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          ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v novom volebnom 

období, konajúcom sa 15. decembra 2014 vo veľkej zasadacej 

miestnosti miestneho úradu na Námestí sv. Františka 8. 
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Začiatok: 14,00 hod.  

 

                  A. SLÁVNOSTNÁ ČASŤ  

 

   a) Otvorenie zasadnutia MiZ 

 

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

                                 Bratislava – Karlova Ves 

     Dobrý deň. Je 15. december 2014, otváram slávnostnú 

časť ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v 7. volebnom 

období. 

 

   Vítam novozvolenú pani starostku pani MUDr. Danu 

ČAHOJOVÚ. (Potlesk.) 

  Vítam novozvolené poslankyne a poslancov. (Potlesk.) 

      Vítam vedúcich oddelení a referátov Miestneho úradu, 

zástupcov médií a prítomných obyvateľov. (Potlesk.) 

      

   V zmysle zákona o štátnych symboloch Slovenskej 

republiky teraz poprosím všetkých prítomných, aby vstali a 

vypočuli Hymnu Slovenskej republiky. 

      (HYMNA SR) 

      Ďakujem.  

   

      Vážené dámy, vážení páni, 

     slávnostná časť zasadnutia sa bude riadiť programom 

odporúčaným na tento účel metodickým návodom Ministerstva 

vnútra: 

 

    A. SLÁVNOSTNÁ ČASŤ 

a) Otvorenie zasadnutia MiZ 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho 
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

miestneho zastupiteľstva, vyhlásenie nastúpenia náhradníka 

na uprázdnený mandát poslanca 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie 

   insígnií a vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

    novozvoleným starostom  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho 

   zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu 

     Prestávka: (Oboznámenie sa novozvolených poslancov s  

                obsluhou hlasovacieho zariadenia) 

 

   B. PRACOVNÁ ČASŤ 

 

Schválenie návrhovej komisie, schválenie uznesenia k 

zloženiu sľubu starostu a poslancov miestneho 

zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia MiZ 

1. Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov 
2. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov 

  3. Určenie platu starostu 

4. Návrh na schválenie sobášiacich 
5. Harmonogram stretnutí poslancov s občanmi na rok 2015  
6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

     na rok 2015, s výhľadom na roky 2016-2017 

  7. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky podľa zákona č. 

253/1994 Zb. O právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov 

   8. Rôzne 

   9. Interpelácie   
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Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

 

   b) Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

 

Ing. I. H a n u l í k o v á, doterajšia starostka MČ B-KV: 

     Na úvod je potrebné určiť zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. 

 

    Za zapisovateľku  určuje našu stenografku Ing. Máriu 

Bahnovú. 

 

 Skrutátormi na slávnostnej časti dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia sú určení pracovníci 

organizačného referátu; v pracovnej časti zasadnutia už 

budeme používať hlasovacie zariadenie. 

 

 

 Za overovateľov zápisnice navrhujem ako je zaužívané 

podľa poradia poslancov.  

Čiže overovateľmi zápisnice 

 pán Ing. Igor Bendík, 

 pán Ing. Martin Berta, CSc. 

 Sú nejaké doplňujúce alebo iné návrhy? 

     Pokiaľ nie, dávam hlasovať o tomto návrhu. 

 Poprosím hlasujte zdvihnutím ruky. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. Všetci boli za.  

 

     

    Teraz po poprosím podpredsedu miestnej volebnej komisie 

Ing. Tomáša Volka, aby oznámil výsledky voľby starostu a 

volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdal osvedčenie o 
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zvolení novozvolenému starostovi a poslancom miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 

 

c) Oznámenie výsledku voľby starostu a volieb do 
        miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o 

        zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

        novozvoleného miestneho zastupiteľstva, vyhlásenie 

        nastupujúceho náhradníka na uprázdnený mandát 

        poslanca. 

 

 

Ing. Tomáš V o l e k  - podpredseda miestnej volebnej 

komisie:   

 Vážené dámy a vážení páni, 

 dovoľte mi, aby som ako podpredseda miestnej volebnej 

komisie informoval o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

dňa 15. novembra 2014. 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bol    30 769 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky bol     11 928 

Počet odovzdaných obálok                         11 917 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do  

miestneho zastupiteľstva bol                     10 917 

Počet zvolených poslancov je  25 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

starostu bol                                     11 646 

 

Za starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bola s 

počtom hlasov 4 847 zvolená  

     MUDr. Dana ČAHOJOVÁ.  
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Za poslancov Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves boli v jednotlivých volebných 

obvodoch zvolení títo poslanci: 

 

 

Volebný obvod č. 1 

 

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník – s počtom hlasov 955 

Mgr. Marcel Zajac – s počtom hlasov 915 

Mgr. Ing. Anna Zemanová – s počtom hlasov 841 

Ing. Peter Lenč – s počtom hlasov 829 

Ing. Petra Nagyová-Džerengová – s počtom hlasov 811 

 

 

Volebný obvod č. 2 

 

Miroslav Kadnár – s počtom hlasov 1 252 

Ing. Iveta Hanulíková – s počtom hlasov 1 149 

JUDr. Iva Lukačovičová – s počtom hlasov 1 064 

Robert Krampl – s počtom hlasov 1 031                                                   

Ing. Martin Berta, CSc. - s počtom hlasov 1 013 

Mgr. Ján Horecký – s počtom hlasov 997 

Ing. Daniela Záhradníková – s počtom hlasov 992 

 

Volebný obvod č. 3 

 

MUDr. Dana Čahojová – s počtom hlasov 1 619 

Ing. Vladimír Dulla – s počtom hlasov 1 051 

Ing. Rudolf Rosina – s počtom hlasov 1 020 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. - s počtom hlasov 962 

Mgr. Ján Labuda – s počtom hlasov 890 

Ing. Igor Bendík – s počtom hlasov 833 

Zděnek Borovička – s počtom hlasov 809 
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Volebný obvod č. 4 

 

Ing. Zuzana Volková – s počtom hlasov 1 158 

Mgr. Lívia Poláchová – s počtom hlasov 1 155 

Mgr. Richard Savčinský – s počtom hlasov 1 038 

Ing. Pavol Martinický – s počtom hlasov 971 

Mgr. Peter Buzáš – s počtom hlasov 950 

Ing. Juraj Kmeťko – s počtom hlasov 932. 

 

    Poslankyňa Dana Čahojová sa písomne vzdala svojho 

poslaneckého mandátu z dôvodu jej zvolenia za starostku 

mestskej časti, čím podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol 

jej mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. 

 

 Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1991 Zb. O voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

nastupuje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva ako 

náhradníčka JUDr. Mária Khuriová, ktorá vo volebnom obvode 

č. 3 získala 769 platných  hlasov. 

 

 Všetkým blahoželám ku zvoleniu do funkcie a prajem im 

v ich pôsobení veľa úspechov. 

 

 

 Teraz dovoľte, aby som novozvolenej starostke a 

zvoleným poslancom odovzdal v zmysle § 49 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov osvedčenia o zvolení. 

 

 

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

 Ďakujem Ing. Volkovi za informáciu.   
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 Vážení prítomní, teraz bude nasledovať odovzdanie 

osvedčenia o zvolení všetkých poslancov, po ktorom bude 

pani starostka skladať sľub.  

 

MUDr. Dana Čahojová, novozvolená starostka – odovzdanie  

osvedčenia. (Potlesk.) 

 

Novozvolení poslanci mestskej časti: 

Ing. Igor Bendík 

Ing. Martin Berta, Csc. 

Zděnek Borovička 

Mgr. Peter Buzáš 

Ing. Vladimír Dulla 

Ing. Iveta Hanulíková 

Mgr. Ján Borecký 

Miroslav Kadnár 

Ing. Jozef Kmeťko 

Robert Krampl 

Mgr. Ján Labuda 

Ing. Peter Lenč 

JUDr. Iva Lukačovičová 

Ing. Pavol Martinický 

Ing. Peetra Nagyová-Džerengová 

Mgr. Lícia Poláchová 

Ing. Rudolf Rosina  

Mgr. Richard Savčinský 

RNDr.  Jaromír Šíbl, PhD. 

Ing. Zuzana Volková 

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

Ing. Daniela Záhradníková 

Ing. Mgr. Ing. Anna Zemanová. 

 

Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, doterajšia starostka MĆ: 

 Ďakujem pánovi Ing. Volkovi za odovzdanie osvedčení. 
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 A teraz mi dovoľte požiadať novozvolenú starostku 

MUDr. Danu Čahojovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub, 

prezvala insígnie a ujala sa vedenia zasadnutia. 

Prítomných prosím, aby vstali.  

 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie 
       insígnií a vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

       novozvoleným starostom 

 

 

MUDr. Dana  Č a h o j o v á : 

 SĽUB: 

     „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej 

republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 

pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia“. 

 

 (Podpísanie sľubu, prevzatie insígnie od doterajšej 

starostky.) 

 (Blahoželanie novozvolenej starostke.) 

 (Potlesk.) 

 

 

Novozvolená starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem Ing. I. Hanulíkovej.  

 

 Vážené dámy a páni, 

 predtým ako budeme pokračovať v našom rokovaní ďalším 

bodom, ktorým je zloženie sľubu novozvolených poslancov, 
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dovoľte, aby som odovzdala JUDr. Márii K h u r i o v e j  

osvedčenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát 

poslanca. 

 (Odovzdanie osvedčenia poslanca – potlesk.) 

 

 

 Dámy a páni,  

 teraz pristúpime k ďalšiemu bodu slávnostnej časti 

dnešného ustanovujúceho zasadnutia, ktorým je zloženie 

sľubu novozvoleného miestneho zastupiteľstva. 

 

 

   e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho  

      zastupiteľstva. 

 

 

Novozvolená starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Po prečítaní zákonom predpísaného znenia sľubu 

poslanca pristúpia poslanci v abecednom poradí k stolíku, 

povedia sľubujem, podaním ruky a podpísaním sľubu na 

pripravenom tlačive zložia sľub, čím sa oficiálne stávajú 

poslancami miestneho zastupiteľstva. 

 

 Prosím pána poslanca Mgr. Petra Buzáša, aby prečítal 

znenie sľubu a prítomných, aby počas čítania znenia sľubu 

vstali.  

 

 

Poslanec Mgr. Peter  B u z á š : 

 Dovolím si povedať, pani starostka, jednu poznámku, 

ktorú si nemôžem odpustiť; aby tento sľub pre toto 

zastupiteľstvo nebol formálny ale nevyhnutný k tomu, aby 

sme mohli vykonávať svoj mandát. Mám nádej a dúfam, že bude 

prejavom pri každom našom rozhodovaní. 



                                                          
                                                               
                                                             Ustan. zasadnutie  MiZ MĆ B-KV 15.12. 2014  
 

                                                                                                                                    
 
 
 
 

11 

 SĽUB POSLANCA: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone 

svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

 

Ing. Igor Bendík:                     Sľubujem. 

Ing. Martin Berta, Csc.:              Sľubujem. 

Zděnek Borovička:                     Sľubujem. 

Mgr. Peter Buzáš:                     Sľubujem. 

Ing. Vladimír Dulla:                  Sľubujem. 

Ing. Iveta Hanulíková:                Sľubujem.  

Mgr. Ján Horecký:                     Sľubujem.  

Miroslav Kadnár:                      Sľubujem. 

JUDr. Mária Khuriová:                 Sľubujem.  

Miroslav Krampl:                      Sľubujem. 

Ing. Juraj Kmeťko:                    Sľubujem.  

Mgr. Ján Labuda:                      Sľubujem. 

Ing. Peter Lenč:                      Sľubujem. 

JUDr. Iva Lukačovičová:               Sľubujem. 

Ing. Pavol Martinický:                Sľubujem. 

Ing. Petra Nagyová-Džerengová:        Sľubujem.  

Mgr. Lívia Poláchová:                 Sľubujem. 

Ing. Rudolf Rosina:                   Sľubujem. 

Mgr. Richard Savčinský:               Sľubujem. 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.:             Sľubujem. 

Ing. Zuzana Volková:                 Sľubujem. 

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník:      Sľubujem. 

Ing. Daniela Záhradníková:            Sľubujem. 

Mgr. Marcel Zajac:                    Sľubujem. 

Mgr. Ing. Anna Zemanová:              Sľubujem.  
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

     dovoľte, aby som  vám zablahoželala a zaželala vo 

vašej práci veľa úspechov. 

 

 

   f) Vystúpenie starostu 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hostia, 

dámy a páni, milí Karlovešťania, 

 úplne na úvod už z tejto novej pozícii sa odvážim 

povedať, že si nesmierne vážim dôveru, ktorú som získala od 

našich voličov a že mi je veľkou cťou, že budem spravovať v 

nastávajúcom 4-ročnom období našu mestskú časť Karlovu Ves. 

Verím, že podobné pocity zároveň prežívate i vy a že 

rovnako ako ja ste pripravení nakladať s touto dôverou ako 

so vzácnym darom, pretože dôvera sa dlho a ťažko získava, 

ale veľmi ľahko a rýchlo stráca    

 

 Len pred pár minútami sme zložili vážny sľub a ja 

verím, že sme naň hrdí a že naň budeme pamätať v každej 

chvíli, v každom dni nášho funkčného obdobia.  

 

 

 Vážené dámy a vážení páni, 

 vieme a cítime, že sú pred nami veľmi náročné úlohy. 

Nebudem a ani nechcem opakovať pekné slová, ktoré pred 

voľbami zneli zo všetkých strán a väčšinou sa v mnohom 

zhodovali. Od nás sa totiž očakávajú pekné skutky.   

 

 O tom  čo hovoríme ľudia môžu pochybovať a pochybujú. 

Uveria až tomu čo budeme robiť. Sme si vedomí, že v ceste 

nám stoja rôzne väčšie či menšie prekážky. Nevyhneme sa 

problémom, sklamaniam, ani chybám. Hrozivé prekážky však 
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vidno najmä vtedy, keď človek stratí zo  zreteľa svoj cieľ. 

A ja verím, že tak ako sme sa tu stretli v tejto 

miestnosti, že mnoho našich cieľov je spoločných.  

 Tieto ciele by mali vychádzať zo spojenia nášho 

poslania a princípu. Mali by stať na troch pilieroch, a 

tými sú:  

 správna vec, 

 správny dôvod a  

 správny spôsob. 

Len vtedy môžeme byť úspešní.       

      

      Hlavným faktorom vo veci stanovenia našich priorít by 

malo byť hlboké spojenie s našim vnútorným hlasom, 

svedomím. Ak nám záleží na výsledku, určite ho spolu 

dosiahneme. Podmienkou však je, že to musíme veľmi chcieť. 

Musíme pamätať i na to, že lepšie je urobiť menej vecí 

dobré ako  začať mnoho veci a zle.  

 

      Odhodlanie uspieť je len začiatok. Napriek  všetkému 

úsiliu, ktoré som pripravená z pozície starostky mestskej 

časti vynaložiť, kľúčovú úlohu zohráte i vy poslanci. Ja 

verím, že sa svojej úlohy zhostíte s potrebným odhodlaním 

ale i s radosťou. Lebo len pozitívna kombinácia mnohých, 

niekedy i bezvýznamných detailov, môže vyústiť do dobrého 

výsledku.  

 

 Budem vám veľmi vďačná za každú vašu pomoc a podporu. 

Myslím, že všetci ju budeme potrebovať. 

 Vieme totiž  že naša práca bude intenzívne sledovaná. 

Bude podliehať trvalej analýze na všetkých možných 

úrovniach, v karloveských domácnostiach, susedských 

debatách, v rôznych komunitách, v miestnych krčmách a 

kaviarňach až po média. Výsledky našej práce budú neúprosne 
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posudzované a právom. Toto som sa naučila a všetci z nás, 

že prostredie komunálne je prostredie súťaživé. Vyžaduje 

vytrvalosť, odvahu, chrabrosť aj bojovnosť. Prosím, dbajme 

na to, aby zostalo férové  a spravodlivé.  

 

 Pamätajme  na to, že dobré je len to čo je čestné. Ak 

by sme na to niekedy v návale práce pozabudli, pripomeňme 

si to navzájom. 

 

 Ďalším princípom, ktorý chcem zdôrazniť, je dôvera. 

 Dôvera spolu drží nielen manželstvá a rodiny, ale i 

spoločenstvá. Rodí sa z úprimnosti a vzájomnej komunikácie.  

Len na nej sa dá budovať a stavať, lebo dáva pocit 

bezpečia, práci zmysel a životu kvalitu.  

 

 Želala by som si, aby sa i tu niečo podstatné výrazne 

zmenilo. Aby naša práca, naša spolupráca, medzi mnou ako 

starostkou a vami ako poslancami, medzi úradom a 

poslancami, medzi nami a verejnosťou, bola založená na 

dôvere. O to sa budem veľmi, veľmi snažiť. 

 

 

 Na záver prosím, dovoľte mi, aby som sa poďakovala 

Ing. Ivete Hanulíkovej za všetku odvedenú prácu, za 

odovzdanie úradu a za všetko dobré, čo v predchádzajúcom 

období pre mestskú časť Karlova Ves urobila alebo sa o to 

úprimne usilovala.    

 (Potlesk.) 

 

 Dovoľte mi, aby som nám v tejto predvianočnej chvíli 

zaželala, aby sme chovali k sebe vzájomnú úctu, aby sme si 

k sebe dokázali nachádzať cestu, aby sme si navzájom 

pomáhali, lebo sám nikto z nás nedokáže vôbec nič.  
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 Želám vám, novozvoleným poslancom, mnoho tvorivej 

energie, inšpirácie, odvahy, dobrého zdravia a dobrej vôle 

a napokon i radosti z dobre vykonanej práce. 

 

 A dovoľte na záver, sebe želám, aby sme sa po 4 rokoch 

nemuseli za svoju starostku hanbiť.  

 Ďakujem vám za vašu pozornosť. 

 (Potlesk.) 

 

 

    Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, 

 týmto sme vyčerpali program slávnostnej časti 

ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves v 7. volebnom období. 

 

 

 Nasledovať bude prestávka počas ktorej si prevezmú 

poslanci hlasovacie zariadenie a kľúče od poslaneckých 

skriniek.  

 

 Následne vás pán MVDr. Špejl, vedúci organizačného 

referátu, stručne zaškolí v obsluhe hlasovacieho zariadenia 

a budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúceho zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva pracovnou časťou. 

 

 Teraz nasleduje asi 30-minútová prestávka. 

 Ďakujem pekne. 

 (Prestávka.)  

 

 

                     x                x 
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                B. PRACOVNÁ ČASŤ 

 

Schválenie návrhovej komisie, schválenie uznesenia k 

zloženiu sľubu starostu a poslancov miestneho 

zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia MiZ 

 

 

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

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, začína 

pracovná časť nášho 1. zasadnutia.  

 

 Na dnešnom rokovaní podľa prezenčnej listiny by malo 

byť prítomných 25 poslancov, ale pán poslanec Ing. Bendík 

odišiel, ospravedlnil sa, musel odísť, takže je nás 24. 

 Je ešte niekto kto sa ospravedlnil? Nie.  

 Ďakujem.  

 

 Takže konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. 

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 dovoľte, aby som vám oznámila, že podľa § 13b ods. 1 

zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. som poverila svojim 

zastupovaním pána poslanca JUDr. PhDr. Branislava 

Z á h r a d n í k a. 

 Prosím ho, v tejto chvíli, aby zišiel dolu a ujal sa 

miesta po mojej pravici. Ďakujem.  

 (Potlesk.) 

 

 Rovnako vám chcem oznámiť, že pán prednosta JUDr. 

Rastislav Velček odchádza a zajtra bude na miesto prednostu 

Miestneho úradu menovaný Ing. Ján  H r č k a .  
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 Pánovi JUDr. Vlčekovi ďakujem za všetku prácu ktorú 

odviedol na Miestnom úrade. Ďakujem. 

 (Potlesk.) 

 A pána Ing. Hrčku medzi nami vítam. 

 (Potlesk.) 

 Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci, najmä pre 

tých ktorí sú tu noví; prosím vás, aby ste pri vašich 

vystúpeniach hovorili výlučne do mikrofónu, pretože zo 

zasadnutia sa vyhotovuje zvukový záznam. 

 

 Overovateľov zápisnice sme si schválili už v prvej 

časti zasadnutia. (Ing. I. Bendík, Ing. M. Berta, CSc.) 

 

 Teraz pristupíme k schváleniu návrhovej komisie. 

 Rovnako ako pri overovateľoch navrhujem za členov 

návrhovej komisie pána poslanca Bertu; súhlasíte pán 

poslanec? 

 

Poslanec Ing. M. B e r t a, CSc.: 

 Poprosil by som, aby bol ďalší, pretože ja už som 

overovateľom, takže by som poprosil, aby bol niekto ďalší. 

Myslím si, že nie je to obvyklé minimálne, aby som bol 

jedno aj druhé.  

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Dobre, v poriadku. Ďakujem. 

 Pán poslanec Mgr. Peter Buzáš súhlasíte? (Áno.) 

 Pani poslankyňa Ing. Zuzana Volková. (Súhlas.) 

 Pán poslanec Ing. Peter Lenč. (Súhlas.) 

 Ďakujem pekne. 

     Takže za členov návrhovej komisie navrhujem pána 

poslanca Buzáša, pána poslanca Lenča a pani poslankyňu 

Volkovú.  
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 Budeme  hlasovať o tomto zložení návrhovej komisie. 

 Nech sa páči, pripravte sa. 

 Hlasujem. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             24 poslancov.  

 Ďakujem. 

 Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta 

určené pre návrhovú komisiu, ktoré sa nachádzajú v prvom 

rade tuná vpravo (z vášho pohľadu.) 

 

 Návrhy uznesení prosím predkladať návrhovej komisii 

výlučne písomne. Tlačivá sú k dispozícii zvyčajne na malom 

stolíku pri dverách; pán MVDr. Špejl vám ich poskytne, ak 

budete potrebovať.  

 

 Predseda návrhovej komisie prednesie po prerokovaní 

príslušného bodu a uzatvorení diskusie k nemu návrh 

uznesenia v takom znení, v akom bolo písomne predložené 

navrhovateľom.  

 

 Prosím členov návrhovej komisie, aby schválené 

uznesenie potvrdili svojim podpisom. 

 

 Keďže budeme voliť miestnu radu, komisie miestneho 

zastupiteľstva, predsedov komisií miestneho zastupiteľstva 

je potrebné aby sme si zvolili aj volebnú komisiu. 

 

 Ak dovolíte, rada by som do volebnej komisie navrhla 

členov návrhovej komisie, to znamená: 

 pán poslanec Mgr. Peter Buzáš 

 pán poslanec Ing. Peter Lenč 

 pani poslankyňa Ing. Zuzana Volková.  

 Je nejaký iný návrh? 
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 Ak nie je iný návrh, tak dávam hlasovať o zložení 

volebnej komisie.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 V prípade, že dôjde k tajnému hlasovaniu, volebná 

komisia sa ujme svojej funkcie. 

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného 

zasadnutia. 

 Program zasadnutia máte v pozvánke. 

 

 Ja by som vás chcela poprosiť ešte o dodatočné 

zaradenie do programu dvoch bodov:  

 

Návrh na odvolanie vedúceho Karloveského športového klubu 

Ing. Igora Valigu z funkcie – prosila by som zaradiť tento 

návrh do programu ako bod 6a. 

 

Protest prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves č. 76/2003 z 28. 3. 2003 v časti bodu 5 – 

prosila by som zaradiť tento protest prokurátora do 

programu ako bod 7a. 

 Sú ďalšie doplňujúce návrhy do programu? 

 Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. R. R o s i n a : 

 Dovolil by som si navrhnúť zrušiť bod 9 – 

Interpelácie, pretože sme noví poslanci aj starostka vo 
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funkcii a nevieme ešte kto chce koho interpelovať. To sa 

dostalo zrejme nejakou zotrvačnosťou. Ďakujem.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Takže ja by som chcel zaradiť ako bod 7b) bod, ktorý 

sa volá: 

Výzva primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy k vydávaniu záväzných stanovísk k investičným 

zámerom na lokalite Dlhé Diely v Mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves hlavným mestom SR Bratislava. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Rosina. 

 

Poslanec Ing. R. R o s i n a : 

 Ospravedlňujem sa; stlačil som tlačítko omylom 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Je ešte nejaký iný návrh? 

 

 Ak už nie je iný návrh, uzatváram diskusiu k programu 

rokovania. 
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 Chcela by som povedať, že návrh pána poslanca Rosinu 

na stiahnutie bodu 9 – Interpelácie z dnešného programu si 

osvojujem a autoremedúrou sťahujem tento bod.  

 

 A ako prvé hlasovanie bude za návrh na odvolanie 

vedúceho Karloveského športového klubu, ktorý odporúčam 

zaradiť ako bod 6a. 

 Prosím hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                   23 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1 

 

 Ďalší bod, bod 7a: 

„Protest prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves č. 76/2003; prosím, hlasujte.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                  23 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 

 O ďalšom návrhu pána poslanca Zajaca, ktorý žiada 

zaradiť ako bod 7b) Výzvu primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava k vydávaniu záväzných 

stanovísk k investičným zámerom na lokalite Dlhé diely v 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves hlavným mestom SR 

Bratislavy; dávam hlasovať. 

(Hlasovanie.) 
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 Za:                   24 poslancov 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem. 

 

 Teraz dávam hlasovať o programe ako o celku. 

 Prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Za:                   24 poslancov.  

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 

 Konštatujem, že program dnešného rokovania schválený.       

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 Predtým ako pristupime k prerokovaniu jednotlivých 

bodov programu je v zmysle dohodnutého programu 

ustanovujúceho zasadnutia potrebné schváliť uznesenie k 

zloženiu sľubu starostu a poslancov miestneho 

zastupiteľstva. 

 Prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia máme všetci na stole, takže podľa 

predloženého materiálu: 

 

 Návrh uznesenia: 

 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  

a) výsledky voľby starostu a výsledky volieb do miestneho 

zastupiteľstva 

b) vystúpenie novozvolenej starostky. 

 

 Po B.  k o n š t a t u j e, že  

poslankyňa MUDr. Dana Čahojová sa písomne vzdala svojho 

poslaneckého mandátu z dôvodu jej zvolenia za starostku 

mestskej časti, čím podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol 

jej mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. 

 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1991 Zb. O voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

nastupuje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva ako 

náhradníčka JUDr. Mária Khuriová, ktorá vo volebnom obvode 

č. 3 získala 769 platných hlasov.  

 

     Po C.  ko n š t a t u j e, že  

zvolená starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

Dana Čahojová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce  

 

zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves 

Ing. Igor Bendík 

Ing. Martin Berta, Csc. 

Zděnek Borovička 

Mgr. Peter Buzáš 

Ing. Vladimír Dulla 

Ing. Iveta Hanulíková  

Mgr. Ján Horecký 

Miroslav Kadnár 

Ing. Juraj Kmeťko 
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Robert Krampl 

Mgr. Ján Labuda 

Ing. Peter Lenč  

JUDr. Iva Lukačovičová 

Ing. Pavol Martinický 

Ing. Petra Nagyová-Džerengová 

Mgr. Lívia Poláchová 

Ing. Rudolf Rosina 

Mgr. Richard Savčinský 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

Ing. Zuzana Volková 

JUDr. PhDr. Branislav Záhradníková  

Ing. Daniela Záhradníková 

Mgr. Marcel Zajac 

Mgr. Ing. Anna Zemanová 

a náhradníčka nastúpená na uprázdnený mandát poslanca JUDr. 

Mária Khuriová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem návrhovej komisii. 

 Dávam hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Za:                      23 poslancov. 

 Zdržal sa:                1 

 Proti:                    0 

 

 Pristupujeme k bodu č. 1 dnešného zasadnutia. 
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BOD 1: 

Zloženie miestnej rady a voľba jej členov  

 

 

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

 Dávam slovo predkladateľovi materiálu prednostovi 

miestneho úradu. Nech sa páči.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Takže v zmysle zákona o hlavnom meste 

Bratislavy sa zriaďuje 9-členná miestna rada, ktorá je v 

prípade viac ako 9 členov obligatórnym orgánom. Takže v 

zmysle rokovacieho poriadku sa voľba členov miestnej rady 

má uskutočňovať tajným hlasovaním. Pokiaľ je záujem 

miestneho zastupiteľstva aby to bolo opačne, aby to bolo 

verejným hlasovaním, tak bude musieť byť podaný návrh na 

verejné aklamačné hlasovanie zo strany poslanca. 

 

 Takže uznesenie, ktoré máte predložené, ráta v 

podstate na pozmeňujúci návrh vzhľadom k tomu, že tu nemáte 

žiadnych kandidátov na členov miestnej rady uvedených. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ďakujem. Takže dávam návrh na verejné hlasovanie o 

všetkých kandidátoch spolu.  
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Dámy a páni, mám návrh, aby miestna 

rada v tomto 7. volebnom období mala 8 členov. 

 A navrhujem zároveň za členov miestnej rady aby sme 

dnes zvolili týchto kolegov poslancov; s prihliadnutím na 

zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov v 

miestnom zastupiteľstve dávam návrh, aby členmi miestnej 

rady boli zvolení títo poslanci: 

 Mgr. Peter Buzáš 

 Mgr. Richard Savčinský 

 RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

 JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

 Mgr. Marcel Zajaac 

 Mgr. Ing. Anna Zemanová  

 Ing. Peter Lenč 

 Ing. Igor Bendík  

 

 Vzhľadom na to, že v zmysle rokovacieho poriadku je 

potrebné aby každý z navrhnutých kandidátov vyjadril so  

svojou kandidátkou súhlas, tak by som chcel požiadať 

kolegov, ktorých som navrhoval, aby svoj súhlas alebo 

nesúhlas prejavili verejne. Ďakujem.       

 

 

Starostka MUDr. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Mgr. M. Zajac:             Súhlasím. 

 Pán poslanec Mgr. Peter Buzáš:          Súhlasím. 

 Pán poslanec RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.   Súhlasím. 
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 Pán poslanec Mgr. Richard Savčinský:      Súhlasím. 

 Pán poslanec JUDr. PhDr. Branislav 

     Záhradník:                                Súhlasím. 

 Pani poslankyňa Mgr. Ing. Anna Zemanová:  Súhlasím. 

 Pán poslanec Ing. Peter Lenč:             Súhlasím. 

 Pán poslanec Bendík nemôže sa vyjadriť lebo tu nie je 

prítomný, čiže o ňom dnes nebudeme hlasovať a dovolíme ho 

na najbližšom riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

 

 Keďže pán poslanec Zajac navrhol, aby voľba členov 

miestnej rady prebehla otvoreným hlasovaním, podľa 

rokovacieho poriadku musím dať hlasovať o tomto spôsobe  

hlasovania. Takže prosím, hlasujte o tom, či budú členovia 

miestnej rady volení aklamačne. Hlasujte, prosím.  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za aklamačné hlasovanie: 23 prítomných poslancov. 

     Zdržal sa niekto?         1 

 Je niekto proti?          0 

 

 Predtým ako ukončím diskusiu sa vás spýtam, či je ešte 

nejaký iný návrh na kandidáta za člena Miestnej rady 

mestskej časti? Nie je. 

 Ďakujem vám pekne. 

 

 Pristúpime k voľbe členov miestnej rady.  

 Prosím, aby návrhová komisia prečítala návrh 

uznesenia.  

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 
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 po A. z r i a ď u j e  

Miestnu radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, 

 

 po B. u r č u j e  

počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v 7. volebnom 

období na 8.  

 

 po C. v o l í  

za členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves týchto poslancov: 

 Mgr. Peter Buzáš 

 Mgr. Richard Savčinský 

 JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

 Mgr. Marcel Zajac  

 Mgr. Ing. Anna Zemanová  

 RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.  

 Ing. Peter Lenč. 

 

 

Starostka D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Za:                   23 poslancov. 

 Zdržal sa:             1 

 Proti:                 0 

 

 Blahoželám všetkým zvoleným členom miestnej rady a 

želám im mnoho úspechov v ich práci.  
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 Pristúpime k ďalšiemu bodu. 

 

 

BOD 2: 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Dávam slovo predkladateľovi materiálu pánovi 

prednostovi miestneho úradu Velčekovi; nech sa páči.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Opätovne len taký všeobecný úvod: Miestne 

zastupiteľstvo si môže zriadiť svoje stále, poradné, 

iniciatívne alebo kontrolné orgány. Opäť tento materiál je 

pripravený bez uvedenia konkrétnych komisií, takže 

očakávame návrh na vytvorenie konkrétnych komisií. Jediná z 

týchto komisií, ktorá už je tu uvedená, je komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Je to komisia, ktorá sa vytvára podľa 

ústavného zákona. Takže táto je ako kvázi ako povinná 

komisia.    

 

 Tam keď si všimnete časť D, tam je rotujúce 

predsedníctvo tejto komisie. Takže to bude tiež otázka na 

navrhovateľa tohto uznesenia, kto bude v ktorom roku 

predsedom tejto komisie.   

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 
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 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nech sa páči, pán poslanec Záhradník. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, na základe diskusií  

s predsedami poslaneckých klubov aj s jednotlivými 

poslancami si dovolím predložiť komplexný návrh na 

zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľbu predsedov 

komisií a členov komisií – poslancov miestneho 

zastupiteľstva. 

 Predpokladám, že ste môj návrh dostali, keďže je 

pomerne obsiahly písomne. Chcel by som vás informovať o 

takých základných parametroch tohto návrhu v čom si myslím, 

že je potrebné, aby ste venovali tomu podrobnejšiu 

pozornosť.  

 

 V bode A zriaďujeme komisie miestneho zastupiteľstva. 

 Dovoľujem si dať návrh, aby oproti predchádzajúcemu 

volebnému obdobiu kedy bolo zriadených 11 stálych komisií, 

vrátane komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, sme zredukovali počet 

komisií o dve komisie.  

 

 To znamená, aby sme komisiu športu začlenili do 

pôsobnosti komisie školstva a mládeže. 

 

 A ďalej dávam návrh, aby sme komisiu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja začlenili do komisie regionálnej 

politiky. 

 

 Domnievam sa, že tieto návrhy sú vecne odôvodnené a 

zníženie počtu komisií z hľadiska predchádzajúcich 

skúseností, z hľadiska práce komisií bude vhodné.    
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 To znamená navrhujem zriadenie 8 stálych pracovných 

komisií a l komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorú máme 

povinnosť zriadiť v zmysle príslušných ustanovení ústavného 

zákona. 

 Ďalej si dovoľujem navrhnúť na základe konzultácií od 

predsedov komisií miestneho zastupiteľstva nasledovne: 

 

 Moju osobu za predsedu Komisie finančnej a 

podnikateľskej. 

 Pána Petra Buzáša za predsedu Komisie regionálnej 

politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

 Pani Máriu Khuriovú za predsedníčku Komisie pre 

životné prostredie a ochranu prírody. 

 Pána Marcela Zajaca za predsedu Komisie výstavby a 

územného plánu.  

 Pána Richarda Savčinského za predsedu Komisie 

školstva, mládeže a športu. 

 Pani Danielu Záhradníkovú za predsedníčku Komisie pre 

kultúru a média. 

 Pána Petra Lenča za predsedu Komisie verejného 

poriadku, bezpečnosti a dopravy. 

 Pána Jána Labudu za predsedu Komisie bytovej, 

sociálnej, zdravotnej a pre seniorov. 

 Ďalej v bode C navrhnutého uznesenia by sme zvolili za 

členov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov tak ako 

máte v predloženom zozname. Pre krátkosť času by som by som 

nečítal všetky mená, len by som vás chcel požiadať, či by 

ste overili svoje zaradenie do komisií. Vychádzali sme z 

prejaveného vášho záujmu o členstvo v jednotlivých 

komisiách s prihliadnutím aj na to, aby komisie mali nejaký 

zodpovedajúci počet členov – poslancov.    
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 Do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov zákon nám ukladá povinnosť, 

aby v tejto komisii mala zastúpenie každá politická strana, 

ktorá má zastúpenie v tomto zastupiteľstve na základe 

kandidátnych listín a zástupca nezávislých poslancov.  

 

 Takže navrhujem, aby  

 

- pán Peter Lenč bol v tejto komisii za Kresťansko- 

 demokratické hnutie 

- pán Igor Bendík za Slobodu a solidaritu 

- pani Petra Nagyová-Džerengová za MOST HÍD 

- pani Mária Khuriová za stranu SIEŤ 

- pani Iveta Hanulíková za stranu SMER-SD   

- pán Peter Buzáš za Občiansko-konzervatívnu stranu  

- pán Jaromír Šíbl za Zmenu zdola – Demokratickú úniu 

 pani Anna Zemanová za Obyčajných ľudí a nezávislé 

 osobnosti 

- pán Branislav Záhradník zástupca nezávislých poslancov. 

 

 

 Taktiež navrhujem v bode D, keďže predsedom tejto 

komisie bol ustálený zvyk že bolo tzv. Rotujúce 

predsedníctvo; každý rok sa striedal iný poslanec, myslím, 

že je korektné zachovať tento princíp aj naďalej. Preto 

navrhujem, aby  

 

v roku 2015 bol predsedom pán Igor Bendík 

v roku 2016 bol predsedom pán Peter Lenč 

v roku 2017 bol predsedom pán Peter Buzáš 

v roku 2018 až do termínu konania volieb bola predsedníčkou 

pani Anna Zemanová. 
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 Zároveň v bode E navrhujem uložiť prednostovi 

spracovať aktualizované rámcové náplne činností komisií a 

predložiť ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva v 

termíne k 15. 02. 2015. 

 

 Ako iste viete komisie môžu mať aj ďalších členov z 

radov neposlancov – odborníkov, ale to by som navrhoval aby 

sme sa tomu venovali až na niektorom z ďalších 

zastupiteľstiev. Ďakujem.  

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Nasleduje pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som len chcel dať hlasovať o tomto uznesení 

verejne a naraz ako o jednom spoločnom návrhu uznesenia. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Pán poslanec Zajac navrhol aklamačné hlasovanie; o 

tomto musím dať hlasovať. 

 Čiže pýtam sa, kto je za aklamačné hlasovanie pri 

voľbe komisií a predsedov komisií miestneho zastupiteľstva, 

prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Tento návrh bol schválený. 

 Za:                24 poslancov.  

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 
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 Je ešte niekto prihlásený do diskusie? 

 Sú ešte nejaké iné návrhy predtým než uzatvorím 

diskusiu k tomuto bodu programu? 

 Nikto sa nehlási. 

 Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Keďže je to obsiahly materiál, máme ho všetci? (Áno.) 

 Takže hlasujeme podľa predloženého materiálu. 

 

Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. z r i a ď u j e  

komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves nasledovne:    

 

1.Komisia finančná a podnikateľská 

2.Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho 

  rozvoja 

3.Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody 

4.Komisia výstavby a územného plánu 

5.Komisia školstva, mládeže a športu 

6.Komisia pre kultúru a média 

7.Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy 

8.Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov 

9.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

  verejných funkcionárov. 

 

 

     Po B.  v o l í  
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do funkcie predsedov komisií miestneho zastupiteľstva 

poslancov nasledovne:  

 

1.Branislav Záhradník – Komisia finančná a podnikateľská 

2.Peter Buzáš – Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho 

 a sociálneho rozvoja 

3.Mária Khuriová – Komisia pre životné prostredie  

4.Marcel Zajac – Komisia výstavby a územného plánu 

5.Richard Savčinský  - Komisia školstva, mládeže a športu 

6.Daniela Záhradníková – Komisia pre kultúru a média 

7.Peter Lenč – Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a 

  dopravy 

8.Ján Labuda – Komisia bytová, sociálna,  zdravotná a pre 

  seniorov.  

 

 

     Po C.  v o l í  

za členov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov 

nasledovne: 

1.Komisia finančná a podnikateľská: 

     Peter Buzáš 

     Vladimír Dulla 

     Juraj Kmeťko 

     Robert Krampl 

     Marcel Zajac 

     Martin Berta 

     Igor Bendík 

     Iveta Hanulíková  

 

2.Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja: 

     Vladimír Dulla 

 Juraj Kmeťko 
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     Robert Krampl 

     Zuzana Volková 

     Anna Zemanová 

     Peter Lenč 

 

3.Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody 

     Iva Lukačovičová  

     Lívia Poláchová 

     Richard Savčinský 

     Jaromír Šíbl 

 

4.Komisia výstavby a územného plánu 

     Vladimír Dulla 

 Pavol Martinický 

     Jaromír Šíbl 

     Anna Zemanová  

     Martin Berta  

     Mária Khuriová 

 

5.Komisia školstva, mládeže a športu 

     Zděnek Borovička 

     Miroslav Kadnár 

     Iva Lukačovičová 

     Zuzana Volková  

     Marcel Zajac  

     Igor Bendík  

     Ján Horecký 

 

6.Komisia pre kultúru a média 

     Peter Buzáš 

     Pavol Martinický  

     Lívia Poláchová 

     Branislav Záhradník  

     Petra Nagyová-Džerengová 
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7.Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy 

     Zděnek Borovička 

     Miroslav Kadnár  

     Ján Labuda  

 Rudolf Rosina 

     Branislav Záhradník  

     Anna Zemanová  

     Ján Horecký 

 

8.Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorovo 

     Juraj Kmeťko 

 Rudolf Rosina  

 Daniela Záhradníková 

     Petra Nagyová-Džerengová  

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov: 

     Peter Lenč – za Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) 

     Igor Bendík – za Slobodu a solidaritu (SaS) 

     Petra Nagyová-Džerengová – za MOST HÍD  

     Mária Khuriová – za SIEŤ 

     Iveta Hanulíková – za SMER – sociálna demokracia 

     Peter Buzáš – za Občiansku-konzervatívnu stranu (OKS)  

     Jaromír Šíbl–za Zmenu zdola – Demokrat. úniu (ZZ-DU) 

     Anna Zemanová – za Obyčajných ľudí a nezávislé 

     osobnostsi (OĽaNO) 

     Branislav Záhrandík – zástupca nezávislých poslancov. 

 

     Po D.  v o l í  

do funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov:  

     Igor Bendík – od 1.1.2015 do 31.12.2015 

     Peter Lenč  - od 1.1.2016 do 31.12.2016 
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     Peter Buzáš -   od 1.1.2017 do 31.12.2017 

     Anna Zemanová – od 1.1.2018 do termínu konania volieb 

                 do orgánov obecnej samosprávy v roku 2018. 

 

     po E.  u k l a d á  

prednostovi spracovať aktualizované rámcové náplne činnosti 

komisií a predložiť ich na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva. 

 Termín: 15. 02. 2015. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Ešte predtým, než prikročíme k hlasovaniu, žiadam 

kandidátov, jednotlivých predsedov komisií miestneho 

zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k svojej kandidatúre.  

 

Pán poslanec Branislav Záhradník:              Súhlasím.  

Pán poslanec Peter Buzáš:                      Súhlasím. 

Pani poslankyňa Mária Khuriová:                Súhlasím. 

Pán poslanec Marcel Zajac:                     Súhlasím. 

Pán poslanec Richard Savčinský:                Súhlasím. 

Pani poslankyňa Daniela Záhradníková:          Súhlasím. 

Pán poslanec Peter Lenč:                       Súhlasím. 

Pán poslanec Ján Labuda:                       Súhlasím.  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                  23 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 
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     Blahoželám všetkým zvoleným predsedom a členom komisií 

a želám im mnoho úspechov v tejto práci. 

     Nasleduje ďalší bod č. 3. 

 

 

BOD 3: 

Určenie platu starostu 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

  Dovoľte, aby som počas prerokovávania tohto bodu 

poverila vedením schôdze pána vicestarostu, pána 

Záhradníka. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram 3. bod rokovania – 

Návrh na určenie platu starostke mestskej časti. 

 Poprosím pána predkladateľa, pána prednostu, o úvodné 

slovo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Takže ako vidíte uznesenie je tiež 

pripravené, vybodkované. To znamená očakávame návrh na 

schválenie konkrétnej sumy. Tento plat prináleží starostke 

v zmysle legislatívy zákon č. 253/1994 Z. z. O právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest. A minimálna mzda, ktorá je v prípade našej mestskej 

časti vo výške 2 382 € môže byť zvýšená až na 4 050 € 

mesačne. 

 

Vicestarosta JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 
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 Ďakujem pekne, pán prednosta. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Prihlásený pán Buzáš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som rád predniesol návrh, na 

ktorom sme sa na poslaneckom klube zhodli, aby to bolo 50 

%-né navýšenie toho minima. Svoj návrh, samozrejme, môžem 

podať aj v písomnej podobe. Ďakujem.  

 

 

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

   Pán poslanec treba v eurách takisto vyjadriť tento 

návrh; koľko to predstavuje v eurách. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Zlyhala technika, a pokiaľ si to číslo dobre pamätám, 

bolo to 3 742 €. 

 

 

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

 Nech sa páči, kolegovia, ďalšie návrhy. 

 Ak nie sú ďalšie návrhy, ja by som vás chcel 

informovať, že ma pani starostka požiadala, aby som vám 

tlmočil informáciu, ktorá sa týka navrhovanej výšky jej 

platu, keďže bola oboznámená s návrhom, ktorý vzišiel v 

poslaneckom klube, ktorý predniesol pán Buzáš. 

 

 Chcem vás informovať, že pani starostka požiadala, aby 

jej plat bol znížený; nie aby sme hlasovali o tejto 

čiastke. Vzhľadom na to, že mestská časť je momentálne v 

situácii kedy je potrebné aby došlo k prevzatiu vedenia 

celej mestskej časti a zisteniu v akom stave sa mestská  
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časť nachádza aj po stránke finančnej; takisto ideme aj do 

rozpočtového provizória, takže dovolím si dať pozmeňujúci 

návrh ktorý spočíva v určení platu starostke Dane Čahojovej 

nasledovne: 

 

 Navrhujem, aby sme jej plat našim rozhodnutím zákonné 

minimum zvýšili o 25 %, čo matematicky predstavuje 2 977,50 

€, ale z hľadiska uľahčenia pre mzdové účtovníčky navrhujem 

to zaokrúhliť na 2 980 €.   

 

 Takže dovolím si dať návrh, aby sme schválili pani 

starostke D. Čahojovej v zmysle príslušných ustanovení 

zákona mesačný plat vo výške 2 980 € od 15. 12. 2014. 

Ďakujem.  

 S technickou poznámkou pán Buzáš. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Viem si autoremedúrou osvojiť váš návrh. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Procedurálne buď stiahni svoj návrh 

alebo môžeme dať návrh spoločný a bude to v poriadku.   

 Takže si sa pripojil k môjmu návrhu? 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š : 

 Dobre. Sťahujem svoj návrh.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Sú, prosím, nejaké ďalšie návrhy? 

 Ak nie sú, ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 s c h v a ľ u j e  

starostke Dane Čahojovej v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

vo výške 2 980 € od 15. 12. 2014. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Kolegovia, hlasujeme; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                 23 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Návrh sme schválili. 

 Prosím pána Špejla, keby sme mohli zavolať pani 

starostku. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Ďalším bodom nášho zasadania je bod číslo 4. 

 

 

 

BOD 4: 

Návrh na schválenie sobášiacich 
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Dávam slovo predkladateľovi materiálu, pánovi 

prednostovi miestneho úradu. 

 

 Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Ďakujem. Tento materiál je opätovne vybodkovaný, takže 

očakávame návrh na schválenie konkrétnych sobášiacich. V 

zmysle legislatívy je možné uzatvoriť manželstvo v kostole 

alebo na úrade. A v prípade ak sa manželstvo uzatvára na 

úrade, tak zo zákona môže vykonávať sobáše vždy starosta 

obce, mestskej časti, mesta, alebo poverený poslanec 

zastupiteľstva za prítomnosti matrikára v obidvoch 

prípadoch. Takže ja predpokladám, že budú podané konkrétne 

mená.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu. 

 Prihlásil sa pán poslanec Zajac; nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som si dovolil navrhnúť tiež na základe diskusie 

a súhlasu (budeme sa pýtať na súhlas) 

za sobášiacich: 

pána Buzáša, pána Savčinského, pani Poláchovú a mňa, 

Zajaca. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

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

 Súhlasím. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ja by som sa ešte spýtala; pán poslanec Lenč? 

 Nemá záujem. Ďakujem.  

 Je ešte niekto iný kto by sa chcel prihlásiť sobášiť? 

Nie.  

 Tak sa spýtam všetkých navrhnutých; pán poslanec Buzáš 

súhlasí. 

 Pán poslanec Zajac?   

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Okrem toho že súhlasím, tak dávam návrh, aby sme 

hlasovali verejne a spolu o tomto návrhu.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Poláchová? 

 

Poslankyňa Mgr. L. P o l á c h o v á : 

 Súhlasím.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Pán Savčinský? 

 

Poslanec Mgr. R. S a v č i n s k ý : 

 Súhlasím. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Uzatváram diskusiu.  
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 Pán poslanec Zajac ešte. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Procedurálne, ešte by sme mali schváliť spôsob 

hlasovania. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Takže hlasujeme o tomto návrhu; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 prítomných poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 

 Ďalším bodom nášho rokovania je bod číslo 5. 

 

 (Uznesenie k bodu 4 schválené na str. č. 47.) 

 

 

BOD 5: 

Harmonogram stretnutí poslancov s občanmi na rok 2015 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Dávam slovo predkladateľovi materiálu pánovi 

prednostovi; nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  



                                                          
                                  
                                                            Ustan. zasadnutie MiZ MĆ B-KV 15.12. 2014 
  

                                                                                                                                    
 
 
 

46 

4

 

  

 Ďakujem. Je takým  zvykom, že poslanci sa v dvojici 

stretávajú s občanmi počas pondelkov; predpokladám že to sú 

uvedené pondelky v materiáli. A potom to stretnutie 

prebieha v kancelárii alebo v miestnosti určenej pre 

poslancov tuná na prízemí. Takže občania využívajú túto 

možnosť. Tie konkrétne rozpisy máte v materiáli. Začína sa 

od 12. 1. 2015. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nech sa páči, pán poslanec Zajac s technickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

     Ja sa ospravedlňujem – hlasovali sme len o spôsobe 

hlasovania a nehlasovali sme o bode.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Áno. Dokončíme tento bod a vrátime sa. 

 Ďakujem za upozornenie. 

 

 K tomuto bodu hlási sa niekto do diskusie? 

 Ak nie, uzatváram diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia k tomuto bodu; harmonogram stretnutí. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:      
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

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

Harmonogram stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s občanmi na rok 

2015. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Dávam  hlasovať o tomto návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Harmonogram stretnutí poslancov s občanmi bol 

schválený.  

 Za:              23 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1 

 

 

 Veľmi sa ospravedlňujem za zaváhanie. 

 Prosím, aby sme sa vrátili k bodu č. 4, kde sme 

odhlasovali len procedurálny návrh.  

 Prosila by som návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –  

Karlova Ves 

 s c h v a ľ u j e  
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za sobášiacich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

týchto poslancov: 

Mgr. Peter Buzáš 

Mgr. Richard Savčinský 

Mgr. Lívia Poláchová 

Mgr. Marcel Zajaac. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Uznesenie bolo schválené. 

 Za:               24 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu programu č. 6. 

 

 

BOD 6: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na 

rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 O úvodné slovo k materiálu prosím prednostu miestneho 

úradu.       

  

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 
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 Ďakujem. My sme tento návrh predložili preto, lebo v 

zmysle zákona musíme predložiť návrh rozpočtu. Sú dve  

možností; pokiaľ by bol návrh schválený tak je možné potom 

robiť v ňom ešte zmeny. Pokiaľ by návrh nebol schválený 

mestská časť vstúpi do rozpočtového provizória, ktoré   

znamená že môže mesačne minúť 1/12 predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

 Takže my tento rozpočet navrhujeme ako prebytkový v 

bežnom rozpočte o 218 153 €. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem pekne.             

 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nech sa páči, pán poslanec Dulla. 

 

 

Poslanec Ing. V. D u l l a : 

 Ďakujem za slovo pani starostka. Mám návrh na zmenu 

uznesenia:  

 V časti A. Neschvaľuje. 

 V časti B. Žiada starostku 

zabezpečiť dôsledné dodržiavanie podmienok pre rozpočtové 

provizórium upravené v § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

 

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

 Ďakujem. 

 Prosím tento návrh písomne návrhovej komisii Ďakujem. 

 Je ešte niekto prihlásený; chce sa niekto prihlásiť do 

diskusie? 

 Ak nie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu. 

 A prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia.   
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. B u z á š  

 Keďže sa jedná o zmenu uznesenia, tak sa bude 

uznesenie podané pánom Dullom čítať ako prvé.  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves – návrh na zmenu uznesenia k materiálu rozpočet 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015, s 

výhľadom na roky 2016 a 2017. 

 Návrh na zmenu uznesenia 

 v časti A.  Neschvaľuje. 

     V časti B. žiada starostku 

zabezpečiť dôsledné dodržiavanie podmienok pre rozpočtové 

provizórium upravené v § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem.  

 Dávam hlasovať o tomto návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:               23 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Toto uznesenie bolo prijaté. 

 

 Ďalším bodom nášho rokovania bol dodatočne zaradený do 

programu bod 6a. 

 

 

BOD 6a: 

Návrh na odvolanie vedúceho Karloveského športového klubu 

Ing. Igora Valigu z funkcie 
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Keďže ako predkladateľ dovoľujem si prečítať dôvodovú 

správu. 

 Podľa zákona o obecnom zriadení a podľa zákona č. 

377/1990 Zb. § 15 ods. 2 písm. h) o hlavnom meste SR 

Bratislave miestne zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje 

rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet 

mestskej časti a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich 

riaditeľov;  

 Karloveský športový klub bol zriadený miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ako 

príspevková organizácia mestskej časti.  

 

 Navrhujem odvolanie pána Ing. Igora Valigu, z funkcie 

vedúceho Karloveského športového klubu s okamžitou 

účinnosťou. Ďakujem.  

 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, uzatváram 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. B u z á š  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 o d v o l á v a  

s okamžitou účinnosťou Ing. Igora Valigu z funkcie vedúceho 

Karloveského športového klubu. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 



                                                          
                                  
                                                            Ustan. zasadnutie MiZ MĆ B-KV 15.12. 2014 
  

                                                                                                                                    
 
 
 

52 

5

 Nech sa páči, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                24 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu, bod č. 7. 

 

 

BOD 7:  

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky podľa zákona č. 253/1994 

Z. z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 O úvodné slovo prosím predkladateľa materiálu pána 

prednostu miestneho úradu.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že starosta ako každý iný 

zamestnanec má nárok na dovolenku a je zvykom, že pri 

odchode zo zamestnania sa prepláca nevyčerpaná dovolenka, 

dovolil som si pripraviť tento návrh na schválenie 

preplatenia nevyčerpanej dovolenky, na ktorú vznikol nárok 

v zmysle Zákonníka práce.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem.   
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 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Pán poslanec Dulla; nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. V. D u l l a : 

 Ďakujem za slovo pani starostka. 

 Mám návrh na zmenu uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo v časti A. Žiada  

bývalú starostku a poslankyňu Ing. Ivetu Hanulíkovú písomne 

zdôvodniť nečerpanie dovolenky počas výkonu funkcie 

starostky mestskej časti v rokoch 2013 a 2014. 

 Termín: 31. 12. 2014. 

 

 za ďalšie, prednostu miestneho úradu 

preveriť skutočností uvádzané v materiáli a na najbližšie 

riadne zasadnutie komisie finančnej a podnikateľskej 

predložiť materiál doplnený o výsledok previerky a 

zdôvodnenie nečerpania dovolenky. 

 Termín: podľa textu.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Chce sa ešte niekto prihlásiť do diskusie? 

 Ak nie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh na zmenu uznesenia od pána Ing. Vladimíra Dullu 

k materiálu: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky podľa 

zákona č. 253/1994 Z. z. O právnom postavení a platových 
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pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

 Návrh na zmenu uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     A. žiada 

bývalú starostku a poslankyňu Ing. Ivetu Hanulíkovú písomne 

odôvodniť nečerpanie dovolenky počas výkonu funkcie 

starostky mestskej časti v rokoch 2012 a 2014. 

 Termín: do 31. decembra 2014. 

 

     B. žiada 

prednostu Miestneho úradu preveriť skutočností uvádzané v 

materiáli a na najbližšie riadne zasadnutie komisie 

finančnej a podnikateľskej predložiť materiál doplnený o 

výsledok previerky a zdôvodnenie nečerpania dovolenky.   

  Termín: podľa textu. 

 

Predkladatelia sú tu uvedení dvaja: pán Dulla a pán Zajac. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Pán poslanec Zajac, diskusia bola uzatvorená. 

 Takže v tejto chvíli dávam hlasovať o predloženom 

návrhu uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                17 prítomných poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          6 

 

 Ďalším bodom nášho rokovania je bod 7a. 
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BOD 7a: 

Protest prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves č. 76/2003 z 28. 3. 2003 v časti bodu 5 

 

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

 Prosím pána prednostu o úvodné slovo. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 V prípade ak sa prokurátor domnieva, že konkrétne 

rozhodnutie alebo konkrétny právny predpis je v rozpore so 

zákonom, tak prokurátor má možnosť voči takémuto 

rozhodnutiu orgánu územnej samosprávy podať protest 

vzhľadom k tomu, že týmto orgánom ktorý podľa názoru 

prokuratúry porušil zákon bolo miestne zastupiteľstvo 

myslím že v roku 2003. Áno, je to uznesenie č. 76/2003 z 

28. marca 2003, tak sú vlastne dve možnosti: 

 

 Miestne zastupiteľstvo buď vyhovie protestu; v tom 

prípade vzniká v rámci lehoty 90 dní od doručenia protestu 

musí prijať nové rozhodnutie, ktoré už bude zákonom v 

poriadku.  

 

 Druhá možnosť je nevyhovenie protestu; v tom prípade 

toto je oznámené prokurátorovi a prokurátor v zmysle zákona 

postupuje ďalej. To znamená, obráti sa na príslušný súd a 

súd v konečnom dôsledku potom rozhodne, či má prokurátor 

pravdu alebo mestská časť ktorá tvrdí, že postupovala v 

súlade so zákonom. 

 Takže to sú tie dve možnosti. 

 Preto je materiál predložený v dvoch alternatívach: 

 To znamená, prvá alternatíva – vyhovuje; alebo 

alternatíva dva – nevyhovuje.   
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu. 

 Nech sa páči, pán vicestarosta. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, dámy a páni, no, 

prišiel protest prokurátora, prišiel 10. 12. Naozaj z 

objektívnych dôvodov vlastne nám úrad nedokázal pripraviť 

nejakú podrobnejšiu dôvodovú správu s preskúmaním dôvodov. 

Neviem, či ste aj vy mali čas si preštudovať tú 

argumentáciu pána prokurátora.  

 

 Myslím si, že štandardný postup by mal byť taký, že by 

sme to prerokovali v príslušných komisiách, vyžiadali by 

sme si právnu analýzu, prípadne by sme aj s tým 

prokurátorom ktorý namietal toto uznesenie aj ho pozvali na 

rokovanie zastupiteľstva a mali možnosť vlastne si vypočuť 

jeho argumentáciu, prípadne argumentovať nejakou vlastnou 

analýzou. Taká bola prax aj v minulosti; ak si pamätáte, tí 

ktorí ste boli poslanci v minulých obdobiach.   

 

 Ako sa vysporiadať? 

 Vzhľadom na to že je krátky čas, máme 30-dňovú lehotu; 

ak by sme to neprerokovali dnes, mali by sme sa zísť 

najneskôr 8. januára, aby sme 9. januára stihli odoslať 

prokuratúre nejaké stanovisko. To si myslím, že je trochu s 

ohľadom na tie sviatky ktoré prichádzajú asi problematické. 

 

 Preto si dovolím dať taký návrh, ktorý sa vám možno 

bude zdať nelogický, ale ja ho potom kratučko vysvetlím. To 

znamená, by sme po A. nevyhoveli protestu prokurátora.  
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 Ale po B by sme zrušili uznesenie miestneho 

zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves č. 76/2003 v časti 

bodu 5. 

 Možno sa vám to zdá na prvý pohľad nelogické, ale 

potrebujeme sa vysporiadať s tým, že ak by sme my dnes 

vyhoveli protestu bez takej hlbšej analýzy, tak hrozí že by 

sme vlastne uznali, že mestská časť nezákonne vyberala 

tento poplatok 10 rokov, čo by mohlo vyvolať aj isté nároky 

od tých, ktorí takýto, ak bol teda nezákonný poplatok, 

uhradili. Samozrejme, tam je nejaká premlčacia doba 3 roky 

dozadu, ale z hľadiska určitej právnej istoty než si 

spracujeme podrobnejšiu analýzu by som navrhoval, aby sme 

nevyhoveli protestu.  

 

 Ale ak je dôvod na pochybnosť o tom či mestská časť 

tento poplatok môže alebo nemôže vyberať, tak minimálne by 

som bol  za to aby sme ho ďalej nevyberali, aby sme teda do 

budúcnosti pokiaľ si neustálime nejaký právny názor tento 

poplatok nevyberali, takže by sme ho zrušili.  

 

 To uznesenie B by vlastne platilo pro futuro, teda do 

budúcnosti a nevysporiadavali by sme sa s tým čo sa stalo v 

minulosti. A takto by sme informovali prokuratúru. 

 

 Ak by tento postup bol nejakým spôsobom problematický, 

ja si myslím, že prokuratúra bude uspokojená, že sme ho 

zrušili. Ak teda sa domnieva, že išlo o protiprávny stav, 

že sme zrušili, a že teda nepokračujeme v nejakom vyberaní 

nezákonného poplatku a s tou minulosťou sa budeme musieť 

vysporiadať. 

 Samozrejme, prokurátor má nárok takto namietať 

uznesenie. Mňa trochu len prekvapuje tá lehota, že reaguje 

po tak dlhej dobe. Lebo iste, keby bola upozornená mestská 
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časť, myslím že ten dohľad nad zákonnosťou by mal mať takú 

flexibilnejšiu a rýchlejšiu reakčnú dobu. To znamená, že by 

sme nemali dostávať napadnutie uznesení, ktoré sú takmer 11 

rokov staré. Ďakujem pekne.  

 

 Takže dávam pozmeňujúci návrh: 

 po A. nevyhovuje protestu prokurátora 

     po B. ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

Ďakujem.    

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Predovšetkým súhlasím s kolegom 

Záhradníkom a naozaj by som chcel povedať, že je zvláštne, 

že prokurátorovi trvalo viac ako 10 rokov na to aby niečo 

riešil, a od nás sa žiada, aby sme to riešili za 2 týždne, 

zaujali stanovisko a ešte k tomu za dva týždne po voľbách. 

Takže myslím si, že zákon demokracie je aj to, že platia 

pre každého rovnaké pravidlá.  

 Čiže my by sme teraz mali mať rovnakú lehotu ako mal 

pán prokurátor. 

 

     A fakt je ten, rozumné je aj to zrušenie. 

 

 V prípade, že sa zhodneme na názore, že to všeobecne 

záväzné nariadenie j potrebné, nie je nemožné znovu ho 

prijať, prípadne s nejakou menšou úpravou. 

     Takže podporujem návrh pána poslanca Záhradníka. 

Ďakujem.  
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 S faktickou poznámkou pán vicestarosta. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len pre vysvetlenie pánovi kolegovi, 

aby teda nevyznela tá moja pripomienka na tú lehotu časovú, 

že teda prokuratúra nekonala. Ona má povinnosť kontinuálne 

nejakým spôsobom kontrolovať takéto právne akty, ktoré 

prijímajú orgány samosprávy.  

 

 Ale tu pravdepodobne koná prokurátor na základe 

podnetu, ktorý dostal. To znamená, že aby sme im 

nekrivdili, že 11 rokov im to trvalo. Pravdepodobne prišiel 

kvalifikovaný podnet, prokurátor sa s takouto argumentáciou 

stotožnil. 

 

 Ale je pravda, že naozaj my sme teraz v takom období 

prechodnom, kedy adekvátna reakcia by bola, samozrejme, aby 

sme mali riadnu analýzu právnu pripravenú na stole a aby 

sme mali možnosť aj s pánom prokurátorom hovoriť. Ak 

prijmeme takéto uznesenie, budeme informovať prokuratúru. A 

je možné, že sa nám to ešte vráti v nejakej podobe na 

rokovanie zastupiteľstva. A je možné, že sa s tým 

prokuratúra ako s takým rozhodnutím uspokojí. Ďakujem. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Keďže nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram  

diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

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

 Máme tu návrh na zmenu uznesenia od pána Záhradníka: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 A. nevyhovuje 

protestu prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia 

miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves č. 

76/2003 z 28. 3. 2003 v časti bodu 5. 

 

 B. r u š í  

uznesenie miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves 

č. 76/2003 z 28. 3. 2003 v časti bodu 5. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Prosím,  hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                  23 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 

 Otváram ďalší bod programu č. 7B; jedná sa o návrh 

pána poslanca Zajaca. 

 

 

 

BOD 7b: 

Výzva primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy k vydávaniu 

záväzných stanovísk k investičným zámerom na lokalite Dlhé 

Diely v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves hlavným 

mestom SR Bratislava 
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Nech sa páči, pán poslanec môžete predložiť tento 

materiál. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ďakujem. Takže ja najprv prečítam uznesenie a potom 

prečítam návrh listu, ktorý je súčasťou uznesenia. A tento 

list ja považujem súčasne aj za dôvodovú správu, lebo aj 

pánovi primátorovi, ktorému teda výzvu adresujeme, a to by 

som bol rád aby sme adresovali. Vysvetlím že prečo.  

 

 Môj návrh na uznesenie je takýto: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 A. deklaruje 

svoj záujem o to, aby sa ďalšia stavebná činnosť na Dlhých 

Dieloch, ktoré sú súčasťou mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves nepovoľovala a nediala pred tým ako mestská 

časť ukončí v minulosti začaté aktivity k regulácii 

jednotlivých území v tomto priestore našej mestskej časti.  

 

     B. Žiada starostku 

vyzvať listom primátora mesta Bratislavy JUDr. Ivo 

Nesrovnala, LL.M. O včasné informovanie a umožnenie 

uplatnenia aktívnej súčinnosti orgánov mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves pri vydávaní vyjadrení hlavného 

mesta Bratislava k investičnej činnosti na  území mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves, do doby kým nebude ukončená 

regulácia tohto územia prostredníctvom územných plánov zón. 

 Termín: ihneď. 

 

   C.  schvaľuje 
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znenie listu adresovaného primátorovi hlavného mesta 

Bratislava JUDr. Ivovi Nesrovnalovi LL.M., ktorý je 

prílohou tohto uznesenia. 

 A dovolím si ho teraz prečítať: 

 

 

 Vážený pán primátor, 

 s veľkým záujmom sledujeme Vaše postoje k nášmu mestu 

ako celku, ale aj ako ku každej jeho mestskej časti. 

Stotožňujeme sa s hlavnou definíciou Vášho chápania mesta, 

ktoré by v prvom rade malo byť funkčným, dôstojným, zdravým 

a príjemným miestom pre život jeho obyvateľov.     

 

 V našom meste bude určite treba napraviť mnohé 

dôsledky zlých rozhodnutí z minulosti. Nepochybujeme, že sa 

k tomu postavíte s razanciou a zmyslom pre právo a 

spravodlivosť, a hlavne o zdravým rozumom.  

 

 Rovnako dôležité bude od samého začiatku vyvarovať sa 

prijímaniu vlastných zlých rozhodnutí.  

 

 Ako právoplatne zvolení zástupcovia obyvateľov 

Karlovej Vsi obraciame sa na Vás v ich záujme i v záujme 

všetkých obyvateľov Bratislavy. Žiadame Vás, aby ste 

nevydávali bez súčinnosti s orgánmi mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves stanoviská hlavného mesta 

Bratislavy k investičným zámerom plánovaným na území 

Karlovej Vsi osobitne Dlhých Dielov, Karloveskej zátoky a 

Starých gruntov, ktoré sú súčasťou mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, najmenej dovtedy, kým naše 

zastupiteľstvo neschváli jednotlivé územné plány zón, ktoré 

sú v pokročilom stupni rozpracovanosti, a nevytvorí tak 

spodrobňujúci regulačný rámec platného územného plánu 

Hlavného mesta SR Bratislava. 
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 Dôvodom tejto žiadosti je v prvom rade stav kvality 

bývania a života v našej mestskej časti. Verte nám a našim 

spoluobčanom, ktorých vôle sme odrazom. Každá ďalšia stavba 

na Dlhých Dieloch, v Karloveskej zátoke, na Starých 

gruntoch znamená zníženie kvality života nielen súčasných, 

ale aj potenciálnych budúcich obyvateľov. Hustota 

osídlenia, znižovanie voľných, likvidovanie zelených miest, 

voľnému času slúžiacich zón, znižovanie kvality občianskej 

vybavenosti, znižovanie kvality dopravnej obslužnosti, to 

všetko prinesie každá nová stavba zohľadňujúca iba 

ekonomické zhodnotenie vlastníctva.   

 Druhým dôvodom našej žiadosti je skutočnosť, že územný 

plán zón, ktorým sa od roku 2010 naša mestská časť venuje, 

a ktoré boli aj dôvodom na vyhlásenie dnes platných 

stavebných uzáver, z rôznych príčin nie sú ukončené. Je 

preto veľmi reálne, že stavebné uzávery skončia pred ich 

schválením zastupiteľstvom mestskej časti.  

 

 V prílohe posielame zoznam plánov územných zón s 

popisom ich stavu. Tiež prikladáme odhad pripravený 

zamestnancom, ktorý túto činnosť zabezpečuje, dokedy v 

ideálnom prípade budú územné plány jednotlivých zón 

pripravené na hlasovanie poslancov mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves.  

 

 Vážený pán primátor, 

 ak nastane situácia, ktorú s nevôľou očakávame, a 

vybrané časti územia mestskej časti, hlavne v obytnom 

súbore Dlhé Diely, po skončení stavebných uzáver nebudú 

zregulované tak, aby ich ďalší rozvoj nemohol mať život 

zničujúci charakter, budete Vy a Vám podriadený magistrát 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava tým 

dôležitým partnerom, ktorý bude môcť pomáhať ochrániť 
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kvalitu života Karlovešťanov, nielen z Dlhých Dielov, 

Karloveskej zátoky a Starých gruntov. 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – 

Karlova Ves.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Khuriová. 

 

Poslankyňa JUDr. M. K h u r i o v á : 

 Ďakujem za slovo. Je to dôležitý materiál, a takýto 

list by mal mať aj určitú kvalitu. Ja by som iba upozornila 

na nejaké gramatické chyby, ktoré určite pre krátkosť času 

sú v ňom. Takže keď budeme o ňom hlasovať, tak aby to malo 

nejakú úroveň. Ďakujem. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. Viacerí kolegovia určite vedia, že tejto 

problematike krízovej výstavby sa venujem už dávno. Myslím 

si, že to je veľmi potrebný a veľmi užitočný list aj z toho 

dôvodu, že mám informáciu, že končiaci pán primátor Ftáčnik 

ešte na poslednú chvíľu poschvaľoval nejaké stavebné 

konania od pracovníkov príslušných, že sa im nahrnula práca 

teraz.  

 

  A vieme, že viackrát napríklad v Karloveskej zátoke 

nám aj rozhodnutiami primátor, aj nekonaním keď mohol konať 
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za našu mestskú časť a záujmy väčšiny obyvateľov, ktoré sú 

spomenuté v tomto liste vlastne poškodil, takže sa 

prihováram za schválenie tohto listu. Ďakujem. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Ďakujem za slovo pani starostka. Ja by som len 

poprosil, či by sme mohli aj my poslanci dostať zoznam 

plánu územných zón, ktorý má podľa toho čo je napísané v 

liste, tvoriť prílohu. Tiež je tam veta, prikladáme odhad 

pripravený zamestnancom, ktorý túto činnosť zabezpečuje, 

dokedy v ideálnom prípade budú pripravené územné plány 

jednotlivých zón pripravené na hlasovanie poslancov 

mestskej časti. Mám za to, že by bolo užitočné, aby sme 

tieto náležitostí tvoriace prílohu, dostali; ak by to bolo 

možné aj my.    

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Nagyová – 

Džerengová. 

 

 

Poslankyňa Ing. P. Nagyová – Džerengová: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela na margo pána 

poslanca Martinického povedať, že neviem o čom konkrétne 

hovorí, ale pán primátor nepovoľuje stavebné konania, 

vydáva iba záväzné stanoviská. Úradníci majú práce veľa, to 

je pravda, ale pokiaľ viem nič sa netýkalo Karlovej Vsi; 
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aspoň čo mám informácie. Takže, ak máte nejakú informáciu, 

opravte ma.  

 

 Ale chcela by som ešte na pána primátora povedať to, 

že zrušil záväzné stanovisko ku Karloveskému ramenu. Takže 

urobil niečo pre Karlovu Ves, určite.  

 

 A takisto chcem podotknúť, že často krát k nám 

nechodili žiadosti o záväzné stanovisko. A keď som sa 

informovala napríklad aj o Karloveské rameno 4, to záväzné 

stanovisko vydal ešte pán Ďurkovský v predchádzajúcom 

období a my sme ho vôbec nanovo neschvaľovalil.  

 

 Takisto výstavba, ktorá sa rozbieha popri Devínskej 

ceste smerom hore nebola u nás so žiadosťou o záväzné 

stanovisko.  

 

 A sú viaceré veci, ktoré pán primátor zastavil aj po 

mojej urgencii. Takže iba na upresnenie. Ďakujem.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla. 

 

 

Poslanec Ing. V. D u l l a : 

 Zrušenie záväzného stanoviska v Karloveskej zátoke bol 

dvojročný boj. Pán primátor urobil všetko proti tomu aby 

vyhovel. Mal niekoľko stretnutí, mohol dobrovoľne. Donútil 

ho generálny prokurátor, teda prokurátor Generálnej 

prokuratúry opakovane pri jednaní; takže dobrovoľne 

neurobil nič.  
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Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á :  

 Pán poslanec Martinický, s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem. Vyjadril som sa nepresne. Ja som nemyslel, že  

vydával stavebné povolenia, to viem. Ale vydáva záväzné 

stanoviská a niekedy ich vydáva veľmi pochybným spôsobom z 

môjho pohľadu. Nehovorím, že neurobil nič. 

 

 A čo sa týka toho množstva práce, nehovorím, že to 

bolo pre Karlovu Ves ale v rámci Bratislavy, takže.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Rosina s riadnym diskusným príspevkom; 

nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. R. R o s i n a : 

 Ďakujem. Ja v zásade súhlasím so všetkými 

predrečníkmi, ale rád by som doplnil, navrhol, že bolo by 

vhodné pána primátora pri tejto príležitosti pozvať k nám 

do Karlovej Vsi na tvár miesta, presvedčiť, pretože raz 

vidieť je často krát lepšie ako stokrát počuť alebo čítať. 

Ďakujem.  

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 

 Pán poslanec Zajac.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 
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 Ďakujem veľmi pekne za tie pripomienky. Chcel som len 

povedať, že rád by som si sám adoptoval, čiže osvojil ten 

návrh pána Buzáša a preto dopĺňam  písomne bod B. 

 Čiže poveruje príslušného zamestnanca, ktorý túto 

činnosť zabezpečuje, aby vypracoval zoznam zón uverejnený a 

aby tiež nám, poslancom bol zaslaný tento list ešte predtým 

aj s tými zónami, a teda aj s tým kvalifikovaným odhadom, o 

ktorom on hovoril. Mal by to zabezpečiť prednosta; poveruje 

prednostu, aby toto zabezpečil. To je jedna vec; to by bol 

bod D; čiže poveruje prednostu.  

 

 A môžem dať aj bod E, poveruje starostku, aby pozvala 

k nám pána primátora na návštevu, na nejakú prechádzku po 

Dlhých Dieloch, na pracovný výjazd alebo na niečo takéto, 

čo si myslím, že by mohlo byť veľmi príjemné, tvorivé a 

milé stretnutie.   

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Prosím pána poslanca Zajaca, aby svoje návrhy odovzdal 

písomne. Ďakujem. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Hneď to bude. 

 

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

  S faktickou poznámkou pán poslanec Martinický. 

 

 

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

 Ďakujem. Dúfam, že to dopadne trochu lepšie ako v 

prípade keď sme bojovali o lúku nad Dlhými Dielmi, kde sa 

najprv na verejnom zhromaždení v Karlovej Vsi pán primátor 

vyjadril, že hlavným nástrojom zmeny, ktorým je možno 
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všetko riešiť je zmena územného plánu. A túto zmenu 

územného plánu čo sa týka tejto lokality zasa schválil 

magistrát až potom, ako dal znovu zarobiť príslušnému 

developerovi s výmenou za ešte lukratívnejšie pozemky. To 

je jedna vec. 

 

 A druhá vec, aby náhodou nevypadla z toho vzhľadom na 

to, že v názve sú napísané Dlhé Diely, tak aby náhodou 

nevypadla z toho listu Karloveská zátoka a Staré Grunty, 

kde máme aj žiadosť o zmenu územného plánu. 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Chce sa ešte niekto prihlásiť do diskusie? Nikto.  

 Ďakujem. 

 Ak má návrhová komisia návrh uznesenia, prosím o jeho 

prečítanie. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. B u z á š  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A., po B., a po C., 

tak ako je v predloženom materiáli, a pre rozsiahlosť 

nebudem to opakovane čítať.   

 Ale nastala zmena, bod D a E, takže prečítam: 

 

 po D  poveruje prednostu, 

aby vypracoval zoznam plánov územných zón s popisom ich 

stavu a dal aj kvalifikovaný odhad dokedy budú môcť byť 

návrhy plánov územných zón predložené na hlasovanie 

poslancov.  
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 E.  žiada starostku, 

pozvať primátora mesta na spoločnú prechádzku obytným 

súborom Dlhé Diely. 

 

 

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

 Ďakujem za prednesený návrh uznesenia. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 22 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

Ďakujem. 

 

 Pristupujeme k ďalšiemu bodu nášho programu č. 8. 

 

 

 

BOD 8: 

R ô z n e  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Otváram tento bod a pýtam sa, či sú nejaké návrhy do 

bodu rôzne? 

 Prihlásil sa pán poslanec Zajac; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som rád predložil v bode rôzne ako bod voľba 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves na funkciu tajomníka Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves 
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 Navrhujem nasledovné uznesenie: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 A.  v o l í  

podľa článku 5 ods. 2 Organizačného poriadku mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves RNDr. Jaromíra 

Šíbla, PhD., na funkciu tajomník Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves s účinnosťou od 1. januára 

2015. 

     A v zmysle § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. V znení 

neskorších predpisov mu určuje poslaneckú odmenu vo výške 

60 % z 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

 B.  m e n í  

Organizačný poriadok mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves schválený uznesením č. 106/2007 dňa 25. 9. 2007 

potvrdený dňa 11. 10. 2007 pozastavený starostkou mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves v článku 11 takto:  

 

 Pôvodné znenie ods. 1 sa nahradzuje týmto znením: 

bod 1, za účelom koordinácie pôsobenia poslancov mestskej 

časti miestneho zastupiteľstva, komisií miestneho 

zastupiteľstva a tajomníkov komisií volí miestne 

zastupiteľstvo z pomedzi seba jedného poslanca na celé 

funkčné obdobie za tajomníka Miestnej rady. 

 

  C. d o p ĺ ň a  

pravidlá odmeňovania poslancov volených a menovaných 

funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova 
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Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej 

časti schválené uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves č. 90/2007 dňa 25. 9. 2007 

účinné od 1. októbra 2007 takto:      

 

V § 2 ods. 1 doplniť písm. B/1 takto: 

poslaneckú odmenu tajomníka miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, v texte sa doplní § 5a poslanecká 

odmena tajomníkovi Miestnej rady: 

Poslanecká odmena tajomníka Miestnej rady je 60 % z 2,89 % 

násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok. 

 

 V texte sa doplní v § 7 nový odsek, ktorý bude znieť: 

 Mimoriadne odmeny tajomníkovi Miestnej rady schvaľuje 

štvrťročne miestne zastupiteľstvo.  

 

    Po D.  Ukladá prednostovi miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves 

zabezpečiť pre tajomníka Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves priestorové, materiálne, 

personálne a technické podmienky na nerušený výkon 

poslaneckej funkcie. 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Chce niekto diskutovať k tomuto návrhu? 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Záhradník. 

 

 

Vicestarosta JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k :   
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 Marcel (p. Zajac), tam by som jedine navrhol, aby si v 

autoremedúre vypustil ten bod že schvaľuje zmenu 

Organizačného poriadku, nakoľko táto kompetencia miestnemu 

zastupiteľstvu príslušnou zmenou zákona bola odňatá. Už 

Organizačný poriadok upravuje, mení a dopĺňa starosta.  

 

 To znamená, že toto by bolo uznesenie, ktoré by 

prekračovalo vlastne zákonné zmocnenie. 

 

 A po druhé, pokiaľ viem, súčasne platí Organizačný 

poriadok, ktorý na Miestnom úrade je platný, tak on pozná 

referát, ktorý sa volá „sekretariát Rady“. Dokonca sú tam 

zamestnaní aj myslím dvaja alebo traja pracovníci; možno 

pán prednosta povie, takže nie je potrebné vytvárať takýto 

zásah do Organizačného poriadku. Ďakujem.  

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Slovo má pán poslanec Lenč. 

 

 

Poslanec Ing. P. L e n č : 

 Ďakujem za slovo. Milá pani starostka, vážené 

kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás upovedomil, že 

som do podateľne Miestneho úradu podal oznámenie o vzniku 

poslaneckého klubu pod názvom „Pravicový klub“, ktorý 

pozostáva z 5 poslancov zvolených na kandidátke strán KDH, 

MOST HÍD, Nová sieť, SDKÚ-DS, SaS, Strana zelených.  

  Tento poslanecký klub pozostáva: Petra Nagyová – 

Džerengová, Mária Khuriová, M. Berta, J. Horecký a mňa. 

 

 A chcem vám oznámiť, že predsedom tohto poslaneckého 

klubu je moja maličkosť.  
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 Aj za kolegov z poslaneckého klubu chcem deklarovať, 

že aj keď podľa výsledkov volieb sme opozičným klubom, v 

žiadnom prípade nechceme byť účelovo opoziční, a už vôbec 

nie deštruktívni.  

 

 Sme pripravení podporiť každý dobrý návrh či už úradu 

alebo ktoréhokoľvek kolegu poslanca. Sami chceme prichádzať 

s návrhmi na riešenie problémov, skvalitnení života 

Karlovešťanov.  

 

 Budeme samozrejme plniť aj úlohu kontrolnú. 

 

 A v tejto súvislosti chcem vyjadriť nádej, že budeme 

mať prístup ku všetkým potrebným informáciám a že sa s nami 

nebude zaobchádzať tak, ako sa to dialo v predchádzajúcom 

volebnom období, keď sa s názorom opozície pohŕdalo.  

 

 Sme pripravení poskytnúť naše viacročné skúsenosti a 

je na vás, ako to využijete. 

 

 Ak môžem byť trošku osobný, veľmi sa teším na 

spoluprácu s novým pánom prednostom a mojim kamarátom z 

mestského zastupiteľstva Jánom Hrčkom.  

 

 Na záver chcem pripomenúť slová novozvoleného pána 

primátora, ktorý nový poslanecký zbor vyzval, vyhrnúť si 

rukávy a pustiť sa do roboty. A musím potvrdiť podľa toho 

čo som na facebooku videl, že on sám vyšiel príkladom a 

hneď prvý deň svojho úradovania si vyhrnul rukávy na svojej 

bielej košeli od Alaina Delona a začal, dal sa to 

podpisovania listín, ktoré mu zanechal jeho predchodca. 

 

 Takže práce je veľa, je na čo nadviazať, je veľa čo 

naprávať, je veľa toho čo by sme chceli urobiť úplne na 
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novo. Všetkým prajem veľa zdravia, osobných aj pracovných 

úspechov. 

 Ďakujem, že ste ma vypočuli. (Potlesk.) 

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Veľmi pekne ďakujem. 

 Ak dovoľte, vezmem si slovo pána poslanca Buzáša. 

  

 Na toto sa nedá nezareagovať. Ďakujem veľmi pekne za 

oznámenie o vzniku vášho poslaneckého klubu. Naozaj sa 

teším na konštruktívnu a spoločnú spoluprácu. Ja si myslím, 

že taká prinesie mestskej časti nejaké výsledky, úplne 

určite. Ďakujem vám veľmi pekne.  

 Nasleduje pán poslanec Buzáš. 

 

Poslanec Mgr. P. B u z á š :  

 Ďakujem za slovo pani starostka. 

 Rád by som predniesol procedurálny návrh, aby táto 

voľba prebehla aklamačne.  

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 O tomto návrhu musím dať hlasovať.  

 Čiže hlasujeme o tom, akým spôsobom bude volený 

tajomník Miestnej rady. 

 Pán poslanec Buzáš navrhol aklamačné hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Za:               23 poslancov. 

 Proti:             0 
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 Zdržal sa:         0 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ďalším prihláseným do diskusie je pán poslanec Zajac; 

nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja teda rozumiem, chcem si osvojiť ten návrh. Čiže 

ostáva len bod A; všetko to ostatné nemusí byť súčasťou?

  

 Čiže bod B  preč a  C zostáva? 

 Dobre, ostáva, takže si to osvojujem.  

 A tým pádom C bude B a posledný bude C, čiže ukladá 

prednostovi. 

 A vlastne ten tiež vypustiť. 

 

 Takže bude mať len dva body: 

     A.  volí a  

     B.  dopĺňa pravidlá odmeňovania.  

Tieto dva body bude mať to uznesenie.     

 

 A tiež by som rád, ja som zabudol, my sme to odovzdali 

až dnes pánovi Špejlovi; a dovolím si takisto ako pán Lenč 

informovať o vzniku poslaneckého klubu, ktorý sa volá „Naša 

Bratislava“. 

 V tomto poslaneckom klube sú:  

pán poslanec Z. Borovička, pán poslanec P. Buzáš, pán 

poslanec V. Dulla, pán poslanec M. Kadnár, pán poslanec J. 

Kmeťko, pán poslanec R. Krampl, pán poslanec J. Labuda, 

pani poslankyňa I. Lukačovičová, pán poslanec P. 

Martinický, pani poslankyňa L. Poláchová, pán poslanec R. 

Rosina, pán poslanec R. Savčinský, pán poslanec J. Šíbl, 

pani poslankyňa Z. Volková, pán poslanec B. Záhradník, pani 
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poslankyňa D. Záhradníková, pán poslanec M. Zajac a pani 

poslankyňa A. Zemanová.    

 

 Predsedom poslaneckého klubu bude poslanec M. Zajac. 

 Podpredsedníčkou poslaneckého klubu bude poslankyňa Z. 

Volková. 

 Čiže rovnako sa teším na plodnú a dobrú spoluprácu.  

 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Ďalším prihláseným je pán poslanec Rosina; nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. R. R o s i n a : 

 Ďakujem za slovo. Nemám žiadny návrh, mám skôr prosbu. 

Myslím teraz snáď na prítomného prednostu úradu alebo 

budúceho prednostu úradu, keby sa dalo zabezpečiť tuná na 

rokovanie také základné kancelárske vybavenie; dierkovač, 

spinkovač a takéto veci, pretože je to síce detail, ale 

chýba to k našej práci. Nechcem o tom hlasovať, ale 

poprosím o to. Ďakujem.  

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. 

 Je ešte niekto prihlásený do bodu rôzne, alebo chce 

niečo do bodu rôzne povedať? 

 Nikto sa nehlási.  

 

 Takže pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch 

uznesenia; bol len jeden návrh. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby ho predniesla.  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Z. V o l k o v á  

 Návrh uznesenia od pána poslanca Zajaca: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 A.  v o l í  

podľa čl. 5 ods. 2 Organizačného poriadku mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves RNDr. Jaromíra 

Šíbla, PhD., na funkciu tajomníka Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves s účinnosťou od 1. 1. 2015. 

V zmysle § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. V znení 

neskorších predpisov mu určuje poslaneckú odmenu vo výške 

60 % z 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

     B.  dopĺňa 

pravidlá odmeňovania poslancov volených a menovaných 

funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej 

časti schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves č. 90/2007 dňa 25. 9. 2007 

účinné od 1. 10. 2007 takto:   

 

 V § 2 ods. 1 doplniť písm. B/1 takto:  

Poslaneckú odmenu tajomníkovi Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, v texte doplniť, § 5a znie: 

Poslanecká odmena tajomníka Miestnej rady je 60 % z 2,89 

násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a znie:  
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V texte sa doplní v § 7 nový ods. 5 a znie: 

Mimoriadne odmeny tajomníkovi miestnej rady schvaľuje 

štvrťročne miestne zastupiteľstvo. 

 

OTÁZKA Z PLÉNA: 

 Koľko to predstavuje? (zhruba 1 400 €.) 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Chce sa ešte niekto prihlásiť do diskusie? 

 Keďže nie je nikto prihlásený, dávam hlasovať o tomto 

návrhu.  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           7 

 

 Týmto sme vyčerpali bod rôzne, keďže nie sú žiadne iné 

návrhy a zároveň aj program dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  

 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MiZ: 

 

Starostka MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Na záver mi ešte dovoľte, keďže sa znovu stretnem s 

väčšinou z vás až v budúcom roku, aby som vám všetkým  

zaželala pokojné a radostné Vianoce, a po kresťanský veľa 

Božieho požehnania v Novom roku 2015. 

 

 Zároveň vás pozývam všetkých na takú malú neformálnu 

chvíľku, na malú neformálnu debatu do zasadačky miestneho 

úradu. Ďakujem vám veľmi pekne. 
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 A želám vám i sebe aby všetky naše budúce zasadania 

prebiehali takto konštruktívne, rýchlo, aby nám to 

odsýpalo, aby sme tu nesedeli celé hodiny. 

 Ďakujem vám veľmi pekne. (Potlesk.) 

 

 

(Ukončenie o 17,15 hod.) 

 

                      

                      x                x  

 

 

 

….......................       ….......................... 

prednosta JUDr. R. Velček      starostka MUDr. D. Čahojová 

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Ing. I. Bendík         .......................... 

poslanec Ing. M. Berta, Csc.    ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu:  

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. …....................... 
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