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

     Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, 

budeme pokračovať v našom rokovaní. 

     Nakoľko je nás 13 a sme presne uznášaniaschopní, takže 

môžeme v rokovaní pokračovať, a to bodom číslo 4; bod 3 bol 

presunutý. 

 

 

 

BOD 4:  

Plnenie uznesení MiZ splatných k 25. zasadnutiu MiZ 2014 

 

 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Je to štandardný materiál; bez úvodného 

slova. 

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne.  

 Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

     Nakoľko nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

 

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

     Dávam hlasovať o uznesení podľa predloženého 

materiálu: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  b e r i e   n a   v e d o mi e   
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správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 25. 

zasadnutiu MiZ 2014 

 

     po B. s c h v a ľ u j e  

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho 

zastupiteľstva 

Nositeľ plnenia uznesenia JUDr. Velček, prednosta MÚ: 

1. číslo uzn. 260/2012, pôvodný termín: TK MIZ 17. 6. 2014,  

   nový termín: TK MiZ 23. 9. 2014; 

2. číslo uzn. 469/2014, bez termínu, nový termín: TK MiZ  

   23. 9. 2014; 

3. číslo uzn. 481/2014, bez termínu. nový termín: 31. 12.  

   2014; 

4. číslo uzn. 488/2014/F, bez termínu, nový termín: TK MiZ  

   23. 9. 2014; 

5. číslo uzn.489/2014/B, pôvodný termín 1. 4. 2014, nový  

   termín: TP MiZ 23. 9. 2014; 

6. číslo uzn. 504/2014/B, bez termínu, nový termín: komisie  

   MiZ, september 2014.  

TK – termín kontroly, TP – termín predĺžený. 

 

     po C.  s c h v a ľ u j e  

vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú 

dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svrčia ulica 

v sume ... Eur z rezervného fondu Mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves podľa priloženej prílohy. 

 

     po D. s c h v a ľ u j e  

a) vyčlenenie finančných prostriedkov na: 

b) obstaranie „Ú/N-Z Líščie údolie“ v sume 6 500 Eur, 

c) spracovanie „ÚPN-Z Líščie údolie“ 35 000 Eur,  

d) obstaranie „Urbanistickej štúdie“ pre územie ohraničené 

ulicami Botanická, Karloveská, Líščie údolie, Svrčia v sume 

20 000 Eur, 

z rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
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     po E. s c h v a ľ u j e  

zverenie výkonu správy bazéna Základnej škole Majerníkova 

62, Bratislava od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015, za tých 

istých podmienok, aké boli prijaté uznesením č. 405/2013.  

 

 

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

 Ďakujem.  

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.   

 Prítomní:       13 poslancov.  

     Za:              10 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        3 

     Ďalším bodom rokovania je bod 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. MiZ 17.6.2014  

 

 

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

     Poprosím pani kontrolórku o úvodné slovo. 

 

 

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

     Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pani 

starostka, vážení prítomní, predkladám vám informáciu 

o činnosti za obdobie máj 2014. Nakoľko správa je pomerne 

obsiahla, snažila som sa poskytnúť vám čo najväčšie 

množstvo informácií. V mojom úvodnom slove zhrniem len 

zásadné atribúty veľmi stručne.  



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

140 

     V úvodnej časti vás informujem o plnení uznesení 

499/2014/H v nadväznosti na uznesenie 500/2014/B, ktorým 

ste mi uložili alebvo požiadali, aby som konala v zmysle 

záverov ohľadom pridelenia a odpredaja bytu č. 32 na 5. 

poschodí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 3. Chcem vás 

poinformovať, že som podala písomný podnet na Okresnú 

prokuratúru s požiadavkou o prešetrenie skutočností, ktoré 

vyplynuli z kontrolných zistení a následne som bola pozvaná 

na ústne doplnenie podania do zápisnice, po ktorom som dňa 

4. júna z Okresnej prokuratúry obdržala list, ktorým mi 

prokurátor oznámil, že postúpili trestné oznámenie na 

ďalšie konanie vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície 

Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV.  

 

     V ďalších častiach mojej správy jednotlivo k plneniam 

uznesení; tým sme sa venovali v predošlom bode. 

 

 

     Ďalšou časťou je informácia o prideľovaní a odpredaji 

bytov tak ako mi bolo uložené uznesením č. 499/2014, kde 

máte predložený aktuálny zoznam platných nájomných zmlúv 

a odpredaných bytov od roku 2011, tak ako bolo uložené.  

 

 

     Kratučko by som sa zastavila pri informácii 

o štvrťročnej kontrole hospodárenia Karloveského športového 

klubu. Úloha mi bola uložená ako doplnenie plánu kontrolnej 

činnosti. V správe sú uvedené jednotlivé východiská, 

z ktorých som vychádzala, takže ja by som sa pristavila iba 

pri závere mojich zistení, kde som konštatovala, že pri 

kontrole hospodárenia za I. štvrťrok 2014 nebolo zistené 

porušenie právnych predpisov.  

 

     Na základe kontroly je však zrejmá skutočnosť, že 

v uplynulom období Karloveský športový klub nenapĺňa 
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v plnom rozsahu účel, na ktorý bola táto príspevková 

organizácia zriadená, a síce klub má organizovať, 

sprostredkovať a finančne prispievať na telovýchovné 

a športové aktivity, nakoľko v jej odpočte činnosti nie sú 

evidované žiadne športové podujatia, či aktivity športového 

charakteru či už organizované Karloveským športovým 

kladuom, alebo s participáciou Karloveského športového 

klubu smerom k verejnosti.  

 

     Činnosti, ktoré Karloveský športový klub vykazuje sú 

prevážne správcovského charakteru. Za športovú činnosť 

možno, aktuálne považovať, len teda naozaj s prižmúrením 

oka, prevádzkovanie posilňovne v budove na Janotovej ulici 

a formálne zabezpečovanie plávania pre verejnosť v plavárni 

na Základnej škole A. Dubčeka na Majerníkovej 62, Toto mne 

vyšlo teda a myslím, že to je vec, ktorá stojí za 

zamyslenie.  

 

 

     Ďalšou časťou bolo plnenie uznesenia č. 380/2013, 

ktorou bolo potrebné porovnať náklady na stravovanie 

v jedálni pre seniorov. Je tu viacero tabuliek, aby ste 

naozaj mohli z akéhokoľvek uhla pohľadu pozrieť na to ako 

náklady rástli, klesali, ako boli jednotlivé zmeny 

zakomponované do celkovej potreby mestskej časti.     

 

     V závere som zhrnula, že na základe údajov zachytených 

v tabuľkových prehľadoch je možné konštatovať, že počas 

roku 2012, kedy mestská časť ukončila poskytovanie 

stravovania pre seniorov formou prípravy stravy vlastnými 

zamestnancami a pristúpila k dodávateľskej forme, boli 

náklady spojené s týmto prechodom zvýšené a ročné, ako aj 

priemerné mesačné náklady boli výrazne vyššie oproti 

predchádzajúcemu obdobiu.  
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     Vedenie mestskej časti argumentovalo pri zmene spôsobu 

zabezpečovania stravovania očakávaným znížením nákladov. 

Toto sa v roku 2013, keď bolo stravovanie zabezpečované už 

výlučne dodávateľskou formou, nepotvrdilo. Skutočné náklady 

zohľadňujúce príjem od stravníkov sa pohybujú na 

porovnateľnej úrovni ako v období január až október 2012. 

     Toľko k stravovaniu. 

 

 

     Ďalšou častou je informáciu o mesačnej kontrole 

hospodárenia Základnej školy A. Dubčeka. Mnoho času sa už 

v dnešnom rokovaní venovalo tomuto problému, nebudem sa 

k tomu vracať. Ja som sa v tejto správe, ktorú ste viacerí 

spomenuli, naozaj pokúšala zhrnúť informácie tak, aby ste 

mohli zmysluplne s nimi nakladať, pretože som vedela že 

budú zaradené do rokovania zastupiteľstva. Ale predsa len 

si považujem za povinnosť aj na zápis prečítať záver 

z mojich zistení: 

 

     V zmysle prijatých uznesení boli nastavené mechanizmy 

zabezpečujúce pravidelný mesačný report informácií zo 

strany ekonómky Základnej školy A. Dubčeka. Na základe 

týchto opatrení je dnes zabezpečená kvalifikovaná 

informácia o aktuálnom stave hospodárenia základnej školy, 

o výške záväzkov a pohľadávok.  

 

     Tieto opatrenia boli nevyhnutné pre sprehľadnenie 

finančných tokov a celkovej výšky zadlženosti základnej 

školy, nie sú však dostatočné pre zabezpečenie vyrovnaného 

hospodárenia základnej školy. 

 

     Pre zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia sú v texte 

vyššie uvedené viaceré navrhované opatrenia, ktoré boli 

prerokované na rokovaní Rady školy, ktoré sa uskutočnilo  

vo štvrtok a už tu boli niekoľkokrát spomínané. 
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     Ja pre stabilizáciu finančnej situácie a celkového 

hospodárenia školy odporúčam vám zaviazať uznesením 

navrhovaných zodpovedných pracovníkov školy a úradu na 

plnenie týchto navrhovaných úloh a pravidelne sa 

problematike venovať. Ja nakoniec sa budem v každej mojej 

správe k tomuto problému vracať. 

 

     Neviem, či už v uznesení, ktoré predkladal pán 

poslanec Zajac; mám pocit že toto nejako parciálne 

zakomponované bolo, ale neviem teda celkom presne ako. Teda 

ak to bolo, potom v poriadku. A ak nie, poprosím keby ste 

tomu mohli venovať pozornosť. 

 

     A v závere štandardná časť kontrola bazéna, kde odkedy 

je v pravidelnej kontrole, tak veci sa dostali do 

štandardných dejov. A ja vykazujem pravidelne aj koľko 

športový klub na ten bazén vynakladá na plávanie pre 

verejnosť.  

 

     Toľko úvodné slovo. Ak sú otázky smerujúce k tejto 

správe, nech sa páči, som vám k dispozícii. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Takže ja nadviažem na to, čo povedala 

pani kontrolórka. Tým, že sa zmenilo vydávanie stravy tým, 

že sa prepustili vlastne zamestnankyne, kuchárky, ktoré tu 

roky varili a vydávali tú stravu a začala sa strava 
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dovážať, tak došlo samozrejme k horšej kvalite stravy 

v zmysle zdravotníckom v tom, že pokiaľ je strava dovážaná 

do 10.30 hod. a je potom ohrievaná opakovane, tak má nižšiu 

nutričnú hodnotu ako je strava čerstvo uvarená. A takisto 

sme sa dozvedeli, že prechodom na dovoz stravy  

dodávateľskou firmou nedošlo k nejakej úspore financií.  

 

     A zároveň pri tom transfere, teda v tom roku kedy sa 

ten transfer uskutočnil, tak mestská časť prišla zhruba 

o cca 8 900 Eur s tým že sa to nedá presne vyčísliť 

s ohľadom na to, že sú tam problémy  so započítavaním 

hlavne energií za objekt.  

 

     Ale keď sa pozriete vlastne na tú správu, ktorú máme 

od pani kontrolórky, tak na strane 35, v tabuľke číslo 2, 

možno stačí tak keď si porovnáte údaje v spodnom riadku. 

Ten údaj prvý číselný údaj, prvý číselný stĺpec a štvrtý 

číselný stĺpec, čiže tu došlo naozaj v tom období 

transformácie vlastne k zvýšenému mrhaniu prostriedkami. 

 

     A pokiaľ je mi známe, v tomto čase došlo k zakúpeniu 

umývačky riadku, čo samozrejme znižuje nárok na počet 

zamestnancov, ktorí potrebujú vlastne pracovať na tomto 

mieste. Predtým tam boli 4 zamestnanci. A preto myslím si 

že bude možné túto službu zabezpečovať vlastnými 

zamestnancami a mestskej časti, teda vrátiť sa k tomu čo tu 

bolo s tým, že verím, že práve tým, že je tam tá umývačka 

riadu sa môže ušetriť minimálne na jednom, možno aj na  

dvoch zamestnancoch.  

 

     A preto by som chcela, aby tento úrad sa pozeral na to       

ako by sme mohli túto službu efektívnejšie a kvalitnejšie 

zabezpečovať s tým, že dávam na zváženie úradu, a prosím 

o vypracovanie informácie, koľko by to stálo mestskú časť, 

keby títo ľudia pracovali ako na pracovný pomer a koľko by 
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to stálo keby títo ľudia pracovali formou dohody 

o pracovnej činnosti, lebo viem si predstaviť aj takýto 

systém. 

 

     Preto teda podávam a poprosím aj kolegov o podporu, 

návrh na doplnenie tohto uznesenia.   

     Čiže v bode B. miestne zastupiteľstvo žiada prednostu 

pripraviť na základe údajov z kontroly materiál s výpočtom 

predpokladaných nákladov na zabezpečovanie stravovania na 

Lackovej formou prípravy stravy priamo na mieste kuchárkami 

a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi. Nevyhnutne 

potrebnými myslím naozaj; 

po a) v pracovnom pomere 

po b) formou dohody o pracovnej činnosti. 

 

     Nakoľko prechodom na dovoz stravy dodávateľskou firmou 

nedošlo k úspore financií. Čerstvo uvarená strava má vyššiu 

nutričnú hodnotu ako strava dovážaná a ohrievaná. Pri 

samotnom prechode na dovoz stravy v roku 2012 mestská časť 

utrpela finančnú stratu vo výške cca 8 900 Eur.  

 

     A keďže mestská časť zakúpila pre jedáleň na Lackovej 

umývačku riadu, možno redukovať pôvodný počet pracovníkov 

v roku 2011 a teda aj celkové náklady na stravovanie.  

     Termín: prosím toto pripraviť na septembrové komisie 

miestneho zastupiteľstva. 

     Návrh dávam písomne. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne.  
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     K tomu čo kolegyňa hovorila, a k tým zisteniam pani 

kontrolórky je nutné povedať, že mestská časť správala 

neefektívne a nehospodárne. A mňa by vcelku zaujímalo, koho 

to bol nápad a komu sa máme za túto neefektivitu 

a nehospodárnosť poďakovať? Ďakujem pekne. Dúfam, že 

dostanem odpoveď. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Ja mám odpoveď pánovi Bendíkovi? Som nezaregistroval 

žiadnu odpoveď. 

     Ďakujem za slovo. Chcel by som sa veľmi pekne 

poďakovať pani kontrolórke za jej kontrolnú činnosť, ktorá 

je zhrnutá v správe o jej činnosti a prehlásiť verejne, že 

budem hlasovať za jej odmeny pre ňu za uplynulý štvrťrok; 

a veľmi rád.  

 

    Chcel by som sa spýtať pani kontrolórka, pokiaľ tam 

máme kontrolu plnenia uznesení a opakovane sú to tie isté 

uznesenia a vieme, že sú nesplnené, od vás opakovane k ním 

komentár že sú nesplnené, čo môžeme robiť na to aby boli 

považované za splnené? Ja ich vymenujem, lebo je to také 

zaujímavé, lebo týka sa to stále toho istého. 

  

     Uznesenie číslo 255 v bode B: Miestne zastupiteľstvo 

opätovne žiada starostku, aby predložila miestnemu 

zastupiteľstvu návrh na personálne obsadenie miesta 

riaditeľa Karloveského športového klubu.  

     Samozrejme – nesplnené.   
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     Potom uznesenie č. 325/2013, bod A: 

zastupiteľstvo žiada pani starostku, aby písomne vyzvala 

riaditeľa Karloveského športového klubu, aby preskúmal či 

konaním občianskeho združenia Rodeka nedošlo k porušeniu 

povinnosti podnájomníka podľa Zmlúv o podnájme č. 10/2012 

a č. 11/2012 v znení prípadných dodatkov, ktoré by 

zakladali nárok na výpoveď podnájmu zo strany nájomcu, 

resp. aby vyzvala podnájomníka na rokovanie o ukončení 

zmlúv dohodou.  

     Zasa samozrejme – nesplnené. 

 

     Do tretice, uznesenie č. 481/2014, bod E: 

zastupiteľstvo žiada pani starostku ukončiť nájomnú zmluvu 

medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a firmou ECOLIO, s.r.o. 

z dôvodu porušenia bodu 2, písm. d) článku VI.  

     Takisto – nesplnené. 

 

     Takže by som poprosil o takú radu alebo budeme len 

nemohúcne konštatovať, že sa tu uznášame, hľadáme väčšinu, 

hľadáme jednotu a potom to má praktický význam nulový. 

Alebo máme ešte aj nejakú inú možnosť? Potom by sme mohli 

lepšie tráviť svoj čas než tu sedieť a ťažko hľadať nejakú 

dohodu. 

 

     Ešte by som sa tiež rád spýtal, v súvislosti so správu 

o KŠK. My samozrejme, čo aspoň trochu o tom vieme a 

sledujeme toto dianie, tak nám je jasné, že takto to tam 

funguje. A že ich pôvodná činnosť, na ktorú bola táto 

organizácia vytvorená, to znamená organizova-

nie, sprostredkovanie a finančné prispievanie na 

telovýchovné a športové aktivity sa zmenila len na nejakú 

správu. Spravovať môže hocikto hocičo a nepotrebuje na to 

83 000 Eur každý rok.  

     Takže taká prosba o odpoveď, aj o radu.  

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, pani kontrolórka bude reagovať. 

 

 

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

     Ja vám asi nedokážem celkom nájsť riešenie a moja 

odpoveď na to ako naplniť uznesenia pani starostkou, to 

skutočne nie je v mojich silách ani v mojej  kompetencii. 

Ja ich evidujem, aby neskončili celkom stratene, pretože 

s viacerými z nich sa stotožňujem. Nakoniec aj z mojich 

správ vyplýva, že asi ten Karloveský športový klub, 

predstavy pri jeho zakladaní a jeho fungovaní  boli trošku 

iné ako momentálne fungujú. Takže to som sa snažila povedať 

aj v závere tej časti mojej správy. 

 

     Ale na tú druhú otázku neodpovedá ani zákon o obecnom  

zriadení. Tam proste asi bude treba nejakým spôsobom 

v komunikácii hľadať tie odpovede. 

 

 

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

     Ďakujem.  

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Tiež by som sa chcel pripojiť ku 

kolegom, ktorí poďakovali pani kontrolórke za predložený 

materiál a jeho spracovanie. Mám niekoľko poznámok a 

otázok.     

 

     Prvá je k plneniu uznesení; pani Pástorová na 

finančnej komisii informovala, že uznesenie ohľadom 
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schválenia rozpočtu č. 502/2014, že sme tam spravili pri 

schvaľovaní rozpočtu nejakú formálnu chybu. Chcel by som 

ujasniť. Myslel som, že to bude predložené na dnešné 

rokovania zastupiteľstva; v akom je to stave, či tá 

formálna chyba tam bola alebo nie, či bola opravená alebo 

nie?  

     (Poznámka: Áno.) 

     Ďakujem za odpoveď. Čiže to je jedna otázka. 

 

     Druhá otázka je k tej informácii ohľadom stravovania.   

     Pripájam sa k pani kolegyni Grey a k jej návrhu 

uznesenia. A ja by som možno špecifikoval tú otázku pána 

Bendíka presne na pána prednostu, že ako ste uvažovali keď 

ste pripravovali ten projekt, keď to vyšlo takto 

nehospodárne? Asi sa niekde stala chybička. Takže by som 

vás poprosil o vysvetlenie adresné.  

 

     Potom by som chcel vedieť, pri škole je tam Esprit, je 

tam stála informácia, že nie je doriešené to zvýšenie úhrad 

energií. Chcel by som mať informáciu, v akom stave je 

dohoda s Espritom, prípadne aké ďalšie kroky môžeme 

podniknúť na to, aby nájomník ktorý reálne užíva priestory 

a využíva energiu, či by nám pán JUDr. Kašuba nevedel dať 

informáciu v akom je to stave, aké sú ďalšie najbližšie 

kroky?   

 

     A len k tej škole by som chcel informovať, že na Rade 

školy sa Rada školy stotožnila s názorom pani odchádzajúcej 

ekonómky, ktorá teda navrhovala aby tie zmluvy na prenájmy 

aj vrátane na Majerníkovej 60 boli robené tým spôsobom, aby 

tie energie sa uhrádzali priamo mestskej časti, čiže nie 

škole. A aby mestská časť posielala peniaze škole presne 

podľa technického výpočtu bez ohľadu na to, či tí nájomníci 

platia  alebo neplatia, pretože v konečnom dôsledku takisto 

dlhy za školu vymáha právne oddelenie mestskej časti. Čiže 
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je tu len zbytočný taký prostriedkov. Bavili sme sa 

v prestávke s pani kontrolórkou, či to je technicky možné?  

 

     Ja by som poprosil všetkých zainteresovaných, aby 

podnikli všetky kroky k tomu, aby naozaj od 1. septembra 

boli takto prehodnotené zmluvy ak je to možné s dodávateľmi 

energií, aby ich mala uzavreté priamo mestská časť na túto 

Majerníkovu 60. A aby tie energie, ktoré sú predmetom 

sporov riešila mestská časť naozaj na priamo. A aby platby 

ktoré teda chýbajú tej škole, si ona riešila s 

tými odberateľmi energií. Proste aby sa našiel nejaký 

technický a právny spôsob ako to spraviť bez toho aby bol 

porušený zákon. Čiže poprosím. 

 

     Myslím, že na tú otázku ohľadom toho rozpočtu som 

dostal odpoveď. Čiže poprosím pána prednostu a pána Kašubu 

o odpoveď na tieto dve otázky; či mi vedia odpovedať teraz? 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja by možno trošku začala. Mne čo sa týka 

jedálne, išli sme do toho preto, aby sme ušetrili a podľa 

môjho výpočtu, kde som si spravila tabuľku, sme ušetrili 

9 353,51 Eur, pretože pani kontrolórka počítala do výdavkov 

napríklad plyn. A plyn v skutočnosti bol 43 Eur, pretože vy 

ste počítali zálohové platby. Čiže vlastne  tam bolo nie 

608 Eur ako je uvedené ale 43 Eur, pretože prišla 

vyúčtovacia faktúra kde zálohové platby sa musia platiť. 

Čiže to sa nezakladá na pravde. 

 

     Čo sa týka financovania miezd, na mzdy tu máte, vtedy 

bolo použitých 27 800 Eur, teraz je 7 392 Eur. Totižto  

presne vtedy, keď sa zmenila jedáleň, presne vtedy sa tam 

zriadila naša materská škola. Tá materská škola bola, mali 
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ju tuná minoriti tú triedu prenajatú a preto sme aj my 

jednali, lebo mali vypnuté teplo. Tam bola zima, ja som tam 

bola a len regulovali. My tam teraz máme materskú školu, 

triedy, kde sa v zime musí normálne kúriť. Čiže tie výpočty 

ktoré boli dané, takisto tam máme ďalšie položky.  

 

      My sme skúsili spraviť v podstate takú istú tabuľku, 

kde sme to vyhodnotili a vyšlo to 9 353 Eur do plusu s tým, 

že je tam aj tá materská škola. Čiže možno sa čerpalo 

z nejakých údajov, pani kontrolórka možno dala vám údaje, 

ktoré sme nestihli prekonzultovať, lebo ty si mala 

dovolenku a už to bolo vonku. No, jednoducho pán prednosta 

k tomu, lebo sa tým zaoberal, v podstate až do dneska rána 

sme to pozerali a riešili. Niektoré tie údaje nevychádzajú 

z toho, ale tie položky jednotlivé, ktoré sú tam na to; tá 

umývačka riadu sa kúpila do senior klubu. Jednému senior 

klubu umývačku venoval pán Záhradník v predvolebnej minulej 

kampani, lebo oni tam majú pre vlastné potreby, kde majú 

kuchynskú linku. Schádza sa ich tam 80 a potom jednoducho 3 

hodiny umývali riady. Čiže takýmto spôsobom to bolo dané.  

 

     Ja ešte dám slovo pánovi prednostovi, myslím že to má 

aj nafotené, môže vám tie tabuľky rozdať, takže aby vám to 

bližšie vysvetlil. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     Ďakujem za tento predslov, pani starostka. Naozaj ja 

som sa k tejto tabuľke dostal až včera. Bohužiaľ, škoda že 

sme si predtým tieto čísla nepozreli spoločne. Samozrejme, 

pani kontrolórka mala úlohu skontrolovať tri obdobia: celý 

rok 2011 keď bol starý systém zabezpečenia stravy, to 

znamená zamestnanci mestskej časti ktorí nakupovali stravu, 

míňali energiu a výsledkom bolo jedlo pre našich 

stravníkov. To je jedna časť tejto kontrolnej správy. 
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     Druhá časť kontrolnej správy je rok 2012. To bol 

transformačný rok a každá transformácia bohužiaľ niečo 

stojí. My sme do tohto projektu naozaj išli s tým, aby sa 

zvýšila kvalita jedla a aby sme ušetrili. 

 

     Tretí rok bol rok 2013, takže ja si dovolím porovnať 

iba porovnateľné. To sú dva roky, kedy bol starý systém 

stravy a 2013 keď bol nový systém stravy. Keď si pozriete 

jednotlivé tie položky, pokiaľ máte tú tabuľku, ja som tú 

tabuľku namnožil; keď si zoberiete túto tabuľku na str. 35 

v materiáli pani kontrolórky, mne prvé padlo do oka, ako je 

to možné, keď sme mali v roku 2011 spotrebu plynu 733 Eur, 

ako je to možné že sme mali v roku 2013 608 Eur, však sa 

tam už nevarí?  

 

     Výsledok bol v tom, že pani kontrolórka mala tieto 

náklady, mala zálohové platby ale tam prišlo zúčtovanie 

a bolo potrebné túto položku ponížiť o skutočný odber. Čiže 

táto chyba sa stala a ja jej plne rozumiem. Čiže jednoducho 

stalo sa. Čiže tam tá spotreba toho plynu bola 43 Eur.     

 

     Potom keď si pozriete prvý riadok, elektrická energia, 

v roku 2011 4 242 Eur a v roku 2013 4 475 Eur, čiže ešte 

nárast elektriny. Ja sa pýtam, prečo?  

     Pýtal som sa kolegov na hospodárskej správe a oni 

povedali, že z jednoduchého dôvodu. My sme tam zriadili na 

konci roku 2012 elokovanú materskú školu. Samozrejme, tam 

sú deti a súčasťou tejto školy je ohrev teplej úžitkovej 

vody. Nie samotného tepla. Samotné teplo sú ďalšie položky, 

ku ktorým sa za chvíľu dostanem. 

 

     Čiže tam síce sa už nevarí, nepoužíva  elektrická 

energia, ale na druhej strane ohrev teplej úžitkovej vody, 

to znamená do kohútikov, musí byť zabezpečovaný. Čiže 
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v tomto vidíme ten rozdiel, dokonca nárast pri tejto 

energii, čo je nelogické, ale je to tak. Jednoducho 

materská škola tam pôsobí. 

 

     Ďalšia taká položka, ktorú ja som si dovolil škrtnúť 

z tejto tabuľky; poviem prečo. Je to položka za teplo. 

V roku 2011 aj v roku 2013 sa rovnako tieto budovy 

vykurovali, ale za to nemôže zmena systému stravovania. 

Nemôže za to, že my sme mali vtedy zamestnankyne a teraz je 

dodávateľská firma nemôže za to, to teplo nejakým spôsobom, 

lebo tam je materská škola.  

 

     My keď sme boli pri tom prevzatí tých priestorov od 

Klbka, my sme zistili, že tie priestory nie sú absolútne 

využívané. Čiže tam boli všetky tie kohútiky úplne na nule. 

A jednoducho tuto vidíte nárast v roku 2011 a 2013 8 000 

Eur. Podotýkam, zmena stravovania nemá vplyv na cenu za 

teplo. Jednoducho tá budova sa vtedy vykurovala celá, teraz 

sa vykuruje celá. Tam nie je žiadny rozdiel. A tu je 

vlastne 8 000 Eur, ktoré započítavame do toho posledného 

riadku. 

 

     A potom taká položka: je to príspevok na stravovanie.  

     V roku 2011 10 535 Eur, v roku 2013 11 952 Eur. Ja som 

išiel za týmito číslami, naozaj iba niektorými ktoré som si 

dokázal v rýchlosti overiť a tieto dve čísla sa netýkajú 

nákladov na Lackovú. To sú náklady, ktoré my ako mestská 

časť prispievame na všetky ostatné stravovacie zariadenia, 

pretože nielen na Lackovej sa zabezpečuje stravovanie. Ale 

je to 61, 32, Tilgnerova, Gymnázium L. Sáru, pani Škerková 

hore na Majerníkovej.  

 

     Čiže ak si pozriete čísla, ktoré si myslím že by sa 

mali dať porovnať, tak vidíte že v riadku 2011 máte 38 000 

Eur a v riadku 2013 máte nejakých 28 000 Eur. Ten rozdiel 
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je k dobru 9 353,51 Eur. Čiže tento nový systém stravovania 

je z pohľadu mestskej časti výhodný. 

 

     Ale chcel by som ešte poukázať na jednu skutočnosť: 

     V roku 2011 sme mali, bohužiaľ mne akurát táto tabuľka 

odišla, sme mali počet 22 952 predaných obedov, v roku 2013 

vidíte nárast na 24 595. Čiže pri zvýšenom počte 

stravníkov, pri zvýšenom počte nakúpených obedoch sú tieto 

náklady stále nižšie. Pritom tento systém je výhodný pre 

nás z toho pohľadu, že my sme ušetrili akýmkoľvek nákupom 

nových hrncov ktoré tam boli hliníkové, jednoducho podľa 

najnovších noriem už nemôžu tam byť hliníkové hrnce.  

 

     Nemáme požiadavku na zvýšené mzdové nároky, pretože 

tieto dve panie ktoré tam vydávajú toto jedlo sú dohodárky, 

sú v dôchodku, a oni sú radi že si takýmto spôsobom 

privyrobia. Tieto dôchodkyne ktoré boli predtým, oni boli 

v klasickom pracovnom pomere a tam  v prípade zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme je valorizácia po 

odpracovaní rokov. Čiže tam by sme stále čelili tým 

zvyšovaným mzdovým požiadavkám. 

 

      O potom taká ďalšia; nechcem hovoriť, ale nebola 

príliš veľká spokojnosť s týmto stravovacím zariadením. Ja 

osobne som to pociťoval, keď sme na tomto mieste 

organizovali voľby. My sme zabezpečovali stravovanie volieb 

na dvoch miestach. Bola to Lacková, kde boli vlastne naše 

kuchárky. A potom to bolo stravovacie zariadenie na 

základnej škole na Majerníkovej, na Dlhých Dieloch. Vy 

ktorí chodíte do komisií, teraz ste stravovaní tu dole 

v Karlovej Vsi, na Cirkevnej ZŠ 32.  

 

     Čiže predtým stala sa taká situácia, že tí ľudia potom 

mne; ja som organizoval voľby, ja som bol s členmi komisií 

takmer v dennom kontakte počas volieb, po voľbách, ale 
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bohužiaľ, nechcel som to hovoriť ale nebola tam úplná 

spokojnosť. Pokiaľ by bola nespokojnosť v prípade tohto 

nového systému stravovania, tak by sa nám to odrazilo 

napríklad na číslach; my sme tie čísla zvýšili. Čiže počet 

tých stravníkov bol vyšší ako v roku 2011. 

 

     Ďalšia vec: Pani Grey navrhla uznesenie, že poďme 

skúsiť poskytovať diétnu stravu, lebo ste mali možno tiež 

také požiadavky. My sme sa obrátili na stravníkov: Chcete 

tento systém stravovania alebo chcete nový systém 

stravovania? Výsledok bol, že z tých približne 120, lebo 

tie počty kolísajú, nejakí dvaja, traja chceli iný systém 

stravovania. Čiže toto je pre nás také vyjadrenie súhlasu 

s týmto systémom stravovania. Ďakujem.     

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, pani kontrolórka. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Kratučko zareagujem na pána prednostu a 

vôbec nespochybňujem jeho čísla a som rada, že takáto 

diskusia nastala, i keď mohla nastať už dávnejšie. Ja som 

takýchto tabuliek naozaj pripravila už niekoľko. Ja som 

materiál odovzdávala v stredu, dovolenku som mala 

v pondelok, lebo som mali snem kontrolórsky, takže mohol 

ten čas byť. Ani nespochybňujem, že môžeme sa na tie 

pozrieť aj inak. Ja som to očistila, je tam vyslovene 

tabuľka pre jedáleň, takže snažila som sa porovnávať 

porovnateľné.  

 

     Samozrejme, to je vždy uhol pohľadu a nespochybňujem 

že áno, aj váš uhol môže byť istým náhľadom. A ja som 
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materskú školu zohľadnila. Materská škola je tam už. Ja mám 

čísla priamo od pani Barboríkovej, ktorá priamo rozpočítava 

na jednotlivé subjekty. Takže vychádzala som z čísiel 

poskytnutých ekonomickým oddelením, ktoré mám odložené v 

origináli. Takže nechcem spochybňovať ani vzájomne. Naopak, 

myslím si že to nie je problém, môžeme vyprecízovať tie 

čísla do absolútnych detailov.  

 

     Ja som sa nikdy nebránila spolupráci. Som rada, 

opakujem to, že ste sa tiež s mojou tabuľkou pohrali, lebo 

to je účelom, aby táto diskusia tu vznikla. Takže je to 

fajn, ale len to som chcela povedať. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja som sa nehlásil. 

 

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

 Dobre. Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Ďakujem. No, ja som nechcela ísť veľmi do detailov. 

 Ja som si pozrela tú správu pani kontrolórky, ale keď 

pán prednosta to napadá tak môžeme ísť na ďalšie detaily. 

Odvoz odpadov; v roku 2013 vám vychádza nižšie číslo vo 

vašej tabuľke, lebo máme „O“ za odvoz odpadov. To znamená 

že z tej jedálne všetko sa zje do poslednej body, žiadna 

servítka ani nič sa nevyhodí, alebo robíme niečo ilegálne? 

Alebo teda tento miestny úrad robí niečo ilegálne.  
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     Odvody zamestnávateľa: 

     Z dohôd o vykonaní práce sa už podľa teraz platného 

zákona platia odvody. Zase tu máme „O“. Čiže tieto náklady 

znova by mali byť premietnuté do tejto tabuľky.  

 

     Pardon, ústredné kúrenie ohrieva vodu? To sme kde, že; 

pardon elektrina ohrieva vodu, čiže my nemáme; prečo 

neodoberáme do takéhoto objektu teplú vodu alebo ju 

neohrievame nejakým efektívnejším spôsobom, veď vieme že 

elektrina teda je najdrahší spôsob ohrievania. 

A predpokladám iný dôvod nárastu tej spotreby elektriky, 

a to je ohrievanie stravy, pretože samozrejme, keď sa varí, 

varí sa na plyne, čo je lacné. A keď sa ohrieva strava 

opakovanie, opakovane, tak sa ohrieva obyčajne cez 

elektrinu, keď je to v nejakých varniciach, a potom 

samozrejme, alebo aj cez nejaké mikrovlnky, neviem akým 

spôsobom sa to tam ohrieva, čiže tam mohlo dôjsť k nárastu.  

 

     Nechcem ísť do ďalších detailov, lebo naozaj my sme sa 

stretli s mnohými vecami, ktoré sú na hranici porušovania 

pracovnoprávnych predpisov, predpisov ohľadom nakladania 

s odpadmi, a podobne. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. Ja by som poprosila pani Jurkovičovú, ono ten 

ohrev v materskej škôlke, ten boyler bol zle robený. Takže 

keby ste vysvetlili, pani Jurkovičová. 

 

 

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

    Ten boyler na ohrev teplej vody je v umyvárke detí, kde 

nebola teplá voda. Tam sa nedalo dosiahnuť, to je priestor, 

kde my sme zriadili umyvárku, kde neboli rozvody teplej 

vody. Čiže preto je tam ten ohrev aj pre kuchyňu. Je tam 
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kuchyňa, kde sa zriadila. Ale kuchyňa v materskej škôlke, 

kde je školkárska, kde sa pripravuje olovrant a desiata, 

kde sa umývajú riady pre túto škôlku. Neprenášajú sa riady 

z jednej budovy do druhej. 

 

 

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

     My keď sme túto škôlku zriaďovali, tak boli v podstate 

tam holobyty a hygienička prišla a povedala, toto sú 

podmienky ktoré tam musia byť. Vtedy sme všetko to robili 

vo vlastnej réžii, robilo to Stredisko služieb a takýmto 

spôsobom bolo zabezpečené to čo hygienička žiadala aby 

tieto priestory mohli fungovať. A v podstate takým podobným 

spôsobom ideme teraz zriaďovať materskú školu hore na 

Majerníkovej.  

     S faktickou pripomienkou pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Asi sme sa dostali teraz k ďalším informáciám, ktoré 

sme predtým nemali. A ja by som možno navrhoval, aby sme tu 

nerozoberali tie detaily tak podrobne. Ale skôr by som 

navrhoval, aby si pani kontrolórka osvojila tabuľku, ktorú 

pripravil pán prednosta a verifikovala ju. Pretože neviem, 

ako môžeme to tu tak rozoberať, čo je tak, nie je tak. 

Neviem, keď nie, tak ja by som si pripravil návrh 

uznesenia, ale v každom prípade sú tu dva názory. Je tu 

názor pani kontrolórky ktorý predložila, ktorý máme ako 

oficiálny materiál, že tam je nehospodárne vynakladanie 

finančných prostriedkov z dôvodu že pri zmene spôsobu 

stravovania nedošlo k proklamovanej úspore ale k nárastu 

nákladov.  

 

     Je tu názor pána prednostu, ktorý vidím asi 3 minúty, 

z ktorého vypadla hlavne tá tepelná energia.   
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     A ešte tam vypadol; teraz mi to ušlo, lebo mám tú 

tabuľku niekde mimo.  

 

     Čiže keby tieto dve veci sa dali verifikovať, 

porovnať, pretože naozaj tu budeme rozoberať že či teplú 

vodu tak alebo onak. Čiže bolo by dobré to naozaj spraviť 

do väčších detailov, čo nebráni tomu, aby sme prijali 

uznesenie čo navrhla pani Grey a pripravila sa alternatíva. 

Ale bolo by dobré vychádzať z reálnych podkladov a nie 

takých, ktoré sa dajú intepretovať rôzne. Ďakujem.       

 

 

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

     Ďakujem. S reakciou pani kontrolórka. 

 

 

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

     Budem kratučko reagovať. Rešpektujem tabuľku pána 

prednostu ale nemôžem si ju osvojiť, pretože sme ju 

nekonzultovali. A ja v mojej tabuľke na tých údajoch, ja 

som ich porovnávala také aké sú. Sú aj za objekt 

porovnávané, aj keď tam uznesenie priamo znelo 2011, 12, 

13. Takže keď tam bol vtedy porovnávaný odber vody, tak som 

vtedy nemohla účelovo vyhodiť ho teraz. Najnovšie v roku 

2013 už sa sledujú čisto údaje len za tú jedáleň, lebo tam 

stále v areáli, to je v celej tej správe povedané, čo pán 

prednosta, aj pani starostka hovorili, áno, je tam viacero 

subjektov, ktoré užívajú ten areál. S tým sme sa už všetci 

stotožnili.  

 

     Ja otváram komunikáciu s pánom prednostom, nevidím 

problém, môžeme to vyprecizovať do úplných detailov ak je 

to v záujme tohto zastupiteľstva a v septembri predložiť 

v súčinnosti tú tabuľku. Lebo nespochybňuje ani jeho uhol 

pohľadu. Samozrejme, je to vždycky, ako s týmito číslami sa 
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zahráme a ktoré z nich vezmeme za vyhodnocované. Ale 

nemôžem s tým nahradiť moju tabuľku.    

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Ďakujem. No, jedna z vecí bolo vyhodnotenie tých 

energií zvlášť. Tak podľa tých mojich informácií a to 

vyúčtovanie, nechápem prečo pani kontrolórka to vyúčtovanie 

nemala, pretože mne hovorila pani kontrolórka, môžete sa 

k tomu vyjadriť. Že vlastne chceli sme, aby tá správa bola 

pripravená niekedy v apríli a vlastne čakáme stále. 

A čakali sme na to, kedy príde vyúčtovanie.  

      

     To je taká jedna moja otázka na pani kontrolórku a na 

vás, kde to vyúčtovanie bolo a prečo sa k nej nedostalo, 

keď sa malo k nej dostať v tomto čase?  

 

     A druhá otázka je, teda či sú už oddelené tie energie? 

Samozrejme s tým, že my sa musíme pozerať na celé čísla za 

celý ten objekt, pretože v minulosti keď tie energie neboli 

oddelené a keby sme teraz vyúčtovali len za jedáleň 

a v minulosti máme čísla za celý objekt, tak potom 

samozrejme to bude vyzerať, pretože vtedy doplácala tá 

jedáleň na tie ostatné časti tej budovy. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Záhradník. 
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Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

     Ďakujem. Áno, ja som chcel povedať, že nebol by asi 

správny postup, aby si pani kontrolórka osvojovala nejakú 

tabuľku, ktorú nám teraz rozdali. Myslím si, že proces 

kontroly je taký, že kontrolovaný subjekt má právo sa 

vyjadriť ku kontrolným zisteniam; to pán prednosta aj 

urobil, to si myslím že je na mieste. Naozaj, tú tabuľku 

vidíme prvýkrát, vidí to asi aj pani kontrolórka. Tie 

zistenia pani kontrolórky boli závažné a je logické, že 

úrad voči tomu znáša pripomienky. A myslím si, že je 

normálne a logické, aby sme na nejakom ďalšom 

zastupiteľstve dostali vaše stanovisko na základe 

pripomienok kontrolovaného subjektu, ako kontrolný orgán 

aký záver z toho robíte pre nás, pre zastupiteľstvo. To si 

myslím že je korektne pre všetkých. Ďakujem.   

 

 

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

     Ďakujem. Lebo my sme sa k tejto správe dostali, keď už 

to všetci rozdali, už nebol čas, aby sme sa k tej správe 

vyjadrili. To bolo priamo poslané poslancom. Čiže nebolo 

predtým, že aby sme sa vyjadrili. My sme sa až vtedy na 

poslednú chvíľu. To isté, naraz sme to dostali. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Ja len na vysvetlenie. Ja som práve nemyslel, aby ste 

si osvojili tabuľku ale aby ste si osvojili úlohu porovnať, 

verifikovať tie údaje. Teraz pán prednosta dal nejaké 

údaje, vy máte nejaké údaje, čiže bolo by dobré spraviť 

nejakú finálnu správu. Takto som to nemyslel, aby ste si vy 

osvojili túto tabuľku, a ani takto som to nechcel. Čiže 

ešte by som poprosil pána Kašubu k Espritu, keby sa nám 

k tomu vyjadril. Ďakujem.   
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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 veľmi pekne. Ja samozrejme budem rada, keď sa 

tieto veci vyčistia. A chcem len povedať, že myslím si, že 

to by nemalo brániť tomu, aby sme paralelne riešili návrh 

toho, ako by sa táto strava mohla zabezpečovať vlastne tými 

ľuďmi, ktorí by priamo varili v tej jedálni. Takže chcela 

by som len poprosiť aby to že sa bude pokračovať v nejakej 

kontrole a v nejakých návrhoch, aby mne nejakým spôsobom 

naznačovalo, že treba zablokovať proces prípravy toho 

rozpočtu, ako by to mohlo byť zabezpečované. Samozrejme, so 

všetkými tými vecami ktoré k tomu patria, ale porovnateľne 

s tou správou kontroly, aby sme si to potom vedeli v tých 

tabuľkách porovnať. Ďakujem pekne. 

 

 

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

     Ja rozumiem aby pani kontrolórka sa s pánom prednostom 

spojili, tie čísla dali dohromady, a tie budú potom 

podkladom toho, tej prípravy, že by sme pripravili na to, 

aby tam varili normálne kuchárky, aby sa takýmto spôsobom 

z toho takto vychádzalo, z toho stanoviska, ktoré si 

obidvaja odobria.  

     Pán Kašuba, poprosím aby ste dali informáciu pánovi 

poslancovi Žiačikovi. 

 

 

JUDr. Ľ. K a š u b a, referát legislatívno-právny a súdnych 

sporov:   

     Dobrý deň.  
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     Čo sa týka Espritu, ale nielen Espritu ale aj od 

všetkých ostatných nájomníkov, ktoré sú na Majerníkovej 60, 

všetci platia nájomné a platia nejaké zálohové platby na 

energie. V súčasnej dobe BAT urobila  vyúčtovanie za 

energie, ktoré platia škole. A teraz povinnosťou školy to 

bolo zaslať sem k nám. A u nás pani Barboríková urobila 

také z toho ročné vyúčtovanie. Porovnanie došlej faktúry 

a to ročné vyúčtovanie, ktoré prišlo z BAT, a to sa potom 

rozosiela všetkým nájomníkom a nielen Espritu. Takže neviem 

v akom je to teraz stave, či už pani Barboríková odoslala 

alebo neodoslala. Až na základe toho ročného vyúčtovania sa 

potom bude tá suma vymáhať.  

 

     To neznamená, že Esprit bude mať neviem dlžobu 4500 

Eur, ako bolo deklarované s pani riaditeľkou. To sú iba 

zálohové platby. Možno ten preplatok bude nižší, možno bude 

aj preplatok, keď bola teplá zima. To ja neviem k tomu 

povedať. 

 

 

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

 Ďakujem. Nevidím nikoho prihláseného. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

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

     Takže dávam hlasovať o návrhu na doplnenie, ktorý 

predložila pani poslankyňa Grey. A je to k správe 

o činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 17. 6. 

náklady na stravovanie v jedálni pre seniorov. 

  

     Návrh na doplnenie znie:  

     V bode B: Žiada prednostu pripraviť na základe údajov 

z kontroly materiál s výpočtom predpokladaných nákladov na 
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zabezpečenie stravovania na Lackovej formou prípravy stravy 

priamo na mieste kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými 

pracovníkmi 

a) v pracovnom pomere 

b)formou dohody o pracovnej činnosti,  

nakoľko prechodom na dovoz stravy dodávateľskou firmou 

nedošlo k úspore financií. Čerstvo uvarená strava má vyššiu 

nutričnú hodnotu ako strava dovážaná a ohrievaná. Pri 

samotnom prechode na dovoz stravy v roku 2012 mestská časť 

utrpela finančnú stratu vo výške cca 8 900 Eur. Mestská 

časť zakúpila pre jedáleň na Lackovej umývačku riadu, čim 

možno redukovať pôvodný počet pracovníkov z roku 2011 

a teda aj celkové náklady na stravovanie 

     Termín: septembrové konanie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       15 poslancov. 

     Za:             12 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       3 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

   

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko sme nedostali ďalšie návrhy na doplnenie či 

zmenu, tak dávam hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia 

s týmto doplnením, s týmto doplnením, ktoré sme práve 

odsúhlasili: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

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

správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 25. 

zasadnutiu MiZ.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       15 poslancov. 

     Za:             14 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       1 

     Teraz pristúpime k bodu číslo 6.  

 

 

BOD 6: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 

 

 

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

     Poprosím pani kontrolórku o úvodné slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tak ako každého polroka, aj teraz vám 

predkladám návrh na plán kontrolnej činnosti v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. Vychádzala som z potrieb tak ako 

ich vidím. Nakoľko sa končí funkčné obdobie rozhodla som sa 

v závere vášho funkčného obdobia zamerať na kontrolu 

majetku, aby sme odchádzali alebo opúšťali ako sa povie 

s čistým stolom. Tak sú tu zaradené kontroly, ktoré ešte 

vyplynuli z predchádzajúcich uznesení a štandardné kontroly 
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ktoré ukladá zákon. Ak sú akékoľvek doplnenia alebo návrhy, 

nech sa páči, je tu priestor na ich prednesenie. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Ako prvý sa prihlásil s riadnym príspevkom pán 

poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne za slovo. V súvislosti s tým čo sme tu 

už dneska, teda o čom sme sa tu dneska rozprávali a o tých 

hmotných potenciálnych dlhoch našich škôl, prípadne škôlok, 

dávam spolu s kolegom zajacom návrh na doplnenie plánu 

kontrolnej činnosti. A ten bude znieť: 

     Miestne zastupiteľstvo žiada kontrolórku mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves o finančnú kontrolu 

základných a materských škôl v nadväznosti na čerpanie 

rozpočtov jednotlivých škôl a rozpočet mestskej časti 

Karlova Ves. V správe zohľadniť riziká aktuálnych 

a potenciálnych dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov 

pre školský rok 2014/2015 a ich dopad na rozpočet mestskej 

časti s následným odporúčaním pre úpravu rozpočtu mestskej 

časti na rok 2014. Správu predložiť všetkým poslancom 

mestskej časti Karlova Ves a starostke. 

     Termín. 1. 9. 2014. 

Návrh dávame písomne. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nevidím nikoho ďalšieho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

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

     Takže dávam hlasovať o návrhu na doplnenie od 

poslancov pána Bendíka a mňa k bodu 6 – Návrh plánu 

kontrolnej činnosti.  

     Návrh na doplnenie uznesenia znie: 

     Žiada kontrolórku mestskej časti o finančnú kontrolu 

základných a materských škôl v nadväznosti na čerpanie 

rozpočtov jednotlivých škôl a rozpočet mestskej časti 

Karlova Ves. V správe zohľadniť riziká aktuálnych 

a potenciálnych dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov 

pre školský rok 2014/2015 a ich dopad na rozpočet mestskej 

časti Karlova Ves s následným odporúčaním pre úpravu 

rozpočtu mestskej časti Karlova Ves na rok 2014. Správu 

predložiť všetkým poslancom mestskej časti a pani 

starostke. 

     Termín: 1. 9. 2014.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:        16 poslancov. 

     Za:              16. 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia 

s doplnením, ktoré sme práve prijali. 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     po A. s c h v a ľ u j e  
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plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 

2014. 

 

 

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

     Ďakujem. Hlasujme o uznesení ako celku. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     Prítomní:         16 poslancov. 

     Za:               16. 

     Ďalším bodom rokovania je bod č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

k pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v oblasti telesnej kultúry 

 

 

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. O stanovisko miestneho zastupiteľstvo nás 

požiadalo hlavného mesto, pán primátor. Z hľadiska toho že 

došlo k zmene legislatívy, bol prijatý nový zákon č. 1/2014 

o organizovaní verejných športových podujatí a táto zmena 

musí byť logicky aj v právnych predpisoch, ktoré sa 

vzťahujú na magistrát, t.j. na hlavné mesto, na mestské 

časti. Takže toto je vlastne preklopenie zákona do našich 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Ako prvá s riadnym príspevkom pani poslankyňa Grey. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja mám nejaké otázky k tomuto 

materiálu, lebo vlastne teraz na zastupiteľstvo som ho 

dostala, nedostala som ho do komisií. Chcem sa spýtať, že 

hneď na začiatku je ten článok 1 (2) Mestská časť podľa 

osobitného predpisu, a je tam napísané čo robiť. Čiže chcem 

poprosiť pána Velčeka o to vysvetlenie, kto je tá mestská 

časť? Či je to pani starostka, či je to zastupiteľstvo? 

 

     A v súvislosti s tým mám trošku také určité obavy, 

z niektorých bodov, napríklad  

bod e) – rozhoduje o zákaze podujatia, ktoré sa má konať 

mimo športového zariadenia, ak organizátor podujatia 

nepredloží povolenie alebo súhlas. 

     Nie je mi z toho jasné, napríklad, či toto zakladá 

možnosť, napríklad keď si nejaká škola urobí nejaký branný 

deň, alebo si urobí nejaké materské centrum nejakú súťaž, 

že či im vlastne sa im to dá zakázať len tak nejakým 

rozhodnutím, pretože sú nám sympatickí, niekomu nie sú 

sympatickí? 

     Takže to je jedna z tých otázok. 

 

     Ďalšia bod l) – určuje zástupcu mestskej časti, ktorý 

je členom komisie, vykonávajúcej ústnu časť skúšky hlavného 

usporiadateľa. 

  

     Tomu už teda vôbec nerozumiem. Chcela by som k tomu 

poprosiť nejaký taký právny výklad. Ďakujem. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     No, v podstate toto VZN alebo návrh dodatku štatútu je 

preklopením legislatívy. S týmito vecami sme sa ani my 

nestretli. Čiže my nevieme čo táto zmenená legislatíva 

prinesie. Ja som sa rozprával ohľadom tohto s prednostom 

Nového Mesta pánom Kollárikom, ktorý je v samospráve snáď 

od 90. rokov a on povedal, že ich sa to najmä týka, lebo 

oni majú vo svojom katastri rôzne futbalové akcie, rôzne 

zápasy a oni musia mať tie kompetencie, oni musia tam s tou 

políciou naozaj pri každom takom väčšom kultúrnom, verejnom 

športovom podujatí asistovať. Čiže oni majú naozaj tie 

významné kompetencie. U nás my nemáme niečo také, ale 

vzhľadom k tomu že ten štatút je prijímaný tak, že toto je 

kompetencia Bratislavy, toto je kompetencia mestskej časti, 

predovšetkým mestské časti. To znamená máte tam aj Rusovce, 

máte tam Čunovo, Podunajské Biskupice, ktoré tiež sa 

s týmto tiež nestretávajú.  

 

    A pokiaľ ste sa pýtali na to, či mestská časť  v tomto 

prípade je starostka alebo miestne zastupiteľstvo, 

samozrejme ako pri čom. Samozrejme, ten výkon, tie 

konkrétne administratívne kroky je starostka. Ale pokiaľ je 

tu v bode a) môže na základe miestnych podmienok všeobecne 

záväzným nariadením určiť, atď., to je zase miestne 

zastupiteľstvo. Čiže prípad od prípadu treba tie jednotlivé 

kompetencie posudzovať. My sme sa naozaj nestretli tým ani 

za starého štatútu, že by bolo niečo také závažné čo by nás 

viedlo k tomu, aby sme niečo zakazovali, aby sme k tomu 

pristupovali. Čiže to treba vidieť ako právny predpoklad, 

aby sme aj my do budúcnosti mali také kompetencie.  

 

     Takže keď príde k takejto situácii, určite budeme to 

pozorne sledovať. Lebo nám tie oznámenia dávajú a my podľa 

tohto môžeme zistiť, ak je to nejaká pekná akcia, ktorá sa 

koná v lete, a podobne. Ale je tam možno nejaký huligén,  
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zápas, ktorý sa nemá v podstate kde uskutočniť ale 

teoreticky, takže tam by sme možno spozornili a tam by sme 

možno tie všetky opatrenia tu využívali. Ale toto je právny 

predpoklad aby sme vôbec mohli. Čiže my ani nemyslíme, že 

k tomu príde. Lebo vieme, že máme jediné futbalové ihrisko 

a tam jednoducho nehrozí, aby sa tam konalo niečo také 

medzištátne a rizikové.  

 

 

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

     To sa týka čisto iba Ružinov a Nové Mesto, to sa 

k tomu stalo. Lebo veľké zápasy tam keď prídu fanúšikovia 

majú tam problémy. Čiže z toho dôvodu to vzniklo. V žiadnom 

prípade ohľadom nejakých branných cvičení; to sú také 

podujatia, ktoré ani nemajú žiadne oznamovacie povinnosti. 

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

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

     Nakoľko nemáme písomne žiadnu zmenu ani doplnenie, tak 

dávam hlasovať o návrhu tak ako je predložený: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     s ú h l a s í  

s dodatkom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava k pôsobnosti mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti telesnej kultúry. 

Termín: 30. 06. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 
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     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        14 poslancov. 

     Za:               9 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        5 

     Ďakujem.  

     Ďalším bodom programu je bod č. 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie január – apríl 2014 

 

 

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

     Toto čerpanie rozpočtu sa predkladá na základe 

uznesenia č. 255/2012. 

     Takže poprosím pána prednostu o úvodné slovo.  

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k  

     Viac-menej bez úvodného slova, lebo všetko  podstatné 

už bolo povedané. Je to štandardný materiál, na každé 

zastupiteľstvo ho dostávate.  

 

 

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

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

     Nech sa páči, pán poslanec Bartoš s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. L. B a r t o š : 

     Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, že ako je 

to s tými zmluvami na zimnú údržbu, lebo v čerpaní rozpočtu 
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máme do apríla vyčerpaných 88,72 %, to znamená 115 300 Eur 

a pritom vieme aká bola zima; takmer nijaká. A ostáva pred 

nami len november a december, kde je otázne, aká môže byť 

zima, ale potom by tie prostriedky nestačili.  

     Takže dávam otázku, že prečo je také vysoké čerpanie 

a čo sa s tým dá urobiť? 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Čerpanie rozpočtu to sú už reálne vynaložené finančné 

prostriedky. Takže toto je konštatovanie existujúceho 

stavu. Toto je za výkon dennej údržby, ktorý sa realizoval 

na začiatku roka. Čiže to sú už zrealizované došlé faktúry, 

uhradené faktúry na základe zmluvy, ktorá bola vysúťažená 

elektronickou akciou.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

     Ja len jednu krátku otázku k BAT. Príjmy z podnikania 

a vlastníctva, oni nám platia nájomné zo sekundárnych 

rozvodov, tam je zrejme že teda asi vo štvrťročných 

splátkach. Ale je tam pod tým náhrada nepreinvestovanej 

sumy od BAT 81 000 Eur naše plánované výnosy,  zatiaľ nám 

BAT nezaplatila. Znamená to že majú jednu platbu v nejakom 

termíne, alebo zadržiavajú platbu kvôli úhradám dlhov škôl? 

Neviete?  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Tam sa ide podľa toho dodatku č. 1 a 2.  
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     V dodatku č. 1 bol mechanizmus stanovený, v dodatku č. 

2 bola presne vysúťažená suma. Tam v tej komisii ste aj vy 

boli, komisia schválila túto zmluvu. Čiže my to dostaneme 

v zmysle toho dodatku. Čiže oni nemôžu zadržiavať, pretože 

pokiaľ máme na tie peniaze podľa toho dodatku nárok, tak 

jednoducho tie peniaze sú následne vymožiteľné. To sú dve 

veci, ale jednoducho súvisia spolu. Lebo BAT tam vidí ako 

mestská časť pristupuje k požiadavkám na investície, ale to 

sme mali pri inom bode.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. L. B a r t o š : 

     Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že cena iste je to 

asi vec zmluvy. Z toho vyplýva, že tie zmluvy by sa mali 

uzatvárať asi nie paušálne, ako to bolo uzatvorené, že či 

sneží, nesneží, ale na výkon práce, prípadne na hodiny, 

alebo nejakým takýmto spôsobom. Lebo do budúcnosti sú to 

zbytočne vyhodené peniaze. Mestská časť zápasí s peniazmi 

a my takto budeme vyhadzovať na zimnú údržbu, ktorá môže 

byť a nemusí. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja sa chcem spýtať, že tak ako to povedal pán 

prednosta to znamená, že od januára doteraz, za ten prvý 
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štvrťrok  sme zaplatili cca 115 000 Eur; to hovorí tá 

tabuľka. Napriek tomu že teda sneh bol asi 2 hodiny ráno 

nejakého 5. januára a snežilo asi 5  minút v našej mestskej 

časti, čo je objektívne preukázateľne. To iba konštatujem, 

nekritizujem ani nič. Toto je proste iba konštatácia, takto 

máme zostavené zmluvy, takto máme nastavenú zimnú údržbu, 

že bez snehu sme zaplatili 115 000 Eur. Myslím, že sa 

blížime k mestu, ktoré tam tiež malo okolo 140 tisícovú 

sumu bez snehu, takže asi budeme na druhom meste. 

 

 

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

     Pani Pástorová chce k tomu niečo povedať. Viete, táto 

súťaž, ktorá je elektronicky sa robí ešte ďaleko, ďaleko 

pred zimou, nikto nevie aká bude zima. Je pravda, že my tam 

máme náhradné práce, čiže keď nesnežilo, môže to povedať 

pán Patoprstý, má to s fotozdokumentované, oni musia 

dokonca dávať aj fotodokumentáciu o prácach na cestách. 

A v podstate, jednoducho ide zima a asi všetci ste si 

vymenili zimné pneumatiky. Jednoducho ako nikto neostal na 

letných, takže všetci sa musíme na tú zimu pripravovať. 

A nevieme, či bude snežiť, či nebude snežiť, ale neviem, 

nepoznám toho kto si tie zimné pneumatiky nedal.  

 

     A jednoducho táto súťaž prebehla elektronickou 

aukciou. A toto bol najlacnejší víťaz tejto elektronickej 

aukcie. My sme kritizovali v minulom období, tam to vyhralo 

J&T a malo takú sumu malú, tento rok najnižšiu ako mali 

a tento rok sa neprihlásili. Nám by to veľmi vyhovovalo, 

ale ozaj to robíme elektronickou aukciou, v zmysle všetkých 

týchto vecí a máme náhradné práce pokiaľ zima nie je.  

     Takže je to v zmysle aukcie a v zmysle zmluvy.       

     Pani Pástorová. 
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Mgr. Mária P á s t o r o v á, referát finančný, účtovníctvo 

a dotácie: 

     Ja som len chcela povedať, že v tejto zmluve je 

zahrnutá aj decembrová faktúra. Lebo tie chodia pozadu. 

Čiže je tam aj tá faktúra.  

 

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

     Čiže faktúra za december, ktorá je vlastne uhrádzaná 

v januári. 

     S faktickou, pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

     Ďakujem za slovo. Ja som chcela pokiaľ hovoríte, že 

táto firma ktorá dala ponuku, ktorá ako vyhrala, dala 

najlepšiu ponuku. No, je to zvláštne, pretože táto ponuka 

je raz taká ako bola minulý rok, raz taká cena vysoká; to 

je jedna vec. No, vy hovoríte, že neviete aká bude zima. To 

je pravda. Ale potom neviem, prečo sa vypláca denný paušál 

za niečo, čo sa vôbec nevykonáva? To je jedna vec.     

 

     Druhá vec: Platia sa faktúry, ktoré vôbec neboli 

vykonané. Snáď mi nechcete povedať, pani starostka, že 6. 

januára snežilo, bol mráz, keď bolo pomaly 20 stupňov 

Celzia tepla a prišla faktúra za 30 000 Eur za zimnú 

údržbu. Tak vy len platíte faktúry a nepozeráte za čo? 

Nerozumiem tomu celkom. Takto sa vynakladajú finančné 

prostriedky absolútne zlé. To je jedná vec. 

 

     Druhá vec, chcela by som sa spýtať, neviem ako je 

teraz uzatvorená zmluva na kosenie a s kým vlastne, pretože 

keď vidím, že kosí aj firma SSP aj firma Raki. Ďakujem.   

 

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

 To potom povie pani Trubínyiová. 
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     Ale myslím že v meste vyhrala firma RAKI a u nás 

vyhrala súťaž ESP, čiže mestské pozemky kosí RAKI a naše 

pozemky kosí tá druhá firma, ESP. Čo sa týka tej zimy, 

možno pani Jurkovičová, pán Pastoprstý bude vedieť povedať, 

tá súťaž bola niekedy v lete, alebo kedy sa uzatvárala. 

Ozaj nikto nevie ten paušál. Ten paušál sa platí, tak je to 

v súťaží, či sneží alebo nesneží. Hovorím, to sú podmienky 

súťaže, a na základe súťaže vyšiel ten kto vyhral. A ten 

kto vyhral, čo ste vy kritizovali v minulosti, tak to by 

bolo fantastické, keby sa boli prihlásili. A určite, keby 

boli prišli s takou sumou, tak vyhrajú. Čiže mne je to tiež 

ľúto Jednoducho 4 firmy boli prihlásené, bola to 

elektronická aukcia a vyšiel tento víťaz z toho. 

     Ešte pán Patoprstý chcel k tomu niečo povedať. 

 

 

Ing. M. P a t o p r s t ý, oddelenie dopravy: 

     Ja som chcel k tomu iba povedať, že to je paušál za 

dispečing. My zo zákona musíme zriadiť dispečing, ktorý to 

bude riadiť. My ako mestská časť nemáme vlastne dispečing, 

nemáme zabezpečených tých ľudí, ktorí by boli 24 hodín 

k dispozícii, čiže my platíme za dispečing. Hlavné mesto má 

vlastný dispečing, my ho žiaľ nemáme, čiže takto externe 

objednávame zo zákona. 

 

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

 Ďakujem. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Žiačik 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Ja sa chcem iba spýtať na kapitálové výdavky. Máme tu 

v tom bode 1.5 Školské námestie Dlhé Diely predfinancovanie 

MČ 27 000 Eur. Nemáme to rozpočtované v kapitálových, 
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nemáme na to spravený rozpočet, proste máme len projektové 

dokumentácie, čo to nevyžaduje zmena rozpočtu? Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, pani Pástorová. 

 

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

a dotácie: 

     Nie. Nevyžaduje to. Je to predfinancovanie. To 

znamená, že my sme to predfinancovali, ale už sme tie 

peniaze dostali zo štátneho rozpočtu následne.  

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Čiže táto suma bola krytá? 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á : 

     Áno. 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Dobre. Ďakujem. Ale nemáte to v príjmoch. Nie, 

v príjmoch je Európsky fond z Európskej únie, zo štátneho 

rozpočtu, to je 72 000 Eur a 8 000 Eur, tie máte vo 

výdavkoch, a potom je tam suma 27 229 Eur ktorú nemáte 

v príjmoch, alebo nevidím ju; neviem, možno že je tam.  

 

Mgr. M. P á s t o r o v á : 

     Máme ju tam. 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Kde? Na ktorom riadku?  

 

Mgr. M. P á s t o r o v á : 
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     Ukazovateľ, kapitálové príjmy 1.5, Európsky fond 

regionálneho rozvoja z EÚ, Školské námestie Dlhé Diely 

72 241 Eur. Pod tým je Školské námestie Dlhé Diely zo 

štátneho rozpočtu. A pod tým je Školské námestie Dlhé Diely 

predfinancovanie MČ; posledná strana to je až.  

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ja toto nevidím, priznám sa. Nie, máte vo výdavkoch, 

je tu kapitálové výdavky, bod 1.5 sú tu 4 odrážky: 

projektová dokumentácia, Európske fondy z EÚ, zo ŠR a potom 

máte predfinancovanie MČ. Tie Európske fondy zo štátneho 

rozpočtu a z Európskej únie tie máte v príjmoch. Ale 

predfinancovanie MČ tých 27 229 Eur v príjmoch nie je 

a nebolo ani rozpočtované vo výdavkoch. Tak sa len pýtam, 

teraz rozumiete ma. 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á :        

     Áno, už rozumiem.  

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Teda či netreba urobiť úpravu rozpočtu? 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á : 

     Nie. Lebo toto sme my predfinancovali. To znamená, že 

sme dodávateľovi zaplatili. A teraz nám zo štátneho 

rozpočtu následne sme vyúčtovávali. Prišli tie peniaze. 

Ale neprišli do obdobia  1-4, ale  prišli  máji. Čiže oni 

tam budú, v príjmoch budú, hej. Teraz som to pochopila. 

 

 

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

     Čiže to bude v ďalšom čerpaní vyrovnané.     

     Nikoho nevidím prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

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

     Nakoľko sme nedostali žiadny návrh na doplnenie alebo 

zmenu, dávam hlasovať o uznesení tak ako bolo pripravené: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

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

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie január – apríl 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         15 poslancov. 

     Za:               10 

     Proti:             0 

     Zdržal sa:         5. 

     Ďalším bodom programu je bod číslo 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, 

k. ú. Bratislava – Karlova Ves 

 

 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     V podstate je to štandardný materiál.  
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     Na každom zastupiteľstve sa o ňom rozhoduje. Sú to 

vlastníci garáží, ktorí kúpili tieto garáže od iných 

súkromných osôb a chcú si vysporiadať vzťah k týmto 

pozemkom, na ktorých sa tieto garáže nachádzajú. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 

uznesenie. 

 

 

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

     Nakoľko sme nedostali žiadny návrh na doplnenie alebo 

zmenu, dávam hlasovať o pôvodnom materiáli, tak ako sme ho 

dostali pripravený: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e 

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

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

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavretie 

nájomných zmlúv na pozemky pod garážami z dôvodu zmeny 

vlastníkov garáží nasledovným nájomcom:  

1. Nájomca Ivan Weis a manželka Iveta, bydlisko Kukučínova  

   46, Bratislava, parc. č. 388, lokalita Segnerova ul.,  

   výmena 20 m2, nájomné 1,97 m2/rok/€, doba nájmu od 01.  

   07. 2014 do 31. 12. 2017. 

2. Nájomca Roman Šoltés, bydlisko Karloveská 24,  

   Bratislava, parc. č. 1041, lokalita Devínska cesta,  

   výmena 18 m2, nájomné 1,97 m2/rok/€, doba nájmu od 01.  

   07. 2014 do 31. 12. 2018. 
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3. Nájomca Anna Hmbáleková, bydlisko Bullova 3,  

   Bratislava, parc. č. 233, lokalita Púpavova ul., výmera  

   19 m2, nájomné 1,97 m2/rok/€, doba nájmu od 01. 07. 2014  

   do 30. 06. 2017. 

 

     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: 30. 06. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

     (Hlasovanie.) 

      

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Hlasoval som za pani Džerengovú. 

 

 

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

 Prosím vás, ak tu nie je niekto prítomný, odovzdajte 

hlasovacie zariadenie organizačnému, lebo tie krabičky sú 

úplne rovnaké A teraz pán poslanec zobral druhé hlasovacie. 

Ešte, tam kto sedí vedľa vás, pani poslankyňa Grey? 

     (Poznámka.) 

     Takto: Nevadí. Hlasovacie zariadenie je treba odovzdať 

organizačného, a keď pán poslanec príde, tak si ho zase 

vyzdvihne. 

     Takže takto poprosím, keď budete opúšťať miestnosť, 

hlasovacie zariadenie odovzdať organizačnému a keď sa 

vrátite, krabičku si zase vyzdvihnete. Ďakujem.  

 

     Poprosím, ruším toto hlasovanie. 

     Poprosím vás, aby ste opäť hlasovali. 
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     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       15 poslancov. 

     Za:             15.  

     Ďalším bodom programu je bod číslo 10. 

 

 

 

BOD 10: 

Žiadosť pani Gizely Zelískovej o predĺženie nájmu 

nebytových priestorov v priestoroch ZŠ Veternicová 20, 

Bratislava  

 

 

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

     Pani Zelísková má centrálu tuná na Cirkevnej základnej     

škole, tam varí. A vlastne hore na Veternicovej má iba 

výdajňu, čiže ona tam vlastne stravu dováža pre našich 

žiakov; tu varí a tam dováža. Je to približne 91 m2. 

     Nech sa páči, poprosím ešte pána prednostu 

o doplnenie.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     Ja len doplním, že ona požaduje uzavretie nájomného 

vzťahu do roku 2016, to znamená do konca školského roku 

a niečo, do konca júla 2016 odteraz.  

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto 

nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

184 

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

     Nakoľko sme nedostali žiadne návrhy a doplnky na 

zmeny, dávam hlasovať o uznesení a návrhu tak ako nám bol 

predložený: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  s c h v a ľ u j e  

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

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

v aktuálnom znení predĺženie nájmu – výdajňa školských 

obedov v Základnej škole Veternicová 20, Bratislava, 

žiadateľke pani Gizele Zalískovej, Bílikova 20, Bratislava, 

IČO: 43684327, za účelom zabezpečenia stravovania žiakov 

a zamestnancov školy dovozom a výdajom stravy s nájomným 

1,00 Eur za rok + energie, s dĺžkou trvania nájomného 

vzťahu do 31. 7. 2016. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

Termín: 31. 07. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

 

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

 Neviem, či je nás dosť, lebo je to osobitný zreteľa. 

 

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

     Prítomní:         13 poslancov.       
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     Neprešiel tento návrh, lebo dvaja poslanci sa 

rozhodli, že ho nepodporia. 

     (Poznámka v pléne.) 

     Pani poslankyňa sa prihlásila, mala nejaký návrh, 

takže ja takto poviem. Nakoľko prišlo zo strany pani 

poslankyne k nejakej otázke počas hlasovania, ruším toto 

hlasovanie. A vás poprosím, aby sme hlasovali opäť. Ak 

niekomu nie je niečo jasné, skúste sa spýtať ešte predtým 

a nie keď už sa hlasuje.  

     Čiže je to osobitný zreteľ tak treba 3/5 všetkých 

poslancov, čiže je to 15 hlasov. Momentálne je nás 15, keď 

zahlasujú všetci, je to podporené. Keď jeden nezahlasuje, 

tak nie je.  

     Takže vás poprosím, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:      15 poslancov. 

     Za:            14 

     A jeden, pán Buzáš nehlasoval.  

     Takže tento návrh neprešiel, čiže neviem akým spôsobom 

sa budú detí stravovať; to akože tomu nerozumiem. Pán Buzáš 

asi vysvetlí potom.  

     Ideme k bodu číslo 11. 

 

 

BOD 11: 

Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk 

Development RK spol. s r.o., z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development 

RK spol. s r.o., do vlastníctva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves v k. ú. Bratislava – Karlova Ves 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Ja by som chcel len ozrejmiť, že tento materiál bol 

predmetom rokovania v komisii niekedy v decembri 2013. 

Tento materiál nezískal podporu na Miestnej rade, preto 

nebol predložený do ďalšieho schvaľovacieho konania. 

Následne pán Styk sa obrátil na mestskú časť s iným 

návrhom. V tomto svojom návrhu on nechce už kúpiť tú 

predzáhradku, ktorá sa nachádza pri predávanom byte, ale má 

záujem o dlhoročný, 20-ročný nájom. Následne by užívateľom 

tohto nájomného vzťahu bol ten nadobúdateľ toho bytu, ktorý 

sa nachádza pri tejto predzáhradke. S tým, že by na oplátku    

alebo súčasťou tohto návrhu pána Styka je aj návrh na 

bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa 

nachádza v parku Kaskády.  

 

     Vzhľadom k tomu, že tento materiál získal podporu na 

miestnej rade ešte pred aprílovým zastupiteľstvom, len 

následne neprešiel do  rokovania miestneho zastupiteľstva, 

tak ho predkladáme až teraz. Ale je to ten istý materiál, 

ktorý už bol predložený na aprílové zastupiteľstvo.  

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne. 

     S faktickou, pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ja sa chcem len spýtať: Tie prízemné byty ktoré tam 

sú, sú ohradené nejakým plotom. Tam je prízemný byt a potom 

je taká predzáhradka ktorá je ohradená; ten ohradený 

pozemok už nie je súčasťou tých bytov, alebo aký je tam ten 
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faktický stav? Ktorý vlastne pozemok chcú presne kúpiť ku 

ktorému bytu? Neviem presne. 

 

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

     Odpovie pani Mgr. Kováčová, nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. K o v á č o v á, referát majetkový a geodetických 

informácií: 

     Oni chcú kúpiť prízemný byt, ako záujemca o ten 

prízemný byt z tej strany zdola, nie hore od Majerníkovej 

ulice, ale na samom spodu. A to oplotenie, to už je 

z jednej strany dá sa povedať ako dvor alebo predzáhradka, 

a tento záujemca žiada, aby takáto predzáhradka bola aj zo 

zadnej strany od parku. A takisto aj z vrchnej strany, teda 

kde je pozemok ešte investora, čiže Stykov. Takže prakticky 

tá predzáhradka by bola vytvorená kol dokola, aby sa 

zabránilo, aby im tam niekto mohol rozbiť okná alebo niečo 

také. Čiže to dostal Styk podmienku, ak toto zabezpečí, aby 

táto predzáhradka bola kol dokola zo všetkých strán, tak 

potom to odkúpi. 

 

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

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Nie som si úplne istý, či si to viem úplne presne 

predstaviť, ale tam ten spodný byt ktorý je, tam je ako 

keby si tam museli postaviť tú záhradku, oni by si tam 

museli postaviť plot. Ale v tej časti sú kanalizačné vpuste 

ako si pamätám, dve. Takže neviem, či chce mať ten dotyčný 

aj tie kanalizačné vpuste, lebo tam sú veľké kryty 

kanalizácie na tom mieste.  
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Mgr. M. K o v á č o v á : 

     V tom trávniku, v našom parku? 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Áno, v tom trávniku, v parku. Ale domnievam sa, nie 

som si celkom istý, že či je to mestský pozemok alebo 

mestskej časti, lebo je to v takej časti, kde sa tie 

pozemky križujú. Takže neviem to presne identifikovať podľa 

toho nákresu.  

 

Mgr. M. K o v á č o v á : 

     Počkajte, ja tu mám asi nejaké fotografie. 

 

 

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

     Dobre. Medzitým s faktickou pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

     My sme mali tento materiál opakovane v našej komisii 

regionálnej a tam sme sa o tom bavili dosť podrobne. A my 

máme obavu z toho, teda že ten budúci kupujúci chce kúpiť 

ten byt iba v tom prípade keď dostane buď do dlhodobého 

nájmu ten pozemok ktorý tam je, alebo mu bude umožnené 

odkúpiť ho. Len je tu obava z toho, aby sa tento prízemný 

byt nezačal využívať na niečo úplne iné, ako by mal slúžiť 

ako byť. Môže sa stať, že tam môže vzniknúť nejaká herňa 

alebo tam môže vzniknúť nejaký erotický salón, alebo neviem 

čo, pretože keď už to bude mať niekto vo vlastníctve, 

mestská časť tomu nebude môcť zabrániť. Takže aj takáto vec 

tam môže byť. Ďakujem. 

 

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

     Ďakujem. 

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

     Ďakujem pekne za slovo. Tiež ma zaujíma, a keď si 

niekto chce kúpiť byt a potrebuje k tomu tento pozemok, 

resp. bez prenájmu tohto pozemku nekúpi byt, čo bude po 20 

rokoch; predá ten byt? Alebo budeme dotlačení k tomu, aby 

sme ten byt predali možno osobitným zreteľom, možno 

nehospodárne, neefektívne pre mestskú časť, lebo toto s tým 

súvisí. To znamená, bez toho pozemku si ten byt nekúpi. To 

znamená, kupuje si ten byt na 20 rokov?  

     To znamená, nie som si úplne istý, či takýmto spôsobom 

by mala mestská časť pristupovať k tomuto problému. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Teraz som nerozumela. Ten byt je OTYK-u, to je jeho 

problém.     

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Byt je OTYK-u, ale ten pozemok je náš.  

 

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

     Áno. 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Dobre, veď nech ten OTYK predá ten byt tomu záujemcovi 

a potom nech sa na nás obráti ten čo ho odkúpi. A potom 

nech s nami rokuje o prenájme tej pôdy. 

 

 

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

     Jasné. Aj takéto môže byť stanovisko mestskej časti; 

ja súhlasím.  

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 
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     To by som zobral, ako normálne hospodárne narábanie 

s majetkom. Ale ako dať OTYK-u prenájom len preto, lebo 

inak nevie predať tento byt, tak to nie je efektívne 

narábanie s majetkom mesta. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     S faktickou pán poslanec Žiačik a potom pani magistra. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :    

     Ja som dostal fotku toho predmetného stavu, môžem ju 

nechať kolovať. Čiže vlastne tá časť, tu je taká 

predzáhradka, tá časť s tým bytom má dve okná, ktoré priamo 

susedia s parkom, ktorá je naozaj veľmi teda ako  zvláštne, 

neviem ako to mali vymyslené keď to stavali, lebo je to 

naozaj veľmi zvláštne. Práve že by ten človek býval ako 

priamo do parku. Takže z tohto pohľadu ako poznám toto 

územie by mi neprekážalo keby ako im to prenajmeme. Ale tá 

obava, že by tam vznikla herňa alebo nejaký salón, tak 

myslím si, že sa to dá riešiť v zmluve nejakou klauzulou, 

ktorá by v tom prípade spravila ten prenájom ako ukončenie 

toho prenájmu. Čiže muselo by to súvisieť s tým, že by sa 

ten byt využíval ako bytový priestor. Čiže potom, ako som 

videl tie fotografie, ktoré môžem nechať kolovať, mi to moc 

neprekáža. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. Pani magistra, nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. K o v á č o v á, referát majetkový a geodetických 

informácií:  
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     Ja sa chcem spýtať, že keď by on ten byt kúpil, my sa 

zaviažeme, my mu prenajmeme ten pozemok? Lebo je ťažko, keď 

on nebude mať istotu, že mu mestská časť predzáhradku 

neprenajme, tak asi ťažko to kúpi. My by sme potom museli 

dať nejaké stanovisko. 

 

 

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

     Viete, ja vám dám jednu otázku pani magistra: Ten OTYK 

kupoval tie pozemky od mestskej časti, nie? Alebo od koho?  

 

Mgr. M. K o v á č o v á : 

     Hlavného mesta, mestská časť. 

 

 

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

     A na čo staval tak tú budovu, alebo dal si územné, že 

na hranicu? Však to mal postaviť menšie a mal tam nechať 

priestor. On vlastne kúpil pozemky ako presne, zastaval 

presne 100 % svoje pozemky a nenechal predzáhradku. Ako je 

to blbe, ale nie je to náš problém, mal vtedy nad tým  

rozmýšľať. Aj keď rozumiem tomu, že on nemôže byt predať. 

Ja by som tam nebývala, keď je to tak blízko, rozumiem, aby 

sa on chránil.  

     Ale svojim spôsobom dá sa to, pán Bendík čo dal ten 

návrh, že možno chce stanovisko k tomu, aby sme sa my 

zaviazali, že potom to prenajmeme, že potom keď on si to 

kúpi, tak aj také stanovisko môže byť. Lebo ozaj je to 

úplne na hrane, je to úplne blízko.  

 

 

Mgr. M. K o v á č o v á : 

     Lebo jednou z požiadaviek Styku je potom aj nájomná 

zmluva aby sa uzavrela s vlastníkom bytu keď byt odkúpi; 

mestská časť aby uzavrela nájomnú zmluvu s vlastníkom bytu. 
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Čiže OTYK vypadne ako nájomca a bol by tam ten nový 

vlastník bytu.  

 

 

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

 Tam by nejaká nájomná zmluva, o budúcej zmluve o 

prenájme, alebo nejakým takým spôsobom právnym alebo neviem 

ako, ale; 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja len chcem povedať, že my už sme ten problém tu mali 

na stole a aj sme vtedy hovorili o tom, že aby sme sa 

rozhodli že tak či tak, lebo ja si myslím, že mali by sme 

riešiť podnikateľské riziko pána Styka. Ale chcem len 

pripomenúť, že my sme mu povedali, že to budeme riešiť 

práve prenájmom, túto informáciu dostal. Ale nebolo by, ja 

sa domnievam, dobré, aby sme ho niekoľko mesiacov až pol 

roka a viacej nejako držali, že popúšťali, popúšťali. Teda, 

ja by som hlasoval aj za to, ale bolo by dobré, keby tá 

zmluva mala vydefinované to, že sa nesmie použiť inak ako 

obytný byt. 

 

 

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

 Nech tam spraví jednu triedu materskej škôlky a bude 

tam pekná predzáhradka.  

 Pán poslanec Bendík s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :     

     Ďakujem pekne. Na to čo tu povedala pani Kováčová, my 

sme realitná spoločnosť alebo spravujeme obecný majetok? To 

znamená, my sa ideme zaviazať developerovi a pomáhať mu 
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predávať nehnuteľností? To nemyslíte vážne. Som proti 

takémuto niečomu. 

 

 

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

     Takto: Pani magistra, nedostali ste slovo, poprosím 

vás. A chcem iba povedať, je pravda, že pánovi Stykovi sme 

povedali, že sa mu neodsúhlasil odpredaj, že zastupiteľstvo 

vtedy navrhlo tuším prenájom, preto to dal. Ja som 

povedala, keď bol za mnou, že s tým nesúhlasím, a on cez to 

všetko posiela stále novú a novú žiadosť. Čiže pani 

magistra už iba tlmočí, ona s ním komunikuje to, aké 

požiadavky on má. Čiže vôbec toto nie je pravda a myslím 

si, že sa k tomu nestaviame. Ja som rada, že to 

nepredávame, pretože potom už je neskoro. Stále hovorím 

o tých budovách materských škôlok. 

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     No, skúsim do tretice. Ak by tu bol kolega Ján Hrčka, 

ktorý je v mestskom zastupiteľstve, určite by povedal, že 

toto je obchádzanie zákona. Pretože tak poďme urobiť 

verejnú súťaž, poďme urobiť súťaž, môže sa prihlásiť niekto 

iný kto to chce; ja neviem. 

 

 

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

     Ja s vami úplne súhlasím a je to vo vašich rukách. Ja 

som vám povedala môj názor, že kľudne mohol, on musel ako 

správny biznismen už vtedy počítať, že to tam bude problém. 

Takže už mal predtým. Takže ja súhlasím s vašim názorom.  

     On si podal žiadosť, my sa musíme k tomu 

vyjadriť, môžeme sa kľudne vyjadriť našim hlasovaním, že 
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nesúhlasíme. Prvé bol predaj, nesúhlasili sme. Podal 

o toto, a teraz my sa vyjadríme v podstate hlasovaním.  

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Keselý.    

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť ten návrh na 

prenájom toho pozemku a chcel by som sa vyjadriť k tomu  

v dvoch častiach. Za prvé si myslím, že riziko žeby v tom 

byte začali podnikať a bolo by tam nejaké kasíno, nie je 

také jednoduché. Nakoľko na to, aby tam začal podnikať by 

musel dostať zmenu účelu využívania toho bytového priestoru 

na nebytový, a to nie je jednoduchá vec. Okrem iného o tom 

rozhodujú tiež orgány mestskej časti.  

 

     V druhej časti som chcel povedať, že je síce pravda, 

že nie sme realitka, ale takisto nie sme nehumánni, to 

znamená  prečo by sme niekomu nepomohli, keď nás to nič 

nestojí. Respektíve ešte ináč položím tú otázku, alebo ináč 

položím tú vec, my z tohto pozemku takto daného nikdy nič 

nebudeme mať. Žiadny ekonomický, bezpečnostný, ochranný 

a iný úžitok. Takto by sme z neho mohli mať aspoň nájomné.  

     Čiže preto by som podporil aby sme ten nájom dali, aj 

keď pána Styka nepoznám, ale ja by som bol za.   

 

 

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

     Je pravda, je veľmi veľký rozdiel keď dáme predaj, 

s tým už nemôžeme hnúť. Keď my dáme prenájom a v zmluve 

o prenájme bude iba prenájom na účelom predzáhradky, tak on 

nikdy nebude môcť z toho spraviť nič iné, pretože by 

porušil zmluvu a okamžite mu to berieme. Tu nie je predaj, 

ktorým my nemôžeme zaviazať. Predaj, keď predáte, on na 

druhý deň si môže robiť s tým čo chce. Tam, pokiaľ nie je 

vecné bremeno, nič. Čiže kúpna zmluva neplatí.  
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     Ale prenájom, keď dáme do predmetu zmluvy niečo, tak 

vlastne s tým prenájmom on nemôže robiť nič iné iba to čo 

je v predmete zmluvy. Čiže my sme stále vlastníkmi a my 

stále vlastne môžeme toto ovplyvniť. Predaj je úplne niečo 

iné. 

     S riadnym príspevkom, pán poslanec Kapusta. 

 

 

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

 Ďakujem. Pozrel som si návrh tohto uznesenia a je to 

určite najhoršia varianta aká bola predložená. Prečo? 

Dlhodobý nájom pozemku je najhoršia vec ktorá môže 

existovať, keď dovoľujeme aby na tom pozemku si ho ešte 

oplotil a spravil nejaké úpravy, trebárs spevnené plochy, 

atď.  

 

     Čiže ak máme takýto pozemok sa vzdať nejakého úžitku 

z toho, tak má to zmysel rovno predať. Lebo to je pozemok, 

ktorý keď si ten vlastník bytu oplotí, ja predpokladám, že 

už z toho pozemku ho nikto nevyženie. A ten nájom, ktorý je 

tuná citovaný že 0,99 Eur za m2 ročne, to je smiešny nájom.  

Za 20 rokov to vychádza 1 108 Eur. Čo to je? Nič! Keď by 

som predal za túto sumu, za čo si Styk ohodnotil pozemok 

ten vedľajší, ktorý chce predať za 1 Eur, tak mi to 

vychádzalo 7 054 Eur, to je rozdiel 6 000 Eur – zisk.  

 

     Teraz: kúpa pozemku za 1 Eur, nesúhlasím. Prečo? On je 

povinný zo zákona platiť, podľa všeobecne záväzného 

nariadenia daň z nehnuteľností ročne. A on ročne má platiť 

za tú výmeru 31 Eur, za 20 rokov je to 600 Eur. A on sa 

zbaví toho platenia za to, že my mu zaplatíme 1 Eur? 

A nehovorím o tej by som povedal inflácii, ktorá môže 

nastať. A dane z nehnuteľností a z pozemkov sa budú 
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zvyšovať. Tak predaj alebo kúpa pozemku za 1 Eur je 

somarina. Navyše o ten pozemok sa mestská časť stará, hej. 

 

     A ešte jednu vec: Nemôže predať byt bez tej 

predzáhradky o ktorú sa snaží do prenájmu. Ja som si 

pozeral v ponukách, kde sa pohybujú podobné byty a našiel 

som takú zaujímavosť. Pri tejto výmere 129 m2 v ponuke 

260 000 Eur, a keď som si dal námahu, aká sú jeho režijné 

náklady na vybudovanie takéhoto bytu, pri sume rozpätia 

1400 – 1500 Eur za m2 podlahovej plochy bytu, keď zoberiem 

z toho stred mi vychádza 187 050 Eur a podiel pozemku ktorý 

je povinný si odkúpiť, mi vychádzalo 300 Eur na m2. To je  

38 000 dokopy 225 750 Eur. Zisk zhruba cca 35 000 Eur na 

tom byte. A teraz my mu máme pomáhať k tomu zisku? Tak sa 

potom podeľme o ten zisk, hej.  

 

     A navyše, keď chce predať byt, tak ho musí predať 

s výraznou zľavou, a to zľavou 20 – 30 %? Keď som vyrátal 

30 % to je strata 69 000. Tak máme rozpätie, zisk 35 000 

a strata 79 000. Tak toto sme takí správni hospodári, sa 

pýtam? 

 

     Čiže ja navrhujem, toto uznesenie ako je neschváliť 

v takejto podobe. A keď chceme byť ústretoví, tak mu 

predajme ten pozemok, nie dlhodobý prenájom, lebo to je 

najnevýhodnejšia verzia aká môže existovať; keď mu raz ho 

dovolíme oplotiť, nikdy ho z toho pozemku nevyženieme. Ide 

o to, za čo mu predať?  

 

     Ak by sme chceli byť takí ústretoví, ak si dá 

ohodnotiť ten pozemok vedľajší tým znalcom za 125,96 Eur, 

čo môže mať výhrady k tomu, že tá cena by mohla byť vyššia, 

ale keby som zobral len túto cenu tak je to zisk 6 000 Eur 

keď odpočítam ten nájom za 20 rokov. A keby sme boli takí, 

že iba 150 Eur/m2 8 400 Eur, 200 Eur/m2 11 200, tak ja 
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dávam pozmeňujúci návrh v takom duchu, že miestne 

zastupiteľstvo neschvaľuje dlhodobý nájom pozemku, kúpu 

pozemku. Schvaľuje predaj pozemku, môže byť varianta tak 

ako predložil Styk v tom znaleckom posudku 125,96 m2, alebo 

môžeme dať vyššiu sumu ako sa dohodne zastupiteľstvo, hej. 

A potom to je po B, že schvaľuje predaj pozemku 

a splnomocňuje starostku v tej veci konať ihneď. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :    

     Mne práve unikla tá pointa. Pán kolega hovoril, že 

vraj tá mestská časť sa o ten pozemok stará; to znamená, aj 

ho kosí? To znamená, je možné aby mestská časť zo svojich 

peňazí, ktoré má užívať na verejné účely, kosila súkromný 

pozemok? 

 

 

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

     Áno, mali sme rokovanie o tomto pozemku s tým čo nám 

kosí, my neplatíme za to nič. On to nechal a alergeny 

povedal, že v rámci toho že to má blízko, že to pokosí, 

neplatíme nič. Takže je pravda, že mestská časť kosí. 

Takisto sme upozornili pána Styka, že to musí kosiť, lebo 

to sú ako ostatné. Takže asi dvakrát to už pokosil on, ale 

neplatíme nič navyše.  

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Ing. P. B u z á š : 

     Ďakujem za slovo, pani starostka.  
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     Pokiaľ si dobre pamätám, my sme túto žiadosť o kúpu 

tohto pozemku, tej parcely, už mali na stole a nebola vôľa 

predať tento kúsoček obecnej pôdy, a ja som presvedčený že 

to je tak v poriadku. Pretože dnes sa vyučuje na rôznych 

školách, aj na ekonomických verejná správa, v rámci toho 

samospráva tvorí samostatnú kategóriu. Všetky ekonomické 

analýzy a nie je tam ani jedna ktorá by bola iná, považujú 

predaj obecného majetku za najhoršie možné zhodnotenie 

tohto majetku. Za krátkodobý zisk sa vzdáva obec kontroly 

nad svojim územím.  

 

     Takže nie je pravda, že dlhodobý prenájom je 

najnevýhodnejší. Objektívne je to tak, že najnevýhodnejšie 

hospodárenie s majetkom je jeho odpredaj, pretože obec 

stráca kontrolu, spravidla tie peniaze neinvestuje ale 

preje.  

 

     Mám tiež za to, že keď sme to pánovi Stykovi odmietli, 

tak sme mu poslali nejaký signál, že sme mu to ochotní 

prenajať. Ak v rámci tej nejakej priechodnosti, tak sa 

skúsme baviť o nejakom trhovom nájomnom, aby to nebolo ozaj 

len také symbolické, aby z toho aj mestská časť mala. Aby 

sme nemali pocit, že sme urobili niekomu pomoc pri 

obchodovaní a sami sme prišli o niečo čo sme nemuseli. 

O nejakú časť peňazí. Ten dlhodobý prenájom považujem za 

správny, lebo pokiaľ sa tam nebude diať to čo nechceme, 

stratí ten prenájom platnosť.  

 

     Ešte by som chcel poprosiť, ak si ten predkladateľ vie 

osvojiť zvýšenie toho nájomného, že by si osvojil aj 

myšlienku pána Žiačika.  

     (Šum v miestnosti.) 

 

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

     Môžem vás poprosiť?  
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     Kolega rozpráva a jednoducho absolútne ignorujete jeho 

vystúpenie. On vás počúval tak buďte takí zlatí aby sme 

trošičku počúvali. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Teda ten návrh pána Žiačika do tej zmluvy 

zakomponovať, že sa to bude využívať len ako bytový 

priestor. V prípade že nie, stráca tá zmluva platnosť. To 

je myslím celkom dobrý návrh a nemal by byť problém to do 

tej zmluvy zakomponovať.  

 

     V rámci toho aby bol ten návrh, ktorý tu je 

spriechodnený, aby sme sa vedeli dohodnúť, si dovolím 

navrhnúť vypustenie bodu A.2. kúpu pozemku z toho dôvodu, 

že ten pozemok nemá pre pána Styka žiadnu cenu. Inak by ho 

bol už dávno speňažil iným spôsobom, alebo zhodnotil. Pre 

nás je to záťaž, keďže mu to kosíme a neposielame mu 

faktúru. Ale pokiaľ viem, takýchto pozemkov kde to nejaký 

ten fliačik kosíme, nebolo nejednotné, máme viacej. Možno 

by stálo za úvahu potom aj sa baviť aj s majiteľmi tých 

predmetných parciel a posielať im faktúry za to kosenie.  

 

     A súhlasím určite s pánom Kapustom, že daň 

z nehnuteľností je pre nás výhodnejšia, ako darovanie za 1 

Eur.  

     Takže navrhujem a ten návrh dávam aj písomne: bod A. 

2. vypustiť. A poprosím predkladateľa, keby si osvojil 

zvýšenie nájmu a tú klauzulu o používanie týchto bytových 

priestorov ako podmienky prenájmu, ktorú navrhoval pán 

Žiačik. Ďakujem.   

 

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

 Ďakujem. 

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

     Ďakujem pekne. Mám výhradu k tomu keď kolega tvrdíš, 

že dlhodobý nájom pozemku je výhodnejší ako odpredaj. 

Akonáhle ten pozemok sa oplotí vlastníkom bytu, z toho bytu 

miestna časť absolútne nemá nikdy nič, ani ho z toho 

pozemku nevyženie. Tak na čo je potom také vlastníctvo 

pozemku, sa pýtam? Na čo? Radšej sa takého pozemku zbavme 

za nejakú korunu slušnú. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Buzáš.  

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Môžem odpovedať pánovi poslancovi: Nehovorím o tom čo 

si myslím, hovorím o tom čo jednoznačne nevyvrátiteľne 

tvrdí odborná literatúra o samospráve, že predaj pozemku je 

najhorší možný spôsob nakladania s obecným majetkom. Ak 

budeme mať dlhodobý prenájom, peniaze budú pritekať; síce 

menším prúdom ale neustále. Máme stále kontrolu nad tým 

obecným majetkom. A v prípade, ak je tam plot, sa vždy dá 

ten majetok ešte niekedy v budúcnosti odpredať alebo tá 

zmluva zrušiť. Ak to jednorazovo predáme, tieto peniaze sa 

spravidla prejedia a stratíme kontrolu. Nie nad tým bytom, 

ale nad tým kúskom, ktorý mu buď predáme alebo prenajmeme. 

To netvrdím ja, na to sú odborníci, ktorí náhodou v tejto 

veci sú celkom v zhode. Ďakujem. 

 

 

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

 Keď sme mali radu, tak tam jednoznačne predaj bol 

vylúčený. Čiže predať nechceme, to sa asi všetci zhodneme. 

Čo sa týka prenájmu, ešte by bolo možné, pokiaľ to má 
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spoločnosť OTYK by sme mohli dať ten prenájom úplne za 

trhovú cenu. Čiže sa nebáť, ako sa pozemky prenajímajú. 

A v prípade že OTYK predá ten byt, bude to mať nejaký 

obyvateľ, potom môžeme uvažovať o tom, tak ako sa 

prenajímajú predzáhradky, o ktoré sa ľudia starajú, majú 

ich tam. Čiže mohlo by to byť aj takýmto riešením. A on 

potom ako obyvateľ, ktorý to bude užívať požiada 

o prehodnotenie nájomného. Čiže možno aj takto by sa dalo. 

Lebo je rozdiel, či to má nejaký obyvateľ ktorý tam býva, 

a je rozdiel či to má nejaká spoločnosť. Ale to iba teraz 

ma momentálne napadol tento návrh.  

     Ale o odpredaji už by sme sa už nemali baviť, lebo to 

jednoznačne sme vtedy zamietli.  

     Nech sa páči, s faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne. Ja by som sa ešte vrátil k tej cene 

a k tomu predmetnému VZN, ktoré hovorí o výške nájomného za 

dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské 

účely. 

     Ak 20 rokov je dočasná doba na užívanie pozemkov 

a ideme to schvaľovať osobitným zreteľom, tak tu niet 

k tomu čo dodať. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja nadviažem na; dvakrát to pani starostka 

povedala, veľmi dobre súhlasím, že my nemôžeme napomáhať 
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proste obchodným zámerom nejakého súkromného podnikateľa 

takýmto spôsobom. Pani starostka povedala, že keď on si 

postavil tento byt, je to taký jeho problém. To zase 

súhlasím.  

 

     Ovšem ten problém je aj v tom, že on to tak postavil 

aj preto, lebo takýto druh developerov je štandardne 

zvyknutý že všetky ďalšie nároky mu potom mestské časti, 

mesto splnia. Tak aby naplnil svoje zámery postavil to na 

hranicu svojej parcely preto, že mu stavebný úrad na to dal 

razítko a nemusel mu to dať; nemám chuť teraz prešetrovať, 

či tam dodržal nejaké normatívy zastavanej plochy, čiže je 

to jeho problém. Ale v tomto zmysle sa na vzniku tohto 

problému spolupodieľal aj stavebný úrad mestskej časti 

Karlova Ves. 

 

     Druhá vec je, že v zásade určite nemôže platiť, že 

vždy v každom prípade je prenájom alebo predaj výhodnejší, 

lebo to treba riešiť od prípadu k prípadu. Sú také pozemky, 

kde je lepší prenájom, a sú také pozemky, kde je lepší 

predaj.  

 

     Otázne je totiž, či ten pozemok môže slúžiť ešte aj 

inému využitiu, či sa dá lepšie využiť. To je dôležitá 

otázka, ktorú treba zohľadniť. Máme tu prípady, keď bol 

verejný priestor tak predaný, že v podstate sa kvalitné 

pešie komunikácie úplne prerušili a zlikvidovali.  

 

     Ale v tomto prípade je možné, že keď tam bude 

predzáhradka, a to jedno či vznikne predajom alebo 

prenájmom, tak bude jeden kúsok pozemku lepšie využitý. 

A treba zohľadniť tieto veci, tento konkrétny pozemok. 

A proste nie teoretizovať, že v zásade vždy je to lepšie 

prenajať, alebo v zásade vždy je to lepšie predať. Prenájom 

má tú výhodu, že my môžeme lepšie určovať, čo na tom 
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pozemku bude. Ale keď si to z fotky a pozrieme si z tých 

výkresov, tak tam si ani nič nepostaví a ani proste žiadnym 

iným spôsobom akože tam bude niečo rásť, sa využiť nedá. 

Takže tam by nemal byť podľa môjho názoru problém. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 S faktickou, nech sa páči pán poslanec Keselý. 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý :  

     Chcem povedať, že prišiel občan. 

 

 

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

 Áno. Občan prišiel na vystúpenie občanov. My o ňom  

vieme.  

     Lenže my sme mu vysvetlili, že ukončíme tento bod 

a potom môže vystúpiť. Takže nebudeme prerušovať bod, už 

sme dohodnutí. 

     S riadnym príspevkom pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :   

     Ďakujem veľmi pekne. Ja bývam vo veľkej  blízkosti 

toho domu, pri tom parku. A podľa toho ako sa ten park 

využíva, tak hlavná činnosť sa odohráva väčšinou na tom 

psom cvičisku alebo sú tam tie chodníky. Čo tam veľmi 

chýba, je ako ďalšia zeleň. Sú tam nejaké stromy, ktoré 

majú 4 - 5 rokov a nejako postupne rastú.  

 

     Ak by sa tento kúsok pozemku zabral niekým, vôbec by 

to tomuto parku neprekážalo. Navyše ak by ten dotyčný tam 

bol ochotný tam dať nejaký živý plot, tak by to možno 

tomuto parku aj pomohlo.  
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     Či predať, alebo nepredať? 

     Ja mám na to názor ako pán Kapusta. Ale v záujme 

spriechodnenia a myslím si vyriešenia toho problému, by som 

bol určite radšej za to, aby sme to im prenajali. A možno 

že tá podmienka či s OTYKom alebo s občanom keď by to 

zazelenil by bola veľmi fajn z dôvodu, že ten park by mal 

potenciu do budúcnosti, aby bolo to naozaj také miesto na 

Dlhých Dieloch kde je zeleň. A možno že by bolo dobré, aby 

sme všetci pritom spojili a pomohli tomu, aby tá zeleň tam 

bola aj vybudovaná.   

 

    Čiže nemyslím si, že mestská časť o niečo príde keď 

o tento pozemok príde, lebo on reálne ako bude ohradený, už 

sa nikdy nebude dať inak využívať. Ale aby to prešlo vôbec 

nejako, tak ja by som hlasoval za ten prenájom s tým, že 

asi nie sme vstave sa dohodnúť na tom, že by to zazelenil, 

ale možno že by sme si to mohli dať ako v rámci 

vyjednávania, keď sa bude podpisovať nájomná zmluva, že by 

to bolo nejako fajn, aby tam bola nejaká zeleň pred tým 

plotom, aby tam nebol len taký betónový múr. Ďakujem. 

 

 

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

     Myslím si, že nie je problém tak ako ste navrhli, že 

prenájom s tým, že sa tam dá podmienka, že vybuduje živý 

plot; aby tam nebol murovaný plot ale živý plot. A myslím 

si, že toto nie je problém; však nakoniec keď je zmluva 

o prenájme, a buď s tým bude súhlasiť alebo nebude 

súhlasiť. 

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem, budem stručný. Pokiaľ stavebný úrad nedá 

povolenie na prístavbu k domu alebo spevnenú plochu, tak sa 
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ten pozemok nijako ináč využívať aj tak nebude dať, nech by 

bol vlastníkom ktokoľvek, keď sa na to pozrieme. Takže 

potom je lepšie prispieť k tomu, aby sa oň niekto 

kvalitnejšie staral. V tom súhlasím s rečníkom.      

 

 

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

 Ďakujem. Nevidím nikoho prihláseného, ukončujem 

diskusiu. 

     A poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dostali sme 2 návrhy na uznesenie.  

     Prvý prišiel návrh pána Kapustu, ktorý má 2 varianty; 

a po dohode s ním sme sa dohodli, že budeme o tých 

variantoch hlasovať osobitne.  

     Čiže ten prvý variant je návrh na zmenu nasledovný: 

     Neschvaľuje dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 

1426/736 o výmere 56 m2.  

     Súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 vo 

výmere 444 m2. 

     Čiže je návrh na neschválenie. 

 

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

 Čiže neschválenie toho prenájmu? 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Áno. 

 

 

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

     Dobre. Ale teraz aby poslanci vedeli.  

     Čiže za A. je zamietnutie všetkého. Dobre.  
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      A tá B-verzia, aby sme vedeli predtým než budú 

hlasovať.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736, čiže nie 

prenájom, ale predaj za sumu; a teraz sú 4 varianty: 

1. varianta:    125,96 Eur/m2 

2. varianta:    130,00 Eur/m2 

3. varianta:    200,00 Eur/m2    

4. varianta:    300,00 Eur/m2   

Predpokladám, že súčasťou toho bude tiež neprenajímať, teda 

nekupovať ten pozemok. 

 

 

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

     Ja nerozumiem tomu. My už sme raz ten predaj pozemku, 

celé toto zastupiteľstvo povedalo že nie. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Takýto doplňujúci návrh sme dostali. 

 

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

     Dobre. S faktickou, pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Vôbec tomu nerozumiem čo ste čítali. Navrhujem, aby 

sme žrebovali, ktorý z tých variantov proste vyberieme, 

lebo ja už nerozumiem tomu; je to úplne nelogické. Kľudne 

o tom žrebujme. 

 

 

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

     Presne tak ja to cítim, že môžeme žrebovať. 
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Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Žrebujme proste. 

 

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

     Ja neviem teda, vy možno ste rozumnejší, ja ozaj tomu 

nerozumiem. Ako z duše pán poslanec Žiačik si povedal, že 

keď budeme losovať, asi to bude najrozumnejšie, lebo vôbec 

nerozumiem tomu.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Tak ja len čítam čo som dostal.  

     Prvá varianta je neschváliť prenájom.  

 

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

     Dobre. Nič neschváliť. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Neschváliť prenájom. 

 

 

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

     Dobre. Len ja som predtým chcela; ahá, keď neprejde 

ani jedna, ani druhá, ide potom tretia varianta.  

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Áno.   

 

 

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

     Čiže pán Kapusta je predkladateľ, poprosím, sa 

prihlásil k tomu, a chce nám niečo k tomu vysvetliť 

faktickou, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a :  
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     Prvá varianta je, že sa neschvaľuje dlhodobý prenájom 

a kúpa pozemku. 

     Druhá varianta je, že sa schvaľuje predaj pozemku v 4 

variantoch a neschvaľuje kúpa pozemku.  

     (Poznámky návrhovej komisie, p. Zajaca.) 

 

 

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

     Dobre. S faktickou pán poslanec Martinický a potom 

návrhová komisia. Prosím vás, predneste nám také 

zrozumiteľné návrhy, aby sme mohli hlasovať, hej.  

 Ináč, pán Kapusta, dalo by sa to tvoje rozdeliť ešte; 

hlasovať o jednotke a dvojke zvlášť. Bolo by to možno 

rozumné, lebo myslím že to sú ako keby úplne dve veci. Čiže 

neschvaľovať o tomto návrhu, o jedničke a dvojke spolu, ale 

samostatne. 

     Takže nech sa páči, pán Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja mám najprv jednu otázku na pána prednostu: 

Že keď sa stane, už sa také stalo, že neschválime ani 

jeden, ani druhý, ani tretí návrh, či potom je možné sa 

v budúcnosti nejakým iným spôsobom k tomu vrátiť?  

 

     Alebo či sa dostaneme do takej situácie, že všetko sme 

odmietli sa už s tým nič nemôžeme robiť? Čo by nemuselo byť 

najlepšie.  

 

     No, a potom sa vyjadruje taký názor, že pokiaľ 

schválime v zásade trebárs prenájom s tým, že sa ešte 

spresní, alebo dohodne komu ho prenajmeme a za čo, to sa dá 

podľa môjho názoru alebo návrhu schváliť bez konkrétnej 

sumy, na ktorej sa potom ešte bude v budúcnosti dohadovať 

alebo hľadať lepšie riešenie. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. Takto: Nič tomu nebráni, jednoducho, keď sa 

neschváli ani jeden, ani druhý, ani tretí, ani žiadna 

verzia, zostane to, my oznámime, že teda nebol schválený 

jeho návrh tomuto pánovi Stykovi. A môže sa tak ako teraz 

o bode, keď si on znova požiada, tak môže sa znova o tom 

rokovať. Nie je to nikde zákonom upravené, kedy sa môže.  

 

     Mesto teraz ide upravovať myslím že Štatút. A ide to, 

aby sa neopakovalo, lebo stále majú tie isté až dokiaľ to 

niekomu nepreviedli, že pokiaľ sa neodsúhlasí že môže 

zastupiteľstvo o tom rokovať až o pol roka. Takže to už je 

potom, jedine keby sme takú nejakú zásadu dali, že by sme 

mohli v Rokovacom poriadku takto upraviť. Momentálne nemáme 

nič také. Jednoducho, keď si požiada, my to spracujeme, 

dáme to do komisií, do rady a do zastupiteľstva. Čiže tam 

nič tomu nebráni, aby sa takto postupovalo. 

     S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne. Dávam procedurálny návrh, teda aby sa 

o každom bode hlasovalo osobitne; to bude asi najčistejšie. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Čupka. 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Sťahujem to. 

 

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

     Ale ak máte nejaký rozumný návrh, kľudne dajte. Nie. 

Ďakujem. 
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     Mne sa zatiaľ najviac páči návrh pána poslanca Žiačika 

k tomuto bodu; takže najrozumnejší.     

     Nech sa páči, diskusiu ukončujem teraz. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Musíme sa poradiť.  

 

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

     Takto vám poviem. Pán Kapusta vám zrozumiteľne 

predložil návrh. Ak nie je zrozumiteľný, tak si to s ním 

prediskutujte. A vy nemôžete upravovať jeho návrh. Čiže 

musíte iba predložiť tie návrhy, ktoré dal. Ak neprejde ani 

jeden, ani druhý, ani tretí, či koľko ich podal, potom my 

pristúpime k pôvodnému. A keď neprejde ani ten, neprejde 

nič.  

     Ale ešte musíme rešpektovať návrh pána poslanca 

Bendíka, ktorý povedal, že vždy hlasovať o každom bode 

zvlášť.  Čiže to musíte akceptovať tento návrh a potom už 

jedine predkladajte ako chcete. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Prvá varianta je, neschvaľuje dlhodobý nájom pozemku 

parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 a zároveň kúpu pozemku 

parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 

 

 

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

 Pán poslanec, teraz som povedala: Musíte dať hlasovať 

osobitne. Čiže najprv dajte o jednom, lebo to bol návrh 

pána poslanca Bendíka. Čiže poprosím vás, návrhová komisia 

predneste návrh a vy, prosím vás, potom sa vyjadríte 
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hlasovaním. Len bol tu návrh, aby sme dávali o každom bode 

jednotlivo. Dobre, čiže; 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Ideme hlasovať o návrhu na zmenu bodu A.1 neschvaľuje 

dlhodobý nájom pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2. 

 

 

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

     Ja som tam dával, spojujem to dokopy.  

     Ešte raz: Prvá varianta neschvaľuje ani dlhodobý 

nájom, ani kúpu pozemku.  

     Druhá varianta neschvaľuje kúpu pozemku; tak ako som 

to čítal prvýkrát. 

 

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

     Tak ako som to čítal; neschvaľuje dlhodobý nájom 

pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 a zároveň 

neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 

     (Poznámky poslancov.) 

 

 

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

     Dobre. Nech sa páči, návrhová komisia, predneste návrh 

a už sa nikto do toho nemiešajte. Zvolili sme si návrhovú 

komisiu, ktorú musíme rešpektovať. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Tretíkrát: Návrh na zmenu, neschvaľuje dlhodobý nájom 

pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 a zároveň 

neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 

 

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

     Ďakujem.  
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     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     Prítomní:        16 poslancov.  

     Za:               7 

     Proti:            1 

     Zdržal sa:        8 

     Čiže konštatujem, že tento návrh neprešiel. 

     Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla ďalší 

návrh. 

 

 

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

     Teraz budem čítať 4 varianty: Schvaľuje predaj pozemku  

parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 

1. varianta 125,96 Eur/m2 
2. varianta 130,00 Eur/m2 
3. varianta 200,00 Eur/m2 
4. varianta 300,00 Eur/m2 

 

a zároveň neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 

o výmere 444 m2. 

 

 

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

     Počkajte, ale teraz musím to prerušiť, lebo pani 

poslanci nepočuli tie ďalšie návrhy: prvý je 125,96 Eur/m2; 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Druhý 130,00 Eur/m2, tretí 200,00 Eur/m2, štvrtý 300 

Eur/m2. Čiže tie varianty sa líšia v cene.  

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     Vo všetkých prípadoch je to dole neschvaľuje. Takže 

ešte raz poprosím tie sumy.  

     Prvá varianta bude 125,96 Eur/m2; počúvajte, aby ste 

vedeli ako hlasovať. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Druhá 130,00 Eur/m2, tretia  200,00 Eur/m2 a štvrtá je 

300,00 Eur/m2. 

Vo všetkých variantoch neschvaľuje kúpu pozemku 1426/729. 

 

 

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

     Dobre. Čiže teraz hlasujeme o variante jedna, t.j. 

125,96 Eur/m2; zároveň neschvaľuje kúpu toho spodného 

pozemku. 

     Poprosím vás, hlasujte o variante jedna. „Predaj“. 

     (Poznámky poslancov.) 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Ja ešte raz prečítam:  

     Schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 a zároveň 

neschvaľuje kúpu pozemku parc. č.  1459/26. 

     V jednom prípade mestská časť predáva a v druhom 

prípade mestská kupuje; sú to susedné pozemky.    

     (Poznámka poslancov.) 

      

 

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

     Áno. Teraz ste povedali že „kupuje“ 

 

 

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

 Nie, ja som povedal, že neschvaľuje kúpu mestskou 

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

 Poprosím vás, tuto pani zapisovateľka počula, že ste 

povedali, že „kupuje“. Tak ešte raz normálne prečítajte 

prvú variantu. Poprosím vás kľud. Čiže je to kúpa, prvá 

varianta 125,96 Eur/m2. A po B. nechceme kúpiť ten pozemok.    

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

      Ja len preto, že nepíše pán poslanec kto kupuje a kto 

predáva, a keď je tam dvakrát kúpa, mätie to. Preto som 

v jednom prípade povedal, že mestská časť kupuje a v druhom 

predáva. 

Čiže teraz hovoríme: Schvaľuje predaj pozemku.  

     (Poznámky poslancov.) 

     Ja naozaj čítam to, čo mám napísané.  

 

 

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

 Dobre. Ale prosím vás, nekomentujte to. Povedzte to 

tak ako som to povedala ja.  

 

 

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

     Striedanie, únava člena komisie. 

     Schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 

m2 za sumu 125,96 Eur/m2 a súčasne neschvaľuje kúpu iného 

pozemku parc. č. 1459/26 s výmerou 444 m2. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 
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     Ďakujem. 

 Prítomní:         15 poslancov.  

     Za:                0 

 Proti:             3 

     Zdržal sa:        12 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla ďalší návrh. 

 

 

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

     Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. 

č. 1426/736 o výmere 56 m2, ale cena už je vyššia, za 

130,00 Eur/m2. A súčasne neschvaľuje kúpu druhého pozemku 

s parc. č. 1459/26 s výmerou 444 m2 

 

 

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

 Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         16 poslancov. 

     Za:                0 

     Proti:             3 

     Zdržal sa:        13 

     Poprosím návrhovú komisiu aby predniesla tretiu 

variantu.  

 

 

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

     Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. 

č. 1426/736 o výmere 56 m2 za cenu 200,00 Eur/m2 a súčasne 

neschvaľuje kúpu druhého pozemku parc. č. 1459/26 s výmerou 

444 m2. 

 

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

     Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

     Prítomní:        16 poslancov. 

     Za:               3 

     Proti:            4 

     Zdržal sa:        9 

     Konštatujem, že tento návrh neprešiel. 

     Poprosím štvrtú variantu.  

 

 

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

     Schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 

m2 za cenu 300,00 Eur/m2 a súčasne neschvaľuje kúpu pozemku 

parc. č. 1459/26 s výmerou 444 m2. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     Prítomní:        16 poslancov. 

     Za:               8 

 Proti:            3 

 Zdržal sa:        5 

 

     Konštatujem že ani tento návrh neprešiel, pretože je 

to prípad osobitného zreteľa a muselo by byť 15. 

 

     Takže teraz poprosím návrhovú komisiu predložiť ďalší 

návrh. Myslím, že posledný, asi pôvodný. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c   

     Takže návrh pána poslanca Buzáša. Pán poslanec Buzáš 

dal návrh na to; a to sa chcem sa spýtať, či si 

v autoremedúre predkladateľ, čo je asi pán prednosta osvojí 

to čo hovoril pán Žiačik ohľadom tej zmluvy na prenájom. 

A on len potom doplnil to, že navrhuje vypustiť ten bod 

A.2, to znamená nesúhlasí tiež s tou kúpou pozemku od pána 

Styka.  

 

 

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

 Viete čo; radšej to prečítajte normálne, to bolo ako 

doplnenie toho pôvodného uznesenia. Nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Ja sa chcem spýtať na ten úvod, lebo to ste mi 

povedali, že ak by; lebo to nemám písomne. Ak by ste  

autoremedúrou zobrali to, čo hovoril aj pán Žiačik, aj pán 

Buzáš, to znamená že bude tam nejaká podmienka pri tom 

prenajímaní, aby to naozaj nemohol, aby teda to mohla byť 

iba ako predzáhradka. 

 

 

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

     Takto, aby som pochopila: Ak by sa toto schválilo, ten 

dlhodobý nájom pozemku, aby sa tam dala podmienka, že musí 

vybudovať tú zeleň, či čo to bolo, akú podmienku?  

     (Poznámka: Za účelom predzáhrady.) 

 

     Takto: Keď si prečítate bod 1.b) účel nájmu – 

vytvorenie predzáhradky k prízemnému bytu č. 1001 

nachádzajúcemu sa v bytovom dome; čiže tam to je, tam to 

máme. Však to máte v materiáli bod 1.b). 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c : 

     Tak teda idem prečítať to uznesenie:  

     Keďže nemáme písomne, takže pozmeňovací návrh pána 

poslanca Buzáša je: 

     za A. schvaľuje  

po prvé, tak ako je napísané v materiáli. 

a po druhé, žiada vypustiť tento bod 2. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        16 poslancov. 

     Za:               8 

     Proti:            1 

     Zdržal sa:        7 

     Takisto konštatujem, že ten návrh neprešiel.  

     Má ešte návrhová komisia nejaké návrhy. 

 

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

     Nie, nemá. 

 

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

 Nemá. 

     A teraz hlasujeme o pôvodnom. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Takže dávam hlasovať o pôvodnom tak ako nám bol 

predložený: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  
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     po A. s c h v a ľ u j e 

 

     1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona 

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

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa dlhodobý 

nájom pozemku registra C-KN ako pozemku priľahlého 

k stavbe, časť parcely číslo 1426/729 zapísanej v katastri 

nehnuteľností k. ú. Bratislava – Karlova Ves na liste 

vlastníctva číslo 2396 ako ostatné plochy, a to podľa 

geometrického plánu číslo 1/2012 úradne overeného dňa 1. 2. 

2012 pod číslom 153/212 novovytvorenú parcelu číslo 

1426/736, ostatné plochy o výmere 56 m2 spoločnosti STYK 

Development RK, spol. s r.o., so sídlom na Perneckej ul. č. 

37 v Bratislave s nasledovnými podmienkami: 

 

a) doba nájmu: 20 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej     

   zmluvy,       

b) účel nájmu: vytvorenie predzáhradky k prízemnému bytu č.  

   1001 nachádzajúcemu sa v bytovom dome so súpis. č. 3597  

   na Kresánkovej ul. č. 14 v Bratislave, 

c) výška nájomného: 0,99 E/m2/rok v zmysle § 3 ods. 2 písm.  

   c) VZN Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo  

   1/2004 v znení ustanovenia čl. I, bodu 2 VZN mestskej  

   časti číslo 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie  

   pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely, 

d) po odkúpení prízemného bytu č. 1001 nájomná zmluva na  

   pozemok parc. č. 1426/736 – predzáhradku bude postúpená,  

   t.j. uzavretá s novým vlastníkom bytu za tých istých  

   podmienok, 

e) nájomca pozemku má právo na vlastné náklady predzáhradku  

   oplotiť priehľadným alebo čiastočne nepriehľadným  

   oplotením; 

 

     2. kúpu pozemku registra C-KN časť parcely číslo 

1459/26 zapísanej v katastri nehnuteľností k. ú. Bratislava 
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– Karlova Ves na liste vlastníctva číslo 4701 ako ostatné 

plochy o celkovej výmere 488 m2 a to podľa geometrického 

plánu číslo 1/2012 úradne overeného dňa 1. 2. 2012 pod 

číslom 153/2012 novovytvorenú parcelu čís. 1459/26, ostatná 

plocha o výmere 444 m2 do vlastníctva Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 

Bratislava od spoločnosti STYK Development RK, spol. 

s r.o., Pernecká 37, Bratislava za celkovú dohodnutú kúpnu 

cenu vo výške 1,- Eur bez DPH; 

 

     po B. s p l n o m o c ň u je  

starostku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo veci 

konať.  

     Termín: 31. 10. 2014.       

 

 

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

 Dávam hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako 

bol predložený. Ďakujem.  

     Nech sa páči, môžete hlasovať. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        15 poslancov.  

     Za:               4 

     Proti:            5 

     Zdržal sa:        6 

     Konštatujem, že ani tento návrh neprešiel. 

     Čiže návrhová komisia už nemá žiadne návrhy? Nemá.  

 

 

     V čase od 16.00 hod. do 16.30 hod. sú vystúpenia 

obyvateľov v zmysle Čl. 6 ods. 14 Rokovacieho poriadku, 

kedy môže vystúpiť občan maximálne v časovom limite 5 

minút.         
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     Prišiel tu v tom čase pán dr. Samuel Baránik, a chce 

vystúpiť.  

     Takže my sme tento bod chceli zakončiť, takže ďakujeme 

mu za trpezlivosť, že to vydržal, aby sme tento bod 

ukončili a teraz mu dáme možnosť vystúpiť. 

 

     Bude diskutovať na tému: „Zámena pozemkov v k. ú. 

Karlova Ves, predchádzajúce stanovisko starostky. Podnet 

doručený všetkým poslancom mestskej časti Karlova Ves“. 

     Takže nech sa páči, v zmysle Rokovacieho poriadku, pán 

doktor, máte 5 minút.  

 

 

OBČAN: dr. Samuel  B a r á n i k  

     Príjemný deň. Vážení prítomní, ja by som chcel týmto 

príspevkom nadviazať na e-mail, ktorý som vám doručil 

minulý týždeň do vašich e-mailových schránok. Jedná sa 

o lokalitu Líščieho údolia. Je to teda lokalita, ktorá je 

vám všetkým dobre známa.  

 

     Jedná sa o to, že vedľa seba sú v tejto lokalita dva 

pásy, úzke pásy pozemku. Jeden z nich je v mojom 

vlastníctve a druhý z nich je vo vlastníctve mesta. 

 

      Zhodou nejakých historických okolností sa stalo, že 

cesta, ktorá spája ulice Líščie údolie a ulicu Pod 

Rovnicami nie je na páse pozemku vo vlastníctve mesta, ale 

tá cesta je na páse pozemku v mojom vlastníctve.  

 

     Stala sa taká okolnosť, že žiadatelia, ktorí si chceli 

rozšíriť záhradu v tejto lokalite, je to Ing. Janík si 

podal žiadosť na magistrát na odkúpenie práve toho pozemku, 

ktorý je vo vlastníctve mesta a ja som sa o tomto dozvedel 

až v štádiu, keď pani starostka vydala na tento prevod 
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súhlasné stanovisko a vec mala ísť na prejednanie na 

magistrát do mestského zastupiteľstva. 

 

     Podľa môjho názoru, ktorý by som chcel tu prezentovať, 

nejaká rozumná správa veci verejných pripúšťa v tomto 

ohľade dve riešenia. Prvé riešenie je také, že buď teda tá 

cesta ktorá tam je sa premiestni na mestský pozemok. Alebo 

druhé, podľa mňa najrozumnejšie riešenie je, že sa 

dohodneme s mestom na zámene pozemkov. Nech si mesto 

zoberie pozemok, ktorý je zaťažený cestou alebo na ktorom 

existuje táto cesta. A v podstate zamenia sa tieto pozemky 

tak, aby bol ochránený verejný záujem a súkromné 

vlastníctvo tiež.  

 

     Na moje veľké prekvapenie mi bolo tlmočené, že mestská 

časť rezignovala na existenciu tejto cesty a radšej dala 

súhlasné stanovisko na prevod mestského pozemku do 

vlastníctva človeka, ktorý si chce len rozširovať záhradu.  

 

     Toto sú veci, ktoré ja nedokážem nejako pochopiť, 

preto som signalizoval mestským poslancom, že je tu takýto 

problém. Na čo mestskí poslanci na magistráte, na májovom 

zasadnutí rozhodli, že vzhľadom na to že je tu 

signalizovaný problém, tak odkladajú tento bod a budú o ňom 

rokovať neskôr. A znovu si vyžiadajú stanovisko starostky 

Karlovej Vsi, že či skutočne rezignuje na túto cestu, ktorá 

spája Líščie údolie a ulicu Pod Rovnicami. 

 

     Takže chcel by som, aby aj miestne zastupiteľstvo 

vedelo o tejto situácii, aby sme teda prípadne aj s pani 

starostkou mohli sadnúť za rokovací stôl a nájsť 

prostredníctvom zámen ktoré ste návrh obdržali 

a prostredníctvom nejakej rozumnej zámeny také riešenie, 

ktoré by v podstate pomohlo aj k zachovaniu tejto cesty 
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a súčasne aj ochrane nejakého súkromného vlastníctva. 

Ďakujem. Toľko z mojej strany. 

 

 

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

     Ďakujem.  

 Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Ďakujem pekne. Vzhľadom na toto vystúpenie chcem sa 

spýtať pani starostky, či viete prehodnotiť svoje 

stanovisko a poslať nesúhlas mestskej časti k predaju 

predmetného pozemku?  

 

 

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

     Myslím si, že pán dr. Baránik nehovorí úplne pravdu, 

pretože stanovisko mestskej časti bolo, aby tam bola 

zachovaná tá cesta pre cyklistov a motocyklistov. A vy, 

neviem kedy ste prišli k tomuto pozemku, vy nie ste 

obyvateľom Karlovej Vsi.  

 

OBČAN: dr. S. B a r n í k  

     Nie, nie som. 

 

 

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

     A tento pán Janík, obyvateľ,  ktorý tam dlho býva, dal 

žiadosť o záhradu. Teda, ak si to dobre pamätám, lebo už to 

bolo dávnejšie.  

     Jednoducho: Tá cesta, ktorá je teraz medzi Líščím 

údolím, taká spojovacia, tá cesta je časť pozemku vášho na 

nej. (Áno.)  
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     A my sme váš pozemok, toho sme sa nedotkli, nakoľko vy 

ste sa obrátili, že teda aby mesto nechodilo, že chcete 

nejakú náhradu, tak my sme tú cestu trošičku zúžili, aby 

ste vy nebol dotknutý, tou cestou váš pozemok. A tú časť, 

ktorá takto ide dole,  pán Janík dal o kúpu. My sme 

nevedeli, že vy máte záujem. Mňa iba mesto oslovilo, či 

pánovi Janíkovi.  

 

     A plne súhlasím s tým, že keď je ešte druhý záujemca, 

áno, myslím že to bol aj osobitný zreteľ. Že keď je druhý 

záujemca, ktorý v tejto lokalite býva, tak nech to ide 

súťažou a kto dá viac. Mesto nemá peniaze, bude mať viac 

peňazí. Lebo ja s takýmto, keď dali žiadosť o súhlas 

k tomuto pozemku na záhradu, ktorú pán Janík má vlastne 

záhradu hneď vedľa toho, tak vy ste žiadali že aby váš 

pozemok bol z tej cesty daný. My sme spravili, váš pozemok 

je nedotknutý, vy máte váš pozemok. Cesta je iba presne 

magistrátna a tento kúsok, ktorý vlastne vy keby ste 

zabránili, tá cesta tam nemôže byť, tak vlastne  na ten 

kúsok sme dali súhlas. Jasne, že to schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo.  

 

     My sme dali súhlas, aby mesto mohlo rozhodnúť. Teda 

dala som kladné stanovisko. Ale nevedela som o vás, že máte 

záujem. Čiže ja prehodnotím a poviem, áno, tým pádom mesto 

môže získať viac peňazí. A zároveň, keď je to pozemok 

mestskej časti, vlastne tú časť  aj mestská časť, takže aby 

išlo toto nie osobitným zreteľom ale aby to išlo súťažou. 

Teda neviem; 

     (Poznámka.) 

     Ahá, nie je to náš pozemok. Je to čisto magistrátny 

pozemok.  

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k 
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     Áno. Mesto reaguje vždycky tak, že zistia aká je 

nálada v Karlovej Vsi. A keď teda Karlova Ves rezignovala 

na túto cestu, tak majú taký názor že nie je potrebná táto 

cesta v tejto lokalite. A chcel by som vás opraviť, my sme 

spolu vôbec nerokovali.  

 

     My predtým ako ste dali stanovisko, tak vôbec ste so 

mnou nerokovali, vôbec ste ma neoslovili. Ja som bol veľmi 

zaskočený tým, keď vlastne to súhlasné stanovisko mestskej 

časti bolo vydané bez toho že by ste si tú situáciu v danej 

lokalite zistili. Ja som sa zapojil prvýkrát až 6. 6.       

 

 

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

     Ešte raz takto vám poviem: Magistrát, ale opravte ma 

lebo to bolo dávno, mne poslal žiadosť, v ktorej napísal: 

Žiadame vás o stanovisko, či súhlasíte, aby pozemok bol 

predaný pánovi Janíkovi?  

 

     Išli sme sa na cestu pozrieť, pozreli sme si 

v katastri, nakoľko je tam ten cípik sme povedali: 

Nesúhlasíme aby bol celý pozemok, ale súhlasíme iba aby 

bola cesta zachovaná, prechod zachovaný. To nechceme 

zničiť. A môže byť predaný iba pozemok, ktorý vlastne je 

ohraničený vašim pozemkom. Mňa sa nepýtali, či vy chcete, 

to je magistrátna záležitosť. Magistrát sa ma opýtal, či 

súhlasím alebo nesúhlasím. Povedali sme, že súhlasíme za 

takýchto podmienok. A môžete ma kolegovia, aj z dopravy, aj 

z majetkového oddelenia opraviť, či to bolo nejako inak. 

Nemám tu ten materiál, ja som nevedela že prídete.  

 

     Čiže to znamená, ja som nehovorila že som s vami 

rokovala, ja vás vidím prvý raz. A nerokovalo som ani 

s pánom Janíkom, nič.  Mne cesto poslalo žiadosť 

o stanovisko. My sme sa vyjadrili. Boli sme na mieste, 
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pozreli sme katastrálnu mapu. A vy čo hovoríte, že prechod,  

zabraňujeme cestu, to v žiadnom prípade nie. Ja som 

povedala, že nesúhlasím s predajom celej tej parcely. 

Jedine geometrákom odčleniť, aby bola prechodná cesta. 

A predať pozemok iba ktorý vlastne my nemôžeme zaberať, 

lebo susedí s vaším. Čiže tá cesta je takto široká a vy 

máte takýto cípik. Čiže jedine že v podstate vy by ste 

nejakým spôsobom darovali mestu ten cípik, aby tá cesta 

zostala taká široká aká je. 

 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k 

     No, však ide o to, že vy ste napísali do toho 

stanoviska, že tam sa zachová len 2 metrový chodník. Je tam 

cesta, ktorú využívajú obyvatelia danej lokality. 

 

 

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

     A súhlasíte vy s tým, aby chodili cez váš pozemok 

obyvatelia? 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Zatiaľ som to neriešil, ale som nahnevaný keď 

v postate mesto predáva mestský majetok s tým, že funkcie  

mesta presúva na súkromných občanov. Toto je to, čo 

v podstate mi na tomto všetkom vadí. Že mesto a mestská 

časť, vy ste povedali, nech cesta ide cez súkromný pozemok, 

my si podržíme ešte chodník a zvyšok predáme súkromnému 

žiadateľovi. 

 

 

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

     Ja sa vám teraz takto nebudem k tomu vyjadrovať, ja 

nebudem tu s vami takto o tomto komunikovať. Pani Mgr. 

Kováčová sa k tomuto vyjadrí. Ja som nepovedala, aby; tá 
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cesta už dlhé roky ide cez váš pozemok. Mali ste sa obrátiť 

na hlavné mesto a povedať, že tá cesta tadiaľ nemôže ísť. 

Ja to prvýkrát toto počujem a vlastne my sme sa toto 

dozvedeli až z tej žiadosti. 

 

     Ale ja poprosím ešte o reakciu pani Mgr. Kováčovú, ona 

si bude možno lepšie pamätať. Lebo ozaj, vy ste ma 

zaskočili tým, ja iba čo si pamätám, možno to ani nie je 

dobré.  

 

 

Mgr. M. K o v á č o v á, referát majetkový a geodetických 

informácií: 

     Takto: Pán Baránik, vy keď ste nadobudli ten pozemok 

od pani Špačkovej, lebo jej bol vydaný ten pozemok, neviem 

či v rámci reštitúcii, tým pádom tam nemohla zostať tá 

cesta zachovaná tak ako je doteraz pre autá. A preto sme sa 

rozhodli, že odčleníme vedľa vášho pozemku, vášho pozemku 

sme sa vôbec nedotkli. Dali sme odčleniť 2,5 metrový pás 

vedľa vášho pozemku až do Líščieho údolia. A ten zbytok sme 

súhlasili, aby sa predal pánovi Janíkovi. Je to pozemok, 

ktorý je prakticky priľahlý k pozemku, má ho v užívaní na 

základe nájomnej zmluvy už vyše 10 rokov. Pretože my 

nemôžeme nechať zachovanú cestu tak ako je teraz cez váš 

pozemok.  

 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Ale prečo? Ja ho ponúkam mestu. 

 

 

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

     Počkajte: Ešte sa chcem spýtať. Oni ten pozemok, to 

mala pani Špačková, vy ste od nej kúpili alebo ste jej 

pomohli vybaviť tú reštitúciu? 
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OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Ja som od nej kúpil ten pozemok.  

 

Mgr. M. K o v á č o v á : 

     Lebo tam nebol ani list vlastníctva a potom sa to 

usporiadalo. 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k 

     Cca 3 roky dozadu.  

 

 

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

     No, ale cesta tam bola, tam nebol list vlastníctva, 

keď ste to kupoval. Vy ste to vybavili.  

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Bol tam list vlastníctva. Samozrejme, že tam bol list 

vlastníctva. 

 

 

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

     Aj na tú cestu?    

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Ide o to, že prečo rezignujete na tú cestu, ktorú 

obyvatelia využívajú? Veď ja ponúkam mestu; zameňme. 

 

 

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

 Za čo ju ponúkate? 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k 

     Za zámenu. Veď ten vedľajší pozemok, ktorý chcete dať 

pánovi Janíkovi.  
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     Ja len hovorím, nerezignujte na cestu, aby ste predali 

súkromnému žiadateľovi.. 

 

 

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

     Nerezignujeme. Viete čo, vy ste si povedali svoje 

stanovisko, nebudeme ďalej takto, lebo to je veľmi zložité. 

Ani vám nebudem teraz odpovedať, lebo nepamätám si presne 

celú situáciu. Iba si pamätám, pán Janík si chcel odkúpiť 

celý pozemok. Ja som povedala: V žiadnom prípade, odčleniť 

geometrickým, zachovať cestu. A nakoľko sú tam súkromné 

vlastníctva, tak natoľko môžeme tú cestu spraviť iba takto. 

Do vášho pozemku sme vôbec nezasahovali.  

     Nech sa páči, pani Mgr. Kováčová ešte. 

 

 

Mgr. M. K o v á č o v á :  

     Pán Baránik, teraz pokiaľ si dobre pamätám, dal taký 

návrh, že vedľa pána Feketého, teda medzi pozemkom pána 

Feketého a Janíka sa vytvorí tá komunikácia 3,5 metra a ten 

zbytok po Janíka chce zameniť s pozemkom pod parkoviskom 

nižšie dole. Ale ten pozemok je ešte pani Špačkovej. Vy nie 

ste tam vlastník, tak nemôžete ponúkať pozemok. ktorý vám 

zatiaľ nepatrí. 

 

OBČAN: dr. S.  B a r á n i k 

     Ale ja sa snažím; 

 

 

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

     Dobre, stačí. Pán Baránik, nemáte slovo. Ja vás 

poprosím s faktickou pán poslanec Šíbl, lebo vy môžete sa 

na začiatku vyjadriť a podľa mňa je tu taký trošku zmätok. 

Podľa mňa to treba najprv sa pozrieť, sadnúť si. Vy ste 

mohli kľudne prísť, objednať sa, a potom ste mohli prísť na 
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zastupiteľstvo. Lebo teraz je tu také trošičku chaotické. 

A podľa mňa ani nehovoríte prsne, my sme nerezignovali na 

žiadnu cestu. Ja som nesúhlasila s predajom. 

     Pán poslanec Žiačik s faktickou.  

     Nemáte slovo.   

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Je to problém, ktorý sa rieši na 

úrovni úradu, a starostky, a mesta. My sme o ňom neboli 

informovaní ani sme nemali túto informáciu. Možno pre 

upokojenie situácie, pretože tu bola jednoznačná otázka od 

pána Bendíka, že teda ste ochotná zmeniť to súhlasné 

stanovisko a ani vy nie ste úplne presne teraz, keďže 

nemáme ten materiál v ruke, presne informovaná úplne 

o detailoch toho celého; aspoň si to dovolím tvrdiť, takto 

to ja vidím.  

      

     Čiže ja navrhujem, a dovolím si vás požiadať ako 

starostku, že či by ste nezvážili, aby sa na toto spracoval 

samostatný materiál, s ktorým by sme mohli byť oboznámení.  

 

     Veď nič sa nestane, keď sa toto posunie o 3 mesiace, 

aby sme poznali tú skutočnú situáciu, aby sme sa s ňou 

mohli naozaj oboznámiť nielen na úrovni pani Kováčovej, vás 

a pána Janíka. Ale možno, aby sme ju poznali ako všeobecne. 

A potom k tomu, aj tak je to vaša právomoc, dať súhlasné 

stanovisko, alebo nesúhlasné. Ale po tomto prerokovaní 

celého materiálu na septembrovom zastupiteľstve mať taký 

ako jednoznačný názor; či už je ten názor váš, neviem či je 

správny, lebo naozaj neviem o čo sa jedná.  

 

     Ale proste ja by som si dovolil vás požiadať, pani 

starostka, pozastaviť vydávanie tohto súhlasného stanovisko 

a vypracovať pánom prednostom materiál, ktorý presne popíše 
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tú situáciu s geometrickým plánom, s možnosťami riešenia 

a neslovičkáriť s tým, že či sme sa vzdali alebo nevzdali, 

lebo nepoznám naozaj tú reálnu situáciu na tom danom 

mieste.  

     Čiže ja by som takto si vás dovolil požiadať, pani 

starostka, či by ste takto nezvážili svoje ďalšie konanie. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

     Takto: Je to výslovné právo magistrátu. Ja som druhú 

žiadosť, opravte ma, o stanovisko magistrátu nedostala. Vy 

hovoríte to, že na magistráte sa stalo to, že vy ste sa 

prihlásili. Magistrát, toto sa mi páči keď zistil že ešte 

niekto má iný záujem, to zastavil. A pravdepodobne 

magistrát ma v nejakom období požiada o nové stanovisko, 

kde vysvetlí nové informácie, ktoré vznikli v tomto, 

a potom sa vyjadrím. Ja teraz vôbec neviem vyjadriť.  

 

     Ja som sa vyjadrovala k tomu, o čom som bola 

požiadaná. Nesúhlasila som, lebo pán Janík chcel kúpiť celú 

cestu. V žiadnom prípade som nesúhlasila. Ja som povedala, 

nie, odčleniť. Tam sme zistili, že je vaše, pani Kováčová 

tu robí dlhé roky, čiže vie, že pani Špačkovej to niekto 

vybavil v rámci reštitúcií, vy ste sa k tomu dostali, teda 

odkúpili ste to, a takýmto spôsobom. 

     Pozerali sme sa na to parkovisko, ktoré chcete vy 

zameniť, nie je vaše. Je vaše? 

 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Áno, je.  

 

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

     Ale na liste vlastníctva ešte nie je.  
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OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Však môžem doložiť pani Mgr. Kováčovej list 

vlastníctva.  

 

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

     Lebo my sme pozerali. 

 

OBČAN dr. S. B a r á n i k  

     Tu ide o to, že ja som s pani magistrou telefonoval 

a povedala mi do telefónu, že vy ste už stanovisko vydali 

a nemáte dôvod to meniť. Že pán Janík užíva 10 rokov ten 

pozemok na základe nájomnej zmluvy a takže vy to chcete dať 

jemu. Takže kvôli tomu sem vlastne prišiel, aby som 

upozornil že je tu nejaký problém, ktorý naráža na verejný 

záujem existencie tej cesty. 

 

 

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

     A vy požiadajte magistrát, že chcete, aj vy máte o to 

záujem. Magistrátu predložte celý materiál čo chcete 

a magistrát ho spracuje a požiada mňa, nakoľko povie: Sú 

tam nejaké nové skutočností, tak vás žiadame 

o prehodnotenie vášho zámeru. A my potom keď uvidíme kde 

parkovisko, ako parkovisko a podľa toho sa k tomu 

vyjadríme.  

 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Toto sa stalo. Tú žiadosť som dal a magistrát vám 

teraz niekedy v týchto dňoch odosiela žiadosť. 

 

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

     Ale nemám ju ešte. 

      

OBČAN: dr. S. B a r á n i k   
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     Že či chcete alebo nechcete tú cestu. 

 

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

 Ja sa nemôžem vyjadriť, ja neviem čo mi magistrát 

pošle. 

     Vy teraz odo mňa chcete, aby som sa vyjadrila 

k niečomu, čo ešte mi neprišlo, keď ešte vôbec tieto 

informácie nemám. Neviem vám teraz povedať. A nikto z tých 

ľudí by sa k tomu nevyjadroval, keď vlastne nevie čo mi 

magistrát pošle.  

 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Jedine to o čom som vás chcel poprosiť je to, že keď 

budete písať to stanovisko, aby sme to predtým nejakým 

spôsobom prejednali, aby bola zachovaná tá cesta a prípadne 

aby ste zvážili odporučacie stanovisko k tomu, aby tá cesta 

tam mohla ostať. 

 

 

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

     Cesta; v každom prípade moje stanovisko bolo, aby tá 

cesta bola zachovaná.  

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Bol tam len chodník v tom predchádzajúcom stanovisku. 

 

 

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

     A to v každom prípade. Áno, lebo je to váš pozemok 

a my nemôžeme zasahovať do súkromných. Pozrieme, vy keď 

chcete tam parkovisko, ktoré chcete zlikvidovať, tak to ja 

neviem. A zároveň stále budem súhlasiť s tým, aby tam bola 

tá súťaž. Aby nakoniec ten pozemok, ktorý vám sa vymení 

neviem či to je 1 : 1, neviem sa teraz k tomu vyjadriť, 
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lebo vy mi tu dávate otázky k niečomu čo som ja ešte 

nevidela. 

 Pán poslanec Bendík s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Nie som si úplne istý, či by ste naozaj nemali 

pozastaviť svoje súhlasné stanovisko, pretože ak vám 

magistrát nepošle výzvu na prehodnotenie stanoviska a pôjde 

materiál v zastupiteľstve na meste, tak stále bude platiť 

vaše súhlasné stanovisko. To znamená, možno že naozaj by 

bolo dobré pozastaviť alebo dať zatiaľ nesúhlasné, alebo 

akým spôsobom. Lebo stále platí to súhlasné stanovisko. 

A 25. 6. je mestské zastupiteľstvo, čo je v podstate za 

rohom. 

 

 

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

     Ďakujem. K tomu návrhu, ktorý mi prišiel som sa 

vyjadrila tak a za tým si stojím. Keď príde nový návrh, 

ktorý je úplne iný, tak sa zasa vyjadrím.  

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Máte novú informáciu. 

 

 

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

     Ale ja čakám na ten návrh a určite sa k nemu vyjadrím.  

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Môžete zaujať stanovisko aj bez toho. 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     Je pravda, čo hovorí pán Žiačik, že ja keď nevydám do 

mesiaca stanovisko, pokladá sa za kladné, čiže nemôžem 

čakať do septembra. Čiže my sa k tomu vždy vyjadrujeme 

svojim spôsobom ako najlepšie uznáme a komunikujeme tam aj 

s ľuďmi. 

     Pán poslanec Martinický s riadnym príspevkom. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja by som chcel upozorniť na to; 

 

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

     Prosím vás, trošičku tichšie. 

 

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

     Buď sme tu na to, aby sme sa o niečom len tak 

porozprávali; otázka je, či na to máme čas. Alebo na to, 

aby sme niečo vyriešili. Na to, aby sme tento problém 

vyriešili rozhodne nemáme informácie. Tu proste vidíme, že 

ani pani starostka z toho čo hovorí nemá nejakú informáciu, 

to znamená nemá zmysel aby sme s tak veľkým nedostatkom 

informácií o tom proste rozhodovali.  

 

     Základnou informáciou čo k takému niečomu je treba, 

aby sme mali na papieri nejakú snímku v primeranej mierke 

z katastrálnej mapy, kde je všetko proste vyznačené, aby 

sme primeraným spôsobom o tom vedeli.  

 

     Čiže v tomto zmysle navrhujem, neviem či sa to 

zrealizuje bez uznesenia, či sa dá proste na to spoľahnúť, 

alebo či je treba uznesenie asi v takom zmysle, pozastaviť 

vydávanie rozhodnutia a predložiť návrh taký, aby bola 

v každom prípade zachovaná verejnosti slúžiaca verejná 

komunikácia. Pripraviť podklady, spracovať návrh pre 
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miestne zastupiteľstvo. To je jeden akt voči miestnemu 

zastupiteľstvu.    

 

     A druhý voči mestu, aby pani starostka zmenila alebo 

zastavila toto rozhodnutie v tom zmysle, aby tak ako bolo 

na začiatku naznačené sa nekonalo, lebo to môže slúžiť buď 

k zastaveniu, zlikvidovaniu verejnej komunikácie, alebo 

k nejakým iným problémom. Lebo naozaj je fakt, že nie je 

prípustné, aby sme my nútili niekoho zachovať na vlastnej 

parcele verejnú komunikáciu a proste druhému dávali 

k dispozícii ďalšie parcely.  

     Takže ja by som na záver chcel teraz vedieť, či k tomu 

treba nejaké uznesenie alebo či existuje nejaká proste 

záruka, že sa v tomto zmysle bude konať. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

     Ďakujem. Pokúsim sa naozaj len krátko. Ako dobre, že 

pán doktor prišiel a upozornil nás na tie problémy, i keď 

ja som mu písal do e-mailu, že nie priamo toto 

zastupiteľstvo má kompetenciu nejakým spôsobom toto 

vyriešiť, ale je to verejný priestor tak treba o tom 

vedieť. Ja si myslím, že je tu trošku taká hra na horúci 

zemiak, že mesto teraz píše na mestskú časť ale žiaľ tá 

realita.  

     Viete na koľko súkromných pozemkoch sú verejné 

komunikácie v meste? Tých prípadov sú tisíce. 

     Magistrát sa bráni tomu, zámenám, atď. Takže toto čo 

povedal P. Martinický, žiaľ, aj keď je to z hľadiska ako 

nejakého prístupu ochrany súkromného vlastníctva ako pre 
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nás filozoficky neprijateľné, ale skutkovo to naozaj tak 

prebieha a magistrát nezamieňa pod cestami pozemky; ja si 

myslím, že takto to skončí, žiaľ.    

 

     A jediné čo sa dá, že ak magistrát sa teraz bude 

pýtať: Chce mestská časť komunikáciu? Ak by sme my 

povedali, že ju nechceme, tak vy si ju môžete oplotiť 

a niečo s ňou urobiť. Ale, ak príde stanovisko, že sa chce, 

tak aj vám nikto to nebude zamieňať; žiaľ to je taká prax; 

aby sme si povedali pravdu.   

 

 

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

     Ďakujem. Pán Záhradník má pravdu, tu by prišlo 

k precedensu, keby všetky cesty jednotky, dvojky, trojky, 

štvorky ktoré sú postavené na súkromných pozemkoch a keby 

magistrát dal jeden tento pozemok, tak sa otvorí veľký 

problém s cestami. Takže ja si myslím, že magistrát takéto 

veci zamieňať nikdy nebude. A ešte jedna vec, ktorú my 

stále riešime: Cesta je naša a pozemok je váš. Čiže 

v podstate tam je ešte aj takýto problém, ktorý je taký 

veľmi zložitý.  

 

     Ale hovorím, ja sa divím, že vy ste neprišli, 

neoslovili, mohli sme sa rozprávať takýmto spôsobom. Neviem 

ako toto chcete aby som ja z e-mailu, tak zastupiteľstvo mi 

dá teraz súhlas aby som zmenila; nerozumiem čo teraz chcete 

presne. Lebo ste prišli s takou informáciou, ktorú; ja by 

som už aj ukončila, pretože ja sa k tomu neviem vyjadriť. 

Nevidím ten materiál a nebudem sa teraz k tomu vyjadrovať. 

Neviem, či sa vy chcete vyjadrovať. 

      Pán poslanec Kapusta, s faktickou. 

 

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

     Ďakujem pekne.  
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     Akurát by ste mohli žiadať náhradu za vecné bremeno, 

za to že na vašom pozemku je verejná komunikácia.  

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

     Alebo nájom. 

 

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

     Nájom alebo vecné bremeno je to isté. 

 

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

     Toto všetko robí magistrát. To nie je na našej pôde, 

čiže ste na zlej adrese.  

 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k 

     Cesta je vaša, to je to. Áno, pán JUDr. Záhradník to 

povedal, že nezamieňa väčšinou magistrát, ale keď sú vedľa 

seba dva pozemky, tak je logické aby magistrát alebo 

mestská časť nemusel platiť nájom za užívanie vedľajšieho 

pozemku, tak predsa; 

 

 

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

     Ja vás poprosím, ja potrebujem najprv všetky písomné 

veci, aby sme si mohli ich pozrieť, a potom sa budem 

vyjadrovať. Teraz zbytočne budeme sa o tom baviť. Ja 

neviem, či vy tomu rozumiete, ja starej verzii rozumiem. 

Novú verziu, toto čo tu hovoríte ústne, neviem. Magistrát 

ma zatiaľ neoslovil. A keď ma osloví, potom môžeme 

konzultovať.  

 

     Vy si zájdite za pani Mgr. Kováčovou, ona vám odpovie. 

Vy si poviete všetky vaše veci, dohodnite sa telefonicky, 

lebo vidíte tuto keď rozprávate. Ona pripraví materiál 

ktorý povie; k tomu sa vyjadruje zeleň, doprava, všetci 
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títo. Pokiaľ ja dám súhlasné stanovisko, tak až keď mi 

všetci dajú stanoviská čo si o tom myslia. Ideme na tvár 

miesta sa pozrieť. Čiže ja som dala nesúhlasné stanovisko 

s predajom cesty. A potom sme zistili, že tam máte cípik,  

tak som povedala: Dobre, zmenšíme trošku cestu a tento 

dáme. To už som ale vysvetľovala. 

     A pán poslanec Martinický, s faktickou. 

     A potom už ukončíme diskusiu k tomuto bodu, lebo stále 

sa dokolečka točíme. 

 

 

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

     Ďakujem. Aj keď kolega Záhradník povedal, že nie je 

zvykom takto riešiť bežne tie cesty výmenami, ale pokiaľ 

máme na susednej parcele, proste susednú parcelu našu a je 

riziko, možnosť že budeme;    

 

 

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

     Pán poslanec, nie je naša, je to magistrátne. Ja by 

som, to teraz ozaj neriešme, lebo vy vôbec neviete o akú 

parcelu ide, kde to je a teraz sa vyjadrujeme. Nevyjadrujte 

sa k tomu.  

 

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

     Môžem dopovedať vetu? 

 

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

     Môžete. 

 

 

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

     Myslím si, že môže byť ekonomicky výhodnejšie vymeniť 

pozemok za pozemok pod cestou s niekým, ako druhú parcelu 
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niekomu predať a potom za ten pozemok pod tou cestou  

platiť nájomné. To som len chcel povedať. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

     No, zdá sa nám a ja myslím, že by bolo logické 

a správne, keby takto sa usporiadali tie vlastnícke vzťahy. 

Lebo zhodou okolností tu povedzme by sa to dalo urobiť, len 

žiaľ, tá prax a magistrát neurobí, podľa mojej mienky 

precedens. Neurobí, lebo to je koniec mesta. On využíva 

v tomto, žiaľ magistrát, tú svoju mocenskú pozíciu, že vy 

nemôžete ohradiť verejnú komunikáciu, aj keď je na vašom 

pozemku. Proste to je fakt. Magistrát by vás mohol 

vyvlastňovať za primeranú náhradu, ale to by boli obrovské 

náklady, takže to tiež neurobí. A môže, žiaľ, susednú 

parcelu normálne komerčne predať, čo asi hodlajú urobiť 

a vám zostane len možnosť sa o ňu uchádzať, ale len 

súťažou. Takže toto si asi treba, aby sme si objasnili. 

I keď súhlasím s vami, že tak by to bolo spravodlivé, ale 

z takého praktického dôvodu sa obávam, že sa to nepodarí 

zrealizovať. Ale držím vám palce, samozrejme. 

 

OBČAN: dr. S. B a r á n i k  

      Vyhovárajú sa; 

 

 

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

     Nemáte slovo. Pán dr. Baránik, vy ste mali 5  minút. 

Nehnevajte sa, my tu máme Rokovací poriadok, potom môžete 

odkomunikovať. 
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     Ja ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

     Nemáme žiadny návrh na uznesenie. 

     A postupujeme potom k ďalšiemu bodu, a tým je bod č. 

12.    

     Pán dr. Baránik, vy sa môžete potom spojiť s Mgr. 

Kováčovou a povysvetľovať svoje veci. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny DLHÉ DIELY 

6 – východ 

 

 

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 tento materiál sa týka schválenia 

Zadania Územného plánu zóny  Dlhé Diely 6 – východ. Je to 

vlastne súčasť celého procesu, aby sme zmenili územný plán 

na Dlhých Dieloch 6. Okresný úrad, odbor výstavby, bývalý 

Krajský stavebný úrad vyslovil súhlas s týmto. Ešte s týmto 

návrhom Zadania musí súhlasiť miestne zastupiteľstvo 

a následne sa bude pristupovať k ďalším etapám, a to je 

spracovanie návrhu Územného plánu zóny.  

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

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

     Návrh uznesenia podľa predloženého návrhu: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

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

súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava – odbor 

výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného plánovania  

k „Zadaniu územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 – výchov, 

október 2013 (list č. V/2014/00268-2/HOM zo dňa 7. 5. 

2014), ktoré Mestská časť Bratislava – Karlova Ves obdržala 

dňa 13. 5. 2014. 

 

     po B. s c h v a ľ u j e  

Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej 

politiky - oddelenie územného plánovania odsúhlasené 

„Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 – východ, október 

2013“. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:      13 poslancov. 

     Za:            13 

     Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.  

     Ďalším bodom programu je bod číslo 13. 

 

 

BOD 13: 

Žiadosť spoločnosti BAT, a.s., o schválenie investície – 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     Ďakujem. K tejto spoločnosti BAT sme sa vlastne 

vyjadrovali už ráno. Spoločnosť BAT vo februári 2014 

poslala žiadosť na mestskú časť  so schválením investície 

vybudovanie meracích modulov, prípadne 3 výmeničkových 

odovzdávacích staníc tepla.  

 

     A vzhľadom k tomu, že táto komisia, ktorá bola 

zriadená uznesením miestneho zastupiteľstva už tretíkrát po 

sebe nebola uznášaniaschopná, tak na návrh pána poslanca 

Zajaca predkladáme tento návrh do miestneho zastupiteľstva, 

aby sa miestne zastupiteľstvo k tomuto vyjadrilo.  

 

     Pokiaľ by táto investícia bola schválená zo strany 

miestneho zastupiteľstva, tak samotné financovanie tejto 

investície by sa vykonávalo započítaním. Mestská časť má 

v zmysle dodatku ku koncesnej zmluve právo na ročný nájom, 

„nájom sekundárov“.  

 

     A za druhé má právo na odplatu, ktorá je 1/15 

nepreinvestovanej sumy, ktorú mala BAT preinvestovať v roku 

2008–2013. To znamená, pokiaľ by bola táto investícia 

schválená, tak v tom prípade by sme my nič priamo 

neplatili, ale by nám nedošli tieto dodatočné finančné 

prostriedky.  

To je z mojej strany všetko.   

 

 

Zástupca starostky Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem pánovi prednostovi a teraz otváram diskusiu 

k tomuto bodu.  



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

244 

     Pán poslanec Zajac, nech sa páči máte slovo s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     No, ja by som len chcel povedať, že my sme sa 

opakovane stretli, táto komisia, ktorá bola k tejto istej 

téme, aj keď teda možno že sa nám tie investičné návrhy 

pridávali. Že najprv sme hovorili o jednom investičnom 

návrhu, potom sme už v konečnom dôsledku hovorili o treťom 

investičnom návrhu. A možno aj to bol dôvod, prečo 

kolegovia už ako keby; no, ale myslím si že každý má na to 

dôvod ako prečo tam nebol. A my sme sa na tejto komisii aj 

hlasovaním na prvej, a myslím si aj na druhej, keď sme 

o tomto probléme hovorili jednoznačne, aj sme hlasovali, 

ten zápis určite máme čo sme posielali.  

 

     My sme teda sa jednoznačne vyjadrili v tom zmysle, že 

neodporúčame alebo že teda nesúhlasíme s tým, aby mestská 

časť tieto náklady, ktoré Bratislavská teplárenská od nás 

ponúka, aby to niesla na vlastných. Čiže o toto bola 

znížená tá suma, ktorú nám má BAT mala zaplatiť. Táto 

debata je odborná debata, a je to hlavne debata tom, či je 

to investícia alebo to investícia nie je.     

 

     Ja sa pokúsim ako nie investičník zhrnúť prečo ja som 

hlasoval, aby sme do toho nešli. Lebo si myslím, že táto 

investícia z toho účtovníctva sa odpočítava 14 rokov, táto 

vec by sa odpočítavala 2, minimálne 4 roky, čiže patrí to 

medzi nie investičné náklady.  

 

     Takže nerozumiem tomu, prečo my by sme mali túto 

investíciu realizovať, alebo toto platiť z peňazí ktoré 

boli venované investíciám do našej siete. Dá sa to proste 

vložiť, môže si to BAT, ktorá má povinnosť to urobiť keď je 
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o to požiadaná, môže si to započítať a môže si to dať do 

nákladov a za 4 roky je to odpísané. Nie je to predmetom 

toho z čoho vlastne vznikol ten prebytok, ktorý sme vlastne 

pri tom dodatku žiadali späť.  

     Takže toto bol môj dôvod, prečo som hlasoval proti, 

a budem aj dnes hlasovať proti. 

 

      A ako bod B by som navrhoval ukončenie, zastavenie 

komisie, ktorú sme založili naozaj s úmyslom aby tá komisia 

fungovala do doby, pokiaľ nebude podpísaný dodatok k zmluve 

medzi BAT a mestskou časťou. Skutočne sme mysleli v prvom 

rade sme mysleli na to, aby sa vyriešil ten problém, celý 

balík problémov okolo toho dodatku a vyriešenia toho, že 

BAT mala v prvých piatich rokoch niečo investovať. Bolo to 

súčasťou zmluvy, neprebehlo tam všetko tak ako to malo. 

V podstate vznikla nejaká nepreinvestovaná čiastka a našou 

úlohou bolo dohodnúť s tou BAT-kou čo sa stane s tou 

nepreinvestovanou čistkou. Táto dohoda je našťastie 

odzrkadlená v dodatku zmluvy.  

 

     Takže ja som ako člen tejto komisie spokojný, aj keď 

sme možno mohli o tom hovoriť na zastupiteľstve, lebo vieme 

že to tu bolo chvíľu rušné. Ale nakoniec po prečítaní tej 

zmluvy je to presne tak, ako sa komisia dohodla. A ja 

nemyslím si, že by sme mali pokračovať.  

 

     My sme v tom návrhu uznesenia hovorili aj o tom, že 

mestská časť by si mala zriadiť nejakú komisiu, ktorá by 

rozumela trochu tomuto biznisu alebo tejto problematike. 

Ktorá by potom skutočne mala tak ako tu niektorí kolegovia 

počas našej rozpravy hovorili a zvážili s väčšou 

odbornosťou o tom, či je to investícia, nie je to 

investícia.  

     Lebo ten dodatok hovorí, že každú takú investíciu má 

BAT predložiť pred poslancov, alebo pred mestskú časť 
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a mestská časť ju má odobriť alebo nemá odobriť. A toto by 

malo nejako fungovať.  

 

     Ale viem si predstaviť, že tam budú väčší odborníci, 

ako som ja alebo ako sú tam aj iní kolegovia. Takže podľa 

mňa účel komisie bol splnený a preto navrhujem ako B. túto 

komisiu zrušiť. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a :  

     Ďakujem pekne. Ja beriem inšpiráciu od jedného nášho 

kolegu, ktorý väčšinou trefne a v správnu chvíľu navrhne 

ukončenie debaty na túto tému, čiže ja dávam taký istý 

návrh, lebo si myslím že na túto tému sme mali povedaného 

už dosť a nevidím potrebu kolegom dávať ďalej „komenty“ 

jednotlivých ďalších názorov na tú istú vec, ktorú tu 

prejednávame pomerne dlho.  

     Takže poprosím, dávam návrh na ukončenie diskusie. 

Ďakujem. 

 

 

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

     Takto: Ešte predtým než dám hlasovať chcem vám 

povedať, že bol prihlásený do diskusie pán Peter Sedlák 

a pán poslanec Žiačik.  

     Takže dávam hlasovať, kto je za návrh pána poslanca 

Čupku, aby diskusia k tomuto bodu bola ukončená? 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 
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     Prítomní:        14 poslancov. 

     Za:              13 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        1 

     Takže návrh pána poslanca prešiel, diskusia je 

ukončená. 

 

     A teraz najprv dáme pána Petra Sedláka, takže nech sa 

páči. V zmysle Rokovacieho poriadku máte 5 minút. 

     Ahá, pardon, pardon, my musíme dať najprv hlasovať, 

zabudla som.  

     Kto súhlasí, aby pán Sedlák mohol vystúpiť v diskusii? 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       14 poslancov. 

     Za:             11 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       3 

     Nech sa páči, pán Sedlák máte slovo. 

 

 

OBČAN: Ing. Peter  S e d l á k  

     Ďakujem za slovo. Ľutujem, že sa budem opakovať, ale 

je zarážajúce ako zdôvodňovanie pánom prednostom, že táto 

komisia sa nezišla, pričom trebárs nepovie, že komisia bola 

určená na iné ako prejednávania a mala inú úlohu. 

A nepovie, že pokiaľ ide o ten jeden prípad, teda výmeničky 

na Nábělkovej, urobil odpoveď, neviem prečo to zahrnul, že 

snažíme sa na túto istú vec žiadať poslancov o nové 

stanovisko, keď už raz bolo obcou BAT-ke napísané, teda 

odmietavé.  

 

     Ja len chcem vám pripomenúť, páni poslanci, že 

v koncesnej zmluve sa hovorí, že BAT predkladá pred 

začiatkom každého roku plán investícií. To nebolo zrušené, 
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na to vplyv dodatok nemá. A tieto investície ako to je 

treba predkladať po celú dobu platnosti koncesnej zmluvy.  

 

     Ďalej pripomínam to, že ten dodatok mal riešiť 

a neriešil, vlastne urobil ústupok BAT-ke. BAT-ka iné dve 

dôležité podmienky koncesnej zmluvy nesplnila. Bazírovalo 

sa v podstate len na splnení tej tretej výlučnej podmienky, 

a to bolo preinvestovanie. To preinvestovanie bolo dávané 

do obdobia 5 rokov, to nebolo len tak od brucha, to malo 

zmysel.  

 

     To čo tu tvrdí BAT-ka a zastáva, to bohužiaľ aj pán 

prednosta, je zavádzajúce.  

 

     Ten zákon jednoznačne hovorí to, že kedy už musí 

a nemôže odkladať namontovanie meračov. Ten zákon pripúšťal 

alebo presne rátal s tým, že tie merače mohol ten 

prevádzkovateľ namontovať kedykoľvek skôr, lebo  z 

pôvodného zákona vyplývalo, že to stejne musí to byť 

namontované všade.  

 

     To znamená, že BAT-ka v priebehu 5 rokov mohla 

kedykoľvek využiť tie peniaze, ktoré boli na to určené 

a tieto merače namontovať. Bolo to splnomocnené tvrdenie, 

že už sa všetci prihlásili. Ja by som sa opýtal pani, ktorá 

má na starosti školy, materské školy, kedy dávala obec 

žiadosť za naše objekty, ktoré odoberajú centrálne teplo, 

žiadosť o namontovanie meračov. Môže mi odpovedať?     

 

 

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

 Poprosím vás, vy máte 5 minút. Keď dokončíte, potom 

bude odpovedať. Neklaďte vy otázky. Vy teraz máte svoj  

príspevok. 
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OBČAN: Ing. P. S e d l á k  

      To je súčasť ako toho, kto overoval, že naša obec 

požiadala o merače? Ja viem o prípadoch, kde určite 

nepožiadala. A oni tvrdia, že všetci užívatelia požiadali. 

Jednoducho tvrdenie BAT-ky je klamlivé. 

 

     Ďalej chcem vás upozorniť na tie ceny ktoré boli 

a predtým za čo sa montovali merače. Zhruba to predstavuje 

menej ako polovicu. Ja vám dám zrovnanie, na tej Nábělkovej 

10 objektov, ktorým to chýba, a chcú za 70 000 korún. 

Predstavte si, že to ide len o merače a rozvod, ktorý treba 

urobiť to potrubie.  

 

     Ide len o merače, to je drobnosť z celkovej siete 

rozvodov 12 km. BAT-ka nám platí ročne za nájom týchto 

rozvodov 66 000. Porovnajte si 70 000 a ročný nájom týchto 

rozvodov je 66 000. Oni nás zdierajú, oni využívajú náš 

prostriedok tak, že by sa nám peniaze vrátili za 150 rokov. 

To je ostuda. Preto hovorím, že v žiadnom prípade! 

A nehovorme im do toho či investujú, to je ich starosť 

a vyplýva z mandátnej zmluvy. 

 

 

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

     Pán Sedlák, uplynul vám limit 5 minút. Takže veľmi 

pekne ďakujem za príspevok. 

     S ďalším riadnym príspevkom je prihlásený pán poslanec 

Žiačik. 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ja sa vzdávam svojho príspevku v prospech hlasovania. 

 

 

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

     Ďakujem. 
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     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Takže dávam návrh, dávam hlasovať, ja som teda 

predložil návrh na zmenu uznesenia, a to:  

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     neschvaľuje žiadosť Bratislavskej teplárenskej zo dňa 

19. 02. 2014 a zároveň ukončuje fungovanie komisie 

poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Karlova 

Ves zriadenej za účelom uzatvorenia dohody o dodatku ku 

koncesionárskej zmluve medzi mestskou časťou Karlova Ves 

a Bratislavskou teplárenskou.  

 

 

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

     Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:        15 poslancov.  

     Za:              11 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        4 

     To bol pozmeňujúci návrh, takže konštatujem, že tento 

návrh prešiel.  

     Čiže o inom hlasovať nebudeme. 

     Ďalším bodom je bod číslo 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Poprosím pána prednostu o krátky úvod.  

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

     Takže tento materiál sa predkladá na základe zákona 

o obecnom zriadení. Poprosím vás, aby ste sa vyjadrili 

k nemu hlasovaním. 

 

 

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

 Ďakujem. 

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o materiáli tak ako nám bol predložený: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     s c h v a ľ u j e  

miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves Ing. Janke Mahďákovej odmenu za 2. štvrťrok 2014 vo 

výške 1 662 Eur.  

 

 

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

     Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:              13 

     Uznesenie bolo prijaté. 

     Ďalším bodom programu je bod číslo 15. 
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BOD 15: 

Žiadosť o dotáciu Liga proti rakovine SR – klub Venuša 

v Bratislave, Brestová 6, Bratislava 

Projekt: Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám 

s nádorovým ochorením prsníka 

 

 

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

 Dávam slovo pánovi prednostovi. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Viac-menej bez úvodného slovo. Žiadajú 280,- 

Eur na projekt „Návrh do života psycho-sociálna pomoc ženám 

s nádorovým ochorením prsníka. 

 

 

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

 Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Je to 

Liga proti rakovine; takže pán prednosta už povedal.  

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať, keďže nebol pozmeňovací návrh, 

o materiáli tak ako nám bol predložený: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Liga proti rakovine SR – klub Venuša 

v Bratislave, Brestová 6, Bratislava na projekt: „Návrat do 

života – psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením 
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     v sume 280,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať.  

     Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:          13 poslancov. 

     Za:                10 

     Zdržal sa:          2 

     Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté, čiže Liga 

proti rakovine získa dotácia 280,- Eur. 

     Ďalším bodom programu je bod 16. 

 

 

 

BOD 16:   

Žiadosť o dotáciu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, 

o.z. Haanova 10, Bratislava.  

Projekt: Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti 

o nepočujúcich občanov mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves na rok 2014 

 

 

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

     Poprosím pána prednostu o úvodné slovo. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

     Takže Bratislavský spolok nepočujúcich požaduje od 

mestskej časti dotáciu 300,- Eur na projekt: Sociálno-

rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014“. To 

znamená, je to ročná dotácia. 

 

 

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

     Je tam zoznam a je to čisto iba pre obyvateľov, ktorí 

sú z Karlovej Vsi. 

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Návrhová komisia nedostala návrh na doplnenie a zmenu, 

dávame hlasovať o návrhu tak ako je predložený: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o.z. 

Haanova 10, Bratislava na projekt: Sociálno-rehabilitačný 

projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 

     v sume 300,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

255 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Prítomní:        13 poslancov. 

     Čiže sme uznášaniaschopní. 

     Za:               8 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        4 

     Nehlasoval:       1 

     Konštatujem, že uznesenie bolo schválené; 300,- Eur 

pre Bratislavský spolok nepočujúcich.  

     Ideme k bodu číslo 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Žiadosť o dotáciu Spojená škola internátna pre žiakov so 

zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava 

Projekt: Svrčia má talent 2014 

 

 

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

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko sme nedostali návrh na zmenu ani doplnenie, 

dávam hlasovať o návrh uznesenia tak ako bol predložený: 
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     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre: Spojená škola internátna pre žiakov so 

zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava na projekt: 

„Svrčia má talent 2014“ 

     v sume 300,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

  

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       14 poslancov. 

     Za:             11 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       2 

     Nehlasoval:      1 

     Schválili sme 300,- Eur pre Spojenú školu internátnu 

so zrakovým postihnutím. 

     Ďalším bodom programu je bod č. 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. 

Františka 18, Bratislava 

Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vchodu v RC 

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

     Tie náklady sú vyššie, ale Klbko sa spolupodieľa tým 

na opravu tohto sociálneho zariadenia toaliet.  

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nikoho nevidím prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko sme nedostali žiadny návrh na doplnenie alebo 

zmenu, dávam hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 

18, Bratislava na projekt: „Rekonštrukcia sociálneho 

zariadenia a vchodu v RC Klbko“ 

     v sume 700,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:              11 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        1 
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     Nehlasoval:       1 

     Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 

     Ďalšou žiadosťou je bod č. 19. 

      

 

BOD 19: 

Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. 

Františka 18, Bratislava 

Projekt: Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi 

 

 

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

     Je to vlastne celoročná aktivita. Ak budete niečo 

chcieť v podstate máte tu veľmi veľa; Koncert pre rodinu, 

MDD, Zvieratkovo, Lampiónový sprievod, Vianočný bazár, atď. 

Je to vlastne na celoročnú činnosť.  

     Takže, nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Prihlásil sa s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Dávam pozmeňovací návrh, a to v bode A. schváliť 

dotáciu v sume 1 000,- Eur vzhľadom na tie skutočnosti, 

ktoré sme tu už spomínali do obeda. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Ďalej je prihlásený pán poslanec Martinický s riadnym 

diskusným príspevkom.  

 

 

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

     Vzhľadom na to, že už raz sa nám tu stalo, že bolo 

výrazné zníženie a potom sme nedali nič, dávam pozmeňovací 
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návrh. Pokiaľ neprejde ten, na dotáciu 2 000,- Eur aj 

vzhľadom na to, že tých aktivít naozaj hodnotných je dosť 

čo robí Klbko.  

 

 

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

 Nevidím nikoho viac prihláseného. Pani Pástorovú 

prosím, aby si do voľných okienok písala a potom nás 

informovala, odpočítavala z tej sume, aby nám to vyšlo. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na 

uznesení v takom poradí, ako ich obdržala. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o návrhu, ktorý prišiel prvý od 

poslanca Šíbla, znížiť sumu na výšku 1 000,- Sk: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: OZ Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 

18, Bratislavy, na projekt: „Príležitostné aktivity pre 

rodiny s deťmi“ 

     v sume 1 000,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín:  15. 8. 2014. 

 

    

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 
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     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:          13 poslancov.  

     Za:                 9 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          2 

     Nehlasovali:        2 

     Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.. 

     Takže pre Klbko sme schválili 1 000,- Eur, o ďalšom 

návrhu nehlasujeme.   

     Ďalším bodom programu je bod číslo 20. 

      

 

 

BOD 20:  

Žiadosť o dotáciu Združenie kresťanských seniorov 

Slovenska, klub Bratislava – Karlova Ves, Janotova 6, 

Bratislava  

Projekt: Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra 

staršej generácie vyššou aktivitou svojich členov 

 

 

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

     Chcem iba povedať, že toto združenie je tu už dlhé 

roky a aktívne pracuje. Je to vlastne na aktivity celého 

roku 2014.  

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko nemáme žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie, 

dávam hlasovať o materiáli v takej podobe ako bol 

predložený: 
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     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Združenie kresťanských seniorov Slovenska, 

klub Bratislava – Karlova Ves, Janotova 6, Bratislava na 

projekt: „Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra 

staršej generácie vyššou aktivitou svojich členov“ 

     v sume: 770,- Eur 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:         13 poslancov. 

     Za:               10 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         3 

     Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté; 770,- Eur bolo 

schválených pre Združenie kresťanských seniorov. 

     Ďalším bodom programu je bod číslo 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Žiadosť o dotáciu MO Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Bratislava – Karlova Ves, Tilgnerova 7, Bratislava 

Projekt: Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi 

 



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

262 

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

     Je to najväčšia organizácia v Karlovej Vsi a je to 

takisto na celoročnú činnosť.       

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     Ja mám otázku, že či je k dispozícii nejaká 

informácia, koľko dôchodcov zastupuje jedno a druhé 

združenie, to ktoré sme odhlasovali a to ktoré ideme teraz 

hlasovať. V prípade, že je to zrovnateľný počet, tak potom 

dávam návrh na zmenu, aby aj suma bola rovnaká.          

 

 

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

     Nie je to zrovnateľný počet, lebo Združenie 

kresťanských seniorov Slovenska funguje tuná pri kostolíku 

a Jednota dôchodcov Slovenska je okolo 300, ak nie viac.  

To je výrazný rozdiel, Jednota.  

 

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

     Ďakujem. 

 

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

     Pán poslanec Šíbl.  

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem zmenu, zníženie dotácie na 600,- Eur. 

 

 

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

     Pán poslanec, môžete to zdôvodniť? Teraz som hovorila, 

že vlastne je neporovnateľný počet členov tohto; je to 

Jednota dôchodcov Slovenska, majú to na celoročnú činnosť.  
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Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Predpokladám, že do konca roka dôjde k systémovej 

zmene a bude možné to systémovo riešiť. Zatiaľ, ako sme 

počuli v debate k tomuto bodu na začiatku dnešného 

rokovania, systém nie je nastavený, tak aby sa išlo 

systémovo. Čiže myslím že subjektívne môže každý navrhovať 

čo uzná za vhodné. 

 

 

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

      Prečo zrovna pri tejto žiadosti?  

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Dávam to pri všetkých žiadostiach kde uznám za vhodné. 

 

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

     Kde on uzná za vhodné.  

 Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa 

Schinglerová. 

 

 

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

     Ja by som predsa len poprosila pána kolegu Šíbla, či 

by nebol taký dobrý a mohol urobiť takú jednu vec; predsa 

len týchto dôchodcov ešte zvážiť a dajme im tú tisícku. Je 

to na celoročnú činnosť. A keď ste povedali, že systémovo 

sa to zmení ku koncu roka, no v decembri keďže to je na 

celoročnú činnosť, asi to veľmi nepomôže. Buďte taký dobrý. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Pod Jednotou dôchodcov spieva Senioranka, reprezentujú 

našu mestskú časť. Neviem, v podstate ja si myslí, že keď 

ste si dôsledne a dôkladne pozreli všetky tieto žiadosti; 
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tak, nevadí, vyjadríme sa hlasovaním a uvidíme ako to bude. 

Keď pán kolega nemieni z tohto. 

     Tak nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu, nikoho 

nevidím viac prihláseného. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

      Dávam hlasovať o návrhu poslanca Šíbla. Je to návrh 

na zmenu, pričom zmena je v sume. Navrhuje podporu na 600,- 

Eur. 

 

 

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

     Poprosím vás, vyjadríte sa hlasovaním.       

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         13 poslancov.  

     Za:                3 

     Proti:             1 

     Zdržal sa:         8 

     Tento návrh neprešiel.  

     Hlasujeme o pôvodnom návrhu; poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o pôvodnom tak ako bol predložený, 

keďže už neprišiel iný pozmeňovací návrh alebo návrh na 

doplnenie. 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava – 

Karlova Ves, Tilgnerova 7, Bratislava na projekt: „Program 

aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi“ 
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     v sume: 1 000,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:       13 poslancov. 

     Za:             10 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       2 

     Nehlasoval:      1 

     Takže tento návrh bol prijatý.  

     Ďalším bodom programu je bod číslo 22. 

 

 

 

BOD 22: 

Žiadosť o dotáciu ZO Asociácie postihnutých chronickými 

chorobami v Bratislave, Púpavová č. 51, Bratislava 

Projekt: Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na 

pomoc zdravotne postihnutým členom 

 

 

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

     Táto asociácia je tu tiež, dlhé roky funguje. Už 

z názvu vyplýva, že sú to zdravotne postihnutí občania, 

všetko z Karlovej Vsi a majú to na aktivity, hlavne na 

poukaz na cestovné zľavnené, kde idú na nejaký 
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rehabilitačný zájazd. Je to iba taká malá čiastka. Všetko 

sú vlastne ZŤP. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom sa prihlásil pán 

poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem zmenu, zníženie na 500,- Eur. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nikto iný nie je viac prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o návrhu poslanca Šíbla; návrh na zmenu 

v sume, navrhuje podporiť sumou 500,- Eur.  

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. schvaľuje  

dotáciu pre: ZO Asociácia postihnutých chronických 

chorobami v Bratislave, Púpavova 51, Bratislava na projekt:  

„Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na pomoc 

zdravotne postihnutým členom“ 

     v sume 500,- Eur 

 

     po B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     Poprosím vás, hlasujte.  

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         13 poslancov. 

     Za:                8 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         4 

     Nehlasoval:        1   

     Čiže bolo schválených 500,- Eur. 

     Ďalej máme bod číslo 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves, 

Botanická 59, Bratislava 

Projekt: Dovybavenie materiálu potrebného pre ďalšie 

aktivity pre verejnosť 2014 

 

 

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

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Koník, 

zástupca. 

 

 

Zástupca starostky Ing. F. K o n í k : 

     Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, chcel by 

som vás poprosiť, aby ste hlasovali za pôvodný návrh, ktorý 

je uvedený v materiáli, takisto aj ten ďalší materiál. Ide 

o našu lodenicu, kde sú dva kluby, a to je klub vodných 

športov a klub vodného slalomu. A po vlaňajšej povodní ešte 

stále nie sú v takom stave, aby sa tam mohlo regulárne 

športovať. Potrebuje to nejaké investície. Samotní 

lodeničiari a teda členovia lodenice tam odviedli kus 

poriadnej roboty, mnoho brigádnických hodín. Investujú do 

toho veľa vlastných prostriedkov a keďže je to náš objekt, 
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o ktorý sa máme my starať ako obec, mestská časť, tak bolo 

by dobré, keby sme ich podporili. Lebo naozaj je to dobrá 

vec, tá zátoka každý deň keď je slušné počasie je plná 

ľudí. A chodia tam ľudia, ktorí ani nie sú členmi tej 

lodenice a prídu, teraz beží výcvik. Prídu, dajú im loď 

a je tam inštruktor, ktorý ich učí ako má s loďami narábať. 

Proste ja si myslím, že tá lodenica si zaslúži našu 

pozornosť a úctu tým, ktorí tam pracujú pre blaho 

verejnosti. Bol som svedkom toho, že tam prišli viacerí 

občania, ktorí jednoducho sa zaradili do kurzu a trénujú 

tam. Ďakujem.    

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko sme nedostali návrh na žiadnu zmenu ani 

doplnok, dávam hlasovať o materiáli ako bol predložený. 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Klub vodných športov Karlova Ves, Botanická 

59, Bratislava na projekt: „Dovybavenie materiálu 

potrebného pre ďalšie aktivity pre verejnosť 2014“ 

     v sume: 1 500,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:          13 poslancov. 

     Za:                10 

 Proti:              0 

     Zdržal sa:          0 

 Nehlasovali:        3 

     Dotácia vo výške 1 500,- Eur pre Klub vodných športov 

bola schválená.  

 

 

 

BOD 24: 

Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, Líščie  

údolie 33, Bratislava  

Projekt: Detský a mládežnícky vodácky klub 2014 

 

 

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

     Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

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

     Nakoľko sme nedostali návrh ani na zmenu, ani na 

doplnenie uznesenia, dávam hlasovať o materiáli tak ako bol 

nám predložený:  

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  s c h v a ľ u j e  
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dotáciu pre: Klub vodného slalomu Karlova Ves, Líščie 

údolie 33, Bratislava, na projekt: „Detský a mládežnícky 

vodácky klub 2014“ 

     v sume: 1 500,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        13 poslancov.  

     Za:               9 

 Proti:            0 

     Zdržal sa:        2 

     Nehlasovali:      2 

     Konštatujem že aj tento návrh bol schválený; 1 500.- 

Eur pre „Detský a mládežnícky vodácky klub 2014“. 

     Ďalším bodom je bod č. 25. 

           

 

BOD 25: 

Žiadosť o dotáciu Folklórny súbor Dolina, Molecova 2, 

Bratislava 

Projekt: Zakúpenie tanečnej obuvi 

 

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

     Tento súbor nás reprezentuje doma i v zahraničí 

a žiada o dotáciu 1 500,- Eur. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 
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Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem zníženie na 750,- Eur. 

 

 

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

     Viete koľko detí v tom súbore tancuje? 

     Nikto viacej nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

 Dávam hlasovať o návrhu na zmenu, ktorý predniesol pán 

poslanec Šíbl, znížiť sumu podpory na 750,- Eur.  

 

 

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

     Poprosím vás, hlasujte. 

     (Hlasovanie.)  

     Je nás 13, tak poprosím skrutátora aby ste opäť 

spravili prezentáciu; zápis poslancov ktorí sú tu.  

     Pán zástupca sa priznal že nehlasoval a ešte ďalší 

nehlasoval.  

     Tento návrh neprešiel.  

     Uznášaniaschopní sme, pretože sme zistili, že v sále 

dostatočný počet poslancov tu je.  

     Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 

pôvodný návrh. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o pôvodnom návrhu tak, ako nám bol 

predložený: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 
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     po A. s c h v a ľ u j e   

dotáciu pre: Folklórny súbor Dolina, Molecova 2, Bratislava 

na projekt: „Zakúpenie tanečnej obuvi“ 

     v sume: 1 500,- Eur 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:               9 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        3 

     Nehlasoval:       1 

     Čiže Doline sme schválili 1 500,- Eur na zakúpenie 

tanečnej obuvi.  

     Ďalšou žiadosťou je bod číslo 26. 

 

 

BOD 26: 

Žiadosť o dotáciu Spoločenstvo vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov Silván, Silvánska 1, Bratislava 

Projekt: Komplexná obnova schodov na Silvánskej ulici 

 

 

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

     Chcela by som vám k tejto dotácii možno trošku bližšie 

povedať; nakoľko tieto schody nemajú majiteľa, sú 

v dezolátnom stave, je tam aj nejaký súdny proces, tam 
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prebieha spor, takže mestská časť nemôže nakoľko to nie je 

jej majetok, Spoločenstvo Silván v podstate sa bojí, že 

keby tieto schody opravilo, že by v podstate mali potom 

nejaké súdne spory. Tak v podstate aj s našim právnym 

oddelením sme prišli k tomu, že keď požiadajú o dotáciu, 

v ktorej napíšu že žiadajú o opravu schodov, ktoré denno-

denne používajú ale nikomu nepatria, takže takýmto spôsobom 

by to išlo. 

 

     Preto ja by som možno ešte dala túto cenovú ponuku, aj 

pán Kapusta dal, keby sme schválili do zmluvy, že toto je 

maximálna cena a žiadame aby Spoločenstvo spravilo aspoň 4 

cenové ponuky. A táto cena je maximálna ktorá sa spravila, 

takýto prehľad pokiaľ bude táto cena. Lebo túto cenu oni 

odnekiaľ získali. Ale budeme žiadať aj v zmluve od nich 

aspoň 4 cenové ponuky a toto je maximálna hranica.       

     S faktickou, pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem za vysvetlenie. Ja som práve nechápal prečo tu 

je takáto žiadosť. Napriek tomu čo ste hovorili si myslím, 

že to je veľmi nesystémové, aby sme my z dotácií, ktoré 

dávame dôchodcom, deťom a ja neviem nejakým klubom, 

realizovali takúto činnosť.  

 

     Skôr si myslím, že je dôležité, aby sa to doriešilo do 

konca, aby tieto schody získala mestská časť, pokiaľ je to 

nevysporiadané, aby sme sa tým zaoberali a aby sme to 

zrekonštruovali proste iným spôsobom. Myslím si, že takýto 

krok by znamenal, že do budúcnosti tu môžu všetci žiadať 

v takýchto veciach o dotáciu. A dotácie, ktoré sú určené na 

podporu nejakej občianskej spoločnosti sa minú na opravy, 

ktoré má mestská časť nejakým iným spôsobom financovať.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Pán poslanec, úplne s vami súhlasím. Len jediný 

problém je tam ten súdny spor o 100 000 Eur. My keď ich 

opravíme z riadneho rozpočtu, tým sa k ním priznáme a tým 

deklarujeme nejaký vzťah k tým schodom. A myslím si, že 

čakajú iba na to. Čiže nejakým spôsobom; ako toto je taký 

zvláštny stav. Čiže každý majetok buď niekomu patrí, on to 

opraví. Alebo patrí súkromnej osobe, fyzickej osobe, 

právnickej osobe alebo nám, a oni to opravia. My by sme 

chody opravili, ale tieto schody sú veľmi využívané, 

pretože je to cesta, ktoré sú medzi garážami a idú dolu. 

Jednoducho nevieme akým spôsobom by sme my to dokázali teda 

tento majetok keď sme ho nenadobudli, tak hneď je to na nás 

tento súdny spor. Zatiaľ sme na tom súde boli, deklarovali 

sme že schody nie sú naše, a to isté Spoločenstvo 

vlastníkov bolo na súde. Tam je ten problém, že oni 

požiadali a v tej žiadosti napísali, že schody nie sú 

ničie. Ale záleží im na tom, aby tí obyvatelia a deti do 

školy mohli tadiaľ chodiť.  

     S faktickou, pán poslanec Zajac. (Nie.) 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Keselý. (Vzdal 

sa.) 

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja mám jednu otázku, že či je to, na koho 

parcele, kto je vlastníkom parcely, na ktorej sa nachádzajú 

tieto schody? To je jedná otázka. 

 

     Druhá otázka, či sú to schody, ktoré vedú len k domu 

a využívajú ich len obyvatelia domu? Alebo či sú to nejaké 

schody, ktoré spájajú povedzme dve rôzne komunikácie, ktoré 

tvoria nejakú skratku? 
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     A pokiaľ ide o tento prípad, tak by som určite pri tej 

dotácii dal podmienku, že ich vlastník neuzavrie pre 

verejné používanie, ako sa to už v tejto mestskej časti 

niekoľko krát stalo. 

 

 

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

     Pán poslanec, na začiatku som povedala, nie je tu 

vlastník, jedna vec sú schody a druhá parcela. Nič nie je 

vysporiadané. Tie schody, to je to isté. Oni by ten súd 

vyhrali, keby to malo vlastníka. Niekedy to niekedy 

vysporiadané, je to medzi garážami, Silvánska obrovský dlhý 

barák a rovno medzi týmito schodami idú do školy, do škôlky 

a na električky. Čiže presne v strede toho baráku, čiže zo 

všetkých strán tam idú. A na tom je pochôdzna terasa. 

     Pán poslanec Čupka s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a :  

     Ďakujem pekne. Keďže máme takúto komplikovanú 

situáciu, ja si myslím, podľa tej informácie čo hovoríte, 

že tam je dlhý tiahly barák a zhodou okolností mi tam pár 

známych ľudí býva, ja si myslím, že tam ten počet ľudí je 

tak veľký, že keby sa zložili po 2 Eur, po 3 Eur, si 

vyriešia ten problém úplne hravo sami. A peniaze, ktoré tu 

máme určené na aktivity našich detí, pre seniorov by sa 

nemuseli takto minúť. Tu sa dokonca píše, že 700 obyvateľov 

je tam. Čiže keď tú sumu, neviem 1 800 Eur vydelíme 700, 

tak vyjde na jedného nie celé 3 Eur. V tomto súhlasím so S. 

Žiačikom, že tie peniaze by sme mali naozaj použiť na iné 

akcie. Ďakujem.  

 

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

     Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Žiačik. 
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Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Ja len na pána Čupku zareagujem, že asi nezažil bytovú 

schôdzu. 

     (Poznámka p. Čupku.) 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Zajac.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Ja zasa si naopak, hoci statočne nehlasujem v týchto 

veciach, ale myslím si, že ak je toto jediná cesta ako 

opraviť schody, kde sa dolámali nejakí ľudia a vieme, že sú 

to naozaj vzťahy do ktorých veľmi ťažko vstúpime. A ja 

viem, že tie schody sa hlási, že pomerne dlho sú v takom 

stave. A ak je vyhodnotenie také, že nikto iný alebo nie je 

iná cesta, pretože ak by sme to robili my tak by sme sa 

priznali a ktokoľvek. A ja sa chcem spýtať, a oni keď to 

opravia,  nepriznajú sa a nebudú sa s nimi súdiť potom? 

 

 

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

     Ešte takto: Oni v tej žiadosti deklarujú, oni by si to 

aj opravili z tých peňazí ktoré majú, oni si zatepľovali 

dom. Ale oni povedali, že nejdú do toho lebo sa boja, lebo 

ich už ten súd oslovil. Oni povedali, že to je 100 tisíc a 

je to vlastne nemysliteľné. Takže oni ani toto nechceli. 

Tak ja hovorím, ale takýmto spôsobom? Tak napísali tam, 

lebo všetci máme záujem, aby schody boli opravené. My sme 

opravili hneď vedľa jedny. Druhé, tie sú krásne, ktoré sú 

spravené, ale tieto jednoducho je tu ten problém.  

 

     Oni sa boja, že by zažalovali v tom príprave 

spoločenstvo. Lebo tým ak do toho investujú peniaze, súd si 
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vyžiada faktúry, súd vyžiada toto. Áno povedia, 

investovali, a oni žiadosť dali. My nie sme majiteľmi. Ale 

chodíme po tom, záleží nám to a nechceme aby to, preto 

žiadame mestskú časť, ktorá tiež nie majiteľmi, ani nemá 

s tým nič, aby dala dotáciu, a my to z tej dotácie dáme. 

Tak ako pevne verím, že takto by to mohlo obstáť a nám 

záleží na tom.  

 

     A je pravdou, že vlastne keď to budeme ďalej riešiť, 

tieto schody sú prepojovacím chodníkom, ale, bohužiaľ, 

nikto sa do toho nechce dať. Myslím si, že pán Čupka má 

dobrý návrh, nikto by nemal mať takto problém. Ale ja verím 

tomu, že čo sú tie schody vlastníkov bytov, to v živote sa 

podľa mňa nedohodnú, aby to takto išlo. Je to dobrý nápad. 

     Pán poslanec Čupka, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Tam ten problém my poznáme už pár 

rokov, je komplikovanejší, tí ľudia sa nevedia dohodnúť 

medzi sebou. Ale musím povedať, že jedine táto vec má teší 

na tomto celom bode, že akonáhle sme s našim klubom proti 

tejto aktivite, tak sme vyburcovali aj človeka, ktorý sa 

nedal vyburcovať celé zastupiteľstvo a konečne podporí 

aspoň jednu dotáciu. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Žiačik. 

     (Poznámky poslancov.) 

     Ale v Doline vám tancovali deti alebo tancujú. To by 

bol hriech, keby ste to nepodporili. To ste mali vystúpiť 

a to bolo treba povedať, že viete akú má činnosť. Lebo toto 

mi je ľúto, že sami viete ako všetko funguje a nepoviete, 
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ako keby ste sa báli niečo podporiť. A hlavne také činností 

ktoré tu denno-denne sú, tu žijú, veď tam je 300 detí, či 

koľko. A cez to všetko kolegovi nepoviete; prosím ťa, 

nedávaj ten návrh, veď je to blbosť. 

     Pán poslanec Žiačik, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ja len odbočím chvíľočku, že kolegov poprosím, aby si 

pozreli hodinky, keď budú diskutovať. A len jedna vec 

akože: Áno, ak nie je iné riešenie, tak akože môžeme to 

takto urobiť. Ale ja reálne nepoznám ten súdny spor, reálne 

neviem čo sa tam stalo. Máme tu vysvetlenie pani starostky, 

ktorému môžem veriť alebo nemusím. Ja, akože chcem opraviť 

schody, to nie je o tom, že nechceme opraviť schody. Ale tu 

je proste nesystémový prístup k tomu, že my cez dotáciu  

dáme niekomu peniaze na opravu schodov. 

 

 

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

     Pán poslanec, verte mi, že keby boli schody naše, už 

sú dávno opravené, a sú v poriadku. Dokonca súd ešte, pred 

niekoľkými rokmi niekto opravoval, tak súd ešte teraz 

skúma, že kto vtedy tie schody opravoval.  

     Dobre. Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Kapusta.  

     Pán JUDr. Kašuba, potom ten súdny spor potrebujeme. 

Viete, vy ste boli niekde mimo; čo sa týka schodov na 

Silvánskej. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja som sa zámerne prihlásil s faktickou         

lebo poprosím kolegov, odhláste faktické a nechajte ma 

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

     Ďakujem. 

     Pán poslanec Martinický 

 

 

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

     Jednu vetu: Na tejto žiadosti, ktorú tu máme k bodu 

číslo 26 je napísané, ja som si to teraz všimol, kolegyňa 

Grey ma na to upozornila, „pozemok však patrí magistrátu 

hlavného mesta“.  

     To je podľa mňa dosť dôležitá informácia, keď pozemok 

patrí magistrátu a slúži verejnosti, že by magistrát aj 

s tým mohol niečo robiť. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý  : 

     Ďakujem pekne. Ja som chcel ešte asi si nechať 

upresniť, a či to správne chápem. Problém je v tom, že 

pokiaľ by sme to my robili, tak by sme sa hlásili ako 

k majetku. Pokiaľ by to oni robili, tak by sa tiež k tomu 

hlásili ako k majetku. Čiže vlastne sa to urobiť nedá. 

 

 

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

     My by sme to radi spravili, len sa bojíme toho súdneho 

procesu. 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Ale to potom znamená, že nemá zmysel o akejkoľvek 

dotácii hovoriť. Lebo ak ide len o peniaze, tak si myslím, 
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že ak im dáme peniaze a oni to urobia, tak sa prihlásia 

k tomu ako k svojmu majetku. Lebo to je jedno, či to urobia 

z dotácie, alebo to urobia z nejakej inej rozpočtovej 

kapitoly čo tam majú. 

 

      A ďalšia vec je; ak zoberiem tie podpisy, iba samotné 

podpisy, je tu 25 rozličných mien. To znamená, za každým 

týmto menom sa môže nachádzať rodina, ak je štvorčlenná, 

tak už teraz hovoríme o 4 x 25; 100 ľuďoch. To znamená, 

keby sa týchto 100 ľudí po 19,- Eur poskladalo, tak už to 

majú zaplatené.  

     Ja by som navrhoval, normálne už prestaňme o tom 

diskutovať a poďme ďalej. 

 

 

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

     Ďakujem. Čiže navrhujete ukončenie diskusie?  

 

Poslanec Ing. Bc. J.  K e s e l ý : 

     Áno. 

 

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

     Dobre.  

     Faktickou sa nemôže navrhnúť ukončenie diskusie.  

     Pán Šíbl to už vie, preto sa vždy prihlási riadnym 

príspevkom, lebo faktickou sa nedá ukončiť. 

     Ale myslím si, že je prihlásený potom pán Kapusta, 

ktorý vie o tom bližšie, a potom sa vyjadrí. Takže pán 

poslanec Kapusta s riadnym príspevkom. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Bývam na Silvánskej a som najlepšie 

informovaný o stave týchto schodov a s touto problematikou 

sa borím od roku 2011; to na okraj.  



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

281 

     A sme špekulovali rôznym spôsobom, ako tie schody 

opraviť.  

     Fakt je ten, že odkedy sa stal ten úraz pred viac ako 

dvoma rokmi, tak ani Spoločenstvo vlastníkov Silván si 

netrúfa z vlastných prostriedkov opravovať tie schody, a 

tobôž nie miestna časť.  

     A najnovšia informácia je taká, že minulý týždeň sa 

tam stal ďalší úrad, dnes bolo vypočúvanie na polícii, 

predseda Spoločenstva vlastníkov bytov Silván čo sa stalo. 

To na okraj. 

 

     Tá suma 1 867,- Eur vychádza z odborného stanoviska, 

ktorý presnejšie ešte v roku 2011 vypracoval Ústav 

stavebnej ekonomiky ktorý posúdil bezpečnosť tých schodov 

a zároveň položkovým rozpočtom stanovil výšku nákladov na 

opravu tých schodov. Čiže oni iba odpísali túto sumu tých 

1 867 Eur z tohto materiálu, ktorý mám pred sebou.  

 

     Ja by som vás poprosil, je to síce nesystémové 

riešenie ale vzhľadom na tú problematiku, ktorá sa okolo 

tých schodov vedie, že nikto sa nechce oficiálne teraz 

priznať k vlastníctvu a tu hrozí riziko ďalších úrazov, tak 

ja by som poprosil, že aby aspoň v tomto prípade 

jednorazovom sme boli ústretoví a podporili touto dotáciou. 

Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

     Chcem sa len spýtať, že či to tiež nepôjde ako  

stavebné povolenie, keď je to oprava schodov? Či to nie je 
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taká stavba? Že či to nemusí byť vlastník toho? Lebo aby to 

teda ostalo stále v tom, že nie je nikto. Čiže bude len 

ohlásené? 

 

 

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

     Ďakujem. Nevidím viac nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nedostali sme napriek diskusii žiadny návrh na zmenu, 

ani doplnok, takže dávam hlasovať o materiáli v takej 

podobe ako bol predložený:  

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov Silván, Silvánska 1, Bratislava na projekt: 

„Komplexná obnova schodov na Silvánskej ulici“ 

     v sume 1 867,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

  

     (Hlasovanie.) 
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     Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:              11 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        1 

     Nehlasoval:       1 

     Konštatujem, že Spoločenstvu vlastníkov bytov Silván 

bola schválená táto dotácia.  

     Body 27 a 28 už boli prerokované: 

     Ďalším bodom je bod 29. 

 

BOD 27: (viď str. 25 zápisnice – bod 0a.) 

Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Future in youth“. 

 

BOD 28: (viď str. 38 zápisnice – bod 0b.) 

Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Letný tábor klubu 

DAV“ 

 

 

BOD 29: 

Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba, Sološnícka 42, Bratislava  

Projekt: Koncerty Peknej Hudby 

 

 

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

     Chcem ešte k materiálu uviesť, že toto občianske 

združenie pravidelne organizuje vo Vodárenskom múzeu pre 

našich obyvateľov koncerty, kde chodia umelci dá sa povedať 

z celého sveta. Naposledy tam bol veľmi pekný koncert, ale 

tam je to úplne nádherné. Je to zase taká iná hudba, je to 

vážna hudba. Má to veľmi vysokú úroveň a sú tam hovorím 

takí umelci z celého Slovenska, a dokonca aj sveta. Toľko 

na úvod. 

     A teraz otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

     Ja možno viacerých opäť prekvapím ale poviem, že 

stretol som sa tiež so zástupcami tohto združenia, a oni mi 

vysvetlili že koľko vlastne je tam odohratých koncertov bez 

nároku na honoráre. Čiže ja neviem ako sa nakoniec vyvinie 

diskusia o tej sume, ktorá je podľa môjho názoru asi trochu 

veľká, ale tak uvidíme ako sa to vyvinie. Ale toto je druhý 

alebo tretí prípad kde budem tiež hlasovať za. Lebo 

v minulosti som vyčítal tomuto; opakovane sme to už mali na 

stole. Dve veci; že prečo to nie je v kultúrnom dome? A tá 

odpoveď je zrejmá; ten kultúrny dom dneska naozaj 

nevyhovuje tak ako je. 

 

      A druhá vec je tá, že majú tam naozaj telesá, ktoré 

sa asi tam nedajú dostať. Sú to nielen zo Slovenska ale aj 

zo zahraničia. A toto sú veci, s ktorými ja sa dosť často 

stretávam a viem, že to nie je také ľahké dotiahnuť sem 

niekoho v takom kalibri ako je to v tom.   

 

 

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

     Pán poslanec Šíbl chce predkladať návrh na uznesenie, 

je mi asi jasné že čo. Ale počúvajte, vy by ste mali 

niekedy ísť na tieto aktivity ktoré tu prebiehajú. Mali by 

ste úplne iný názor. Bol tu pán Feldek s dcérou, kde mali 

taký koncert, bolo to niečo úžasné. Teda ja nie som nejakým 

zástancom takej vážnej hudby, ale je to úplne fantastické. 

A ozaj, tí umelci ktorí tam sú, ja som vás ešte nevidela na 

takýchto podujatiach, ale stojí to za to ísť tam. 

     Pán poslanec Šíbl, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Vážená pani starostka, vážení kolegovia poslanci ktorí 

tu potichu kričíte „fuj“, kľudne ma stavajte do polohy 
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nekultúrneho a nehudobného barbara bez sociálneho cítenia, 

ale ja sa držím faktov, že jednoducho nás rozpočet  

nepustí. A môžete či už svojimi rečami alebo svojimi 

stanoviskami v nejakých médiách a tvrdiť: zlí poslanci, 

nedopriali dôchodcom, nedopriali deťom, nedopriali 

hudobníkom.  

 

     Ale skutočnosť je taká, že náš rozpočet je nastavený 

tak takto nastavený, a to ešte nevieme aká diera tam 

vznikne keď zistíme všetky dlhy na školách, prípadne inde. 

Takže k hudbe mám veľmi pozitívny vzťah od úplnej mladosti.  

 

     A preto samozrejme navrhujem zníženie navrhovanej 

dotácie z 2 000,- Eur na 300,- Eur, čo by som chcel 

zdôvodniť. 

 

     V priloženom rozpočte projektu je dotácia rozdelená na 

dve časti: 1 700,- Eur na honoráre a 300,- Eur na 

odhlučnenie. Čiže odhlučnenie, myslím, že je úplne 

v poriadku.  

     A myslím, že je úplne v poriadku, že interpreti hudby, 

ak naozaj majú záujem primárne o peknú hudbu, tak sú 

ochotní tú hudbu propagovať bez nároku na honorár.  

 

     Ja sám osobne patrím k interpretom hudby vokálnej aj 

inštrumentálnej. Neviem, čo je to Pekná hudba, môžete to 

posúdiť. Som ochotný vystúpiť so svojim vlastným vystúpením 

v tomto podujatí, v rámci tohto projektu, bez nároku na 

honorár. A takisto požiadam všetkých svojich priateľov 

ktorých mám pomerne hodne v tejto oblasti, či už sú to 

sóloví interpreti alebo sú v rôznych hudobných telesách, 

aby toto takisto urobili. Čiže ponúkam svoju aktívnu pomoc 

pri zháňaní autorov, hudobníkov, interpretov, ktorí sú 

takisto ako ja ochotní vystúpiť bez nároku na honorár. 

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

     Ďakujem.  

     A keď máte rád hudbu, boli ste tam niekedy? 

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a :  

     Ďakujem pekne. Ja musím mať trošku pripomienku na 

kolegu Šíbla, prečo tento typ ste nemali pri tých vodákoch?  

Toto ma udivuje, ako vy to viete perfektne zhodnotiť, že 

jedna aktivita je úplne super, čo sa mi zdá pre oveľa nižší 

počet ľudí, ako táto kultúrna aktivita. 

 

     Čo sa týka tej kultúry, tam mám trošičku problém 

s tými vašimi návrhmi. Aj tie vaše príspevky, ktoré ste 

dávali, to znižovanie tých dotácií, tak som to akceptoval; 

samozrejme treba šetriť. Ale tá suma, ktorú ste navrhli ma 

zaráža a dúfam teda, že je to jediný dôvod to vaše 

odôvodnenie na taký nízky návrh dotácie. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Keselý 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Ďakujem pekne. Nemám k Peknej hudbe nejaký špeciálny 

vzťah, ale počul som a bol prekvapený, naozaj je to veľmi 

zaujímavé a veľmi prínosné. Karlova Ves má svoju históriu 

v takejto hudobnej kultúre a myslím, že túto tradíciu treba 

podporovať.  

 

     Z toho dôvodu by som síce navrhoval zníženie, ale 

trošku menšie. V porovnaní s tým, že sme vodákom dali 
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dvakrát 1 500,- Eur, tak navrhujem, aby sme Peknej hudbe 

dali tiež jedenkrát 1 500,- Eur. Je to môj návrh a dávam ho 

písomne. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Chodievam na tieto koncerty keď 

nemôžem, nemám vždy čas tiež, takže som vynechal zopár 

krát. A musím povedať, že som bol veľmi príjemne 

prekvapený, že sa táto tradícia ujala vo Vodárenskom múzeu 

jednak čo sa týka toho priestoru, ktorý je jedinečný 

v mestskej časti Karlova Ves.   

     S obdivom sa teraz pozerám aj na tú záhradu, som 

zvedavý ako sa budú riešiť tieto zátoky, ale ten priestor 

na koncerty je fakt vynikajúci. Keď sa dala urobiť 

propagácia, tak tam bolo na tých niektorých koncertoch 

okolo 100 ľudí; normálne čo som tam bol asi dvakrát. Zažil 

som, že tam bolo okolo 60 alebo menší počet; tých 60 

považujem za menší počet.  

 

     To, že či kolega vie tak hrať ako oni, neviem to 

posúdiť. Vystupovali tam vždy profesionálni umelci, alebo 

mali tam koncert aj deti. Dalo by sa povedať 

poloprofesionáli za Základnej umeleckej školy Jozefa 

Kresánka, kde tie koncerty boli naozaj výnimočné. V tej 

žiadosti pán Prochác uvádza že; má tam byť Gabriel Jonáš, 

Nikolaj Nikitin. 

     Tak dúfam, že ste to nemysleli vážne, že ak majú radi 

kultúru nech chodia do Karlovej Vsi hrať zadarmo. 
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     Ja by som povedal jednu vec: Budujeme nejakú tradíciu 

v Karlovej Vsi. Myslím si, že Karlova Ves má nejaké genius 

loci. To génius loci sa môže spájať s vodactvom a ja 

napriek tomu čo kolegovia povedali si myslím, že to 

vodáctvo tu patrí. A myslím si, že je správne aby sme ho 

podporovali.  

 

     Určite má Karlova Ves ďalšie možností rozvoja. 

Bratislava sa spája s Bratislavskými hudobnými slávnosťami. 

Teraz je tu známy festival Viva muzika. Buduje si nejakú 

tradíciu. Myslím si, že máme jedinečnú možnosť, keď máme tu 

takých aktívnych nadšencov ako sú Prochácovci vybudovať 

tradíciu aj v Karlovej Vsi. Mimochodom organizujú koncerty 

Peknej hudby v Banskej Štiavnici už nejaký desiaty rok. 

A je to letný koncert, letný festival, kde chodí už 

niekoľko stoviek ľudí pravidelne len kvôli tomuto. 

 

     Samozrejme vážna hudba nie je masová záležitosť, to 

znamená, že nikdy sa nedá očakávať že tam bude návšteva ako 

na Bratislavských hodoch, alebo hodoch v Karlovej Vsi. Ale 

je to iná alternatíva kultúry pre ľudí, ktorí nepovažujú 

Karlovu Ves len za spálňu, za to že sa sem prídu vyspať, 

ráno idú do roboty a rozmýšľajú ako sa odtiaľto odsťahovať. 

 

     Čiže je to podľa môjho názoru možnosť podporovať práve 

takéto aktivity, aby ľudia ktorí tu žijú, jednak mohli 

chodiť do divadla, to ktoré sa budovalo a začalo fungovať 

v Karloveskom centre kultúry v nejakej podobe, aby mohli 

navštevovať koncerty.  

 

     Je škoda, že tu nemáme galériu, kde by sa mohli ísť 

ľudia takisto pozrieť. Myslím, že to je veľká škoda, že sa 

pozeráme na Karlovu Ves len cez prizmu proste takého 

obslužného miesta. Proste toto je miesto pre život a ako 
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také si myslím, že máme povinnosť podporovať všetkých ľudí, 

ktorí sú ochotní tomuto životu pomôcť. 

 

     Zrejme ten pôvodný návrh neprejde, takže ja budem 

hlasovať za návrh, ktorý predložil pán Keselý, z iného 

dôvodu ako on argumentoval. Ale bol by som rád, aby 

kolegovia pomohli vybudovať a udržať takúto tradíciu 

v Karlovej Vsi, pretože myslím si že je to správne a je to 

veľmi pekné. Dúfam, že sa tam na tom koncerte niekedy 

stretneme, že si prídete sami pozrieť, aký úžasný priestor 

máme v Karlovej Vsi a akí profesionálni umelci sem prídu 

radi vystupovať a cítia sa tu dobre. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Čupka. 

     Pán poslanec Šíbl, aj pán poslanec Záhradník, vy sa 

bavíte, ani slovíčko nepočúvate. Trošku buďme takí voči tým 

kolegom. Počúvajte, hej. Nech sa páči, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Ja dúfam, že aj pri ostatných dotáciách 

bude pán Šíbl rovnakým metrom prispievať svojimi 

perfektnými návrhmi. Ja aby som to trochu zjemnil alebo 

možno podporil túto kultúru v našej mestskej časti, tak môj 

ďalší pozmeňujúci návrh je na 2 500,- Eur dotáciu. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne.  

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

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

     Takže dávame hlasovať ako o prvom návrhu pána Šíbla. A 

teda je to návrh na zmenu. Navrhuje sumu zmeniť; podporiť 

organizáciu sumou na výšku 300,- Eur. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Poprosím vás, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         13 poslancov. 

     Za:                3 

     Proti:             1 

     Zdržal sa:         8 

     Nehlasoval:        1 

     Konštatujem, že toto uznesenie nebolo prijaté.  

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla ďalší návrh. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Ako o druhom dávam hlasovať o návrhu pána poslanca 

Keselýho. Je to návrh na zmenu; zmena v jedinej veci, a to 

zmena výšky podpory. Pán poslanec navrhuje podporiť 

organizáciu sumou 1 500,- Eur.  

 

 

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

     Hlasujte, prosím. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomných:          13 poslancov. 

     Za:                  12 

     Proti:                0 

     Zdržal sa:            1 
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     Konštatujem, že tento návrh bol schválený:  

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre: OZ Pekná hudba, Sološnícka 42, Bratislava na 

projekt: „Koncerty Peknej Hudby“ 

     v sume:   1 500,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

    O bode číslo 30 sme už rokovali: (str. 50, bod 0d.) 

Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov na 

ZŠ A. Dubčeka na projekt „Obnova PC pre potreby 

vyučovania“.    

     Nasleduje bod číslo 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Žiadosť o dotáciu Futbalový klub mládeže Karlova Ves 

Bratislava, Karloveská 3, Bratislava 

Projekt: Účasť v II. dorasteneckej lige – prezentácia 

Karlovej Vsi 

 

 

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

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nie sme asi uznášaniaschopní; je nás 12. 

     (Poznámky poslancov k ďalšiemu postupu – príchod 

poslancov.) 
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     Prihlásil sa s faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem. Vzhľadom na to, že tu je nejaká snaha šetriť, 

tak aby sme boli trochu spravodliví, navrhujem zmenu na 

2 000,- Eur. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     S riadnym príspevkom, pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Ja som v podstate tiež chcel dať 

návrh na zmenu aj ju podávam. Vzhľadom k tomu, ako sme 

mohli pomôcť vodákom, viem, že tie deti ktoré hrajú futbal 

že ich je viac asi a zrejme je to náročnejšie, ale myslím 

si že tiež by som chcel byť spravodlivý a 1 500,- Eur môj 

návrh je.   

 

 

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

    Ďakujem.  

    Ešte s faktickou, pán poslanec Čupka.  

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Ja podporím túto dotáciu aj keď som 

trošku v rozpadoch, lebo myslím že s klubom sa súdi naša 

mestská časť a ideme im dávať dotáciu. Ale podporím návrh 

pána Žiačika na 1 500,- Eur, lebo či sú tie vzťahy v tom 

futbalovom klube také alebo onaké, ale treba si uvedomiť, 

že tam hrajú naše deti. Ale nerád by som bol, aby ten 
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predkladateľ, to je myslím pán Jozef Čahoj tu deklaruje 

reprezentáciu mestskej časti. Pokiaľ ja mám informácie, tak 

toto mužstvo je na poslednom mieste a bude vypadávať z tej 

II ligy, pokiaľ sa tam nestanú nejaké úpravy.  

     Ale napriek tomu tá myšlienka deti organizovať 

športové aktivity je ušľachtilá, takže ja budem hlasovať za 

1 500,- Eur. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     Jednu vetu: Myslím že ich zhoršenie, veľmi dlho, 

niekoľko rokov boli medzi najlepšími, a to zhoršenie, sa 

asi prejavili tie nepríjemnosti, šachovanie a všeličo okolo 

toho klubu. Takže to by som nechal za nami. A som za tú 

podporu, ako som navrhol. 

 

 

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

     Ďakujem. Nikoho viac nevidím prihláseného. 

     Prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrhy v takom 

poradí v akom ich dostala od poslancov. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať najprv o návrhu pána poslanca 

Martinického. Je to návrh na zmenu uznesenia. Navrhuje 

zmenu v podpore vo výške 2 000,- Eur.  

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:               7 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        4 

     Nehlasovali:      2 

     Konštatujem, že tento návrh bol prijatý: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava, 

Karloveská 3, Bratislava na projekt: „Účasť v II. 

dorasteneckej lige – prezentácia Karlovej Vsi“ 

     v sume 2 000,- Eur. 

 

     po B.  s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať.          

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     O ďalšom návrhu sa nehlasuje, nakoľko tento bol 

schválený. 

     Ďalšou dotáciou je dotácia, bod č. 32. 

 

 

 

BOD 32:  

Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov 

SR, ZO č. 4, Tilgnerova ul. č. 4/A, Bratislava      
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Projekt: Sociálno-rehabilitačné pobyty, aktivity zdravotne 

postihnutých občanov 

 

 

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

     Sú to občania, ktorí požadujú príspevok. Každoročne im 

prispievame na sociálno-rehabilitatčné, rekondičné pobyty 

a aktivity zdravotne postihnutých občanov a je to na 

celoročnú aktivitu. Takže poprosím o podporu tohto bodu.  

     Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Keďže sme nedostali žiadne návrhy na doplnenie a na 

zmenu, navrhujem hlasovať o uznesení tak, ako je navrhnuté: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre: Združenie zdravotne postihnutých občanov SR, 

ZO č. 4, Tilgnerova ul. č. 4/A, na projekt: „Sociálno-

rehabilitačné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých 

občanov“ 

     v sume 3 400,- Eur. 

 

     po B. s p l n o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 
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     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       13 poslancov. 

     Za:              6 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       4 

     Nehlasovali:     3 

     Neprešlo toto. Čiže nedostane toto združenie na 

celoročnú činnosť, ktoré tu celé roky pracuje, ani cent. 

     (Poznámka: Sú tam aj mŕtvi.) 

     Ale kto je mŕtvi? Lebo pán Sedlák už pána Mendesa 

pochoval a stále žije.  

  

 

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

     Sú tam ľudia v tomto zozname, ktorí sú mŕtvi.      

 

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

     Podávali to v januári, čiže je možné, že odvtedy sa 

ako niečo udialo. Oni to neaktualizovali.  

     Ďalšou žiadosťou je žiadosť č. 33. 

 

 

 

BOD 33:  

Žiadosť o dotáciu Skupina SEBAREVOLTA, Ľ. Fullu Bratislava  

Projekt: Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie“ 

 

 

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

     Sú to aktivisti, ktorí majú tam vypracovaný projekt, 

na ktorý chcú príspevok od mestskej časti v sume 3 940 Eur. 

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

     No, opäť je tu niečo k čomu sa rád prihlásim. Ja teda 

budem hlasovať za podporu tomuto združeniu. Ale navrhujem 

prijať odporučenie komisie školskej, ktorá odporučila 

znížiť sumu na 2 000,- Eur.  

 

     Je to presne ten typ projektu, keď som pripravoval  

návrh na grantový program ktorý som si predstavoval, že 

takéto projekty by sme mali podporovať, preto lebo 

podporuje miestnu aktivitu, podporuje mladých ľudí, ktorí 

si ihrisko robia úplne sami, robia ho lacno a robia 

udržateľne. Pretože keď si ho sami urobia, tak si ho sami 

nezničia, dokonca si dajú pozor na to, aby im ho nezničili 

iní. Čiže takýto význam, podpora, grantový význam má. 

 

     A musím len povedať, že opozitum k tomuto projektu 

a k tomuto ihrisku je vlastne naše ihrisko na Školskom 

námestí. Čiže tu sa, ako som si prečítal, dá postaviť 

ihrisko s perfektnými prvkami, tak ako si ho tí mladí ľudia 

sami predstavujú za pár tisíc Eur. A niekde vedľa je veľká 

síce úprava, ale tiež sídlisko ja neviem za 300 tisíc 

a niečo. Takže toto je tá pridaná hodnota dobrovoľnícka, 

dobrovoľníckej práce, samostatnej roboty. Preto si myslím, 

že na toto grantový program má byť, takéto niečo chceme.  

 

 

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

     Pán poslanec, faktickou ste sa prihlásili. Tak prosím 

vás, dodržujte ten časový limit. 

     S faktickou, pán poslanec Labuda. 

 

 

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

     Ja som sa tam osobne bol pozrieť a tiež sa mi to 

páčilo. Ešte to nemajú hotové, ale už aj cvičili na tom.  
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     Takže tiež by som bol za nejakú sumu. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Žiačik. 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Ďakujem veľmi pekne. Áno, chcem podporiť aj ja tento 

návrh, je veľmi zaujímavý. Myslím si, že je to skutočne 

niečo, čo tu zostane. Napriek tomu čo si hovoril, by som 

navrhoval znížiť ešte tú sumu z dôvodu, keď som to 

porovnával s tými vodákmi a s týmito vecami, takže ja by 

som navrhoval 1 500,- Eur. Nesmieme zabúdať na to, že sú aj 

2 %, a tie nezískajú len tak rýchlo, pretože to treba 

zaregistrovať, žiadať a neviem ešte akým spôsobom to 

získať. Ale aby sme na rozpočte, ktorý je celkovo 4 242.- 

Eur a je naozaj sympaticko nízky, participovali polovicou 

alebo takmer polovicou sa mi zdá trošku akože veľa. 

     Takže ja by som navrhoval ich podporiť sumou 1 500,- 

Eur ale určite budem hlasovať za nich. 

 

 

Zástupca starostky Ing. F. K o n í k :  

     Ďakujem pán poslanec Žiačik.  

     Ďalej nasleduje riadny príspevok pána poslanca 

Keselýho.  

 

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

     Ďakujem. Ešte iba chcem povedať, že to je úplne, oni 2 

percenta nezískajú, lebo to je skupina takých mladých 

chalanov, ktorí sa rozhodli a vypýtali si od nás súhlas, že 

či môžu staré preliezky prerobiť. Začali to robiť, sú takí 

aktívni. A je pravda, že keď si tam oni sami niečo 
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vybudujú, tak určite budú mať záujem aj na tom, aby si to 

kontrolovali, a aby keď tam bude niekto niečo robiť, aby 

ich aj napomenuli, aby zostala tá ich vlastná práca 

v poriadku. 

     Takže nevidím nikoho prihláseného. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Dávam hlasovať o prvom návrhu, ktorý som predniesol 

ja. Je to návrh na zmenu uznesenia, zmeniť výšku podpory, 

navrhujem zmeniť podporiť túto žiadosť sumou 2 000,- Eur. 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Skupina Sebarevolta, Ľ. Fullu, Bratislava na 

projekt: „Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie“ 

     v sume 2 000,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem.  

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:       13 poslancov. 

     Za:              9 

     Proti:           0 
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 Zdržal sa:       4 

     Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté, takže pre 

túto skupinku mladých ľudí sme odsúhlasili dotáciu 2 000,- 

Eur. 

     Ďalšou žiadosťou je bod 34.  

 

 

 

BOD 34:  

Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32 so 

sídlom Veternicová 20, Bratislava 

Projekt: Vytvorenie prírodovednej učebne na podporu 

prírodovedných a technických predmetov a profesií 

poskytujúcich uplatnenie na trhu práce.  

 

 

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

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     S faktickou sa prihlásil pán poslanec Žiačik. 

   

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :   

     Ja som nebol na začiatku dnešného zasadnutia, ale viem 

že tu bol bod ZŠ A. Dubčeka, ktorý nebol schválený. Ja 

neviem síce prečo, ako nerozumiem tomu. Len ak mi niekto 

vie vysvetliť, že keď sme tento bod neschválili, prečo by 

sme mali teraz schvaľovať tento? Nerozumiem tomu proste. Ja 

by som najradšej podporil obidva, ale nezdá sa mi, aby sme 

teraz jeden uprednostňovali voči druhému. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     Nevidím žiadny iný návrh, poprosím návrhovú komisiu. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko nemáme návrh na zmenu, ani na doplnenia 

uznesenia, dávame hlasovať o materiáli v tej podobe ako je 

predložený. 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32 so 

sídlom Veternicová 20, Bratislava na projekt: „Vytvorenie 

prírodovednej učebne na podporu prírodovedných 

a technických predmetov a profesií poskytujúc 

ich uplatnenie na trhu práce“ 

     v sume  4 850,- Eur. 

  

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:               5 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        5 

     Nehlasovali:      3 

     Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

     Ďalším bodom programu je bod číslo 35. 
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BOD 35:  

Žiadosť o dotáciu Asia Budo Center Slovensko, Ľ. Zupka 11, 

Bratislava  

Projekt: Dotácia na činnosť, účasť na MS, svetových 

a európskych pohároch, účasť na domácich súťažiach 

 

 

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

     Ako som sa dozvedela, tak jeden z členov tohto je 

dokonca majstrom sveta. To sme ani nevedeli, vlastne sme sa 

až teraz dozvedeli že máme v tejto disciplíne majstra 

sveta; vlastne máme v tejto disciplíne 11 majstrov sveta. 

Títo nás reprezentujú aj na celosvetových súťažiach.   

     S faktickou, pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem. Takže veľmi b y som chcel podporiť túto 

žiadosť a v duchu skracovania čo robíme, by som navrhol 

upraviť sumu na 2 000,- Eur. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Mňa mrzí, že tuná máme pár dobrých 

športovcov naozaj celosvetového rangu a navrhujeme naozaj 

veľmi nízku sumu na ich tú aktivitu. Tí ľudia si platia 

všetky svoje aktivity z vlastných prostriedkov. Viem 

z vlastnej skúsenosti, že to nie je jednoduché. 

A podporujeme oveľa menej úspešné aktivity, jednorazové 

aktivity. Toto je práce celoročná, niekoľko ročná. Čiže môj 
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návrh na výšku dotácie bude 5 000,- Eur. Myslím si, že táto 

skupina ľudí si to zaslúži. Možno budete mať iný názor, ale 

keď som si prečítal tie ich úspechy, tak získali na 

posledných majstrovstvách sveta 11 zlatých, 11 strieborných 

a 11 bronzových medailí, čo si myslím že je to unikát. 

Ďakujem.  

 

 

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 : 

     Myslím, že nie je to len môj názor, že niektoré 

aktivity by sme aj radi podporili, ale sa to vyvinulo tak, 

že nakoniec nedostali nič, napríklad niektoré školské 

žiadosti, alebo úplne na začiatku čo tu bol ten mladík, 

ktorí naozaj vychovávajú mládež k dobročinnosti. Ale na 

druhej strane šetríme a preto sa prikláňam k názoru pána 

poslanca Žiačika. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Ešte musím povedať, keď sme dali 

športovcom 2 000,- Eur, ktorí hrajú II. ligu dorasteneckú 

a sú skupiny ľudí, ktorí zbierajú niekoľko svetových 

titulov, tak nehnevajte sa ale nemám slov na to. Ďakujem. 

 

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

     S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     To je ale presne ten rozdiel medzi tým, čo sme my 

mestská časť a čo je podpora napríklad vrcholového športu, 

čo je štát, lotérie, sponzorstvá. Proste ako my tu nie sme 

teraz na štartovej čiare a na dosahovaní čo najlepších 

výsledkov v mestskej časti. Ja by som bol rád, keby sme 

podporovali amatérske športy, čo hrajú, čo potom nefetujú, 

alebo nepijú alkohol alebo nehrajú internetové hry. To je 

asi podľa mňa viac účel mestskej časti, ako podporovať 

reprezentáciu. Ja viem, že zákon o športe je zlý. Toto sme 

si tu dnes povedali, že zákon o školstve je zlý, že 

normatívy proste nestačia a robíme v tom čo je. Ja len 

k tomu čo povedal pán Čupka, že tie argumenty s tým sa 

úplne nestotožňujem ktoré si uviedol, že budeme tu 

reprezentantov viac podporovať ako slabších športovcov. 

 

 

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

     Ďakujem.  

     S faktickou, pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý :  

 Ďakujem pekne. Ja zase nesúhlasím s Marcelovým (p. 

Zajaca) vyjadrením, ale budem sa držať iba toho pôvodného 

návrhu. To znamená, hovoríme o klube, ktorý má 11 zlatých 

medailí z majstrovstiev sveta, 11 strieborných medailí, 11 

bronzových. Je to amatérsky klub a nie profesionálny. To 

znamená, sú to amatéri, ich tréneri sú ľudia, ktorí to 

robia vo svojom voľnom čase a chodia normálne do práce. 

Marcel je to podpora amatérskeho športu. 
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     A čo je najdôležitejšie, prečo hovoríme o tom, že 

treba podporiť toho kto je úspešný? Pretože tvorí čo? No 

predsa príklad, ktorý priťahuje. To znamená, keď máme 

športový klub, kde sú Mantáci, tak ich nepodporme, lebo tí 

normálnu mládež nepodporia, tí nevytrhnú proste mládež 

z pazúrov drogových a neviem akých problémov. My 

potrebujeme takých podporiť, ktorí sú majstri sveta, ktorí 

priťahujú tú mládež ako magnet. To je to, o čom hovoríme. 

Preto budem podporovať 5 000,- Eur a zdá sa mi ešte aj 

málo. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Iba veľmi krátko. Teda pre koho boli príkladom, keď 

sme sa o týchto výsledkoch som sa dozvedel dnes prvýkrát?  

 

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

 Ďakujem.  

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

     Ja o nich viem 5 rokov minimálne. 

 

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

     Poprosím vás, slovo má pán poslanec Šibl.  

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Keďže tu máme také široké spektrum názorov na 

amatérsky a vrcholový šport, ale nič menej keď už hovoríme 

o tých Mantákoch a úspešných, nedá mi zareagovať aspoň 
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toľko, že skutočne to riziko že do niečo spadnú, či je to 

závislosť na peniazoch, krásnych ženách, drogách alebo 

alkoholu, je naozaj vyššia u tých vrcholových športovcov, 

ktorí sú v každodennom pokušení, skutočne. A poznám 

všelijaké dopingové aféry. Kdežto tzv. tí Mantáci, ktorí 

športujú pre radosť, a je im úplne jedno či vyhrajú, či 

prehrajú, lebo to robia v záujme športu, tak tam je to 

riziko oveľa menšie. To je štatisticky preukázateľné. Možno 

sa môžeme niekedy o tom, keď bude viacej času povyprávať. 

 

 

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

     Určite športujete, hráte s kapelou, že? 

     Nech sa páči, pán poslanec Martinický s faktickou. 

     Tak nie.  

     Tak pán poslanec Čupka, s faktickou.  

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Pán Šíbl, prepáčte, ja nebudem reagovať na tento váš 

príspevok. Ja si vždy každý večer spomeniem na vás, keď mám 

plné ústa tých komárov. To je celá moja reakcia na vaše 

príspevky. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Martinický. 

 

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

 Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

 

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

 Ďakujem. 
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     Nikto nie je prihlásený, takže nebudem o tomto návrhu 

dávať hlasovať.  

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

    Dávam hlasovať ako o prvom, o pozmeňovacom návrh pána 

poslanca Žiačika, je to návrh na zmenu uznesenia, navrhuje 

zmeniť výšku podpory a to na 2 000,- Eur: 

     Návrh uznesenia:   

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Asi Budo Center Slovensko, Ľ. Zupku 11, 

Bratislava na projekt: „Dotácia na činnosť, účasť na MS, 

svetových a európskych pohároch, účasť na domácich 

súťažiach“ 

     v sume 2 000,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Takže poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        13 poslancov. 

     Za:              12 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        0 

 Nehlasoval:       1 
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     Čiže dotácia pre Asia Budo Center schválená vo výške 

2 000,- Eur.  

     Ďalším bodom žiadosti o dotáciu je bod číslo 36. 

 

 

 

BOD 36: 

Žiadosť o dotáciu RC Dlháčik, o z., Pribišova 49, 

Bratislava 

Projekt: Vianočný týždeň v RC Dlháčik 

 

 

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

     Toto rodinné centrum takisto robí nádherné aktivity 

s detičkami na Dlhých Dieloch, čiže určite vás poprosím aby 

ste podporili žiadosť o dotáciu 377,- Eur. 

     Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu.  

     Nikto nie je prihlásený.  

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c 

     Dávam hlasovať o materiáli v tej podobe, ako nám ako 

bol predložený. 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: RC Dlháčik, o.z., Pribišova 49, Bratislava na 

projekt: Vianočný týždeň v RC Dlháčik“    

     v sume 377,- Eur.  

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať.  Termín: 15. 8. 2014. 
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Starostka Ing. I. Ha n u l í k o v á : 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

      Prítomní:        13 poslancov. 

      Za:              13 

      Čiže je to schválené, pre Dlháčik 377,- Eur. 

      Ďalším návrhom je bod číslo 37. 

 

 

 

BOD 37:  

Žiadosť o dotáciu Spojená škola (Špeciálna ZŠ a Praktická 

škola), Dúbravská cesta 1, Bratislava 

Projekt: Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy 

 

 

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

     Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu.  

     Pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja sa len chcem spýtať, či by pani Pástorová nemohla 

povedať, aká je výška toho čo sme už minuli. 

 

 

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

     Ja vám poviem; skúsme to skontrolovať. Mne vyšlo 

20 594 Eur schválených. 

     Pani Pástorová má, koľko zostáva. Čiže ja dám: mínus 

40 000,- Eur a zostalo mi to isté: 19 406 Eur. Ja som to 

spočítavala. Čiže zostáva 19 406 Eur. 

     Ale to neznamená, že musíme všetko minúť, lebo tomuto 

združeniu zdravotne postihnutých občanov sme nedali nič; to 
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musíme určite na budúcom zastupiteľstve pre nich niečo 

nechať, lebo je to veľmi nespravodlivé.  

     Nikto do diskusie nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

     Keďže nemáme žiadny návrh ani na zmenu, ani na 

doplnenie, dávam hlasovať o materiáli tak ako nám bol 

predložený 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre: Spojená škola (Špeciálna ZŠ a Praktická 

škola), Dúbravská cesta 1, Bratislava na projekt: 

„Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy“ 

     v sume 580,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:          13 poslancov. 

     Za:                 9 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          2 

     Nehlasovali:        2 
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     Čiže toto uznesenie bolo prijaté, zriaďovateľom je 

Okresný úrad Teplická. 

     Ďalej máme žiadosť č. 38. 

 

 

 

BOD 38: 

Žiadosť o dotáciu Vodácky klub Tatran Karlova Ves – 

Bratislava, Botanická 11, 841 04 Bratislava  

Projekt: Letný vodácky výcvik kajakárov 

 

 

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

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     S faktickou, pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a : 

     Ďakujem pekne. Ja by som veľmi rád podporil túto  

aktivitu vodákov, určite majú záujem vtiahnuť malé deti 

a mladých ľudí k športu, preto navrhujem výšku dotácie 

100,- Eur. Ďakujem.  

 

 

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 : 

     Ja si myslím, že tiež treba šetriť a som chcel 

navrhnúť 700,- Eur ako podporu aj vzhľadom na to, že už 

niečo dostali v inej žiadosti. 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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 Chcem iba povedať, pán poslanec Martinický, že to nie 

sú tí vodáci, ktorí dnes dostali; to len aby som dala na 

správnu mieru. Podávate toto návrh na uznesenie, pán 

poslanec?  Čiže dávate návrh na 700 Eur. 

 

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

     Keďže to nie sú tí, tak dám 800,- Eur, nech je to 

toto. Ja som si myslel. 

 

 

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

     Poprosím, váš návrh predložiť návrhovej komisii. 

     Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Pre spestrenie diverzity názoru navrhujem 500 Eur.  

 

   

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

     Keďže nikoho viac nevidím prihláseného, poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrhu na uznesenie. 

 

 

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

     V poradí, ako prvý návrh sme dostali návrh od pána 

poslanca Čupku; je to návrh na zmenu, navrhuje podporiť 

žiadosť do výšky 100,- Eur. 

 

 

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

 Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Prítomní:          13 poslancov. 
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     Za:                 3 

     Proti:              2 

 Zdržal sa:          6 

     Nehlasovali:        2 

     Konštatujem, že tento návrh na uznesenie nebol 

prijatý. 

     Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Ďalší návrh sme dostali od pána poslanca Martinického. 

     Dávam hlasovať za jeho návrh na zmenu uznesenia. 

     Navrhuje podporiť túto žiadosť sumou 800,- Eur.   

 

 

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

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:         12 poslancov.  

     Nie sme uznášaniaschopní. 

     Nie, prítomní:    13  

     Za:                5 

     Proti:             0 

     Zdržal sa:         6 

     Uznášaniaschopní sme boli, ale návrh neprešiel. 

     Čiže poprosím návrhovú komisiu, môžeme hlasovať 

o ďalšom pozmeňovacom návrhu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Takže dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Šíbla.   

     Bol to tretí návrh na zmenu a pán poslanec navrhuje 

podporiť žiadosť sumou 500,- Eur.  
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

      Ďakujem. 

      Nech sa páči, poprosím vás, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Prítomní:        12 poslancov. 

     Ale keď skrutátori spočítajú; je nás vlastne 13. 

     Za:              10 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        2 

     Konštatujem, že tento návrh bol schválený: 

 

      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

      po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Vodácky klub Tatran – Karlova Ves, Botanická 

11, 841 04 Bratislava na projekt: „Letný vodácky výcvik 

kajakárov“ 

      v sume 500,- Eur. 

 

      po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať.  

Termín:  15. 8. 2014. 

Ďalšou žiadosťou je návrh 39. 

 

 

BOD 39: 

Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov v Bratislave – Karlovej 

Vsi, c.o., Nám. sv. Františka 4, Bratislava 

Projekt: Detský letný tábor 

 

 

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

     Nech sa páči, pani poslankyňa Grey. 



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

315 

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

     Ďakujem pekne. Ja len chcem poprosiť, keby sme mohli 

tie tábory, takisto tento a ďalšie ktoré budú, podporiť tou 

plnou sumou. Sú to sumy, ktoré sú nižšie ako na nejaké iné 

podujatia, ktoré sme tu podporili, aby sme tu tak 

nelicitovali. Chcela by som veľmi pekne poprosiť. Chcem 

pripomenúť, že dostali sme doplnený ten zoznam a naozaj sa 

zase jedná o deti z takých viacdetných rodín, keď idú 

napríklad 4 deti do tábora z jednej rodiny, alebo ďalšie 

štyri, takže veľmi pekne chcem poprosiť. Ďakujem.     

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja sa v tomto prípade pripájam k pani 

poslankyni Grey aj z toho dôvodu, že sú to väčšinou deti, 

ktoré chodia na susednú školu, ktorá na rozdiel od druhých 

škôl žiadne dotácie, ani nič také nedostáva, ani 

vyrovnávanie dlžôb, takže naozaj si myslím, že je vhodné 

aspoň takto ich podporiť. 

 

 

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

     Ďakujem. Myslím si, že táto pripomienka sa nezakladá 

na pravde. Oni môžu ako každá iná škola dostávať dotácie, 

podľa mňa. Toto máte určite overené, že nemôžu žiadne iné 

dotácie dostávať? 

 

 

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

     Ja nehovorím, že nemôžu žiadne dostávať. 
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     Ale myslel som to tak, že my sme im žiadne doteraz na 

rozdiel od iných škôl, ako si pamätám. 

 

 

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

     Vždy sme im dávali. Pán poslanec, vždy boli podporené. 

Toto sme vždy, vždy sme podporili. Pani poslankyňa môže 

povedať, vždy sme tieto tábory podporovali. Vy dáte takú 

informáciu, ktorá absolútne nie je presná.  

 

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

     V poriadku. Ďakujem za opravenie, ja som si tak 

pamätal. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Čupka. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a :  

     Ďakujem. No, ja súhlasím s tým, že treba podporiť 

rodiny viacdetné, ale teraz som si pozrel tie žiadosti tých 

táborov a vidím, že sa tam opakujú tie isté mená v ďalších 

táboroch. Neviem, či ste si ich prečítali, ale zhodou 

okolností niektoré z tých mien poznám. A nemám s tým 

problém, viem že majú 4 deti a ten prvý tábor som podporil. 

Neviem, ja mám 3 deti a môžem si dovoliť ísť na týždeň 

s mojimi deťmi na dovolenku a platím si to sám. 

 

     Keď má niekto 4 až 5 detí, tak asi vedel prečo má tie 

deti a určite zvažoval nad tým, že to bude treba. No, takže 

je to tak. Ako veľmi rád podporím rodiny, ktoré chcú dať 

deti do tábora, nech idú do tábora, ale nech sa tu 
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neopakujú v štyroch alebo v piatich táboroch tieto isté 

deti. Ďakujem. 

 

 

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

      My sme kedysi mali taký systém, že vlastne na každé 

dieťa sme dávali iba raz 20,- Eur. Náš úrad to kontroloval. 

Čiže keď sa dieťa opakovalo v 6 táboroch, tak dostalo 

podporu iba v jednom. V prípade, že to bola nejaká sociálna 

požiadavka, požiadali sociálnu komisiu o podporu. Čiže tým, 

že sa to takto nejako všetko zmenilo, tak tým je vlastne 

všetko inak a preto sa môže stať takáto vec.  

     Pán poslanec Čupka, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. V.  Č u p k a :  

     Ďakujem pekne. Veď spravme že pozrieme si tie zoznamy 

a dajme nech do dvoch táborov, ale nech nejdú do štyroch, 

do piatich. Ja nemám s tým problém podporiť tie rodiny, ale 

naozaj aby tam bol nejaký spravodlivý prístup k tomu. 

Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Nech sa páči s riadnym príspevkom pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Dávam návrh na ukončenie diskusie. 

 

 

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

 Ďakujem. Nikto prihlásený.  
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     Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

na uznesenie. 

 

 

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

     Nakoľko nemáme žiadny návrh na zmenu ani doplnok, 

dávam hlasovať o materiáli v podobe, v ktorej nám bol 

predložený: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Kláštor minoritov v Bratislave – Karlovej Vsi, 

c.o., Nám. sv. Františka 4, Bratislava na projekt: „Detský 

letný tábor“ 

     v sume 1 000,- Eur 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomní:          13 poslancov. 

     Za:                10 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          1 

     Nehlasovali:        2        

     Takže pre Kláštor minoritov bolo schválených 1 000,- 

Eur na Detský tábor. 

     Ďalšia žiadosť je číslo 40.     
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BOD 40: 

Žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie sv. Františka, 

Karloveská 32, Bratislava 

Projekt: Cesta radosti – letný školský tábor 2014 

 

 

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

     Pán poslanec Žiačik, nech sa páči s riadnym 

príspevkom. 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Dávam návrh na ukončenie diskusie. 

 

 

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

     Ďakujem. Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Nakoľko sme nedostali návrh na zmenu ani doplnenie 

uznesenia, dávam hlasovať o materiáli v tej podobe ako nám 

bol predložený: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: OZ Rodičovské združenie sv. Františka, 

Karloveská 32, Bratislava na projekt: „Cesta radosti – 

letný školský tábor 2014“ 

     v sume: 1 020,- Eur. 

 

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

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

     11 prítomných, ale keď spočítame kvórum tak; teda 11 

sa prihlásilo a je nás 13, čiže uznášaniaschopní sme. 

     Za bolo        9 poslancov. 

     Proti:         0 

     Zdržal sa:     1 

     Nehlasoval:    1    

     Konštatujem, že táto dotácia pre OZ Rodičovské 

združenie sv. Františka bola odsúhlasená.  

     Iba chcem povedať, že je to také isté občianske 

združenie ako sme tu mali už dve občianske združenia  

z Veternicovej a z Majerníkovej, čiže takisto je to 

občianske združenie. Takže je mi ľúto, že nemáme rovnaký 

meter na všetky školy.  

     Ďalšia žiadosť je číslo 41. 

 

 

BOD 41: 

Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolícky farský úrad, Dlhé Diely, 

Pribišova 49, Bratislava 

Projekt: Prímestský tábor – Stvorenie sveta 2014. 

 

 

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

     Takže nech sa páči, otváram diskusiu. 

     S riadnym príspevkom pán poslanec Žiačik. 
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Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

     Myslím, že sme na prvý tábor dali 1 000,- Eur, na 

druhý 1 020,- Eur. 

     Ja navrhujem tu takisto sumu 1 000,- Eur.  

 

 

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

     Ďakujem. 

     S faktickou, pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. L. B a r t o š : 

     Súhlasím s názorom pána poslanca Žiačika, že keď sme 

doteraz odsúhlasovali zhruba 1 000,- Eur, takže aj v tomto 

prípade navrhujem sumu 1 000,- Eur. 

 

 

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

     Ďakujem. Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c 

     Dávam hlasovať za pozmeňovací návrh pána poslanca 

Žiačika. Je to návrh na zmenu. Navrhuje podporiť túto 

žiadosť sumou 1 000,- Eur. 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre: Rímsko-katolícky farský úrad, Dlhé Diely, 

Pribišova 49 Bratislava na projekt: „Prímestský tábor – 

Stvorenie sveta 2014“ 
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     v sume 1 000,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

   

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujte.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Prítomných v sále je 13 poslancov.  

     Ale zaregistrovalo sa 12 poslancov, čiže sme uznáša-

niaschopní. 

     A 12 poslancov bolo za. 

     Čiže táto dotácia pre Rímsko-katolícky farský úrad na 

Pribišovej bola schválená vo výške 1 000,- Eur.  

     Ďalšia dotácia číslo 42. 

 

 

 

BOD 42:  

Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum Bratislava, 

Janotova 12, Bratislava 

Projekt: Letné tanečné sústredenie členov KTC 

 

 

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

     Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý :  
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     Vzhľadom na to, že sme na školské tábory dávali po 

1 000,- Eur, navrhujem zmenu na 1 000,- Eur.  

 

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

     Ďakujem. Nevidím nikoho viac prihláseného.  

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

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

     Dávam návrh na hlasovanie o návrhu pána poslanca 

Martinického. Čiže je to návrh na zmenu a navrhuje, aby sme 

podporili túto žiadosť do výšky 1 000,- Eur.  

 

 

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

     Ďakujem.  

     (Hlasovanie.) 

     Pani poslankyňa Hladká, teraz sa hlasuje, neopustíte 

rokovaciu sálu. Chvíľočku, neopustíte, len sa hlasuje. 

     (Poznámka.) 

     Ja viem, ale prosím vás, sa hlasuje. Počas hlasovania 

v zmysle Rokovacieho poriadku nemôžete opustiť toto 

hlasovanie. Počkajte.  

     Poprosím vás, hlasujte.  

     Hlasovať nemusíte, ale tvoríte kvórum. Kolegyňa išla 

na toaletu, takže buďte aspoň trošku; doteraz ste sa 

flákali a neboli ste tu, takže aspoň trošku.  

     Napíšte si vždy do tej prezenčky hodinu odchodu, aby 

sme potom vedeli ako. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

     Potom sa musia napísať všetci. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Však všetci.  

     Takže bolo nás tu 13 prítomných.  

     Čiže v čase hlasovania bolo 13 poslancov prítomných, 

zaregistrovalo sa 11 poslancov.  

     Za bolo       7 poslancov. 

     Proti:        0 

     Zdržal sa:    2 

     Nehlasovali:  2 

     Konštatujem, že dotácia 1 000,- Eur pre Karloveské 

tanečné centrum bola schválená: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

     po A. s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre: Karloveské tanečné centrum Bratislava, 

Janotova 12, Bratislava na projekt: „Letné tanečné 

sústredenie členov KTC“  

     v sume:  1 000,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

Ďalším bodom programu je bod číslo 43. 

 

 

 

BOD 43: 

Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum Bratislava, 

Janotova 12, Bratislava  

Projekt: Tanečný Juniáles KTC 2014 

 

 

Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 
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     To sú aktivity, ktoré robia pravidelne. Toto 

Karloveské tanečné centrum reprezentuje našu mestskú časť. 

Sú to spoločenské tanečné tance, na každých podujatiach 

vystupujú zdarma, takže je treba určite tieto ich aktivity 

podporiť.  

     Nech sa páči otváram diskusiu. 

     Pán poslanec Čupka s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. V. Č u p k a :  

     Ďakujem pekne. Keďže vidím, že pán Šíbl musel ísť na 

toaletu; či pardon, si vás pletiem, ste ako dvojičky.  

     Poprosím vás, či by sme sa nevedeli dohodnúť, na tie 

dotácie ktoré chceme schváliť, stále dávame 1 000,- Eur, či 

to nevieme povedzme si od bodu po ktorý bod vieme dať 

1 000,- Eur a ukončíme to, lebo naozaj mnohí z nás už musia 

ísť preč. Tak pre zjednodušenie tej veci, nechcem to robiť 

nejako en bloc, ale z toho ako tu prebieha to 

zastupiteľstvo, tak myslím, že keď sa na tej tisícke 

dohodneme pri všetkých týchto subjektoch ktoré nám ešte 

vyjdú, tak budeme asi v zhode. Ďakujem pekne. 

 

 

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

     Pokiaľ by sme to nepoodsúhlasovali, tak môžeme budúci 

týždeň na tom mimoriadnom zastupiteľstve dokončiť.  

     S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :   

     Ja som sa len chcel spýtať, či ešte je toľko peňazí, 

aby sme mohli dať 1 000,- Eur?  

     Ale keď to hovoríte takto, tak to nemá zmysel potom, 

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

     Zostatok bol 19 400; každému nie sme. 

     Ja si myslím, že majú výhodu tí čo sú poslední a vy sa 

ponáhľate. Veď to, kde sme? Ozaj, mne je tak ľúto ako ste 

ešte boli čulí pri tých senioroch, ktorí tu majú 20 rokov 

občianske združenie, ste dali „nulu“. Takže tento prístup 

ozaj. 

     S faktickou, pán poslanec Žiačik.  

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem veľmi pekne. No, máme pred sebou ešte 20 bodov 

a možno že by bolo veľmi dobré tie body, ktoré hovoria 

o dotáciách presunúť na ten utorok a tie ostatné body ktorú 

sú tu, vybaviť ešte dnes. Ja by som dal taký návrh, ak je 

možné urobiť taký procedurálny návrh, neviem či to je 

možné, proste urobiť to takto, že body ktoré hovoria 

o dotáciách presunúť na utorok. A body, ktoré ešte máme 

v programe, vybaviť dnes. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či 

je to možné, preto sa pýtam.   

 

 

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

     Viete čo, tento váš návrh dám odsúhlasiť 

zastupiteľstvu. A uvidíme, ako zastupiteľstvo bude o tomto 

návrhu hlasovať. 

     Pán poslanec Šíbl, s riadnym príspevkom; aj vy ste sa 

odhlásili. 

     Ale takto: Teraz chcem povedať, sme pri bode 43. Máme 

rozpravu k tomuto bodu, tento bod ukončíme. A potom dám 

hlasovať o návrhu pána poslanca Žiačika, aby sme nenechali 

otvorený od. Čiže, pán poslanec Šíbl. 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem zníženie na 500,- Eur. 
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Starostka Ing. I. H a n u l í k o v á : 

     Žiadny iný poslanec už nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. Z a j a c  

     Navrhujem hlasovať o návrhu poslanca Šíbla, a to návrh 

na zmenu uznesenia, podporiť žiadosť výškou 500,- Eur: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 

12, Bratislava na projekt: „Tanečný Juniáles KTC 2014“ 

     v sume:  500,- Eur. 

 

     po B. s p l n o m o c ň u j e 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

     Termín: 15. 8. 2014. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Poprosím vás, hlasujte. 

 

     (Hlasovanie.) 

     V miestnosti je prítomných 13 poslancov,  

     zaregistrovalo sa          12 poslancov. Z toho:  

     Za bolo           9 poslancov 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        1 

     Nehlasovali:      2 
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     Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté.  

     Čiže Karloveskému tanečnému centru na Tanečný Juniáles 

bolo odsúhlasených 500,- Eur. 

 

 

     Teraz pristúpime k návrhu pána poslanca Žiačika, a to 

s tým, že body 44 až 58, to sú dotácie ktoré sme dnes 

neodsúhlasili, presunieme na mimoriadne zastupiteľstvo.  

     Dávam o tomto bode hlasovať.  

     Poprosím vás, vyjadríte sa hlasovaním. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Tento návrh pána poslanca Žiačika bol odsúhlasený. 

     Prítomní:          13 poslancov.  

     Za:                10 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          3 

 

     Čiže body 44 až 58, okrem bodu 47, ktorý bol už bol 

odsúhlasený (ako bod 0c), budú presunuté na rokovanie 

mimoriadneho zastupiteľstva. 

     (Poznámka z pléna: Žiadosť o prestávku.) 

     Počkajte, pán poslanec, ja vám takto poviem: Na obed 

sme mali hodinu, prišli ste o dve hodiny. Keď 10 minút, tak 

10 minút. Buďme korektní, aby sme mohli pokračovať. Je 

20.00 hodín, tak 20,10 hod. sme tu. Takto sa dohodnime, keď 

o 20,15 hod. tu nebudete, prerušujem zastupiteľstvo 

z dôvodu neúčasti poslancov a neuznášaniaschopnosti 

a zvolám ďalšie rokovanie zastupiteľstva.  

     (Krátka prestávka.) 

 

     Pokračujeme v našom rokovaní.  

     Nakoľko sme si pred prestávkou odsúhlasili, že body 44 

– 58, tieto dotácie presúvame na mimoriadne zastupiteľstvo, 
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pokračujeme v našom rokovaní a nasleduje bod číslo 58a – 

pôvodný materiál 3. 

 

 

BOD 58a -  podľa pozvánky bod č. 3  

Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a volebných obvodov 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 

2014 – 2018 (7. volebné obdobie) 

 

 

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

     Dávam pánovi prednostovi úvodné slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Takže v zmysle platnej legislatívy musí 

miestne zastupiteľstvo pred samotnými voľbami do orgánov 

samosprávy obcí určiť viacero veci. Jednou z tých vecí je 

určenie počtu volebných obvodov. A druhá záležitosť, ktorá 

musí byť určená, je počet poslancov.  

 

     Takže my v tomto materiáli riešime volebné obvody 4 

tak ako boli vždy v minulosti v mestskej časti Karlova Ves 

schválené s tým, že v jednotlivých volebných obvodoch by sa 

volilo celkovo 17 poslancov. To znamená, že my navrhujeme, 

aby miestne zastupiteľstvo malo v 7. volebnom období 17 

poslancov. 

     V prípade 17 poslancov by boli volebné obvody 

rozdelené podľa jednotlivých volebných obvodov nasledovne: 

Volebný obvod I.       3 poslanci 

Volebný obvod II.      5 poslanci 

Volebný obvod III.     5 poslanci 

Volebný obvod IV.      4 poslanci. 

Celkový počet je      17 poslancov.  
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     Takže tento návrh musí prejsť miestnym 

zastupiteľstvom. Neexistuje podľa legislatívy alternatíva, 

že by nebol určený. Pretože zákon nepozná situáciu, pokiaľ 

nie je určené. Tak sa má za to, že je povedzme 25 poslancov 

a posledný určený počet. Čiže toto je kompetencia, ktorú 

musí zastupiteľstvo naplniť, inak je porušený zákon. 

 

 

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

     Ďakujem. 

     Otváram k tomuto bodu diskusiu.     

     S faktickou sa prihlásil pán poslanec Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ja len pre vysvetlenie by som chcel vedieť, lebo 

myslím si, že je tu taká vôľa, že nebude schválený tento 

materiál, pokiaľ nebude pozmenený. Teda ak neschválime 

počet poslancov, že či ostáva ten počet poslancov podľa 

starého? Teda či musíme schváliť nejaký počet poslancov? To 

je prvá otázka. 

 

     A druhá otázka je: Kedy je ten posledný termín? Lebo 

voľby sú už vyhlásené, to znamená, kedy sa to musí 

uzavrieť? Ďakujem.   

 

 

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

     Takto vám poviem: Každá táto a, b, c, má lehoty, každá 

má iné. Ale tá lehota je približne nejakého 16. augusta; 

jedna lehota je 65 dní pred uskutočnením, druhá lehota je 

90 dní pred uskutočnením, čiže vyzerá to tak, že je to 17. 

august. Lebo každá tá, určenie obvodov má iné, poslanci má 

iné, takže takto.   
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     Takže nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Koník. 

 

Poslanec Ing. F. K o n í k : 

     Ďakujem. Ja dávam návrh na zmenu formulácie pôvodného 

návrhu uznesenia, a to v tom zmysle že v podstate zostáva 

všetko tak ako v pôvodnom návrhu, čiže návrh na 17 

poslancov miestneho zastupiteľstva, takisto aj tá tabuľka 

je tá istá, to znamená I. volebný obvod traja, II. volebný 

obvod piati, III. volebný obvod piati, IV. volebný obvod 

štyria. Nebudem to celé čítať, lebo aj tak to bude čítať 

návrhová komisia. Je to v podstate to isté, len je tam 

zmenená proste formulácia. To je všetko. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Žiačik. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Keď som dostal tento návrh, tak 

som veľmi premýšľal o motívoch tohto návrhu a o systéme ako 

sa k nemu postaviť. Môj názor, ktorý som možno pred takými 

2 rokmi povedal, že nás je priveľa, ostáva nezmenený.  

 

     A ja si myslím, že skutočne by bolo veľmi takým 

nejakým dobrým gestom nás poslancov schváliť do budúcich 

volieb menší počet s tým, že uvedomujem si riziká. Tie 

riziká môžu byť samozrejme v tom, že bude menšia diskusia 

v niektorých zásadných veciach, ktoré sa týkajú Karlovej 

Vsi, pretože môže sa stať, že nejaká skupina občanov bude 

či už bude v strane alebo mimo strany, ovládne 
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zastupiteľstvo a v podstate sa zastaví, či už príjemná 

alebo nepríjemná, ale výmena názorov.  

 

     Napriek tomuto riziku by som ja za seba podporil tento 

návrh. Neviem, či je možné, aby potom boli funkčné všetky 

komisie v takom zložení v akom teraz. To znamená počet 

komisií a počet zasadnutí, pretože bude to vyžadovať väčší 

nápor na tých poslancov.  

 

     Čiže tento diskusný príspevok možno bude obsahovať aj 

takú otázku, ako ste rozmýšľali nad týmito komisiami, či už 

ste išli tak ďaleko aby ste vedeli ako budú tie komisie,  

koľko komisií bude schopných vlastne tento počet poslancov 

obsiahnuť.  

 

     Ďalšia poznámka je taká, ale že možno že práve to by 

umožnilo do tých komisií naozaj nanominovať odborníkov 

a nie teda len straníckych alebo nezávislých kandidátov, 

ktorí sú v úvodzovkách sú nezávislí, lebo v skutočnosti 

takisto sú za nejakú skupinu, ale nájsť naozaj odborníkov, 

ktorí by v tých komisiách mohli reprezentovať názory 

občanov. Čiže je tu aj pre, aj proti. To proti je určite 

v tom riziku, kedy je väčšia šanca, že s menším počtom 

poslancov tu bude taký jednoliaty systém, že vlastne nebude 

diskusia. Ale napriek tomuto riziku ja by som osobne 

podporil tento návrh, pretože si myslím, že v skutočnosti 

ani nejde o úsporu, ale zefektívnenie fungovania.   

      

     A mňa mrzí že, aspoň dnes  ako sme mali to 

popoludňajšie zasadnutie, že vlastne sme boli taká 

karikatúra tých poslancov, že vlastne boli sme tu zvolení 

na to aby sme sa reálne zaoberali problémami.  

 

     A v podstate, či už máme na ne nejaký názor alebo 

nemáme, myslím že je škoda keď proste zosmiešňujeme tú 
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pozíciu tým, ako sa k tomu staviame. Viem, že už sme 

unavení, mňa to tiež nie vždy baví. Ale myslím si, že keby 

to dnešné popoludňajšie zasadnutie bolo nafilmované 

a odvysielane na internete, bolo by to celkom zaujímavé ako 

by sa k tomu stavali bežní ľudia. 

 

     Čiže z tohto dôvodu aj po tej 4-ročnej skúsenosti, 

alebo nie celej 4-ročnej skúsenosti, budem odporúčať alebo 

budem hlasovať za tento predložený návrh.  

 

     Pýtal som sa schválne, čo sa stane keď to neschválime, 

pretože si myslím, že tu nie je vôľa to znížiť. Čiže potom 

by som len žiadal, tí ktorí rozmýšľajú inak, aby sa našla 

nejaká spoločná dohoda, aby sme sa tu nevybíjali zbytočne 

v diskusiách. Čiže, počítať vieme všetci. Ak to nevieme 

zrátať tak že nám to vyjde, tak potom tí, ktorí majú naozaj 

rozhodujúce slovo v tomto zastupiteľstve nech povedia ako 

budú hlasovať, aby sme tu to zbytočne nenaťahovali, aby sme  

sa nemuseli stretávať dvakrát, trikrát kvôli tomuto bodu na 

nejakom ďalšom zastupiteľstve. Pretože bez jeho schválenia 

by sme asi vážne ohrozili voľby, ktoré by mali byť niekedy 

na jeseň. Ďakujem. 

 

 

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

     Možno na vaše otázky; zákon to neupravuje. A podľa 

všetkého potom keby sa konali voľby, tak by neboli platné 

tie voľby pokiaľ by to nebolo schválené. Lebo zákon hovorí, 

že sa schvaľuje na obdobie, to obdobie skončí. Čiže tým 

pádom skončili všetky tie počty. Napríklad, keď sa 

schvaľuje návrh platu starostu, keď sa neschváli, tak je 

zákonom určený minimálny, takže má nejaký plat.  

 

     V tomto prípade ten zákon to nejakým spôsobom 

neupravuje, takže určite budeme sa dotazovať na 
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Ministerstve vnútra s touto otázkou, aké stanovisko by 

k tomu zaujali. Ale podľa našich poznatkov je, že vlastne 

mohli by byť voľby neplatné, pokiaľ by sa toto neschválilo. 

Neznamená to, že je platné to čo bolo schválené, lebo to 

bolo schválené iba na volebné obdobie. 

 

     Čo sa týka tých činností komisií, ja si myslím, že 

tieto komisie aj predtým toto zastupiteľstvo rozšírilo 

komisie. A často krát bývajú komisie neuznášaniaschopné, že 

poslanci majú veľa tých komisií. A ja si myslím, že tie 

niektoré činnosti sa aj prekrývajú. Kľudne sa môže spojiť 

šport, kultúra, školstvo, kľudne sa môže spojiť doprava 

a zeleň, lebo všetky majú veľmi blízko k sebe. Čiže tam by 

podľa mňa nebol problém, a to je záležitosťou nového 

zastupiteľstva, akým spôsobom a koľko komisií zriadi.  

     Takže ja iba možno k tým vašim otázkam by som toľko 

odpovedala. 

     S riadnym príspevkom pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

     Ďakujem, pani starostka. Ja som sa chcel spýtať, že 

prečo, a nestalo sa to prvýkrát, dôvodová správa je 

anonymná a nemáme tu autora tej dôvodovej správy, ako keby 

sa ten kto to vypracoval, pod to hanbil podpísať. 

 

     Potom by som sa veľmi rád spýtal autora tej dôvodovej 

správy, z čoho vychádzal keď tam uviedol, že v záujme 

úspory finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti a 

zvýšenia efektivity rozhodovania  volených orgánov mestskej 

časti znížiť počet poslancov.  

 

     Podľa akej metodiky dospel k tomu, že zníženie počtu 

poslancov sa rovná zvýšeniu efektivity rozhodovania?  
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     V tom je to čaro demokracie, že to rozhodovanie trvá 

možno dlho, ale dospeje sa k nejakému výsledku, tak je to 

cennejšie. Ja myslím, že najefektívnejšie rokujú 

zastupiteľstvá v autoritatívnych režimoch a nie 

demokratických. V Severnej Kórei sú veľmi efektívni, 

určite. 

 

     Čo sa týka úspor finančných prostriedkov, neviem to 

úplne presné, ale myslím si, že mestská časť Bratislava – 

Karlova Ves aj poslanci sú niekde na chvoste v rámci 

bratislavských mestských častí čo sa týka ohodnotenia 

poslancov. Dokonca sme si ho vedome toto ohodnotenie pri 

schvaľovaní rozpočtu znížili. A kde máme záruku, že 

minimálny počet poslancov v budúcnosti si tie prostriedky 

na svoju činnosť nezvýši? 

 

     Aj z tohto dôvodu som si dovolil predložiť návrh na 

zmenu uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A.  určuje 

podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa zákona 

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 

(7. volebné obdobie) do Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves 25 poslancov. 

 

     po B. určuje 

podľa zákona č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 



 
 
 
                                                                     Zápisnica 25. MiZ MČ B-Karlova Ves 17.6.2014 

336 

(7. volebné obdobie) do Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves volebné obvody nasledovne: 

 

  I. Volebný obvod       5 poslancov. 

 II. Volebný obvod       7 poslancov. 

III. Volebný obvod       7 poslancov. 

 IV. Volebný obvod       6 poslancov. 

 

     po C. určuje 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu starostu mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves na celé funkčné obdobie 2014 – 

2018 na plný úväzok.      

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

     Ďakujem pekne za slovo. Pani starostka alebo pán 

prednosta píšete tu v tomto materiáli, ktorý nám 

predkladáte, o nejakej zvýšenej efektivite a o nejakých 

úsporách. Ja by som proste bol zvedavý, ako sa zvýšila 

efektivita počas vášho, pani starostka volebného obdobia 

kedy ste boli starostkou, ako sa hýbal počet zamestnancov, 

ako sa hýbal počet platov alebo teda výška platov?  

 

     A preto si dovolím zajtra poslať zopár otázok, kde 

tieto informácie od vás budem žiadať. Ja som zvedavý na tie 

výsledky. Možno že zistíme, že od poslancov chcete aby boli 

efektívni, aby na sebe šetrili, ale od seba to isté 

nevyžadujete. Takže budem naozaj zvedavý na výsledky. 
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     A je škoda, že takýto materiál, ktorý hovorí 

o nejakých úsporách, tie úspory neobsahuje. Neviem, či je 

problém to vyčísliť, ale takýto materiál by mal mať tieto 

veci v sebe. Hlavne keď finančná komisia sa vyjadrila, aby 

boli tie úspory vyčíslené. Neviem, prečo takýto materiál 

predkladáte, ktorý je neúplný, nekvalitný. Jednoducho, to 

je materiál hodný vás, pani starostka, alebo tohto úradu 

ktorý riadite; bohužiaľ.  

 

 

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

     Ďakujem.  

     S riadnym príspevkom, pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

     Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu programu. 

 

 

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

     Ďakujem. To je ozaj, toto je, pán poslanec Šíbl vie 

ukončiť diskusiu a nenechá ľudí; toto je demokracia, že 

ukončujeme keď sa o niečom začne debatovať. 

     Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Šibla, kto je za 

ukončenie diskusie? 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem.  

     Poprosím skrutátora aby spočítal hlasy ktoré sú. 

     11 poslancov.  

     Čiže nie sme uznášaniaschopní. 

     Poprosím organizačné, skúste zavolať pánov poslancov, 

či sa vrátia, či nie. 

 

     Nakoľko vlastne nie sme uznášaniaschopní, tak  
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p r e r u š u j e m  zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves a budeme pokračovať; to vám 

vlastne pošlem poštou; pokračovanie tohto zastupiteľstva.  

 

 

(Ukončenie o 20,45 hod.) 

 

                   x                x 

 

 

 

.........................     ............................ 

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

   

 

OVEROVATELIA: 

poslankyňa Mgr. J. Sekáčová        ........................ 

poslankyňa PhDr. A. Schinglerová   ........................ 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr.  ........................ 

       


