chate, že 

keď sa nám začne kĺzať vonkajší priestor taký betónový, tak 
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to musíme vyčistiť niečím takým, ktoré tie sinice a toto 

vyčistí.  

     (Poznámka.) 

     Ja nie som odborník, ale treba to nielen vyzametať, 

ale treba to naozaj umyť, treba to efektívne zlikvidovať, 

lebo to je. Keď to u robíte s hydrofóbnym náterom je to 

perfektné a strašne veľa ľudí to používa. Skutočne to 

šmýkanie tam tento rok je. Ja tam chodím pomerne často 

a šmýka sa tam dosť. 

 

 Je to chodník, ktorý ide z Púpavovej ulice do Líščieho 

údolia. Je to taký starý, staručičký chodník, je pekne 

urobený. Oni trošku hovoria aj o tom svetle. Ja viem, že to 

je vecou Siemensu, preto ja tu nechcem o tom hovoriť. Ale  

to pravda. Ja si myslím, že to svetlo tam aj úmyselne tí 

ľudia ktorí tam bývajú, rozbíjajú, lebo zasa to svieti. 

 

 Ale je pravda, že večer, keď sa zotmie, to svetlo dole 

je tam veľa chýb. Oni mi to hovorili aj vzhľadom k tomu že 

idú hody, a to je nástup. Tade chodí veľa ľudí do Líščieho 

údolia na tieto hody. Tak povedali, že určite budú chodiť 

večer a keby ste pozreli tie. 

 

 Čiže ja dávam takéto uznesenie: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu mestskej časti, 

aby u dodávateľov týchto služieb pre mestskú časť 

zabezpečil vyčistenie chodníka (saponátom ja som napísal, 

ale odborne to nemusí byť saponátom), nakoľko vznikla 

situácia, že sa šmýka.  

     Ďalej vyčistiť odvodňovací kanál, ktorý ide pozdĺž 

celého chodníka  

     a orezať zeleň, ktorá zasahuje do priestoru chodníka 

a odvodňovacieho kanálu.  

  S termínom: Keby to išlo do štvrtka, 25. 9., aby sme 

to pred tými hodami mali, bolo by to výborné. Ďakujem. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Nikto do diskusie?  

 Pán poslanec Zajac, dajte uznesenie komisii. 

 Ja len takú malú poznámku, že mal by to byť ten 

ekologicky čistiaci prostriedok v každom prípade. Neviem si 

predstaviť aký, nie som chemik. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Nech to povedia odborníci. Ide o to, aby to odborne 

dali do poriadku, nielen vyzametať, ale vyčistiť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Ďakujem.  

     Ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

 Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia pána Zajaca: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu mestskej časti, 

u dodávateľov služieb pre mestskú časť zabezpečiť 

vyčistenie chodníka saponátom, nakoľko vznikla situácia, že 

sa šmýka. Ďalej vyčistiť odvodňovací kanál, ktorý ide 

pozdĺž daného chodníka a orezať zeleň, ktorá zasahuje do 

priestoru chodníka a odvodňovacieho kanála.  

 Termín: do štvrtka 25. 9. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Poprosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Prítomní:            17 poslancov. 

 Za:                  16 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

     Ďakujem. 

 Pristúpime k bodu 18e 

 

 

 

BOD 18e: 

Informácia o pokračovaní vybavovania Karloveskej lodenice 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Žiadal to pán poslanec Kadnár bol taký zvedavý že 

odišiel preč; tak čo teraz?  

     (Pán poslanec Zajac uviedol, že ho zastupuje.) 

Dobre, zastupujete ho teda vo všetkom. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Dovolím si teda, my sme sa o týchto veciach na 

začiatku už trošku aj bavili. Proste to čo je napísané 

v plnení uznesení, samozrejme to je veta ktorá veľmi 

nehovorí o tom stave. Toto je veľmi citlivá stavba.  

 

     Viete, že keď sme sem nastúpili, tak už boli nejaké 

projekty vtedy, boli vyčlenené nejaké peniaze a veľa ľudí, 

a to nielen vodákov sa nás naozaj pýta, či ideme stavať 

v Karloveskom ramene malú atómovú elektráreň alebo obyčajnú 

lodenicu? 

 

     Lebo situácia je taká, že za tie 4 roky sme 

nepostúpili ani o maličký krok dopredu čo sa týka toho. 

Stále máme nakreslené nejaké projekty a stále teda je akési 
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už rozhodnutie povedzme o nejakom projekte a návrhu 

financovania tohto projektu v nedohľadne.  

 

 Preto sme aj v minulosti chceli, aby o tejto stavbe 

bola poskytovaná relatívne podrobná informácia, že by sme 

my naozaj potrebovali teraz vedieť, na ktorom úrade to 

teraz stojí. Je napísané, že tá prípojka by bolo riešenie 

takáto a takáto dráha, ale nie je tam napísané absolútne 

nič, či existuje iný variant. V lodenici nám povedali že 

existuje iný a samozrejme lacný variant. Nie je napísané, 

že či teda mestská časť má pripravený návrh, aby sme 

povedzme z rozpočtu túto prípojku začali už zabezpečovať.   

 Čiže tu sú veci, kde my stojíme. 

 

 Ja teda poviem svoj osobný názor: Mne to pripadá tak, 

ako keby sme skutočne čakali na to, že títo nešťastní do 

všetkého „nos pichalkovia“ odtiaľto odídu, príde nové 

zastupiteľstvo a veci sa začnú diať presne tak ako bolo 

naplánované vtedy keď sa rozpadol pravicový klub.  

 

     To znamená, že príde k nejakej dohode medzi 

developerom a mestskou časťou, urobí sa pripojenie tak aby 

bol postavený aj ten tretí barák, aj lodenica. A že teda sa 

vyhodnotila situácia, že toto zastupiteľstvo k tomuto 

riešeniu nie je náchylné, a preto budeme odkladať, 

odkladať, odkladať, odkladať.  

 

 Je to také „Plzákovské“ si myslím toto riešenie, 

zatĺkať, zatĺkať. A preto už veľa toho neurobíme, ale teda 

ja tiež osobne podporujem prijať tento návrh pána Kadnára. 

 Prečítam uznesenie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

     po A. žiada starostku, aby pripravila na ďalšie 

miestne zastupiteľstvo informáciu o priebehu prípravy 
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výstavby lodenice Karloveské rameno a aby pripravila časový 

harmonogram postupných krokov, ktoré sú potrebné 

zrealizovať k dokončeniu stavby. 

     Termín: to sú komisie a ďalšie zastupiteľstvo. 

 

     po B. žiada starostku, aby informovala na každom 

miestnom zastupiteľstve ďalšom o priebehu prípravy výstavby 

lodenice Karloveské rameno podrobne na základe prijatého 

harmonogramu, alebo na základe predloženého harmonogramu. 

     Termín: nasledujúce miestne zastupiteľstvo. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

     Chce niekto diskutovať k tomuto?  

 Poprosím, pán Koreň môžete dať k tomu nejaké slovo? 

 

 

Ing. K o r e ň : 

     Ďakujem. Ja len v krátkosti k tej lodenici:  

     Momentálne prebieha územné konanie na stavebnom úrade 

v Dúbravke. A čo sa týka vlastne toho zabrzdenia, tak tam 

išlo o to, že sme nedostali súhlas od vlastníka kanalizácie 

na pripojenie, ktoré bolo treba doložiť k dokumentácii pre 

stavebný úrad.  

 

     Takže oslovili sme Bratislavskú vodárenskú listom 

písomne a tí nám v odpovedi odporučili alebo odsúhlasili 

napojenie sa do nového kanalizačného zberača A8, ktorý sa 

teraz buduje; proste rozkopaná Botanická ulica, čiže to je 

v tej lokalite.  

 

 A na základe potom konzultácie so stavebným úradom, 

s Dúbravkou, aj s projektantom, stavebný úrad Dúbravka bude 

teda akceptovať toto odporúčanie Bratislavskej vodárenskej 
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spoločnosti. A samozrejme, bolo treba vykonať zmenu 

projektovej dokumentácie v grafickej aj v textovej časti, 

kde ten nový stav toho pripojenia bude zrealizovaný. Táto 

dokumentácia bola zrealizovaná a v tomto čase je 

dokumentácia už aj s ostatnými prílohami na stavebnom úrade 

v Dúbravke, čiže  môže pokračovať územné konanie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Takže ako vidíme, je to na najlepšej ceste. 

Ja som ináč podrobne informoval o stave veci a potešil som 

sa, že naozaj už to kráča do takého finálneho štádia čo sa 

týka územného rozhodnutia. 

 Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Ja to teraz neviem narýchlo nájsť, ale to čo pán Koreň 

povedal, vôbec to nie je napísané v plnení uznesení. 

 My tu máme správu o plnení uznesení, na ktorú sme boli 

odkázaní. A ja len chcem povedať, priatelia a kolegovia, že 

táto správa vôbec nehovorí o tom, čo povedal teraz pán 

Koreň. Čiže tu naozaj keby toto sme dostali písomne, takto 

ako to povedal, tak máme všetci naozaj pocit, a aj pre tými 

ľuďmi, ktorí sa nám pýtajú vieme nejako reagovať. 

 

 Je mi to veľmi ľúto, preto lebo ak to tak prebieha 

a ide to, tak my sme tí poslední ktorí sa o takýchto 

veciach dozvedajú.  

 

     Možno, že by stálo do budúcna, možno už asi nie pre 

nás, na zamyslenie, že tí poslanci by mali byť predsa len 

trošku viac informovanejší. Je tam aj uznesenie, aby tá 

informácia bola, nebola. 
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     Lebo keď si prečítam to uznesenie tu, ja to nájdem za 

ten čas, tak tam naozaj sú napísané veľmi dve skromné vety. 

A toto je úplne niečo iné, ako to čo teraz povedal pán 

Koreň.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

     Ja myslím, že to je aj vec osobnej iniciatívy. Ja som 

sa zaujímal a dostal som komplexnú a vyčerpávajúcu odpoveď, 

a viem o tom všetko.     

 

 Chce ešte niekto diskutovať k tomuto bodu? 

     (Poznámka.) 

 Nie som zamestnanec úradu, som poverený výkonom 

verejnej funkcie. To je druhá vec, ale stačí zdvihnúť 

telefón, a už to je.  

     Dobre. Takže ukončíme diskusiu. 

 A poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh na uznesenie od pána poslanca Kadnára: Výstavba 

lodenice, Karloveské rameno. 

 

     Miestne zastupiteľstvo  

 po A. žiada starostku,  

aby pripravila na ďalšie miestne zastupiteľstvo informáciu 

o priebehu prípravy výstavby lodenice,  Karloveské rameno, 

a aby pripravila časový harmonogram postupných krokov ktoré 

sú potrebné zrealizovať k dokončeniu stavby. 

 Termín: ďalšie zasadanie miestneho zastupiteľstva. 

 

     po B. žiada starostku,  
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aby informovala na každom miestnom zastupiteľstve 

o priebehu výstavby lodenice, Karloveské rameno, na základe 

predloženého časového harmonogramu. 

 Termín: ďalšie a každé ďalšie zasadanie MiZ. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Všetko? (Áno.) Ďakujem.  

     Prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            15 poslancov. 

 Za:                  14 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Ďakujem. 

 Teraz pristupujeme k bodu 18a. 

 

 

 

BOD 18a:  

Petícia Staré Grunty. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k:  

     Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo. Ešte niekedy na jar ma oslovilo 

niekoľko občanov v súvislosti chystanou zástavbou na 

Starých Gruntoch oproti manželským internátom a s tým 

súvisiacim výrubovým konaním. Nakoniec som sa spojil až 

s pánom Habanom, ktorý mal nejakú petíciu, ktorá práve sa 

snažila zachrániť tú stávajúcu zeleň presne v tých miestach 
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spomínaných. Pokiaľ sa pamätám, možno sme k tomu prijímali 

na zastupiteľstve aj nejaké uznesenie. Ja by som bol veľmi 

rád, keby sme sa tu mohli dozvedieť, že čo s tým uznesením 

je, kde zapadlo plachom? A keď nezapadlo, ako to pokračuje? 

 

 Celá tá iniciatíva týchto občanov vyústila potom  do 

potreby chrániť celé širšie územie Sitiny a Starých 

Gruntov, nielen jednotlivé parcely a zeleň. A tak zhruba 

v polovici júna sme aj s pánom Habanom, aj s pánom 

Záhradníkom ako petičný výbor prichystali petíciu, ktorú 

vám teraz prečítam.  

 

 Aj napriek tomu, že boli prázdniny, a vlastne dva 

mesiace žiadne podpisové miesto kde bolo možné pridať 

podpis k tejto petícii nefungovalo, máme viac ako 1 000 

elektronických podpisov a viac ako 550 podpisov priamo na 

hárkoch. 

 

 Text petície znie:  

 

 Staré Grunty a Sitina patria k posledným oázam zelene 

vo vnútri mesta Bratislava, ktoré dlhé roky tvoria 

prirodzený voľnočasový priestor Bratislavčanov. Momentálne 

sú ohrozené viacerými developerskými projektmi, ktoré sa 

v tomto priestore pripravujú alebo už aj realizujú. 

Intenzívna bytová výstavba na Starých Gruntoch zlikviduje 

navždy ubúdajúcu zeleň ale aj kvalitu života obyvateľov 

Karlovej Vsi. Problémy, ktoré enormný nárast zástavby 

spôsobí nielen v doprave si vieme predstaviť. Podobne boli 

zastavané a zničené Dlhé Diely. 

 

 Vyzývame preto kompetentné orgány, aby pri posudzovaní 

a povoľovaní akejkoľvek stavebnej činnosti na svahoch 

Starých Gruntov a Sitiny dôsledne chránili verejné záujmy 

a zachovali voľnočasový priestor občanov.      
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 Žiadame, aby na svahoch Starých Gruntov a Sitiny bola 

pozastavená ďalšia bytová výstavba pokiaľ kompetentné 

orgány neprehodnotia všetky dopady na životné prostredie 

a kvalitu života obyvateľov. 

 Toľko informácia o petícii. 

 

 A ja by som si dovolil ešte pridať aj návrh uznesenia:  

 

     Miestne zastupiteľstvo  

     po A. berie na vedomie informáciu o predmetnej petícii 

 

     po B. odporúča komisii výstavby a územného plánu, aby 

sa predmetnou petíciou zaoberala na najbližšom zasadnutí  

a navrhla odborný postup k ochrane dosiahnutej kvality 

životného prostredia obyvateľov dotknutého územia, navrhla 

zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby. 

     Termín: do ďalšieho miestneho zastupiteľstva.   

 

     Keďže predpokladáme, že aj napriek tejto letnej slabej 

aktivite ľudia vyhľadávali tú petíciu a tí ľudia, ktorí 

v tom území žijú, sú priamo dotknutí, možno by stálo za 

úvahu, či by sa zastupiteľstvo vedelo aj dohodnúť na 

nejakom texte otvoreného listu pre pána primátora, ktorý by 

možno mal okrem deklarácie aj istý význam pri posudzovaní 

skutočne tých dopadov na životné prostredie v tomto území. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

     Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. 

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

     Ja sa len chcem spýtať, lebo my sme sa už venovali na 

našej komisii územného plánu vytýčenie tej zóny a chceli 

sme poslať na zmenu, na doplnok a zmeny územného plánu; 

pravda, pamätáte sa pán Koreň. A odišlo to od nás alebo 

neodišlo ešte?  

 

 My sme už na komisii výstavby, totižto toto územie je 

regulované územným plánom, a my sme vlastne tento problém 

už rozoberali na komisii, ale je dobré aj keď sa k tomu 

vrátime pod takýmto uznesením.  

 

     My sme vlastne hovorili, že sú dve veci ktoré treba 

spraviť: 

     Tá prvá vec je, že treba žiadať o zmenu územného plánu 

mesto; to je jasné.  

 

     A tá druhá vec je, že, a zároveň by sa dal urobiť 

nejaký návrh na zmenu alebo vyrobenie, obstaranie územného 

plánu zóny veľmi podobne ako sa to prijalo na Dlhých 

Dieloch I., II, III. až VI, nakoľko aj tak ako je teraz tá 

zóna definovaná, by sa dala ešte podrobnejšie dodefinovať, 

aby to nebolo tak katastrofálne, ako je to vtedy keď to nie 

je vôbec regulované.  

 

     A my sme k tomu mali aj uznesenie prijaté na komisii, 

len ono sa nedostalo až sem z tej komisie.  

      

     Takže bude fajn, keď teraz si to ešte raz osviežime, 

zoberieme to. Ja len chcem povedať, že už sme sa raz tomu 

tak trochu venovali a len teda budeme pokračovať v tomto. 

 A návrh na zmenu pán Koreň aj poslal na A 102. 

     (Poznámka p. Chabadu: To je bez bytových domov.)  

     Tak už ten návrh na zmenu územného plánu Bratislavy 

sme dali. Tam sme ale slabí a myslíme si, že to čo bude 
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riešenie pre vás, je práve ten návrh na územný plán zóny  

čo musíme začať obstarávať. A keď to začneme obstarávať tak 

môžeme dokonca vyhlásiť stavebnú uzáveru. To sa tu robilo, 

len to treba relatívne rýchlo spustiť. Čiže nabudúce je už 

čas na to. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Všetko? (Áno.) Ďakujem.  

 Pán poslanec Chabada, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Doc. MUDr. J. C h a b a d a, CSc.: 

 Neviem, či ste tam voľakedy boli v poslednej dobe, tá 

výstavba ktorá tam prebieha je naozaj neúnosná.  

 

     Už ak sa pamätáte, myslím že to bolo v máji, keď sme 

prijali uznesenie v súvislosti s tým, že tam má byť 8 tých 

bytových domov postavených, 2 alebo 4 rodinné domy; tie by 

tam mohli byť. Ale tých 8 bytových domov ponad Líščie 

údolie, to je proste hotová tragédia. 

 

     A vtedy bolo aj povedané, okrem iného, že sa obrátia 

na mesto, aby vyhlásilo stavebnú uzáveru. A to nielen kvôli 

životnému prostrediu ale aj kvôli tomu, že tam sa plánuje 

367 parkovacích miest, čo je samozrejme toľko áut. A to 

všetko sa potom vyhrnie na tie Staré Grunty. 

 

 Proste môžem povedať, že je tam veľké pobúrenie na 

Starých Gruntoch, aj na Sitine, proste v tom celom okolí, 

lebo to je proste naozaj, keby ste sa tam išli pozrieť, 

a najmä keď ešte toto by sa tam postavilo, tak celý ten bok 

čo je nad Líščím údolím, tam nebude kvapka zelene. Už teraz 

je to tak, že je to samý betón.     
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     A som práve hovoril kolegovi, že ešte za socializmu sa 

tam mali stavať bytové domy, ale iba 4-podlažné. A urobil 

sa geologický prieskum a bolo povedané, že len rodinné domy 

z toho dôvodu, že tam hrozí zosuv do Líščieho údolia. 

A myslím si, že teraz máme aj finančné aj iné skúsenosti 

s tými zosuvmi pôdy.  

 

     Ale bolo mi povedané, keď som s tým oponoval na 

niektorých miestach, že dneska to nie je problém, tam sa 

hodí betón a bude to stabilizované. No, nechcem byť zlým 

prorokom, ale naozaj si myslím, že by sme mali to všetci 

ako sme tu kompletne podporiť a mali by sme aj na tom 

trvať, aby sa niečo dialo v tom zmysle ako spomínal kolega 

Buzáš, alebo kolega Zajac. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, 

ale skôr treba konať ako hovoriť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

 Chvíľami nie sme uznášaniaschopní. Ja poprosím 

všetkých čo sú na chodbe aby prišli do miestnosti, aby sme 

tu stále nelietali z neuznášaniaschopnosti do uznášania-

schopnosti. 

 (Poznámka: Už sme.) 

 

 Momentálne sme, ale chvíľu sme neboli. Dvakrát počas 

toho čo hovoril poslanec Chabada, sme neboli. Tak už naozaj 

vydržme tú chvíľu. Odmena bude taká, že pôjdeme skôr domov. 

 Teraz momentálne sme uznášaniaschopní. 

 

 To znamená, že do diskusie sa prihlásil pán Igor Haban 

k bodu 18a, proti zástavbe Staré Grunty.  

 Budeme hlasovať, či sa môže zúčastniť diskusie.      

 Hlasujte. 
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     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             14 poslancov. 

 Za:                   14 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0  

     Pán Haban, nech sa páči, máte 5 minút. 

 

 

OBČAN: Igor  H a b a n  

 Ďakujem. Ja len ako príspevok. Ja som jeden 

z organizátorov tej petície proti zástavbe Starých Gruntov. 

V podstate celá táto aktivita u mňa bola iniciovaná tým 

oznamom v novinách, že vlastne sa chystá takáto zástavba. 

Vlastne firma AQUATERM, vlastní s Oravákmi, ktorí vykúpia 

nejaké záhradky a zmaximalizujú svoju investíciu maximálne 

extenzívnou zástavbou čo sa len dá.  

 

     A vlastne pokiaľ všetci ostatní občania, ktorí sa budú 

na to dívať, je to v ich okolí, budú s tým súhlasiť, bude 

súhlasiť zastupiteľstvo a orgány štátnej správy, tak 

v podstate poviem ako kvalita bývania je vlastne 

sprofanovanie tejto spoločnosti a stráca to hodnotu. Nedá 

sa to finančne ohodnotiť a vlastne celý tento systém potom 

funguje pre záujem investora, ktorý si zmaximalizuje svoj 

zisk. To že vlastne kvalita občanov a tých, ktorí bývajú na 

tomto území klesne, v podstate na to doplatia budúce len 

generácie. Ako absolútne nesúhlasím s tým.  

 

 Jedine čo takto človek ide stredom tej Karlovky je 

pekné, tak to sú jedine tieto svahy, ktoré keď sa zastavia 

tými „krabicami“, ktoré sa tam začali stavať tam firmou YIT 

a podobne, tak pravdepodobne proste ten vzhľad to je horšie 

ako Petržalka. Kde je vlastne členitý terén a tí ľudia sa 

budú dívať jeden druhému do okna. A hovorím, potom sa to 

stáva také územie, že je veľmi otázne, či je tam tá hodnota 
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tých bytov a či sa tam oplatí vlastne ako bývať za takýchto 

okolností. 

 

 Je to vlastne rozhodnutie o tom, na čo sa budeme dívať  

a v akom prostredí budeme žiť.  

     A pokiaľ ide o kvalitu bývania, na tú by som apeloval 

aby sa dbalo. Toľko z mojej strany.    

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     Ďakujem. Poprosil by som všetkých, je základná 

slušnosť keď sa rokuje v takomto auditóriu, dať telefóny na 

tichý režim. To má každý telefón.  

 Pani poslankyňa Grey s faktickou, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja súhlasím s pánom poslancom Chabadom 

ohľadom tých zosuvov pôdy.  

 

     A tí, ktorí chodíte na prechádzky do Líščieho údolia 

ste si možno všimli, že na začiatku Líščieho údolia vlastne 

začína byť zosuv pôdy pod tými novovybudovanými domami 

ktoré sú na vrchu toho lesa. Že tam zateká tá hlina keď sú 

dažde priamo na chodník. A určite budeme mať s tým problém; 

tam sa v podstate vytvára nový potok.  

 

 A chcem, nakoľko naša komisia výstavby a územného 

plánu už posielala návrhy na zmenu územného plánu do mesta, 

chcem poprosiť petičný výbor, aby komisii poskytol 

informácie o ohraničení územia o ktoré sa jedná, 

konkrétnych hraniciach, aby sme mohli skontrolovať že či 

sme naozaj celé to územie zahrnuli do toho nášho návrhu na 

zmenu územného plánu. Ďakujem. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

     Ďakujem.  

     Pán poslanec Kapusta s faktickou, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja k tejto problematike akurát toľko 

chcem povedať, že od roku 1989 kedy došlo k zmene 

spoločenských pomerov, bolo chybou všetkých zastupiteľstiev 

mestskej časti Karlova Ves, ktoré nevenovali problematike 

zástavby tohto územia dostatočnú pozornosť a neupravili cez 

zmenu územného plánu tak, aby tam nemohli vyrastať také 

stavby, ako doteraz vyrastajú.  

 

     Takisto aj naše zastupiteľstvo má podiel viny na tom, 

aj keď nie taký ako predošlé, lebo smerný územný plán už 

bol odsúhlasený. A keď sme rokovali o lokalitách, kde dať 

stavebnú uzáveru, atď., tak toto myslím že bola ďaleko 

prednejšie táto časť územia Karlovej Vsi ako napríklad 

lokality Nad Lúčkami, či nad Dunajom.  

 

 A teraz si vôbec neviem predstaviť, či je takáto 

možnosť zabrániť tejto ďalšej výstavbe keď sú tam už 

konkrétni vlastníci pozemkov alebo developerské firmy, 

ktoré iba postupujú v zmysle platného územného plánu. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Bude to asi obťažne, lebo majitelia pozemkov 

sa budú vzpierať.  

 Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem.  
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     Súhlasím s pánom poslancom Kapustom.  

     Dodávam k tomu, že veľkú vinu na tom majú aj 

starostovia od tej doby, lebo vydávali stavebné povolenia 

a riadili stavebný úrad tak, že išiel na maximalistické 

hranice požiadaviek developerov a veľkých stavebníkov, 

a vôbec nezohľadňovali požiadavky životného prostredia a už 

tam žijúcich občanov. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec je; fakt je, že aj vďaka takému postupu 

veľkej stavby, veľkej zastavanosti už napríklad na Dlhých 

Dieloch medzi domami, ktoré boli postavené okolo roku 1990 

a pod nimi nový veľký dom, už tam klesajú schody, klesá 

terén, čo si možno vyžiada aj ďalšie náklady. Takže naozaj 

toto nebezpečie tu je.  

 

 Dovolím si ešte jednu vetu, nedávno mi hovoril niekto 

známy, že pri pohľade z Rakúska Dlhé Diely vyzerajú tak, že 

u človeka to žiada aby sa otočil a ani do Bratislavy 

nešiel; keď ide smerom od Rakúska. Tak mali by sme 

zabrániť, aby tak neskončilo aj Líščie údolie. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

     Len taká malá poznámka: Pravdepodobne tam prebehli 

reštitúcie na Starých Gruntoch, takže tie pozemky dostali 

konkrétnych vlastníkov, teda bývalých a terajších. A bude 

s tým veľký problém, lebo každý vlastník má s tým nejaký 

zámysel.  

 Poprosím, do diskusie ešte niekto? Pokiaľ nie, 

ukončujem diskusiu. 

 Návrhová komisia, nech sa páči.   

 

 

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

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. berie na vedomie informáciu o predmetnej petícii 

     po B. odporúča komisii výstavby a územného plánu, aby 

sa predmetnou petíciou zaoberala na najbližšom zasadaní 

a navrhla odborný postup k ochrane dosiahnutej kvality 

životného prostredia obyvateľov dotknutého územia. 

A navrhla zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby.  

 Termín: do ďalšieho miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            15 poslancov. 

 Za:                  15 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem.  

 Pristupujeme k bodu 18f. 

 

 

 

BOD 18f: 

Územný plán zóny Karloveská zátoka 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :    

 Pán poslanec Kadnár, nech sa páči. Zvedavý bol, tak 

teraz môže. Poveril niekoho? (Áno.) 

 Tak nech sa páči, zastupujúci pán poslanec Zajac. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Je to veľmi obdobná situácia ako pri tej lodenici. 

    Takže ja rovno prejdem k prečítaniu návrhu na  

u z n e s e n i e :   

 

 Čiže žiada pani starostku,  

aby predložila na nasledujúce miestne  zastupiteľstvo 

správu o plnení zmluvy na zhotovenie územného plánu zóny 

Karloveská zátoka. Informácia musí obsahovať podrobné 

porovnanie už realizovaných prác a harmonogramu obsiahnutý 

v zmluve so zhotoviteľom územného plánu zóny Karloveská 

zátoka. 

 

     Čiže je tam nejaký harmonogram prijatý v zmluve a mali 

by sme dostať informáciu, ako je tento harmonogram 

napĺňaný. To je všetko. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     Keďže sa nikto nehlási, ja myslím, že je zbytočné to 

čítať znovu. A budeme hlasovať o návrhu, ako ho podal pán 

poslanec Kadnár v zastúpení pána poslanca Zajaca. 

 Prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

 Prítomní:           13 poslancov. 

 Za:                 13 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 Tým sme sa prepracovali k bodu rôzne.  
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BOD 19:   

R ô z n e  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     A ja tu mám do bodu rôzne vec, o ktorej sme dnes už 

široko diskutovali, a myslím že je zbytočne k tomu viesť 

nejakú ďalšiu diskusiu. Ja si myslím, že keď si to 

vypočujete takže zistíte že to už poznáme.  

 Poprosím, toto je návrh uznesenia.  

 Ak ovšem budete chcieť o tom diskutovať, budete mať 

možnosť.  

     Nech sa páči, návrhová komisia. 

     Diskusia až po prečítaní návrhu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Žiadosť mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

o uvoľnenie priestorov na Borskej ulici č. 2 v Bratislave 

za súčasného zachovania fungovania Strednej školy 

scénického výtvarníctva, Sklenárova 2 v Bratislave.  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 

 po A. súhlasí so žiadosťou starostky Ing. Ivety 

Hanulíkovej adresovanej Bratislavskému samosprávnemu kraju 

vicežupanovi Ing. Igorovi Bendíkovi, súčasne poslancovi za 

Karlovu Ves, aby boli Strednej umeleckej škole scénického 

výtvarníctva, Sklenárova 7, poskytnuté náhradné priestory 

pre jej ateliéry tak, aby nebola narušená činnosť tejto 

strednej školy, aby mohla mestská časť v uvoľnených 

priestoroch vybudovať zariadenie pre seniorov. 

 



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

248 

     po B. žiada Bratislavský samosprávny kraj, aby pomohol 

Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, 

Sklenárova 7 s hľadaním náhradných priestorov v jeho 

vlastníctve, prípadne v správe, aby nemusela stredná škola 

platiť nájomné a ušetrené nájomné mohla investovať do 

skvalitnenia vyučovacieho procesu.  

 

     po C. žiada Bratislavský samosprávy kraj, aby do doby 

vyriešenia priestorov pre Strednú umeleckú školu scénického 

výtvarníctva, Sklenárova 7, nepredával žiadne nehnuteľností 

vo svojom vlastníctve. 

 

     po D. žiada vicežupana Ing. Igora Bendíka, aby na 

každom rokovaní miestneho zastupiteľstva písomne informoval 

o stave vybavenia náhradných priestorov pre Strednú 

umeleckú školu scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 tak, 

aby táto mohla nerušene vykonávať svoju pedagogickú 

činnosť. 

 Termín: každé MiZ. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Bendík, áno? 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne za slovo. Pán vicestarosta, práve ste 

porušili rokovací poriadok, pretože podľa rokovacieho 

poriadku, keby ste ho čítali, tak určite by ste sa 

dozvedeli, že návrh na uznesenie, ktoré každý poslanec má 

právo podať, musí v rámci riadneho príspevku prečítať. Vy 

ste to neurobili. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem za poučenie. 

     Ja si myslím, že sa nič také nestalo.  

 Chce ešte niekto diskutovať k tomuto bodu, k tomuto 

konkrétnemu bodu?  

 Pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 No, s niektorými požiadavkami tohto návrhu by som sa 

celkom v kľude stotožnil. Ovšem vidí sa mi trochu zvláštne, 

že riešime zariadenie pre seniorov dva roky. Po dvoch 

rokoch sme sa konečne v apríli dopracovali k jasne 

formulovanej požiadavke, aby miestny úrad pripravil 

porovnanie viacerých lokalít na umiestnenie tohto 

zariadenia, alebo možnosti výstavby tohto zariadenia.  

 

     Po 5 mesiacoch sme nedostali ešte tú požadovanú 

tabuľku, ale už máme proste žiadať, aby niekto vybavoval 

ďalšie kroky k jednému z nich. Tak sa mi to vidí trochu 

zvláštne. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Ja chcem povedať, že trošku je to zarážajúce, lebo ja 

byť starostkou tak to uznesenie nepodpíšem v žiadnom 

prípade. A ja si myslím, že tu je trochu problém, pretože 

tak ako je to uznesenie formulované, tak tu v zásade ako 

keby vstupuje do kompetencie úradu, ktorého ale vôbec, ale 
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vôbec nie sme členmi. My nemôžeme predsa ako poslanci 

zaväzovať nejakého poslanca župy alebo aj povedzme zástupcu 

riaditeľa župy. 

 

 My sme tu niekoľkokrát mali, keď sme chceli osloviť 

stavebný úrad, ktorý my aj rozpočtovo trochu platíme, 

a boli sme odkázaní, uznesenia neboli podpísané z toho 

dôvodu, že to nie je našou kompetenciou.  

 

 A ja podobne zdieľam, že mala by tá naša mestská časť 

oficiálne konať. Mala by tá mestská časť napísať ten list. 

Ale my nemôžeme zaväzovať úrad. Toto by bolo úplne proti 

akýmkoľvek pravidlám, aj zdravého rozumu, nielen už nejakej 

legislatívy.  

 

 Čiže ja určite nebudem hlasovať za to, aj keď ten 

obsah, aby pani starostka začala komunikovať a začala 

oficiálne v mene mestskej časti, ale s oficiálnymi 

zástupcami, to je podľa mňa predseda. Toto mi príde veľmi 

zábavné. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 No, pán poslanec Bendík, k tomu vášmu poučeniu. 

 Tá rozprava vlastne prebehla na samom začiatku, keď 

sme sa bavili o tých veciach. Tam sme si to povedali. Ja 

som na to upozornil, že beriem za to, že sme si 

podiskutovali na túto tému, a preto som priamo predložil 

uznesenie. Samozrejme, že môžeme diskutovať ďalej. Ináč je 

teda smutné, že máme tam dvoch vicežupanov a nevieme sa 

nejakým spôsobom tam uchytiť a vyrokovať pre seba nejakú 

výhodu. 

 Pán poslanec Bendík, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Nerád by som  opakoval to, čo som povedal. Kľudne 

počkám, kým sa dorozprávate. Viete, pán vicestarosta, mohli 

by ste vedieť; 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Vy sa tiež bavíte, keď ja hovorím. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Mohli by ste vedieť, že bod o ktorom sme rozprávali na 

začiatku toho rokovania, nie je tento bod, v ktorom sme 

teraz. To znamená, vy v tomto bode keby ste dodržali 

rokovací poriadok, prečítali by ste to uznesenie, nenechali 

by ste to na návrhovú komisiu.  

 

 Návrhová komisia by už povedala, že v zmysle toho, čo 

prečítal vicestarosta; prosím vás, to je ten normálny 

postup.  

 

 K obsahu sa ťažko vyjadrovať, len doplním, že pani 

starostka domov pre seniorov stáva už 8 rokov.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Žiačik, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     No, ja som sa stratil v tomto bode, pretože nebol som 

na začiatku zastupiteľstva. Takže priznám sa, že mne 

chýbala tá informácia, že o čo ide. Ale teraz už rozumiem, 

je mi smutno z toho že tu je predložený tento návrh, lebo 

naozaj pravdu má Marcel Zajac, že asi mal ísť nejaký list, 
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pod ktorý by sme sa radi podpísali, pokiaľ je tu záujem, 

uvoľniť Borskú.  

 

 Ale neverím, že takto ako je to uznesenie 

naformulované, a bohužiaľ, som ho len počul a nevidím ho 

pred sebou, lebo to nemám písomne, tak myslím si že takto 

je nielen nepriechodné ale ani nerealizovateľné. Čiže to je 

len nejaký výstrel, ktorý nemá zmysel. 

 

 Takže ja by som navrhoval, pán vicestarosta keď to 

stiahneš, pretože nezdá sa mi rozumné toto čo teraz robíme. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :   

 Ďakujem. 

 Hlási sa ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu? 

 Mám to brať tak, že pani poslankyňa Grey? Nie, to je 

k ďalšiemu bodu.  

 

 Takže ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

 A návrh sme počuli, poprosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Prítomní:            14 poslancov. 

 Za:                   3 

 Proti:                1 

 Zdržal sa:            7 

 Nehlasovali:          3 

 Ukončujeme tento bod.   

 

 A nasleduje s riadnym príspevkom pani poslankyňa Grey, 

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

 Ďakujem pekne. Ja verím, že v tomto bode sa vieme 

zhodnúť, lebo to je bod, o ktorom sme už niekoľkokrát 

rokovali a našli sme zhodu aj s pánom poslancom Kapustom, 

a ďalšími. Ide o opravu pochôdznej lávky pri obchodnom dome 

Centrum. Takže táto pochôdzna lávka pri obchodnom dome 

Centrum  bola čiastočne opravená a v poslednej dobe došlo 

k výraznému zhoršeniu konštrukcií vrátane zábradlí, takže 

až sa miestami rozpadajú. Myslím, že jedným z dôvodov je aj 

presun potravín do hornej časti tej budovy toho obchodnému 

domu Centrum. Čiže tá lávka je teraz oveľa viacej 

zaťažovaná ako bola v minulosti. A jednoducho tam hrozia 

vyslovene úrazy a je to havarijná situácia.          

 

 Preto navrhujem také uznesenie:  

 Miestne zastupiteľstva žiada pani starostku  

     o zabezpečenie opravy pochôdznej lávky pri obchodnom 

dome Centrum a predloženie návrhu financovania tejto 

opravy. 

Termín: na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram rozpravu k tomuto bodu.  

 Pán poslanec Záhradník chce? (K ďalšiemu.) 

 Takže nikto sa nehlási. Ďalší čo ste v poradí; pán 

Martinický, pán Zajac – nie k tomuto bodu?  

 Dobre. Ďakujem.   

     Takže ukončujem rozpravu k tomuto bodu. 

 Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  
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 Návrh uznesenia poslankyne E. Grey: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu  

     o zabezpečenie opravy pochôdznej lávky pri obchodnom 

dome Centrum a predloženie návrhu financovania tejto 

opravy.  

Termín: najbližšie zasadanie MiZ. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Poprosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             15 poslancov. 

 Za:                   15 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem. 

 

     Pristupujeme k ďalšiemu bodu. 

 Pán poslanec Záhradník, nech sa páči, s riadnym 

príspevkom.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Neviem, či to mám dať ako interpeláciu, 

ale možno vy viete odpovedať, pán prednosta. 

 Ten pán vrátnik, ktorý dnes má službu, to je 

zamestnanec miestneho úradu? Je. 

 Prosím vás, moja manželka, okrem iného poslankyňa, 

okolo 16,30 hod. vstupovala to tejto budovy a tento pán 

vrátnik sa jej začal vypytovať, že vlastne kam ide? A teda 

zvažoval, či ju pustí alebo nie.    

 

 Ja si myslím, že dobre, tak pustil ju, lebo sme ju tu 

videli. 
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 Ale vo vzťahu k verejnosti sa teraz pýtam, že či ste 

ho poučili, že rokovanie zastupiteľstva je verejné. A že 

tento pán vrátnik nemá lustrovať osoby, ktoré prichádzajú 

na rokovanie zastupiteľstva, ani ich upovedomovať že je po 

úradných hodinách. Lebo on podľa mňa je prekvapený z toho, 

lebo on stráží tú budovu vlastných telom. A môže sa stať, 

že takýmto spôsobom zabráni, aby sa sem náhodou niekto 

nedostal. 

 

 Že či ste  ho poučili, alebo poučíte, lebo reaguje 

dosť podráždene. Ďakujem.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 No, veľmi ťažko sa mi vyjadruje, keď je iba tu pár 

metrov od nás. Ale áno, on vždy vie že bude rokovanie 

miestneho zastupiteľstva. 

 Ale poprosím pána Špejla, aby mu opätovne túto vec 

vlastne ozrejmil, že musí púšťať.  

 Takže p. Špejl, poprosím ťa, choď to bezodkladne ihneď 

vyriešiť.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Teda neviem, čo je na tom pravdy, ale počul som aj to, 

keď sme mávali komisie, tak ten pán právnik nám hovoril, 

aby sme nezdržiavali, aby sme sa ponáhľali, pretože to vraj 

nemá zaplatené. Takže ja sa chcem spýtať, že či má 

zaplatené? Lebo, bol by som nerád, aby na tomto mieste 



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

256 

pracoval niekto, kto nedostáva peniaze za skutočne odvedenú 

prácu. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Áno, to má určite zaplatené. Takže neviem, odkiaľ táto 

informácia pramenila, či od neho. Ale možno že tam pána 

Špejla pošleme opäť a vysvetlíme. Možno s nejakými 

peniazmi, že aby to malo taký nejaký charakter. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem. 

 K tomuto bodu ešte chce niekto diskutovať? 

 Ďakujem. Ukončujem diskusiu k tomuto bodu, keď žiadny 

návrh uznesenia nebol. 

 Pokračujeme ďalej. 

 Pán Kapusta, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Kolegyňa Schinglerová ma poprosila, aby 

som v jej mene predložil návrh uznesenia k materiálu, ktorý 

predkladala pani starostka na dnešné rokovanie 

zastupiteľstva. 

  

 A jedná sa o vyčlenenie finančných prostriedkov 

z fondu opráv a obnovy školských zariadení na 

rekonštrukciou školského športového areálu na Základnej 

škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici.  

 Návrh uznesenia znie nasledovne.  

      

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. schvaľuje  



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

257 

doplnenie štatútu fondu opráv a obnovy škôl a školských 

zariadení v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a to § 

5 použitie prostriedkov fondu o písm. d), a to na 

rekonštrukciu opráv areálov základných a materských škôl. 

 

     po B. schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov 

z fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves vo výške 120 000 €, ktoré budú 

účelovo použité na rekonštrukciu školského športového 

areálu na Základnej škole Alexandra Dubčeka na 

Majearníkovej ulici s tým, že výber dodávateľa sa uskutoční 

podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 po C. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

 Termín: ihneď.  

Predkladateľ: PhDr. Alena Schinglerová. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Zajac, teraz môžete hovoriť. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 No, za prvé si myslím, že potom sa nehrajme tuná, už 

zabaľme úplne preto, lebo ak sme raz tento bod v programe 

neodsúhlasili, tak sme ho neodsúhlasili asi nie preto aby 

sme ho dostali v bode rôzne. Myslím si , že to je dokonca 

proti rokovaciemu poriadku. Nechcem sa v tomto sporiť.  

 

     Rozhodne v tejto situácii žiadam o 10 minútovú 

prestávku pre naše 2 poslanecké kluby, aby sme vedeli sa 

v tejto situácii nejako  vysporiadať preto, lebo toto je 
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minimálne neštandardné, a to som povedal asi veľmi mäkké 

slovo, na túto pokročilú hodinu.  

 

     A na čo potom chodíme tie body rôzne schvaľovať?  

     Bol tento bod v nejakej komisii? Ide o výstavbu a 

nebol ani v komisii výstavby, aby v komisii športu, ani vo 

finančnej komisii. Toto celé je zlé, toto celé je divné 

a podľa mňa zlé. Takže poprosím o zaradenie tej pauzy 

potom.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ktorí dvaja predsedovia ste sa dohodli?  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Záhradník a ja.  

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Dobre. Je 17,28 hod.; o 17,38 hod. tu; prosím 

o presnosť.  

 (10 minútová prestávka.) 

 

     Pokračujeme v diskusii. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. (Neprítomný.) 

 Nech sa páči, pán poslanec Martinický.  

 

 

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

 Ja len toľko, že mne sa strašne silno zdá, že som 

zažil situáciu, že sa nejaká vec, z nejakého dôvodu 

neschváli, ja som sa tak trochu angažoval v tejto veci a už 

bola zamietnutá, už sa to nedá ten istý bod, proste táto 

istá téma v bode rôzne zopakovať.  

     Vidí sa mi divné, že raz sa to dá a raz sa to nedá!      

Vidí sa mi to nedemokratické. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Je to v podstate precedens, ale takáto vec, že bol 

zamedzený bazén a následne v bode rôzne opäť v tejto istej 

veci hlasovalo zastupiteľstvo a bolo schválené niečo iné. 

Dnes neprešiel v istom bode návrh p. Zajaca a potom si ho 

dal do ďalšieho. 

 

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

 Ja som zažil taký precedens, keď sa toto nedalo. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

 Ja som sa v podstate dostal do tejto diskusie neskoro, 

hej. Čiže dnes ráno prebehla tá diskusia bezo mňa čo ma 

mrzí. A chápem výčitky kolegov ohľadom ich. A veľmi by som 

ich poprosil, keby ma chvíľočku, Marcel (p. Zajac) počúvaš? 

Ďakujem veľmi pekne. Nie žeby mi to vadilo že rozprávaš, 

len ja sa neviem sústrediť potom. Nebol som tu doobeda, 

chápem ten procedurálny problém. A možno že to je fakt.  

 

 Na druhej strane chcem pripomenúť všetkým, ktorí spolu 

so mnou pred 4 rokmi kandidovali, že jedna zo súčastí nášho 

volebného programu bola obnova športovísk v Karlovej Vsi. 

Chcem vám to pripomenúť, viem že sme teraz v rôznych 

kluboch, sme rozlezení, ale bol to náš program.  

 

     Ja sám osobne som mal záujem, aby sa tam tá tartanová 

dráha robila a som rád, že to starostka si to osvojila. 

Lebo zistil som, že je veľmi komplikované presadiť vlastný 
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názor, je lepšie keď si ho osvojí niekto iný a vtedy sa dá 

ľahšie presadiť. 

 

 Dnes všetci ktorí sú proti tejto tartanovej dráhe sa 

boja alebo hovoria o tom, že jednak je to predvolebný ťah, 

jednak je to míňanie finančných prostriedkov, ako som sa 

dnes dozvedel, tak je to proste problém, že športovať 

môžeme len najedení.  

 

     Ja hovorím, že toto je investícia pre detí, ktoré 

študujú na tejto škole. Je to podpora tej školy, ktorá môže 

do budúcnosti prijať väčšie množstvo detí, ktoré budú mať 

záujem mať kvalitné školské prostredie, lebo škola bude mať 

bazén, bude mať dráhu. A navyše ten areál je využívaný 

denno-denne desiatkami, stovkami, ťažko mi povedať ľudí, 

lebo nechodím tam ja osobne ale vidím, že sú tam.      

 

     Čiže napriek tejto čudnej procedurálnej operácii ja 

budem podporovať tento názor, lebo si myslím, že tak ako 

sme sa dnes bavili, že sme nedokázali nájsť zhodu, alebo 

nedokázali sme pretlačiť výstavbu tej lodenice, čo ma veľmi 

mrzí, ja som to tušil že sa to nepodarí lebo sme sa stále 

hádali, tak toto môže byť niečo čo sa nám podarí. A je 

jedno, či to podpíše starostka, Zajac, Žiačik alebo 

Čahojová.  

     Proste to tu zostane na tej škole pre nás. A keď nie 

pre nás, tak pre tie deti, ktoré budú študovať na tej 

škole.  

 Čiže ja vás poprosím to podporiť. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :   

     Ďakujem. No, ja by som len chcel pripomenúť, že sme sa 

už rozprávali o tom, že tá škola má problémy finančné, že 

jej nestačí normatív.  
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     A práve tým, že by sa vybudovala tá dráha a prijali by 

sa ďalší žiaci, tým pádom by to bolo také „lákadielko“, tak 

by mohla mať lepšie výsledky čo sa týka normatívu.  

 Pani poslankyňa Hladká, nech sa páči s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. Pán kolega Žiačik, dobre viete, že 

sme spolu v Rade školy na Majerníkovej 62. Bola som 

prítomná keď pán Cibák spolu s vami, pán Cibák nie je 

občanom tejto mestskej časti, predkladal návrh riešenia 

revitalizácie, alebo ako by som to nazvala školského 

areálu, čo dúfam že to nepopriete, čo som tam začala veľmi 

ostro kritizovať, pretože teraz čo tu rozprávate a snažíte 

sa nám predostrieť, pán kolega, vôbec nie je pravda! 

 

    Teraz sa tu tvárite ako strašne milý občan pre 

všetkých. Ale tam ste hovorili niečo iné. Tam, keď sa mal 

rekonštruovať tento športový areál, pán Cibák na moju 

otázku odpovedal, keď som sa ho spýtala: Bude slúžiť tento 

areál verejnosti? Odpovedal mi: Za poplatok.  

 

     Nehnevajte sa, pán kolega, ako si toto dovoľuje 

povedať súkromná osoba? 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Čo mne tu rozprávate? 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Ešte som neskončila. 

     Áno, bola som tam. A ešte som si vyslúžila spŕšku 

kritiky. 
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Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Klamete! 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Neklamem. Ja som v živote neklamala, a veľmi dobré si 

to pamätám. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Poprosím kľud, ukľudníte sa. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Veľmi dobre si to pamätám. A tuná mám zápisnicu z 13. 

12. Ing. Žiačik informoval o spolupráci s Cibákom ohľadom 

projektu školského areálu. Takže asi neklamem, pán kolega.  

 

 Za ďalšie, ja som to tu rozprávala, už minule som 

predostrela pani starostke, že čo je s týmto areálom? 

A povedala mi: To sme sa radili na Rade školy, to ju 

nezaujíma.  

 

     A zrazu predloží návrh financovania mestskou časťou? 

 Ja tomu veľmi dobre rozumiem, pán kolega, pretože 

takto sa to robí v celom štáte. Všetko sa urobí za štátne, 

a potom to dostane súkromník. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Poprosím, aby ste si brali slovo, keď ho dostanete. 

 Takže pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 
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 Pani Hladká, ja som bol raz účastný na spoločnom 

rokovaní troch komisií a tam pán Cibák bol a hovoril; 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Nie je pravda a prispôsobujete si informácie. Klamete 

pani Hladká!  

 (Vstup p. poslanca Žiačika a p. poslankyne Hladkej.) 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Poprosím, upokojte sa. Toto nemá úroveň, vyriešte si 

to mimo tohto prostredia, buďte takí láskaví.  

     Ešte raz poprosím, upokojte emócie, vyriešte si to 

mimo tohto prostredia. 

 Pokračuje pán prednosta.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Chcel by som to doplniť, že pán Cibák keď bol na 

spoločnom rokovaní troch komisií povedal, že sú rôzne 

modely ako sa starať o celý areál. On mal komplexný 

materiál. To neznamená, že tento tu návrh bude nejako 

spoplatnený.  

     Je v tom návrhu pani poslankyňa nejaké spoplatnenie? 

Nie je.  

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :    

 Bohužiaľ, bolo to povedané. Ja som asi nechápavá.  

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 To asi ste. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Poprosím pokoj, pokojne. 
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 Pán poslanec Záhradník, nech sa páči s faktickou. 

 

 

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

 Pán predsedajúci, akým technickým spôsobom by som sa 

mohol prihlásiť nie faktickou ale riadnym príspevkom? Teda, 

že či by si mi udelil slovo formou riadneho príspevku. Lebo 

keď sa prihlásim, budem až za poslancom Zajacom, ale to sú 

iné veci.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ja neviem, lebo tí sa prihlásili pred tebou.  

 Jedine faktickou. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 My sme k iným bodom sa hlásili.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     No, ale tak dobre, pokiaľ oni potvrdia že nie je to 

k tomuto bodu, tak budeš uprednostnený a potom to môžeme 

riešiť. Dobre?  

 

 

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

 Ale oni potom stratia poradie k inému bodu.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Nestratia poradie. 

 (Vstup pána poslanca Zajaca.) 

     Prihlásite sa až vtedy, keď príde príslušný bod, lebo 

sa hlásite „do foroty“, doslova mi to pripadá. 

     (Poznámka: Pán Buzáš sa odhlási.) 
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     Je to na poriadku.  

 Pán poslanec Bendík má slovo. 

 

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

     Ja som chcel hovoriť, nie aby pán Bendík mal 

technickú. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k  : 

 Faktické majú prednosť, pokiaľ dobre viem.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 No, tu by som chcel povedať procedurálne, že toto je 

proti štatútu fondu, ktorý vznikol. Tento návrh, ktorý je 

predložený, obsahuje návrh na zmenu štatútu fondu. Ak tomu 

správne rozumiem, ak zmenu zastupiteľstvo odsúhlasí na to, 

aby bola platná, niekto musí podpísať. A to je starostka. 

Kedy starostka podpíše túto zmenu? Do 10 dní? A hneď 

navrhujeme v rozpore so štatútom aby tie peniaze, ktoré 

majú ísť inde, aby išli niekde v rozpore so štatútom. To 

znamená, to je veľmi zlý spôsob čo ste zvolili. Najprv, ak, 

treba zmeniť štatút a potom treba riešiť tú ďalšiu vec. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 No, ja dovolím si vyjadriť názor: 

 Vy v tomto uznesení, som postrehol že je termín 

„ihneď“, že? Ale termín ihneď neznamená, že zajtra. Alebo 

že teraz hneď ako to bude schválené, že sa hneď na tom 

začne robiť. Na každé uznesenie je 10-dňová lehota.  
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     Tá 10-dňová lehota je lehota maximálna, čiže uznesenia 

môžu byť podpísané aj zajtra. Ale povedzme, že nebudú 

podpísané zajtra, že môžu byť do 10 dní. Až na ten 11. deň 

to uznesenie existuje. Takže ten termín sa ráta od 11. dňa, 

nie od termínu ihneď. Ja som tak pochopil, že na tomto 

zastupiteľstve bola taká mylná predstava, že keď tam dáme 

ihneď, to znamená že zajtra. Nie je to tak.  

 

 To „ihneď“ bezodkladne, a to pri najbližšej možnej 

príležitosti, a to je po podpísaní uznesenia. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo. Neviem, či je to ešte aktuálne, 

keďže som člen Rady školy a tiež som bol vtedy na tom 

zasadaní Rady školy, kedy pán Cibák prednášal svoj projekt. 

Vždy sa jednalo o ten istý projekt, len boli možností či 

športovisko bude stratové, či bude na nule, alebo bude 

v zisku.  

     Ale je pravdou, že na otázku pani Hladkej odpovedal, 

že bude spoplatnené.  

 

     Tiež som tam videl formu skrytej privatizácie. Asi som 

tiež nechápavý, ale lepšie je počuť trávu rásť ako sa potom 

škrabať za ušami. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Žiačik, nech sa páči.  
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Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

 Musím reagovať na kolegyňu a upresním svoju verziu 

príbehu, lebo máme tu ako rôzne verzie pravdy. Poviem svoju 

verziu. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Poprosím, bez emócií. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Nie, bohužiaľ, pani kolegyňa, nechcem vás poučovať 

lebo nemám na to nárok. Ale vždy každý keď niečo počuje, 

vždy si to interpretuje po svojom. Pán Cibák nám predostrel 

návrh, akým spôsobom by sa dala zveľadiť tá škola. Ja 

myslím, že tento jeho návrh vychádzal zo jeho skúseností, 

pretože dnes vidíte keď zveľadil telocvičňu s našim 

súhlasom, že športový klub funguje, má veľké úspechy. 

Basketbalový oddiel, ja to ani neviem povedať, kde sú, ale 

sú veľmi úspešní.  

 

 Vidíme, keď sa spravilo ihrisko futbalové dole, tak 

taktiež funguje. Proste chodia tam ľudia, hrá sa tam 

futbal. Proste túto logiku som ja chápal aj od pána Cibáka. 

 

 A pán Cibák nám hovorí, pretože má skúsenosti z USA, 

kde takéto športoviská pri školách sú, že vlastne  sú rôzne 

možnosti riešenia.  

 

     Ja som váš útok (p. Hladkej), a preto som hovoril že 

klamete, zobral osobne preto, lebo ja nemám predstavu že to 

bude spoplatnené. Ale zase na druhej strane aj bazén je 

spoplatnený. Aj deti ktoré hrávajú futbal musia platiť 

trénerov. To je normálne na tomto svete.  
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     Možno vy neplatíte za nič, ale normálni ľudia platia 

za všetko. A možno že to dostávajú tak ako všade, že je to 

sociálna núdza.  

 

     Ja vás prosím, pani kolegyňa (p. Hladká), teraz tu 

riešime problém, že či sme schopní postaviť nejaké ihrisko, 

ktoré možno má zmysel pre túto mestskú časť, alebo či 

chceme zabrániť nejakej starostke, alebo niekomu, aby si 

spravila reklamu. Mne je to v zásade jedno. Ja za seba 

hovorím, že teda jedno mi je to, proste že ako si to budú 

ľudia interpretovať. Pre mňa je dôležité, aby tam niečo 

stálo. To chcem povedať. 

 

 A to, že či to niekto myslel tak, alebo onak, alebo či 

je to skrytá privatizácia, považujem za nezmysel. Tu sa 

bavíme vecne a nie o tom, že kto za tým čo vidí.  

     A ja si vyprosujem, aby ste ma obviňovali z klamstva. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Vážený pán prednosta, vidím, že ako právnik viete 

prekrútiť veci tak ako vám vyhovujú, že? Stále tvrdím 

a stále budem tvrdiť, a mám pravdu, že najprv sa uznesenie, 

ktoré bude schválené zastupiteľstvom má podpísať, následne 

sa môžu robiť finančné operácie. Jednoducho, taká je 

pravda.  

 

     Povedzme si otvorene, že ja to vidím, porušovanie 

štatútu fondu je ako porušovanie zákonov. Ja viem, že 
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u vás, za tejto vlády je to normálne. Porušovať zákon nie 

je problém za tejto vlády, tak ako nerobme to aj tu. 

Nerobme trhací kalendár z uznesení, ktoré tu prijímame.  

 

 Takže  ja nemám problém s tým, aby to bolo vyčlenené. 

Ale ja mám problém s tou procedúrou, ako sa to ide robiť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, je len veľká škoda, Stano (p. Žiačik) že si tu 

nebol ráno, lebo sme sa o tomto relatívne husto bavili. 

A ja len chcem povedať, že ja som trošku zarazený tým 

tvojim stanoviskom, že tebe je jedno ako, ale hlavne nech 

tu niečo stojí. Ty si si čítal správu kontrolórky, istotne, 

lebo ty sa svedomito pripravuješ. To nie je otázka, to ja 

viem že si si ju čítal.  

 

     Čiže si sa určite dočítal aj o tom, čo napísala 

o financovaní škôl. Tá veta znie, že školy nie sú schopné 

byť financované z príspevkov na normatívy. To znamená, že 

obec musí na riadne fungovanie škôl hľadať svoje peniaze, 

aby teda tie školy buď ich zruší, alebo jednu zruší, alebo 

nejaké takéto drastické riešenie, alebo nájde na to svoje 

rozpočtové peniaze. 

 

 A mne preto nie je úplne jedno, či to tu bude stáť 

preto, lebo tá správa je pomerne drastická. Tie čísla, my 

sa tu môžeme teraz doťahovať, či ja viem čo je energia, 

teplo, úspora energie? Tá tabuľka nás ako vždy privedie 
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k číslo 138 tisíc dlžných peňazí za len školu Tilgnerovu, 

atď., atď.  

 

     A ja teraz naozaj chcem, tento materiál nebol 

v žiadnej komisii. Čiže klasika, dneska sme sa už opäť 

o tom rozprávali; ani školská komisia, ani finančná 

komisia, ani komisia výstavby. My tu máme stratégiu, kde 

sme si povedali všetky zvyšky, hlasovali sme o tom 

v uznesení, ktoré budú z rozpočtov idú: stacionár, 

lodenica, Karloveské kultúrne centrum. A ako ja mám vnímať 

toto inak ako „kuj bono“. Ja som túto otázku už raz 

postavil v tomto zastupiteľstve.  

     Kto má z toho prospech?  

 

     Neverím, že sa tieto veci dejú bez toho, aby niekto 

z toho nemal prospech.  

 

 Ja neverím o verejný záujem. V tomto prípade, Stano, 

(p. Žiačik) prepáč, a to nie je namierené voči tebe. To je 

namierené voči procesu, voči tomu čo sa tu deje, voči 

Lukášom Majerom, voči všetkým týmto hlasovaniam, ktorých 

sme tu svedkom.  

 

 „Kuj bono“ kto bude mať prospech z toho že bude 

tartanová dráha? A nebudú peniaze na jedlo. A už keď o tých 

školách hovoríme nebudú peniaze na základných školách, ani 

keď si v hmotnej núdzi. A keď máš nejakú nehnuteľnosť, tak 

ti ministerstvo nedá príspevok kým si vlastníkom 

nehnuteľností ktorú môžeš speňažiť. 

 

 My si nemôžeme dovoliť teraz tartanovú dráhu ak by sme 

mali doviesť tie školy do vážnych problémov so základným 

financovaním; to je môj názor. 
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 Ale ja by som chcel o tomto v kľude rozprávať, keď to 

pôjde do komisie školskej. My sme tu niekoľkokrát dneska 

narazili na to, že sú to posledné dve zastupiteľstvá, máme 

tu od hora dole v celom programe nároky na rozpočty, nároky 

na financovanie, a nemôžem to vnímať inak ako predvolebnú 

kampaň, ktorú s prepáčením si môže robiť týmto spôsobom len 

úrad.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec, naozaj prekračujete všetky miery. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, ja len chcem povedať, že ak ja prekračujem časovú 

mieru; 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Nechal som vás dve minúty ako každého. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

    tak starostka prekračuje všetky miery racionálneho 

slušného správania. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Dobre, odoberám vám slovo.  

 Pani poslankyňa Hladká, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

 Pardon, pán Žiačik, ja som vám nepovedala, že klamete. 

Toto ste povedal vy mne, ak si spomínate, trikrát za sebou. 

Ja som vám povedala, že pravda je len jedna, a vy tu môžete 

vysvetľovať odpoveď pána Cibáka ako len chcete. Jeho slová 

zneli: Áno, bude sa vyberať poplatok od verejnosti. Iná 
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pravda neexistuje. Áno, takto to v našej spoločnosti 

vyzerá, že z pravdy sa robí lož a z opakovanej lží je 

pravda. Bohužiaľ, náš štát takto funguje. A preto sme sa 

dopracovali tam, kde teraz sme. A vy tu budete rozprávať, 

že ja za nič asi neplatím. No, práve to že takíto politici 

nám vládnu už 20 rokov, platíme za všetko, pomaly za vzduch 

budeme platiť. Takže ďakujem pekne.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Takže teraz pán poslanec Záhradník s riadnym 

príspevkom; dočkal si sa. Dúfam, že k tejto téme. 

 

 

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

 No, samozrejme ja si myslím, že v zásade iste by bolo 

dobré, keby tá tartanová dráha bola zrekonštruovaná tak ako 

mnoho iných vecí. Otázka je, že či sú priority správne 

nastavené?  

 

     A samozrejme, aj mňa vyrušuje spôsob procedúry ako sa 

to tu silou mocou proste stále vracia tento návrh. Naozaj 

nebolo to nikde, je to pomerne veľká investícia, nebolo to 

nikde v komisiách. Už sa to zastavilo raz hlasovaním 

zastupiteľstva, potom sa to zastavilo v Rade, teraz to 

neprešlo do rokovania. Proste je tu vôľa, aby sa naozaj 

hovorilo o tom tam kde sa o tom hovoriť má.  

 

     Ale toto prichádza v bode rôzne. Ale stáva sa to, je 

to v poriadku. 15. novembra sú komunálne voľby, zrejme táto 

iniciatíva zrýchlená je s výhľadom toho, že by takáto 

informácia asi mala byť v prospech niekoho, a v neprospech 

toho kto povedzme bude proti. 
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 Ja si myslím, že by sme mali už odmietnuť takéto 

porcovanie medveďa kúsok pred koncom volebného obdobia. Ja 

si myslím, že sme sa dokázali dohodnúť na mnohých rozumných 

veciach a investíciách, aj keď boli búrlivé diskusie. Ale 

toto už naozaj vzbudzuje takéto otázniky.  

 

     Nehovoriac o tom, že združenie rodičov, ktoré tu dnes 

napísalo ten list v prospech tej rekonštrukcie, mňa 

oslovilo myslím že v júni, kde ma žiadalo, neviem prečo 

práve mňa, ale zrejme úrad zase poradil že treba voleného 

zástupcu osloviť. Tak ma oslovili aby som teda zabezpečil 

rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré v tej škole sú 

v havarijnom stave a aby som sa na mieste presvedčil v akom 

sú. 

 

 No, tak samozrejme keďže som dostal takýto list, išiel 

som za pani riaditeľkou a predmetné toalety a sociálne 

zariadenie som si pozrel. Mám to aj nafotené a naozaj si 

myslím, že to ja katastrofa. Ja si myslím, že keby tam 

hygienik došiel, bude problém. 

 

 A teraz si kladiem otázku: Sú tie toalety 

zrekonštruované? Sú alebo nie sú? Nie sú. Ja si tiež 

myslím, že nie sú. 

 

 A teraz sa pýtam, že náklad možno 20 000 €, môj odhad. 

Nie som stavebný inžinier, ale povedzme môžem sa mýliť.  

 

 Teraz 120 000 € tartanová dráha, áno, a hneď, 

okamžite, bez podrobností, bez rozpočtu. A toalety, kde 

detí sú, kde sa učia, proste toto nemáme. A s tým mám 

problém.  

     Keby boli tie toalety v poriadku, tak poviem, dobre, 

poďme urobiť aj tartanovú dráhu.  
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 Ale oslovili ma v sobotu v Líščom údolí z Watterspolo 

klubu. Ukázali mi fotky, že pán poslanec, a viete v akom 

stave sú sociálne zariadenia na bazéne v tej škole? Opäť 

téma pre hygienika.  

 

     A to si myslím že je problém. 

     A preto dávam návrh na zmenu uznesenia pána Kapustu, 

v ktorom žiadam; 

     miestne zastupiteľstvo žiada prednostu 

predložiť podrobný zámer rekonštrukcie športového areálu na 

ZŠ A. Dubčeka vrátane finančného rozpočtu na rokovanie 

komisií a následne na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 Termín: 15. 10. 2014. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Len v krátkosti. Keď tu už kolega spomenul prítomnosť 

pána Kamila Zemana ráno pri tomto bode tartanovej dráhy, 

tak áno budí to aj vo mne tento dojem, že ide tu o skrytú 

privatizáciu ako ste tu nazval, ale za štátne peniaze. 

Pretože ešte v septembri minulý rok údajne Rada školy 

poverila Ing. Žiačika v úzkej spolupráci s predsedom Rady 

školy Kamilom Zemanom, takže nebol tu len tak. S učiteľkou 

Tkáčovou a nájomníkom Cibákom k príprave a konzultáciám 

rozvojového plánu projektu areálu školy a bazéna. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  
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 S riadnym príspevkom, pán poslanec Martinický. 

 

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

 K inému bodu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím vás, nehláste sa dopredu k iným bodom. 

     Budete mať príležitosť. 

     Ak skončíme jeden bod, tak bude príležitosť prihlásiť 

sa do ďalších bodov. Zavádzame do toho chaos zbytočne. 

Odhláste sa, ktorí nechcete hovoriť k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Žiačik s riadnym príspevkom, nech sa 

páči.  

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Vážení kolegovia, tu je proste, v prvom rade tu je zlé 

považovaný úmysel, a ja chápem, Braňo (p. Záhradník) že to 

tak vyzerá, a asi to aj tak trochu je. Úplne sa bránim  

tomu čo hovorí p. Hladká, to je nezmysel ohľadom 

privatizácie. Pretože naozaj, proste veci fungujú vtedy, 

keď sa o ne niekto stará. Keď sa o ne nikto nestará, 

nefungujú. A proste, tá telocvičňa, dnes sa o ňu niekto 

stará, funguje. Bazén nefunguje. Bazén – nevedeli sme nájsť 

majiteľa, nevedeli sme nejakým spôsobom nájsť niekoho kto 

by sa normálne o to staral, čiže nefunguje dobré. A preto 

nefungujú ani tie záchody, preto nefunguje ani ten záchod 

na škole.  

 

 Len ja popritom mám víziu. A tá moja vízia alebo sen; 

to nie je vízia, to je sen – aby tá škola bola úspešná. Je 

uprostred Dlhých Dielov. Táto škola historicky stratila 

polovicu žiakov.  
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     Tá škola do budúcnosti môže prežiť jedine vtedy ak 

získa dostatočnú atraktivitu v porovnaní s ostatnými 

školami mestskej časti, alebo s ostatnými školami dokonca 

v Bratislave. Tá škola má jedinú vynikajúcu výhodu proti 

ostatným školám, a to je ten bazén, pretože ten bazén veľa 

škôl dnes nemá. Bohužiaľ, my sme neschopní ho prevádzkovať 

a zrekonštruovať.  

 

 Tá škola má jedinú obrovskú výhodu že je tam štadión 

alebo nejaká dráha, ktorá proste sa dá používať na 

atletiku. Nie je tam nejaká športová hala, sú tam 

telocvične, a určite má tam škola veľmi veľa nevýhod. 

   

     Keď sem na Rade školy o tomto diskutovali tak sme 

zistili, že školy, ktoré majú nejakú špecializáciu, majú 

vyšší normatív.  

     Čiže akonáhle vieš spraviť špecializáciu na tejto 

škole, to znamená že máš tam športoviská, máš viac šancí 

získať peňazí od štátu a tým pádom nepriamo pomáhaš tej 

škole, lebo ty vytváraš podmienky pre to, aby tá škola bola 

atraktívnejšia. Samozrejme, že to chce súhru okolností; 

musí tam byť riaditeľ, ktorý má víziu, ktorý má chuť to 

robiť. Musia tam byť rodičia, ktorí sa nechajú presvedčiť, 

že to teda bude tak. A nesmie každý podozrievať, že sa ide 

niečo ukradnúť, lebo dnes podľa mňa nikto už nič neverí, že 

sa tu proste robí niečo pre ľudí. Dobre, ja to chápem, ja 

sa pohybujem asi niekde inde a veľakrát vidím, že ľudia aj 

chcú niečo spraviť. 

 

     Ale toto plne podporujem, tvoj návrh, akože by bolo 

asi veľmi nezmyselné, aby sme to teraz odsúhlasili 

v nejakej emócii. A ja sa ospravedlňujem, ja mám strašne 

veľa roboty, nemôžem sa teraz zúčastňovať všetkých 

stretnutí.  

 



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

277 

     Ale myslím si, že je naozaj príležitosť o tom 

rozprávať vecne a racionálne. Pretože nepozerajte sa na to, 

ako na minuté peniaze, ale ako na investíciu. Každá takáto 

investícia sa dá ochrániť zmluvne, aby, v úvodzovkách, 

„nedošlo“ k skrytej privatizácii.  

 

 Ale, opakujem pani Hladká, keď sa nikto nebude o to 

starať, dopadne to ako bazén. Proste tu keď sa ľudia 

nestarajú o veci, je aký rozdiel medzi proste telocvičňou 

o ktorú sa stará Cibák a o KŠK o ktoré sa stará pán Valiga?    

     Aký je to obrovský rozdiel? Tam je ten problém. 

     A čo je takýto problém pre nás to pochopiť?   

     A teraz mne je to jedno, či to bude Cibák, alebo kto; 

mne je to jedno. Ja chcem aby škola fungovala. 

 A tá škola bude fungovať vtedy, keď bude mať peniaze.  

 

     Áno, my budeme musieť dofinancovávať školy, pretože 

tento štát asi nebude vedieť dať peniaze na školstvo. Na 

druhej strane my sa vyhýbame diskusii o tom, že či nemáme 

príliš veľa škôl a či nemáme príliš málo detí. Vyhýbame sa 

tomu celému.  

 

     Čiže ja proste, akože aby som to nenaťahoval, snažím 

sa vysvetliť ten svoj postoj. Možno ten postoj nie je 

príjemný a som urazený len preto, lebo proste naozaj nič 

iné za tým nechcite vidieť len to čo vám hovorím. Aj keď 

možno mi neveríte, lebo my si neveríme. Ja to tu cítim, že 

som tu ako Don Quijote. Ale o. k., som vám to chcel 

povedať.  

 

 A ak sa to vráti na komisie, budem za to bojovať tam, 

budem proste o tom hovoriť, pretože si myslím že či už je 

starostka Čahojová alebo Hanulíková, alebo Záhradník, alebo 

pre mňa za mňa hotentot, tak proste toto tu zostane a bude 

slúžiť verejnosti.  
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     A choďte sa tam večer pozrieť, koľko ľudí tam behá, 

športuje. Choďte sa na to pozrieť, aby ste vedeli o čom tu 

rozprávame. Je to také isté, ako keď chceme v Líščom údolí 

obnoviť lavičky. Je to to isté. Rozdiel v tom nie je. 

 

     Čiže skúste sa zbaviť ako tých svojich predsudkov 

a naozaj proste rozmýšľať vecne o týchto veciach. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Buzáš, k tomuto bodu? (Vzdal sa.) 

 Pán poslanec Martinický, k tomuto bodu. (K inému.) 

Povedal som, že nehláste sa dopredu. 

 

 Pán poslanec Bendík, k tomuto bodu? (Nie.) Poprosím, 

odhláste sa  

 Ďakujem.  

 

 Takže k tomuto bodu sa už nikto nehlási? (Nie.) 

 Ukončujeme rozpravu k tomuto bodu.  

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

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

 Návrh na zmenu uznesenia pána Kapustu od pána 

Záhradníka:  

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu 

predložiť podrobný zámer rekonštrukcie školského športového 

areálu na ZŠ A. Dubčeka vrátane finančného rozpočtu na 

rokovanie komisií a následne na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva. 

 Termín: 15. 10. 2014. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Poprosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            14 poslancov. 

 Za:                  12 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Nehlasoval:           1 

 Návrh bol prijatý.  

 

 Pokračujeme ďalším bodom v bode rôzne.  

 Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Budem hovoriť k niečom, čo som už tu 

spomenul, tak sa nebudem snažiť príliš rozširovať. Ide mi 

o pešiu komunikáciu od električkovej zástavky Nad Lúčkami. 

To je jedna zástavka späť smerom k Riviére, smerom na Dlhé 

Diely.  

     Tam je vybudovaný nadjazd a už v pôvodnom územnom 

pláne, keď sa začínalo stavať sídlisko, bola z tohto 

nadjazdu navrhnutá a projektovaná pešia komunikácia v 

predĺžení priamo tohto nadchodu pre peších smerom do 

sídliska Dlhé Diely. Nezrealizovala sa. 

 

 Potom druhýkrát sa tam táto komunikácia našla, 

objavila keď bol veľký reklamný bilboard, keď príslušný 

developer začal stavať ten šedo-modrý, šedo-červený dom, 

ktorý ja na ulici Jána Stanislava, tiež nad touto 

zástavkou. Tiež mal krásne v tej reklamnej vizualizácii 

nakreslený široký chodník so schodmi, so všetkým v zeleni, 
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až k tomu nadchodu pre peších. Samozrejme, to nikto 

nezrealizoval.  

 

 Teraz je tam vyšľapaný chodník cez trávu, cez hlinu, 

po ňom chodia stovky ľudí denne, to tam ide jeden za druhým 

keď sa ide zvlášť v rannom čase keď sa ide do školy, do 

práce, a popoludní. Je to nielen nepríjemné po tráve, po 

blate keď prší, ale miestami aj v určitej situácii aj 

zdraviu rizikové.  

 

 Ja som sa interpeláciou pýtal pani starostky, koho je 

to parcela, teda v inej súvislosti. Odpovedala mi, je to tu 

medzi interpeláciami, že je to pozemok o ktorý sa stará 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

 Z toho dôvodu dávam návrh, aby: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 

 žiada starostku, aby požiadala Hlavné mesto 

Bratislavy, aby vybudovalo aspoň provizórnu spevnenú pešiu 

komunikáciu z nadchodu pre peších pri električkovej 

zástavke Nad Lúčkami smerom k ulici Jána Stanislava 

v predĺžení nadchodu, nakoľko táto komunikácia je silno 

používaná, bola navrhnutá už v pôvodnom urbanistickom 

riešení sídliska a dnes je chodenie po nej nielen 

nepríjemné ale aj s rizikom úrazu. 

 Termín: v najkratšom možnom čase, to znamená do 

najbližšieho zastupiteľstva.  

Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  

 Prosím prezentujme sa.  
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 PREZENTÁCIA:            prítomných 13 poslancov.  

 Ďakujem pekne.  

 Pokračujeme ďalej. 

 Návrh máme, otváram rozpravu k tomuto bodu.  

     Nikto sa nehlási.  

 Či pán Bendík? Tak sme sa dohodli, že sa prihlásite až 

skončí predchádzajúci bod.  

 Ukončujem rozpravu k tomuto bodu. 

     A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

     Návrh uznesenia pána Martinického: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

 žiada pani starostku,  

aby požiadala Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

aby vybudovalo aspoň provizórne spevnenú pešiu komunikáciu 

z nadchodu pre peších pri električkovej zástavbe Lad 

Lúčkami smerom k ulici Jána Stanislava v predĺžení 

nadchodu, nakoľko táto komunikácia je silno používaná, bola 

navrhnutá už v pôvodnom urbanistickom riešení sídliska 

a dnes je chodenie po nej nielen nepríjemné ale aj 

s rizikom úrazu.  

 Termín: ihneď. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Hlasujeme, prosím. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             13 poslancov. 

 Za:                   13 



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

282 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem.     

 

 Ideme k ďalšiemu bodu.  

 Pán poslanec Bendík, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

 Ďakujem pekne. Dávam návrh na nový bod, teda na 

uznesenie, a to z toho dôvodu, lebo vo štvrtok alebo 

v piatok to bolo, som požiadal úrad o zaslanie zápisnice 

z rokovania miestneho zastupiteľstva. Z úradu mi došla 

odpoveď, že mám zápisnicu k nahliadnutiu a keď chcem inú 

formu, mám sa obrátiť na pána prednostu.  

 

 Tento spôsob považujem za zbytočnú byrokraciu tohto 

úradu, pretože minimálne si myslím, že odpoveď mala byť 

taká, že váš podnet bol poslaný pánovi prednostovi, ktorý 

vám oznámi spôsob vyriešenia vašej požiadavky. 

 

 Nakoľko zápisnica z rokovania nie je tajná 

a nepodlieha naozaj žiadnemu zákonu o utajovaných 

skutočnostiach, myslím si že by mala byť verejná. A preto 

dávam návrh na  uznesenie:   

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu  

o predloženie návrhu na zmenu rokovacieho poriadku, 

v ktorej bude zapracovaná povinnosť úradu zverejňovať 

zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva na webovej 

stránke mestskej časti Karlova Ves. 

 Termín: najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva. 

Ďakujem pekne.  

     Návrh dám písomne.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

     Ďakujem.  

     Otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Zajac, k tomuto bodu? (Nie.) 

 Ukončujem rozpravu k tomuto bodu.  

 (Poznámka.) 

     Ale raz sa dostanete na rad, čo sa plašíte?  

 Každý dostane možnosť; však ste ako malé deti. 

 Návrhová komisia, prosím. 

 Všetci ostatní nemáte slovo.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Prečo všetko komentujete? Nerozumiem tomu. To ste 

dostali od pani starostky alebo čo? 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 No, dovoľte. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Nekomentujte. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Tak buďte radšej ticho. Nemáte slovo.  

 Tak prosím. 

 

 

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

 Návrh na uznesenie pána poslanca Bendíka:   

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu  

o predloženie návrhu na zmenu rokovacieho poriadku v ktorej 

bude zapracovaná povinnosť úradu zverejňovať zápise 

z rokovania miestneho zastupiteľstva na webovej stránke 

mestskej časti Karlova Ves. 

Termín: najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:               13 poslancov. 

     Za:                     12  

     Proti:                   0 

 Zdržal sa:               0 

 Nehlasoval:              1 

 Ďakujem.  

 

     Pristúpime k ďalšiemu bodu programu. 

 Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom, nech sa páči.   

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Na základe aj vývoja predchádzajúcej diskusie, keď sa 

vracali k niektorým veciam, ktoré neprešli programom, ja 

opätovne predkladám svoj návrh, ktorý aj bol odsúhlasený, 

len potom sa nedostal, nakoľko celý bod nebol odsúhlasený, 

a týka sa to skutočne tej mojej požiadavky, aby úrad nám 

pripravil víziu; Stano (p. Žiačik) ja už tretíkrát po tom 

volám, čo si teraz povedal; víziu, ako tá mestská časť 

chce, to čo zistila pani kontrolórka, že tie školy sú 

v katastrofickom finančnom stave, riešiť. Tá vízia môže byť 

od rušenia školy, ja už to tretíkrát hovorím, tak mi aj zle 

z toho príde, od rušenia školy po ich nejakú zárobkovú 

činnosť, až po naozaj to že otvoriť ten rozpočet.     

 

 Ja si myslím, že to čo sa nám tu ponúka vo viacerých 

veciach, otvárať len tú našu kasičku a zaštrngať 

a vytiahnuť a hasiť tieto už až havárie, že to nie je 

najlepšie. 
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     A preto teda som požiadal o vytvorenie nejakého návrhu 

na 5-ročnú stratégiu, alebo 5-ročný náhľad ako to riešiť, 

a aj na budúcoročný, aj s nejakým návrhom dopadu na 

rozpočet. Ja to nebudem čítať, lebo už sa to tu čítalo 

dvakrát a prečíta to návrhová komisia. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Prezentujte sa, prosím. 

 PREZENTÁCIA:                 prítomných 13 poslancov.  

     Ďakujem.  

 Zatiaľ nemá nikto slovo, pokračujeme v rozprave.  

 Pán poslanec Zajac, chcete hovoriť k tomuto bodu? 

(Nie.) 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie?  

 Ak sa nikto nehlási do diskusie, tak poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

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

 Návrh pána Zajaca:  

     Návrh riešenia na prekonanie krízy vo financovaní 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti. 

 

 Žiada starostku pripraviť a do najbližších komisií 

a na najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva 

predložiť komplexný návrh 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  
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     po druhé: na budúci rok a to tak aby návrh bol 

zahrnutý v bežných výdavkoch rozpočtu mestskej časti na rok 

2015.   

     Termín: najbližšie zasadanie komisií školskej 

a finančnej a miestneho zastupiteľstva 28. 10. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Poprosím, hlasujme.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomných:            14 poslancov. 

 Za:                    12 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1 

 Nehlasoval:             1 

 Ďakujem pekne.  

 

 Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu do bodu rôzne.  

 Má ešte niekto do bodu rôzne? (Nikto.) 

 Ak nie, tak ukončujem bod rôzne.  

 A pristupujeme k ďalšiemu bodu programu. 

 

 

 

BOD 20: 

Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho 

zastupiteľstva   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     Videli ste, že každý dostal šancu a mohol sa prihlásiť 

do bodu rôzne. 
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Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

 Vzhľadom na odpoveď na moju interpeláciu ohľadom toho 

vozidla, ktoré je už niekoľko rokov odparkované na tom 

parkovisku Meličkovej 4, píšete tu, že do 30 dní bol 

vyzvaný, aby to auto odstránil. To bolo ešte 16. 6., teraz 

máme september a ešte tam stále stojí.  

     Tak čo mestská časť v tom urobí? Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Problém so všetkými vrakmi je ten, že je tam konkrétny 

vlastník, konkrétna ŠPZ a tým pádom nie je to odpad. Pokiaľ 

by tam nebola ŠPZ, také auto sa stane odpadom a môžeme ho 

v zmysle zmluvy ktorú máme s odťahovacou službou ho 

zlikvidovať. A to je problém každého vraku, že to je 

súkromné vlastníctvo. My nemôžeme len tak prísť v noci, cez 

deň, zobrať to auto a zlikvidovať ho; aj keď by sme možno 

aj radi, lebo vieme že je to vrak. Ale, bohužiaľ, je tam tá 

ŠPZ. Takže pokiaľ to auto bude odpadom, budeme s ním ako 

s odpadom nakladať.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. Upozorňujem týmto pána prednostu, že 

v blízkosti zástavky Nad Lúčkami smerom k tomu mini Tescu 

je jedna Škoda 100, ktorej chýba už zadná kapota, jedny 
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dvere, chýba jej motor a ŠPZ a už je tam asi mesiac. 

Ďakujem. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pán prednosta, pozerali sme sa na to auto bližšie? 

Videli ste tam nejakú výzvu mestskej časti?  

     No, že či ste sa na to auto pozerali, lebo tuto o tom 

rozprávate, ako by ste to poznali. A je tam výzva mestskej 

časti? 

 

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

 To som si nevšimol, netvrdím, že nie je.    

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Takže bola tam výzva. A pani Trubínyiová možno k tomu 

chcete povedať niečo.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Hladká; (odchod pani poslankyne) ale 

prestaneme byť uznášaniaschopní a budeme sa musieť zísť 

znovu. Áno, musíme ukončiť program. Ďakujem. 

 

 

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

 Dovolím si jednou vetou chcem odpovedať pánovi 

prednostovi. Ja som touto faktickou poznámkou nekritizoval, 

len som upozornil, lebo som nevedel či o tom viete. 

Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani Trubínyiová, nech sa páči. 

 

Mgr. H. T r u b í n y i o v á, referát ekológie a zelene: 

     Keď môžem reagovať: Na tom aute v zmysle zákona 30 dní 

musí byť výzva na odstránenie; teda majiteľa vozidla 

nevieme. A my už keď sme keď tá doba 30 dní pomaly 

uplynula, tak sme poslali aj list na našu zmluvnú odťahovú 

službu, ktorá odtiahne bezplatne to vozidlo do Zohora.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

    Ja sa chcem len uistiť, že ak by sme mali schválenú 

parkovaciu politiku, ktorá by hovorila o tom že na nejakom 

parkovacom mieste môže byť auto za takých a takých 

podmienok, tak bolo by možné aj súkromný majetok vlastne 

odtiahnuť a umiestniť na miesto ktoré je na to určené. 

Pričom teda ten on dotyčný by porušoval VZN; neviem, chcem 

sa spýtať. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Túto otázku prvýkrát počujem. Ale ako myšlienka, on 

maximálne porušuje nejaký náš daňový predpis, že nezaplatí 

si príslušnú daň. A to už je potom nie o odtiahnutí, 

zlikvidovaní auta, lebo je to stále súkromné vlastníctvo. 
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Čiže by nasledovala klasická výzva na zaplatenie, 

nezaplatil by, museli by sme to doručiť. Doručili by sme,  

exekúcia a všetko čo by tam nasledovalo. Čiže skôr auto by 

tam stále bolo a nie že by sme ho mohli zobrať. Proste 

jednoducho takéto sú zákony.  

 

     Ak to auto nie je odpad, nie je to odpad, je to 

súkromné vlastníctvo a naše ruky sú veľmi zviazané. Keď tam 

nie je ŠPZ nevieme vlastne komu patrí a v zmysle zákona je 

odpad a už máme otvorené ruky. Ako napríklad tá stará Škoda 

zelená tam pri tom nadjazde.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom, pán poslanec Labuda. 

 

 

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

     Ja som mal interpeláciu: Meškanie stavby Komunitné 

a integračné centrum Lepší svet na Jurigovom námestí. Včera 

som sa tam bol pozrieť, je tam termín ukončenia stavby 30. 

apríl 2014 a v odpovedi mi tuto píšete, že stavebným 

povolením bol určený termín 31. 12. 2014.  

     Tak keby ste to tam opravili na tomto mieste, lebo je 

to stále len stavenisko; ten 30. apríl. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ja to mám zo stavebného úradu. Tam investor podľa 

všetkého urobil chybu, lebo mne túto informáciu do tejto 
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odpovede stavebný úrad dával. Čiže on vychádzal 

z konkrétneho stavebného rozhodnutia. 

 

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

 Ľudí to irituje, keď tam je, že už to malo byť hotové 

a nie je. Je to stavenisko. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Máme k tomuto bodu ešte niečo?  

 Ak nie, návrhová komisia, nech sa páči.  

 

 

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

 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  

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Poprosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:             14 poslancov 

 Za:                   12 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

     Nehlasoval:            2 

 Ďakujem.  

 Postupujeme k ďalšiemu bodu. 
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BOD 21: 

Interpelácie  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Nech sa páči.  

 Pán poslanec Bendík s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Keďže sa tu dneska už toľkokrát rozprávalo o objekte 

materskej školy Borská, tak ja si dovolím ponúknuť svoju 

víziu a svoje otázky, ako by tento úrad mal fungovať. 

 

     Takže interpelujem vás, pani starostka, ohľadom 

prenájmu objektu materskej školy Borská: 

 

 Žiadam o informáciu, akým spôsobom a kedy sa rokovalo 

o možnosti vypovedania zmluvy s nájomcom vrátane podmienok 

ukončenia zmluvy.  

 

     Prebiehali rokovania na úrovni Bratislavského 

samosprávneho kraja ako zriaďovateľa strednej školy 

s cieľom ukončiť zmluvu o nájme dohodou s uvedením 

podmienok ukončenia zmluvy?  

 

     Žiadam predložiť kópie písomnej komunikácie medzi 

mestskou časťou Karlova Ves a nájomcom, resp. zriaďovateľom 

strednej školy, to znamená Bratislavským samosprávnym 

krajom vrátane odpovedí druhých strán. 

 

     Kedy prišli písomné odpovede a aký bol ďalší postup 

úradu v rokovaniach s úmyslom byť úspešný pri získaní 

objektu materskej školy Borská pre účely vybudovania 

zariadenia pre seniorov? 
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 Žiadam predložiť taktiež písomnú korešpondenciu. 

 To je prvá interpelácia. 

 

 

 Druhá interpelácia; myslím si, že všetci sú už 

unavení, tak pýtam sa pani starostky a svojpomocného 

budovania parkovacích miest a toho čo povedala v TV BA, 

takže to je otázka priamo na ňu, aby som ju konfrontoval, 

že či je pravda to čo hovorila v televízii alebo je pravda 

to čo hovoria vlastníci bytov? 

 

 

     A tretia interpelácia je ohľadom rekonštrukcie 

Botanickej ulice;  a to prečítam. 

 Takže interpelujem pani starostku ohľadne súčinnosti 

úradu mestskej časti Karlova Ves v súvislosti s 

rekonštrukciou kanalizačného zberača na Botanickej ulici. 

 

     Žiadam vás o uvedenie aké kroky boli úradom vykonané 

a aké rokovania prebehli medzi mestskou časťou a ďalšími 

partnermi, napríklad OCH magistrát, Dopravný inšpektorát, 

a podobne, za účelom redukcie veľkých kolón vozidiel, ktoré 

tam vznikajú v doobedňajších a popoludňajších hodinách. 

 

 Žiadam predložiť kópie písomnej korešpondencie medzi 

mestskou časťou a ďalšími partnermi; to znamená odbor 

cestného hospodárstva na Magistráte, Dopravný inšpektorát, 

BVS, a podobne.  

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Nasleduje pán poslanec Buzáš so svojou interpeláciou. 
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Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Chcel by som interpelovať pána prednostu miestneho 

úradu: 

     A interpelácia sa týka uznesenia o území Starých 

Gruntov. V akom stave je plnenie uznesenia o Starých 

Gruntoch prijaté Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves prijatom na jar tohto roku, 

týkajúceho sa stavebnej uzávery? Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Má ešte niekto do bodu interpelácie niečo?       

 Ak nie, ďakujem vám za účasť. 

 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MiZ: 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ukončujem zasadnutie tohto miestneho zastupiteľstva 

a stretneme sa na ostatnom v našom volebnom období 28. 

októbra.   

 Do videnia. 

 

 

(Ukončenie MiZ o 18,30 hod.) 

 

 

                      x           x 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                                         Zápisnica z 26 MiZ B-Karlova Ves 23.9.2014 

295 

 

         

........................       ............................ 

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Ing. L. Bartoš         ........................... 

poslanec Ing. I. Bendík         ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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


