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Úvod 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobrý deň. Vážení kolegovia, vážené dámy a páni, vážené 
pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani riaditeľka základnej školy so 
svojou kolegyňou, vážení zástupcovia médií, ktorí ste prišli, ak tu máme niekoho 
z verejnosti, rovnako vítam ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na naše zasadnutie. 
Otváram, ak dovolíte, 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves v 7. volebnom období. Je nás dostatočný počet na to, aby 
sme začali naše dnešné rokovanie. Podľa prezenčnej listiny sme uznášania 
schopní. Dovoľte, aby som vám oznámila, že na dnešné rokovanie sa písomne 
ospravedlnili: pani poslankyňa Lukačovičová, pani poslankyňa Khuriová a pán 
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poslanec Buzáš a neskôr prídu pán poslanec Horecký, pán poslanec Šíbl a z 
vážnych rodinných dôvodov musel odísť, ale dúfajme, že sa nám čoskoro vráti, 
pán prednosta a zaujme svoje miesto. Takže pán poslanec Kmeťko sa ešte 
ospravedlňuje, príde neskôr. Áno, áno, už som si spomenula. Ďakujem.  

 
 
Bod 001 
Voľba overovateľov zápisnice. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Za overovateľov zápisnice navrhuje naše organizačné 

oddelenia, oddelenie, pána poslanca Savčinského. Je tu? Pán poslanec Savčinský, 
pani poslankyňa Nagyová-Džerengová  - nie je, čiže nasleduje pán poslanec Šíbl, 
ten príde neskôr, je u pána primátora, pani poslankyňa Volková. Môže byť 
súbeh návrhovej komisie a overovateľa? Dobre, takže za overovateľov zápisnice 
navrhujem schváliť pána poslanca Savčinského, pani poslankyňu Volkovú. 
Prosím hlasujte o tomto návrhu.  

 
Hlasovanie: Za bolo 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Poslanci, 

pani Volková a pán Savčinský budú overovateľmi zápisnice dnešného zasadnutia. 
 
 
Bod 002 
Voľba návrhovej komisie. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje voľba členov návrhovej komisie. Za poslanecký 

klub Naša Bratislava je navrhnutá pani poslankyňa Poláchová a pani poslankyňa 
Volková. A ešte by sme potrebovali jedno meno. Koho navrhuješ? Dobre, 
ďakujem. Ďalším navrhnutým členom návrhovej komisie je pán poslanec 
Labuda. Takže pani poslankyňa Poláchová, pani poslankyňa Volková a pán 
poslanec Labuda. Vyjadrite sa hlasovaním prosím o tomto návrhu.  

 
Hlasovanie: Za bolo 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal za 1.  
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže návrhovú komisie máme zvolenú, prosím členov 

návrhovej komisie, aby zaujali svoje obvyklé niekto. Vás kolegovia, prosím, aby 
ste návrhy podávali v písomnej podobe, aby ste ich opatrili svojim podpisom. 
Prosím pána predsedu návrhovej komisie, aby predniesol na záver diskusie 
návrh uznesenia v takom znení, ako bolo predložené. Zároveň prosím členov 
návrhovej komisie, aby návrhy... aby návrhy podpísali svojím menom. Poprosím 
aj všetkých kolegov poslancov, aj všetkých, ktorí budú vystupovať na dnešnom 
zasadnutí, aby dôsledne hovorili do mikrofónu. Je potrebné mikrofón držať 
kolmo k ústam, aby bolo dobre zaznamenané všetko, čo ste povedali. 

 
 
Bod 003 
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Program rokovania – Zaradenie do programu: 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť, vážení kolegovia, k schváleniu dnešného 

programu. Program ste dostali v pozvánkach. Upozorňujem vás, že bod 5.A 
nebol prerokovaný v miestnej rade rovnako ako bod 14. Čiže prosím vás o 
dodatočné zaradenie do programu. Budeme o nich samostatne hlasovať. Pýtam 
sa vás, či máte ešte nejaké ďalšie návrhy, doplňujúce do dnešného programu? 
Nech sa páči, prihlásil sa pán poslanec Bendík. 

 
p. Bendík : Ďakujem pekne za slovo. Tak, ako ste dnes dostali materiály, chcel by som 

navrhnúť zaradenie materiálu Informácia o činnosti komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2015. A to z 
jednoduchého dôvodu, nakoľko predsedníctvo v tejto komisii sa... je teda určené, 
alebo predseda je zvolený na 1 rok. A môj mandát sa končí, tak považujem si za 
povinnosť dať túto informačnú správu. Rozprával som aj s predsedom 
najväčšieho klubu Marcelom Zajacom a keďže sa jedná o informačný materiál, 
tak mohol by ísť... ja neviem,-  1.a -   aby to bolo teda hneď za Plnenie uznesenia, 
ako informácia. Ak by boli nejaké iné návrhy, kľudne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Martinický. 
 
p. Martinický : Ďakujem. Ja len stručne. Je nás tu trošku menej, ako býva, čiže pokiaľ 

je tam schvaľovanie VZN, tak trošku pamätať na to, aby sa zaradilo v takom 
čase, keď budeme uznášaniaschopní, aby sa to... Sme? Dobre. OK. 

 
p. Čahojová, starostka MČ :  Ďakujem pekne, pán poslanec Lenč. 
 
p. Lenč : Ďakujem. Ďakujem za slovo pani starostka. Ja najprv poviem, čo ma viedlo k 

tomu, že žiadam zaradiť tento bod do rokovania zastupiteľstva. Všetci dobre 
vedia, že pán bývalý poslanec Martin Berta sa vzdal svojho poslaneckého 
mandátu. Nastúpila namiesto neho pani Mangátová a ja teda navrhujem, aby 
sme vymenili jeho za ňu v rade školy - Materskej školy na Adámiho 11, vo Fonde 
rozvoja športu a telovýchovných zariadení. Na Adámiho, to je materská škola. Ja 
by som navrhoval, kedy sme to mohli dať za Návrh plánu kontrolnej činnosti. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Nikto iný sa nehlási, takže uzatváram 

diskusiu a budeme teraz hlasovať o jednotlivých doplneniach programu. Najskôr 
budeme hlasovať o navrhovanom bode 5.A. Jedná sa o Návrh na použitie 
finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na projekt 
Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy. Prosím, aby ste hlasovali a 
vyjadrili sa, či môže byť takto zaradený. Ďakujem.  

 
Hlasovanie: Za bolo 15 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 2.  
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p. Čahojová, starostka MČ: Tento bod sme zaradili do rokovania, dnešného. Ďalej 
budeme hlasovať o bode číslo 14. Jedná sa o Návrh podmienok obchodnej 
verejnej súťaže Školský bufet v Základnej škole Alexandra Dubčeka, 
Majerníkova 62. Prosím hlasujte.  

 
Hlasovanie: Za bolo 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takže 

bod číslo 14 sme zaradili. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďalšou žiadosťou o zaradenie prišiel pán poslanec Bendík. 

Žiada o zaradenie Informácie o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu 
ako bod 1.A. Prosím hlasujte o tomto návrhu.  

 
Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Bod sme 

zaradili. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: A posledný bod, o ktorom budeme hlasovať, je bod 3 s 

návrhom na umiestnenie 3.a. A je to  - do-volenie, takto môže nazvať - alebo 
voľba za člena rady školy, škôlky, na Adámiho a do-volenie do Fondu rozvoja 
športu, pani poslankyne Magátovej. Prosím hlasujte o tomto návrhu.  

 
Hlasovanie: Ďakujem, tento návrh prešiel, vlastne všetkých prítomných poslancov.  
 
 
Bod 004 
Hlasovanie o programe ako celku. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Keďže neprišiel žiaden iný návrh, tak dávam hlasovať o 

programe ako o celku. Nech sa páči.  
 
Hlasovanie: Za prítomných, 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

Program sme schválili a môžeme pristúpiť k práci. Ďakujem vám pekne. 
 
 
 
Bod 1 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Začíname obvyklým bodom programu a to je Informácia o 

plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. Predkladateľom materiálu je pán 
prednosta, ale keďže zo skutočne vážnych dôvodov nemôže byť prítomný, 
dúfajme, že sa čoskoro vráti, budeme sa snažiť zodpovedať vám na prípadné 
otázky my. Takže obvyklý materiál, otváram k tomuto bodu diskusiu. Do 
diskusie sa nikto nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu o 
prednesenie uznesenia. 
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Návrhová komisia : Tak návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva tak, ako je uvedené v 
materiáli. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Prosím, vyjadrite sa hlasovaním. Aha, 

prepáčte, návrhová komisia, hlasovanie je ukončené, ale návrhová komisia 
neprečítala celý návrh uznesenia tak, ako mala. Tak, ako je v materiáli? Tak, ja 
by som povedala, aby sme uviedli vec na pravú mieru, že toto hlasovanie 
vyhlasujem za zmätočné, pretože nebolo dostatočne uvedené, o čom sa bude 
hlasovať. A prosím ešte raz návrhovú komisiu prečítať, o čom budeme hlasovať. 
Toto uznesenie, hlasovanie vyhlasujem za zmätočné, takže prosím návrhovú 
komisiu ešte raz. Pán poslanec Dulla? No takto, je v rozpore, čo zaznelo na 
mikrofón a to, o čom sa hlasovalo, čiže pre istotu poprosíme. Stojí nás to pár 
sekúnd. Súhlasíte s tým kolegovia, aby sa hlasovanie opakovalo? 

 
Návrhová komisia :  Čiže návrh uznesenia k bodu 1 tak, ako je v predloženom materiáli.  
 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, prosím hlasujme. Za 17 prítomných 

poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem vám pekne za opakovanie 
hlasovania. 

 
 
Bod 1A 
Návrh poslanca Bendíka: Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu 
 
p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme pristúpiť k bodu číslo 1.A  Predkladateľom 

tohto, navrhovateľom tohto bodu je pán poslanec Bendík. Jedná sa o Informáciu 
o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov za rok 2015. Odovzdávam slovo. 

 
p. Bendík : Ďakujem pekne za slovo. Dnes ráno ste dostali materiál. Len krátko ho 

uvediem. Uznesením číslo 3/2014 zo dňa 15.  12. 2014 bola zriadená Komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Týmto 
istým uznesením som bol na rok 2015 zvolený do funkcie predsedu tejto komisie. 
Nakoľko sa blíži záver tohto roka, tak si pokladám za povinnosť predložiť 
informáciu o činnosti tejto komisie. V roku 2015 sa uskutočnilo jedno pracovné 
stretnutie komisie, bolo zvolaných 6 riadnych zasadnutí, z ktorých sa 3 
zasadnutia uskutočnili, 3 boli zrušené z dôvodu, že by komisia nebola 
uznášaniaschopná. Z 3 uskutočnených zasadnutí bola komisia 1x 
uznášaniaschopná. Súčasťou dôvodovej správy , máte ešte podrobnejší popis. 
Myslím si, že z mojej strany je to všetko. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási 

do diskusije, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisie o prednesenie 
návrhu uznesenia. 
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Návrhová komisia : Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves berie na vedomie informáciu o činnosti Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2015. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne, hlasujte prosím.  
 
Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie v 

predloženom znení bolo prijaté. 
 
 
Bod 2 
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 9. zasadnutiu MiZ 2015. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 2 Správa o 

činnosti miestnej kontrolórky k 9. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva. 
Odovzdávam slovo pani inžinierke Dzivjákovej. 

 
p. Dzivjáková, hlavná kontrolórka MČ :  Ďakujem pani starostka. Takže .../ e 

pokračujeme, mikrofón funguje./ Ešte raz, dobrý deň. Vážená pani starostka, 
pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi krátke úvodné slovo k 
predkladanému materiálu, ktorý je uvedený ako Správa o činnosti miestnej 
kontrolórky k 9. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva 2015. V predmetnom 
materiáli, v podstate vám predkladám 2 informácie o vykonaných kontrolách, 
ktoré sa uskutočnili, ktoré lepšie povedané, boli ukončené k dnešnému 
zasadnutiu, v podstate od posledného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.  10. 
2015. V informácii o vykonanej kontrole použitia prostriedkov Fondu rozvoja 
bývania k 30.  6. konštatujem, že neboli zistené nedostatky v čerpaní prostriedkov 
fondu. Poukazujem však na celkové nízke čerpanie prostriedkov fondu, práve s 
dôrazom na riešenie stavu kontajnerových stojísk. Stav fondu k 30.  6. činil 151  
728. Je to údaj, ktorý je výsledkom kontroly, obratov na bankových účtoch a 
termínovanom vklade a účte. Čerpanie fondu, tak, ako je uvedené v správe, za 1. 
polrok 2015 bol 6.345  EUR . Ďalšou informáciou o vykonanej kontrole je teda 
kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kde konštatujem, že v 
informácií o plnení uznesení splatných k 9. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva 
neboli zistené nezrovnalosti. Odporúčam však zrušiť uznesenie miestneho 
zastupiteľstva číslo 1 z roku 1999, ktorým sa ukladá kontrolórovi vykonávať 
kontrolu uznesení v súlade s vtedy platným čl.  8 ods.  4 rokovacieho poriadku. 
Poukazujem na uplynulý čas od prijatého uznesenia a súčasné aktuálne znenie 
platného rokovacieho poriadku, kde posledná zmena bola vykonaná 28.  10., teda 
schválené miestnym zastupiteľstvom 2014. Dovoľujem si teda uviesť, že jednou z 
úloh kontrolóra v zmysle zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení je kontrola 
uznesení zastupiteľstva. A tak ako v závere informácie uvádzam, budem naďalej 
teda vykonávať kontrolu splatných uznesení, ale aj otvorených uznesení, ktoré 
sú... ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch, o čom budem informovať na 
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každom zastupiteľstve. K materiálu Kontrola plnenia uznesení dovolím si ešte 
uviesť doplňujúcu informáciu, ktorú som vám v priebehu dnešného dopoludnia 
elektronicky, aj v písomnej forme, vám bola predložená. A ide konkrétne o 
plnenie uznesenia číslo 118 z roku 2015, ktoré bolo prijaté na poslednom 
zastupiteľstve, to je 27.  10. 2015 v súvislosti s kontrolou na Základnej škole 
Veternicova. Miestne zastupiteľstvo mi uložilo predložiť na dnešné zasadnutie 
výsledky kontroly. Obraciam sa však na vás so žiadosťou o súhlas s predložením 
celkovej správy o výsledku kontroly, poukazujúc na argumenty, ktoré uvádzam v 
predloženej informácii a to v termíne na februárové zasadnutie. Ide o časovú 
náročnosť doterajšej vzájomnej konzultácie s kontrolovaným subjektom a rozsah 
potrebných dokladov a informácií k predmetu kontroly a s tým súvisiace 
následné spracovanie. Toľko by som mala v úvode, teda v tomto mojom úvodnom 
slove k materiálu, vo veci správy o vykonaných kontrolách k 9. zasadnutiu 
miestneho zastupiteľstva. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa nikto nehlási, čiže diskusiu uzatváram a prosím z návrhu komisie 
o prednesenie návrhu uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo mestskej časti berie na vedomie správu o 

vykonaných kontrolách k 9. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva dňa 15.  12. 
2015. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pani kontrolórka požiadala o zmenu tohto uznesenia. 

Takže neviem, vy ste, návrhová komisia, ste ten materiál nedostali..., pani 
kontrolórky? Ja ho mám na stole. Všetci ho dostali, pani kontrolórka, ako to je? 

 
p. Dzivjáková, hlavná kontrolórka MČ : Vážení páni poslanci, vraciam sa naspäť k 

tomu môjmu konštatovaniu a k tej mojej žiadosti o zmenu termínu na 
predloženie celkovej správy o kontrole uznesenia číslo 118/ 2015 a prosím 
niektorého z poslancov, aby si tento návrh osvojili a predložili na schválenie. 
Termín kontroly koniec februára, alebo februárové zastupiteľstvo. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Ja som chcel povedať, pani 

kontrolórka, že nie je potrebné, aby si poslanec osvojoval váš návrh. Vy ste 
predkladateľom materiálu. Tzn. že vy si môžete v autoremedúre doplniť, opraviť 
a rozšíriť ten návrh. Tam ide o to, či by teda... aby mohla návrhová komisia 
prečítať, alebo to vy prečítajte a môžeme o tom potom hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže návrhová komisia má návrh 

uznesenia pani kontrolórky doplnený? Takže poprosíme pani kontrolórku, aby 
nám ho prečítala. Prosím návrhovú komisiu, ale v plnom znení. 

 
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, po 

a) berie na vedomie správu o činnosti miestnej kontrolórky a po b) ukladá 
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miestnej kontorlórke pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicova a 
najneskôr do nasledujúceho zasadania miestneho zastupiteľstva predložiť 
poslancom miestneho zastupiteľstva výsledky kontroly. Pri kontrole postupovať 
samostatne, podľa uváženia a podľa rozsahu a závažnosti zistených skutočností. 
Miestne zastupiteľstvo žiada o poskytnutie najmä v nasledovných činnostiach: po 
a )- ako sa naložilo s predmetnou čiastkou 33.000  EUR, komu a v akej výške boli 
vyplatené z tejto čiastky odmeny, prípadne iné finančné náležitosti? Po b ) - 
vykonať kontrolu aj v predchádzajúcich rokoch a zistiť, či aj v predchádzajúcich 
rokoch dochádzalo k obdobným pochybeniam, ako je uvedené v predloženej 
správe miestnej kontrolórky, prípadne k iným pochybeniam. Po c )- predložiť 
prehľad všetkých mzdových príjmov a ostatných finančných náležitostí súčasnej 
riaditeľky v príslušnom členení, vyplatených v súvislosti s výkonom funkcie 
riaditeľky Základnej školy Veternicova. Po d) - ďalšie závažné skutočnosti 
súvisiace s hospodárením Základnej školy Veternicova. Po 2.)  naďalej 
pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicova a predkladať správu na 
každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ďalšie termíny ... ďalšie zasadnutie. 

 
p. Dzivjáková, hlavná kontrolórka MČ : Čiže termín, poprosím, február 2016. To je 

jediná... jediná zmena, ktorá, ktorú som navrhla. Termín: február 2016. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  Čiže aby sme si ujasnili, zostáva uznesenie v platnosti a 

prosím miestne zastupiteľstvo, aby predĺžilo termín plnenia. Áno? To sme si 
mohli ušetriť. Nech sa páči, pán poslanec Dulla. Pán poslanec Dulla. 

 
p. Dulla : Február nie je termín, dobre? Buďme exaktní. Dátum. Áno? 15.  2. 2016, aby 

sme 16.  2. 2016, pokiaľ sa uskutoční plánované zasadnutie, boli informovaní. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Autoremedúrou, hej? Dobre. Takže prosím 

hlasovať o predloženom termíne, teda o predloženom návrhu v takejto podobe. 
Otváram hlasovanie.  

 
Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté 18 hlasmi, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 3 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: A prosím pani kontrolórku, aby v ďalšom bode predniesla 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2016. 
 
p. Dzivjáková, hlavná kontrolórka MČ : V zmysle zákona 369 z roku 90 o obecnom 

zriadení má kontrolór za povinnosť predkladať raz za 6 mesiacov návrh plánu 
kontrolnej činnosti. Môj prvý plán kontrolnej činnosti bol schválený na... 
miestnym zastupiteľstvom na rokovaní 23.  6. 2015. Čiže v šesťmesačnej lehote 
predkladám vám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. Jednotlivé 
kontroly, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, ktoré mám v záujme ako realizovať 
v 1. polroku, sú... podstatný dôraz kladiem na hospodárenie základných škôl, 
ktorých... v zriaďovateľskej funkcii, v zriaďovateľskej... nášho, mestskej časti. 
Toľko len na úvod. Nech sa páči, ako pripomienky k jednotlivým kontrolám, 
prípadne ako vaše návrhy na zmenu alebo doplnenie. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Otváram diskusiu. Ako prvý sa prihlásil s faktickou pán 

poslanec Zajac. Nech sa páči. 
 
p. Zajac : Ja sa nechcem spýtať k tomuto. Chcem sa spýtať k inej veci, a nie som 

právnik, možno že sa mýlim, ale teda viem, že tu je nahrávanie, s ktorým sme 
všetci súhlasili na začiatku. Ale vidím, že si nás nahrávajú 2 panie. A chcem sa 
spýtať, či náhodou na to - ja nie som proti, ale ja mám taký, taký pocit a taký 
zvyk, že niekde idem a idem do toho, že nahávam niekoho, tak sa ho spýtam na 
súhlas. Čiže ja som za to, aby sme hlasovali o tom, že či si nás môžu nahrávať. A 
neviem, či toto proste môžu úplne bez toho, aby sme a tom nevedeli. Ja som, ako, 
naozaj zástanca toho, že zastupiteľstvo je verejné, ale bol by som nerád, keby sme 
proste začali fungovať v nejakej facebookovej komunikácii, alebo twitterovej, 
alebo ja neviem, kde sa to... youtube-ovej, že toto neni kabaret. A ja by som bol 
veľmi zvedavý, že za tým účelom nás nahrávajú a či je to teda v poriadku? 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ja by som k tomu povedala len toľko, že zastupiteľstvo je v 

priamom prenose, že sa prenáša na www.zastupiteľstvo.sk a že aj archivovaný 
záznam z tohoto zastupiteľstva. Takže akékoľvek nahrávanie navyše je podľa 
mňa duplicitné a zbytočné. Ale sme verejní funkcionári, musíme zniesť všeličo aj 
nahrávanie duplicitné, aj... aj viacnásobné. Myslím si teda, že... že, keď niekto si 
chce nahrávať tak, hádam. Ale je toto verejné zasadnutie, čiže príde, môže sem 
prísť ktokoľvek a môže si nás fotografovať, kamerovať alebo nahrávať. 
Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Bendíkovi. 

 
p. Bendík : Ďakujem pekne za slovo. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  A ...nie som právnik, prepáč Marcel, tiež. 
 
p. Bendík :  V tomto... v tomto Marcel s tebou určite nesúhlasím. Presne tak. My sme 

verejní funkcionári a keďže sme verejní funkcionári, musíme zniesť nejaký ten 
vyšší záujem, ... je zo strany obyvateľov, ktorí nás volia. A ja osobne odmietam 
hlasovať o tom, že či mňa môže niekto na zastupiteľstve nahrávať. No 
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jednoducho, keď chce nahrávať, nech ma nahráva. Veď koniec koncov, ako 
práve, správne pani starostka povedala, je to nahrávané, je to vysielané, ide to 
naživo, je to archivované. Takže žiaden problém nemám, kto chce, nech ma 
nahráva, tuto. Nemám s tým problém.  

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, pán poslanec Dulla. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo, zostáva len dúfať, že pokiaľ sa to niekde zverejní, že to 

nebude upravované. Ďakujem. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Martinický. 
 
p. Martinický : Súhlasím. Chcel som povedať niečo v tom zmysle, ako povedal pán 

kolega Dulla, s malou poznámkou, že možno by to aj.. aj bolo trošku vecou 
nejakej slušnosti a jako kultúry, keby ten, ktorý nahráva, sa k tomu vyjadril. Ale 
je to slobodná vec a súhlasím so starostkou. Ďakujem. Končím. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  No ešte, pán poslanec Zajac, zostáva, len upozorňujem, že 

diskutujeme o návrhu plánu kontrolnej činnosti. Takže prosím, pán poslanec 
Zajac, veľmi krátko. 

 
p. Zajac : Iba na uzavretie toho. Ok, som v pohode. Nemám s tým problém, aby ma 

nahrávali. Mal som za to, že to upravuje nejaký zákon. Keď neupravuje, tak tým 
lepšie. Ja s tým nemám problém. Ale naozaj, teda, je veľmi dobre vedieť, že kto, 
kedy, prečo a načo? Ja som rád, fungujem v takých spoločenstvách, keď to viem, 
že kto si ma nahráva. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Čiže prosím poslancov, ktorí chcú 

diskutovať k veci, k problému návrh kontrolnej činnosti, aby sa prihlásili do 
diskusie. Ak nie, tak diskusiu uzatváram a dávam hlasovať o predloženom 
návrhu... protinávrhu. Pardón... návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 
uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. 
polrok roku 2016. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, dávam hlasovať.  
 
Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo schválené. 
 
 
Bod 3A 
Návrh poslanca Lenča - Menovanie poslankyne Magátovej do školskej rady Materskej 
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školy Adámiho 11 a voľba do Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, aby sme pristúpili k bodu číslo 4. Tým je čerpanie 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava.   ...  Čiže tvoje hlasovanie nebolo 
zaznamenané? Tak žiadaš opakovať hlasovanie kvôli tomu? Budeme sa snažiť... 
Ďakujem. Čiže pristupujeme k bodu číslo 4, pardón, 3.A, dodatočne zaradený do 
programu. Jedná sa o voľbu do rady školy na Materskej škole Adámiho a do 
Fondu rozvoja športu. Predkladateľ materiálu je pán poslanec Lenč. 
Odovzdávam mu slovo. 

 
p. Lenč : Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovom pani starostka. Ja už k tomu nebudem 

viacej hovoriť. Myslím, že som povedal všetko, čo bolo treba, keď som uvádzal 
zaradenie, teda žiadal o zaradenie tohto bodu. Ide o výmenu bývalého poslanca 
Bertu za pani poslankyňu Magátovú. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa 

páči. Keďže sa nikto do diskusie nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, po 

a) - odvoláva Ing. Martina Bertu, CSc. -po 1.) zo školskej rady Materskej školy 
Adámiho 11 v Bratislave, po 2.) z Fondu rozvoja športu a telovýchovných 
zariadení Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.  Po b) deleguje do školskej rady 
Materskej školy Adámiho 11 v Bratislave poslankyňu MUDr. Martinu 
Magátovú. Po c) - poslankyňu MUDr. Martinu Magátovú za členku Fondu 
rozvoja športu a telovýchovných zariadení Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za prečítanie návrhu. Prosím poslancov, aby 

hlasovali. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Pani 
poslankyňa Magátová bola zvolená do... za platnú členku Fondu rady športu a 
Rady školy Materskej školy na Adámiho ulici. Gratulujem. 

 
 
Bod 4 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za január - október 2015. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime k bodu číslo 4. Je to bod Čerpanie rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január až október roku 2015. 
Predkladateľom tohoto materiálu je pán prednosta, ktorý žiaľ v tejto chvíli nie je 
tu ešte prítomný. Materiál ste dostali. Je to štandardný materiál, otváram k nemu 
diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím vás o 
hlasovanie. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
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Návrhová komisia : Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves berie na vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves za obdobie január - august 2015. Sorry, je tu chyba -  január - 
október. 

 
p. Čahojová, starostka MČ :  Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu.  
 
Hlasovanie : Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo schválené v predloženej podobe. 
 
 
Bod 5 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime k bodu číslo 5.A. Bod číslo 5.A bol dodatočne 

zaradený do programu. Predkladateľ, pán prednosta, tu ešte nie je. Jedná sa o 
bod Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej 
časti na projekt „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. Aha, 5.A je 
až za bodom 5. Prepáčte, tak je otvorený bod 5 Návrh na zmenu rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2015. Predkladateľom návrhu 
som ja. Jedná sa o zmenu rozpočtu. Podľa zákona, návrh na zmenu rozpočtu, 
podľa zákona o rozpočtových pravidlách a územnej samosprávy. Máte to 
rozčlenené na príjmovú časť bežného rozpočtu, výdavkovú časť bežného 
rozpočtu, príjmovú časť kapitálového rozpočtu a výdavkovú časť kapitálového 
rozpočtu. Všetky uvedené zmeny sú prerokované aj na miestnej rade aj na 
komisii finančnej a podnikateľskej. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa 
páči. Nikto sa nehlási, diskusiu uzatváram. Prosím návrhovú komisiu o 
prednesenie návrhu uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže prosím poslancov, aby hlasovali o takto predloženom 

návrhu, ktorý máte v písomnej podobe.  
 
Hlasovanie : 17 hlasmi prítomných poslancov bolo uznesenie prijaté, nezdržal sa nik, 

proti nebol nik. 
 
 
Bod 5.A 
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na projekt 

„Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k k avizovanému bodu 5. A ... a tým je 

Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na 
projekt „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. Prekladateľom je pán 
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prednosta, ktorý tu žiaľbohu teda ešte nie je. Takže pokúsim sa ja zdôvodniť 
návrh tohto, teda tohto kroku. Iste registrujete, že prebieha elektronizácia služieb 
bratislavskej samosprávy a mestská časť už v roku 2013 uzavrela zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci tohto projektu. A 
mestskej časti boli vyčlenené prostriedky v sume 73.560  EUR, v rámci tohoto 
projektu na obstaranie a nasadenie potrebného softvéru a hardvéru. V marci 
roku 2015 tohoto roku vyhlásila mestská časť v rámci projektu zákazku s 
názvom Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému 
mestskej časti pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy. Jeho, 
víťazom, tohoto ... tejto súťaže bola spoločnosť TRIMEL. Teda príslušnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania musela predložiť mestská časť na 
kontrolu riadiacemu orgánu. 30.10. sme dostali z riadiaceho orgánu súhlas alebo 
akceptovaný výsledok súťaže a boli sme vyzvaní na podpis zmluvy s víťazným 
uchádzačom. Na to, aby, aby mestskej časti boli refundované finančné 
prostriedky na použitie, na úhradu faktúr pre spoločnosť TRIMEL, je mestská 
časť povinná uhradiť faktúry, ktoré predložila spoločnosť TRIMEL vo výške 
26.136 EUR a 25.200  EUR do konca tohto kalendárneho roka, pričom 
refundácia prebehne v nasledujúcom kalendárnom roku. A my vás teraz 
žiadame, zastupiteľstvo žiadame, aby sme tieto prostriedky mohli uvoľniť z 
rezervného fondu na tento účel. Dúfam, že som v stručnosti vyjadrila podstatu 
tejto žiadosti a že som sa nepomýlila. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Keďže sa nikto do diskusie... pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

 
p. Lenč : Ďakujem za slovo pani starostka. Ja by som sa rád spýtal na takú jednu vec, 

ktorú som si všimol pri plnení uznesenia. Je tam príloha, kde sú uzavreté zmluvy. 
A v tom, v tej časti, kde je oddelenie prednostu, tak tam je teda zmluva s 
TRIMELOM, ktorá bola uzavretá 30.10.2015. A potom hneď dole pod tým sú 
dodatky. A dodatok bol uzavretý 20.11.2015. Jednak mi teda nesedí tá suma, 
ktorá sa tu spomínala, že tam sa hovorí o nejakých 71.736 a potom sa chcem 
spýtať teda, že čo bolo toho dodatku, prečo sa ten dodatok musel uzatvárať? 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  To je veľmi zložitá téma pre mňa. Poprosím, máme tu 

zodpovedného pracovníka miestneho úradu v zákulisí? Pán Súlovec? Prosím ho 
zavolať, aby nám odpovedal na tieto otázky. Ďakujem. Takže chvíľku strpenia, 
prichádza. ... Ja by som navrhla, môžem prerušiť rokovanie o tomto bode, kým 
príde zodpovedný pracovník miestneho úradu a môžeme pristúpiť k 
nasledujúcemu bodu, aby sme sa nezdržiavali. Súhlasíte s takýmto postupom, 
vážení kolegovia? 

 
Súhlasíte? Môžte aspoň rukou vyjadriť súhlas? Dobre, čiže prerušujeme konanie k 

bodu, rozpravu k bodu 5.A a pristupujeme k bodu 6. 
 
 
Bod 6 
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Karlova 
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Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  A tým je Návrh zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do 
správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou. Predkladateľom 
materiálu je pán vicestarosta, odovzdávam mu slovo. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, dámy a páni, 

predkladáme vám výsledok práce, takmer polročnej práce koncepčného 
charakteru. Je to dokument, ktorý je kľúčový z hľadiska efektívneho nakladania 
s finančnými zdrojmi a majetkom mestskej časti, ako aj z hľadiska právne 
korektného postupu pri správe zvereného majetku, a to sú Zásady hospodárenia 
nakladania s majetkom mestskej časti. Ako iste viete, pôvodné zásady 
hospodárenia, podľa ktorých sa riadila mestská časť, boli z roku 2008. Odvtedy 
došlo aj k vývoju právneho poriadku, aj vlastne takých zaužívaných princípov 
pri správe s majetkom a bolo treba zásady aktualizovať. Rozhodli sme sa teda 
pre úplne nové znenie zásad hospodárenia tak, aby sme odstránili všetky 
prípadné logické alebo vecné súvsťažnosti tak, aby zásady dokázali fungovať ako 
celok. Mali ste možnosť sa k týmto zásadám vyjadriť v rámci konaní v komisiách 
a chcel by som vás iba upozorniť, že sme do zásad hospodárenia zaradili v 2. časti 
zásady, najmä oblasť správy škôl. Je to pomerne nová... nová problematika, 
ktorou chceme systémovo riešiť problematiku vzťahov medzi zriaďovateľom a 
našimi školami tak, aby boli jasné kompetencie, jasná zodpovednosť. Aby bola 
daná aj dôvera školám, aby mohli hospodáriť a nakladať tými časťami majetku, 
kde si myslíme, že je to rozumné a správne, a v ktorých oblastiach má konať, 
musí konať, alebo chce konať zriaďovateľ. Túto časť zásad sme prerokovali so 
všetkými riaditeľmi našich základných škôl. Je to ... výsledok je tento text, ktorý 
je určitým konsenzom. Pevne verím, že prax a život ukáže, že tieto zásady 
pomôžu kvalitnému a lepšiemu nakladaniu s majetkom mestskej časti, či už v 
správe miestneho úradu, alebo v správe organizácie v našej zriaďovacej 
pôsobnosti. Iste, život prináša situácie, ktoré nie vždy dokážeme právnym 
predpisom predpovedať dopredu. Tak je samozrejme isté, že tieto zásady sú 
živým dokumentom a iste uvítame podnety z praxe, alebo od verejnosti, v tej 
aplikačnej praxi. A môžeme na ne zareagovať prípadnou zmenou alebo úpravou 
zásad. Chcel by som v tejto súvislosti poďakovať jednak pracovnej skupine, 
ktorá bola na miestnom úrade zriadená, osobitne pani Mahďákovej, Tarbajovi, 
Jurkovičovej a Pástorovej, ako aj kolegom poslancom, osobitne pánovi 
poslancovi Dullovi, ktorý nám vlastne spoločne pomáhali zostaviť tieto zásady 
hospodárenia v tej podobe, v akej vám ich predkladáme. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu o 
prednesenie návrhu uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
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schvaľuje zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom 
SR Bratislavou. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie : Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne 

vám ďakujem za prácu na príprave tohoto materiálu aj za vaše hlasovanie. 
 

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 7 a tým je protest 
prokurátora proti všeobecne záväznému...  

 
 p. Čahojová, starostka MČ: Takže, keď je tu pán Súlovec, môžeme sa vrátiť k 

prerušenému bodu rokovania a tým je bod 5.A. 
 
 
Bod 5.A 
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na projekt 

„Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán Súlovec, prišla... prišli tu otázky, na ktoré som ja 

nevedela celkom zodpovedne odpovedať. Tak sme vás pozvali medzi nás. Jedná 
sa o otázky pána poslanca Lenča, ktorý vám ich rád zopakuje, ale konkrétne 
otázka znela, ak si dobre pamätám, o čom bola, bol podpísaný dodatok... alebo, 
čoho sa týka dodatok podpísaný 20. novembra 2015. Áno, tak? Že by ste nám 
vysvetlili, prípadne pán poslanec, ak chce zopakovať svoju otázku. Poprosím. 

 
p. Lenč : Ďakujem. Čiže, prvá časť bola tá, ktorú pani starostka povedala, a druhá bola, 

že zmluva je uzavretá na sumu 71.736 EUR. A teda to, o čom teraz rozhodujeme, 
je suma vyššia. Tak predpokladám, že asi ten zbytok bude niekedy budúci rok v 
rámci toho projektu. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, prosím pána Súlovca o odpoveď. 
 
p. Súlovec, MÚ MČ : Vlastne všetky informácie o tom boli napísané v dôvodovej správe. 

Celková suma za ten projekt je 71.000, plus mínus nejaké drobné . A vlastne delí 
sa to na 3 faktúry. Každá stojí okolo 20 niečo tisíc. Tú faktúru sme zaplatili už 
minulý mesiac s tým, že následne nám bude refundovaná, ako mestskej časti do 
konca tohto roka. A kvôli tomu, že vlastne riadiaci orgán veľmi neskoro vrátil 
výsledok kontroly dokumentácie, tak sme vlastne nestihli zvyšnú časť, čo je tých 
50.000 zaplatiť, v rýchlom, no, v takom termíne, aby nám vlastne refundovali  aj 
zvyšnú časť. Takže preto je vlastne aj tento návrh o tom, že vlastne sa to teraz 
zaplatí, tých 50.000  EUR, a bude nám to refundované budúci rok. Malo by to 
byť približne v januári alebo vo februári. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec sa pýta, či ten dodatok sa toho týka. 
 
p. Súlovec , MÚ MČ : No, dodatok bolo vlastne iba zhrnutie tej technickej časti, čo bolo 

v zmluve. Takže tam, ten dodatok tam vlastne ako keby nič nemení. Tam sa 
vlastne v tom dodatku sa iba presne špecifikuje, že čo nám, aký hardvér dodajú. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Čiže, prvá časť, tých 20.000, ktorý bol ten rozdiel, to už 

nám aj refundovali. Teda nám budú refundovať ešte v tomto roku, dobre sme to 
pochopili? Áno? 

 
p. Súlovec, MÚ MČ : Áno, 20  000 tento rok a 50  000 nasledujúci. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Stačí táto odpoveď pán poslanec? Ďakujem. Sú ešte nejaké 

otázky k tomuto bodu? Keďže nie sú, tak prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenie. 

 
Návrhová komisia  : Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves schvaľuje použitie rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves vo výške 48.769,20 EUR na predfinancovanie faktúr spoločnosti 
TRIMEL, s.r.o. evidovaných v knihe faktúr pod číslom 1394/2015 a 1395/2015, 
ktoré budú po refundácii nenávratného finančného príspevku vrátené späť do 
rezervného fondu. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prečítanie. Dávam hlasovať.  
 
Hlasovanie: Nech sa páči. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod 7 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves č. 34/1996 zo dňa 26.3.1996 o deratizácii a dezinfekcii. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 7 a tým je, že sme dostali 

protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadenie číslo 134 z roku 1996  
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktoré je potrebné prerokovať. 
Predkladateľom materiálu je pán doktor Záhradník, odovzdávam mu slovo. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, predkladáme 

vám protest prokurátora proti nášmu všeobecne záväznému nariadeniu o 
deratizácii a dezinfekcii z roku 96. Je to výsledok, možno tak s ľahkým 
bonmotom, že justícia je síce možno pomalá, ale skôr či neskôr k spravodlivosti 
dôjde. Takže pán prokurátor preskúmal toto naše už naozaj bradaté VZN z roku 
96 a konštatoval, že už nie v súlade s platným právnym poriadkom, nakoľko 
platná právna úprava regulácie v oblasti dezinfekcie a deratizácie patrí výlučne 
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už do kompetencie orgánov štátnej správy, teda Úradu pre... verejného 
zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Takže my ako 
obec už nemáme vlastne zákonnú kompetenciu upravovať túto oblasť 
spoločenských vzťahov všeobecne záväzným nariadením. Preto sa stotožňujeme s 
touto právnou kvalifikáciou pani okresnej prokurátorky a navrhujeme vám, aby 
ste vyhoveli tomuto protestu a uložili pánovi prednostovi spracovať a predložiť 
zastupiteľstvu návrh VZN, ktorým zrušíme toto všeobecne záväzné nariadenie. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec 

Dulla, nech sa páči. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Tento a podobné prípady reakcie prokuratúry, tej či onej, 

ukazujú na istý nedostatok práce priebežného hodnotenia účinnosti a efektívnosti 
aktov riadenia prijatých orgánmi samosprávy. Je preto načase pouvažovať 
podobne, ako máme komisie alebo pracovné skupiny, pripraviť takú aspoň 
pracovnú skupinu, ktorá prejde existujúce aktívne radenia vydané v pôsobnosti 
mestskej časti Karlova Ves a navrhne buď zrušenie alebo aktualizáciu, 
zosúladenie s legislatívou všeobecne záväznou. Je najvyšší čas to poupratovať. V 
opačnom prípade sa tu budeme donekonečna stretávať s protestmi a budeme 
riešiť otázku vyhovieť, nevyhovieť, a keď vyhovieť, akou formou vyhovieť. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ak som správne rozumela, je to návrh na zriadenie 

pracovnej skupiny alebo špeciálnej komisie, pán poslanec? 
 
p. Dulla : Ak teda môžem ja hovoriť, že minimálne pracovná skupina. Lebo miestne 

zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje orgány. Nie je povedané, ktoré. Také orgány 
samosprávy, ktoré potrebuje pre správny výkon pôsobnosti samosprávy. Takže 
máme zaužívanú prax, že máme buď komisie alebo pracovné skupiny. Tak ja 
hovorím, že aspoň pracovná skupina. Keď sa príjme názor, že to má byť komisia 
a stála komisia, nebudem určite protestovať, ale niečo musí vzniknúť, kde sa 
budú ľudia znalí problematiky tomu venovať špeciálne. Aby to neriešili 
jednotlivé skupiny, ktoré nemajú nič, náplň práce z hľadiska legislatívy. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem aj ja veľmi pekne, odovzdávam slovo pánovi 

vicestarostovi. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Poznámka, pán poslanec. - Tento 

tvoj názor a sa s ním aj stotožňujem, naozaj nám v tej štruktúre  komisií aj ich 
takému kompetenčnému zameraniu chýba legislatívno-právna komisia. Myslím 
si, že by si zaslúžia tá problematika naozaj riadnu komisiu, možno menšiu, ale je 
to aj preto, lebo náš odborný právny útvar, ktorý teda pracuje nie v nejakom 
veľmi veľkom personálnom zložení, je momentálne mimoriadne preťažený 
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agendou, ktorá prichádza aj dennou aj koncepčnou. Samozrejme, otázka 
povedzme, čistenia takýchto starých noriem, ktoré sa dlhé roky neaplikujú, 
možno nie je z hľadiska toho operatívneho výchovu úplná priorita, ale súhlasím s 
tebou, že treba postupne urobiť poriadok aj  v týchto oblastiach, ktoré sa tu 
roky, roky nerobil. A možno by bolo dobré, keby sme niekedy v rámci možno 
nejakej reorganizácie komisií v budúcom roku zvážili vytvorenie takéhoto 
útvaru. Možno by to aj uvítali odborné útvary na miestnom úrade, nakoľko táto 
problematika nemá vlastne pendanta v podobe komisie. A myslím si, že by to 
pomohlo skvalitniť práve tu legislatívnu prácu, ktorej je, ako vidíte, stále viac a 
viac. A a zrejme sa nevyhneme ďalším normotvorným aktom, ktoré bude treba 
prijímať, čo možno s najväčšou odbornou starostlivosťou. Ďakujem. Ale myslím, 
že sa aj pani vedúca oddelenia majetkoprávneho, pani inžinierka Mahďáková 
prihlásila, tak ak pani starostka súhlasíš, tak by sme jej mohli dať slovom. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči. 
 
p. Mahďáková, MÚ MČ : Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela len - pán vicestarosta v 

podstate povedal viac, ako som ja chcela - len podporiť. My aj s pánom kolegom 
Kosnáčom sme si vedomí, že toto je práca, ktorú pred sebou máme. Aj sme začali 
parciálne na tom už pracovať. Ale presne to, čo pán vicestarosta zadefinoval, 
nebol to "highlight" dňa . Je to... je to kocepčná systematická práca. A to 
likvidovanie je vždycky až následné. Áno, vítame a takisto si osobujeme a 
osvojujeme slová, ktoré ste povedali, a myslím, že v priebehu budúceho roku sa 
nám podarí s tým vysporiadať, aby sme teda nemuseli takýmto čeliť, a sami, z 
vlastnej iniciatívy budeme rušiť tie prežité VZN. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa do diskusie viac nikto 

nehlási, diskusiu uzatváram a prosím vás o hlasovanie. Žiadam návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves, po a) - vyhovuje protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu číslo 34/1996 Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 26.  3. 
1996 o deratizácii a dezinfekcii. Po b) - ukladá prednostovi Miestneho.... 
Miestneho úradu Mestskej časti - Bratislava Karlova Ves spracovať a predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu v zákonnej lehote návrh VZN,  ktorým sa zruší VZN 
číslo 34/1996 Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 26.  3. 1996 o 
deratizácii a dezinfekcii. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne, prosím vás hlasovanie.  
 
Hlasovanie : Za takto predložené uznesenie hlasovalo 17 prítomných poslancov, proti 

nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi pekne. 
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Bod 8 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o 

umiestňovaní volebných plagátov. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k bodu číslo 8 a tým je Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o umiestňovaní 
volebných plagátov. Krátke úvodné slovo. Podľa zákona o volebnej kampani a 
podľa zákona politických strán a hnutiach sme povinní pred každými voľbami 
prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude upravovať umiestňovanie, 
umiestňovanie volebných materiálov na verejných priestranstvách mestskej časti 
a upravovať podmienky pre vylepovanie plagátov na určených plochách 
mestskou časťou. Ak sú k tomuto materiálu nejaké otázky, otváram diskusiu. 
Nech sa páči. Keďže žiadne otázky nie sú, prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava -Karlova Ves o 
umiestňovaní volebných plagátov s účinnosťou od 1. januára 2006. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie. Podotýkam, že 

potrebujeme trojpätinovú väčšinu na schválenie tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. Prítomných.  

 
Hlasovanie : Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, nehlasoval 

nikto. Čiže uznesenie sme schválili. Ďakujem veľmi pekne, všeobecne záväzné 
nariadenie 

 
 
Bod 9 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o 

poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 9 a tým je Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o poskytovaní 
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Úplne krátke úvodné 
slovo. Z praxe vyplynuli niektoré nedostatky prijatého všeobecne záväzného 
nariadenia z roku 2013. Poslanci sa zaoberali v odborných komisiách týmito 
nedostatkami a uzniesli sa na tom, že by bolo vhodné prijať nové všeobecne 
záväzné nariadenia a staré zrušiť a tie potreby, ktoré vyplynuli z praxe, upraviť. 
Prešlo to riadnym procesom, tento návrh. Pripomienky boli zapracované, ak to 
bolo možné. Predložený návrh máte pred sebou. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Ak chce niekto k tomu ešte niečo povedať, nech sa páči. Čiže sa nikto 
nehlási. Podotýkam, že ideme zase schvaľovať návrh všeobecne záväzného 
nariadenia. Prosím návrhovú komisiu, aby predložila, prečítala návrh uznesenia. 
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Návrhová komisia : Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti o poskytovaní jednorázového finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa s účinnosťou od 1. januára 2016.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie : Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo prijaté. Ďakujem pekne. 
 
 
 
 
 
Bod 10 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 
2015 o miestnych daniach. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 10. 

Jedná sa o Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 6 z 
roku 2015 zo dňa 27. októbra 2015 a miestnych daniach. Vážení kolegovia, keďže 
predkladateľom tohoto materiálu som ja, dovoľte, aby som,...dovoľte krátke 
úvodné slovo. Veľmi si vážim, lebo to bolo z mojej iniciatívy, aby sa znovu 
otvorilo ďalšie kolo diskusie o tejto vážnej veci, ktorá má citeľný dopad na 
obyvateľov mestskej časti. Vážim si vaše hlasovanie na predchádzajúcom 
zastupiteľstve, vaše rozhodnutie, ale napriek tomu som vás poprosila, aby sme 
znova otvorili túto otázku, aby sme zvážili skutočne sociálne dopady nášho 
rozhodnutia, najmä na najstarších obyvateľov mestskej časti. A poprosila som 
vás o prerokovanie tohoto všeobecno záväzné... všeobecne záväzného nariadenia, 
hlavne vo vzťahu k držaniu... v časti držanie, sadzby dane pre držiteľov psa a vo 
vzťahu k záberu verejného priestranstva za účelom parkovania, s ohľadom na 
starších obyvateľov. Veľmi si vážim a uvedomujem si čas, ktorý ste strávili 
diskusiami, veľmi ťažkými, vážim si argumenty, ktoré padli a veľmi citlivo som 
zvažovala argumenty za aj proti. Akceptujem odporúčania komisií na túto tému, 
lebo ste ich skutočne dôkladne prerokovali, niekoľko hodín ste sa venovali 
diskusiám o tomto mojom návrhu. A ja osvojujem si váš názor, že... že téma 
parkovanie je tak kritická pre túto mestskú časť, že nie je vhodné na tomto 
všeobecne záväznom nariadení sadzbu meniť. Akceptujem váš názor a prosím 
vás, tzn. že autoremedúrou upravujem svoj návrh o časť návrhu, návrhu 
uznesenia, o časť 3 v čl.  1, časť 3. Do ustanovenia §  4 sa vkladá nový odsek 3, 
ktorý znie: - "Ak jediným príjmom domácnosti je dôchodok, v sadzbe dane za 
užívanie verejného priestranstva" za "vyhradené časovo obmedzené parkovanie 
vozidla mimo stráženého parkoviska" sa zníži o 50  % od roku, v ktorom 
daňovník dovŕši vek 62 rokov. Splnenie tejto podmienky daňovník preukáže 
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čestným vyhlásením. Túto časť sťahujem zo svojho návrhu a prosím vás, aby ste 
podporili prvú časť návrhu, ktorá sa týka... ktorá sa týka vlastníkov alebo 
držiteľov psa, ktorí dovŕšia vek 62 rokov a ich jediným príjmom domácnosti je 
dôchodok. Myslím si, že nedá sa porovnávať vzťah živej bytosti alebo tvor, k 
tvorovi živému, s problematikou, s ktorou sa všetci trápime, problematika 
parkovania. Prosila by som vás, aby ste túto úpravu všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré bude platiť od 1. januára roku 2016, aby ste ju podporili. 
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán Záhradník, nech sa páči. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne pani starostka. Keďže sa nám 

uprázdnilo miesto v tom uznesení, tak by som dovolil upriamiť vašu pozornosť 
na takisto 1 z problémov. Možno nie, nie úplne sociálneho charakteru, ale má 
vplyv na rozsah služieb a podnikateľského prostredia v Karlovej Vsi. S kolegom 
Rosinom by sme vám chceli predložiť návrh na doplnenie všeobecne záväzného 
nariadenia, teda na úpravu VZN. V §  3 ods.  10 písm. c), ktorá sa týka dane za 
zaujatie verejného priestranstva pri umiestnení zariadení slúžiacich na 
poskytovanie služieb exteriérového sedenia. Ide o tzv. terasy a podobne. Obrátili 
sa na nás prevádzkovatelia týchto zariadení, ktorí - my sme nezvyšovali sadzbu v 
rámci schváleného VZN, naďalej sme zostali pri päťdesiatich centoch za meter 
štvorcový na 1 deň, ale v predchádzajúcom všeobecne záväznom nariadení bolo 
ustanovenie, ktoré pri celoročnom zaujatí tohto verejného priestranstva 
významne znižovalo tu dennú sadzbu až teda 10 centov za meter štvorcový. 
Myslím si, že týchto... tieto prevádzky, ktoré v Karlovej Vsi sú celoročne, pre nich 
by vlastne ponechanie tej sadzby podľa jednotlivých dní a 50 centov vlastne 
spôsobilo až 5 násobný nárast miestnej dane, čo z 1 roka - na 2. je určite pre... aj 
pre podnikateľské subjekty zásah, ktorý môže... môže vyvolať otázku aj 
existencie, ďalšej existencii takýchto prevádzok. Preto si dovoľujeme vám na 
zváženie pozmeňovací návrh, ktorým by sme zmiernili tento nárast a teda 
doplnili ustanovenie v tom zmysle, že v prípade záberu umiestnenia takého... 
takéhoto exteriérového sedenia a podobne na celý kalendárny rok, tak by bola 
sadzba 20... 20 centov za meter štvorcový a deň, resp. 10 centov za meter 
štvorcový a deň. V prípade, že ide o prevádzky, ktoré nepodávajú alkoholické 
nápoje. Myslíme si, že by týmto pádom bolo zachovaná výška sadzby pri 
celoročnom zábere pre zariadenia, ktoré nepodávajú alkoholické nápoje. Vieme o 
cukrárňach, môže to byť predajňa kvetov a pod., ale v prípade teda 
prevádzkovateľov, ktorí, ktorí podávajú alkoholické nápoje, tam by došlo k 
zvýšeniu sadzby oproti predchádzajúcej právnej úprave, ale došlo by len k 
zvýšeniu asi na tých 20 centov, čo si myslím, že by nemalo mať likvidačné dopady 
pre ich podnikanie. Takže predkladám tento návrh spoločne s pánom kolegom 
Rosinom na hlasovanie. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina má slovo. 
 
p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Ja len by som chcel povedať, ja mám troška taký... 

alebo je tam, v tých návrhoch vnútorný rozpor. Pretože keď to berieme čisto 



23 

systematicky, sociálne programy ani iné takéto zľavy by sa nemali realizovať 
prostredníctvom daňových predpisov. Avšak nemôžeme opomenúť to dedičstvo v 
minulosti, kedy sa bezprecedentným spôsobom spravila 100 % zľava pre 
výskum, vybranú skupinu obyvateľov na nejakú... na nejakú daň a my teraz 
nemôžeme, nemôžeme jednoducho urobiť veľký skok. Takisto je to aj s tými 
terasami, ktoré by jednoducho nemali byť prevádzkované celoročne, pretože sú 
to letné, alebo sezónne zariadenia. Ale keďže v minulosti takáto prax bola a skok 
na 5, 5 násobok, 5 násobok sadzby je teda krutý skok a taký sa jednoducho nedá, 
nedá zrealizovať, takže takýto nejaký kompromis, uvedomiac si tento... túto 
skutočnosť. Takže som inicioval a spolu sa podieľal na tomto návrhu. Preto 
žiadam tiež, aby sa, aby sa podporil. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec Lenč. 
 
p. Lenč : Ďakujem za slovo pani starostka. Ja by som... ja by som sa tiež rád vyjadril k 

tomu, čo teraz kolega Rosina hovoril. To je totižto istá sociálna funkcia týchto 
daní. To sa týka teda hlavne... hlavne tej dane za psa. My sme na komisiách o tom 
rozprávali, že možno by bolo dobré zvážiť, možno nie teraz, ale do budúcnosti, 
nejakou inou formou, sociálnou, kompenzovať tým dôchodcom, ktorí majú nízky 
dôchodok. Tam je tiež otázka, že tu sa totiž rozpráva iba o dôchodku, ako takom. 
Asi je aj dosť podstatné, že aký vysoký je ten dôchodok. Niektorí dôchodci 
nemajú problém zo svojho dôchodku si to zaplatiť, niektorí majú. Čiže zvážiť 
takú nejakú možnosť sociálnej kompenzácie cez nejaké sociálne programy týmto 
dôchodcom a nerobiť to prostredníctvom úľav na dani. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina, nech sa páči, s faktickou. 
 
p. Rosina : Ďakujem pekne ešte raz za slovo. Presne ma vystihol kolega Lenč, takže sa 

navzájom doplňujeme. Ja som len opomenul tak... takú jednu vec by som chcel 
vypichnúť. Viac, ako trebárs, teraz tie samotné niektoré sadzby dane, väčšou 
úlohou je dodržiavať, zabezpečiť dodržiavanie tých... týchto predpisov. A toto, 
hlavne pri tej dani za psa je také problematické, pretože vieme o tom, že sú rôzne 
formy obchádzania... obchádzania tejto daňovej povinnosti. Avšak keďže ide o 
daň, voľakedy to bol miestny poplatok, nebola to miestna daň, ale keďže to je 
daň, tak zákon vo všeobecnosti pri výbere dane dáva správcovi dane oveľa väčšie 
možnosti dopracovať sa k výberu dane. Takže verím, že v budúcnosti sa 
zameriame na túto stránku. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Dulla s riadnym príspevkom. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja by som v súvislosti s tým takisto veľmi podporil tento 

návrh, ochotne rád by som sa pridal k autorom. Je to riešenie, ktoré upraví 
nečakanú disproporciu. Je v záujme mestskej časti, aby na jej území pôsobili 
živnostníci, podnikatelia a poskytovali tovary a služby v primeranej kvalite, 
rozsahu a dostupnosti, a preto podporujem. 2. vec je tá otázka vzťahu medzi 
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daňami a sociálnymi statusmi jednotlivých možných daňovníkov. A tak ako sa 
nám podarilo urobiť nové zásady hospodárenia. Pevne verím, že prvýkrát v 
histórii mestskej časti pripravíme finančnú stratégiu, ktorá bude zahŕňať práve 
tieto vnútorné napätia alebo možné konflikty daňovej a sociálnej oblasti a od nej 
sa bude môcť potom odvíjať aj nejaká prospektivita daňovej a sociálnej politiky. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Veľmi pekne ďakujem. Dovoľte, aby som vám oznámila, že 

sa do diskusie k tomuto bodu prihlásil pán Branislav Mráz. Chce diskutovať na 
tému všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach. Poprosím 
zastupiteľstvo, aby ste sa vyjadrili dvihnutím ruky. Myslím stačí - či súhlasíte s 
tým, aby... aby pán Mráz vystúpil.  

 
Hlasovanie : Zjavná väčšina. Ďakujem vám pekne. Poprosím pána Mráza, nech sa páči, 

máte slovo. 
 
p. Mráz, občan MČ : Ďakujem za slovo pani starostka. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci. Dnes schvaľujete opätovne všeobecne záväzné nariadenie o miestnych 
daniach. Presne to isté VZN o miestnych daniach ste schvaľovali pred mesiacom 
na minulom zastupiteľstve. Týmto VZN ste plošne zvýšili dane pre všetkých, 
ktorí majú psa alebo riešia zlú situáciu so statickou dopravou mestskej časti 
platením si vyhraddeného parkovacieho miesta. Daň za psa stúpla pre dôchodcov 
z 0  EUR na 50  % základnej sadzby, ktorú ste plošne... plošne zvýšili minimálne 
o 100 %. Skúsme sa ale pozrieť na dôvod, prečo ste pristúpili k zvýšeniu dani za 
psa. V materiáli, na základe ktorého ste zvýšili daň za psa na minulom rokovaní 
zastupiteľstva, bolo napísané. Citujem. "Daň za psa na §  2 ods.a sa 5 
...........zvyšuje sadzbu dane. Dôvodom sú najmä vysoké náklady mestskej časti na 
likvidáciu psích exkrementov. V roku 2014 sa na dani za psa vyberalo cca 32 300  
EUR, pričom ročné náklady na vývoz košov na psie exkrementy sú cca 26.000  
EUR. A v tejto sume je zahrnuté upratovanie po psoch. V obhajobe materiálu na 
minulom zastupiteľstve taktiež zaznelo, taktiež citujem. Rád by som dodal k 
tomuto materiálu, možno vysvetlil, prečo predkladáme niečo také, takýto návrh, 
kde niektoré dane idú radikálne hore. A ďalej citujem. Dane za psa, za 
parkovanie pokrývajú len určitú skupinu ľudí, ktorá využíva určitý 
nadštandard. Tieto náklady, ktoré sú spojené s tým... s týmto poskytovaním 
nadštandardných služieb proste dnes nepokrývajú tieto náklady. Z kontextu 
malo byť zrejmé, že výber dane za psa od obyvateľov nepokrýva výdavky 
súvisiace so psami. Obrátil som sa preto na miestny úrad so žiadosťou o 
informácie, či má miestny úrad alebo respektíve mestská časť uzatvorenú zmluvu 
ohľadom upratovania po psoch. Odpoveď ma prekvapila, znela, citujem.: 
"Zmluvu, týkajúcu sa upratovania po psoch uzatvorenú nemáme." To znamená, 
od obyvateľov úrad vyberie ročne 32.300  EUR, ročné náklady s tým súvisiace sú 
iba 26.000  EUR. Jasne z toho vyplýva, že mestská časť ešte pred zvýšením daní 
mala v tejto kapitole po odpočítaní nákladov prebytok 6.300  EUR. Pre vašu 
informáciu, 1 vysávač, ktorý plánujete kúpiť, stojí do 2.000  EUR. To znamená, 
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že od tohto... tohto roku ste ich mohli mať už 3 a to ste nemuseli zvyšovať práve 
túto daň. Vážení poslanci, vedeli ste o tom, že ste mali na stole zavádzajúci 
materiál, na základe ktorého ste mohli nadobudnúť dojem, že náklady spojené so 
psami prevyšujú výber daní za psa. Avšak nebola to pravda. A pravdou je, že 
táto kapitola je každoročne v pluse cca 6.000  EUR. Nemyslite si, že tak, ako 
plánujete teraz účelovo znížiť túto daň len pre dôchodcov na pôvodnú úroveň, 
nezaslúžili by si to aj ostatní obyvatelia tejto mestskej časti? Lebo vaše 
predchádzajúce rozhodnutie vychádzalo z nesprávnych údajov. Dane za psa plne 
postačujú na pokrytie nákladov mestskej časti súvisiace so psami. Preto vás 
vyzývam, aby ste nad tým, nad týmito... skutočnosť, aby ste sa nad týmito 
skutočnosťami zamysleli a výšku daní za psa upravili na pôvodnú úroveň aj pre 
ostatných, nielen pre dôchodcov. Verím, že zvíťazia ekonomické argumenty, 
spravodlivosť a nie politika. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Asi k vystúpeniu, pán poslanec 

Martinický žiada slovo, nech sa páči. 
 
p. Martinický : Ja len jednu vec k tým ekonomickým argumentom. Predpokladám, že 

ten plánovaný vysávač za 2.000  EUR nebude sám chodiť 2x do týždňa po celom 
sídlisku a riešiť to. Ale k nákladom by bolo treba pripočítať aj nejakú mzdu pre 
nejakého pracovníka, ktorý by s tým vysávačom chodil. Čiže pokiaľ rátame 
náklady presne, tak potom nielen... len ako cenu vysávača, ale aj... aj, aj ako cenu 
práce príslušného človeka k tomu treba prirátať. Len teda pre dosť, úplnosť. A 
fakt je ten, že na jednej strane sú ľudia ktorí, ktorí  proste majú psov a chcú, aby 
tieto dane boli nižšie, a na 2. strane sú ale aj ľudia, ktorí sa opakovane sťažujú na 
priestory znečisťované psami. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Dulla, s riadnym príspevkom. 

Nech sa páči. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Keď som pred mnohými rokmi - o chvíľu skoro 40 - začal 

študovať, jak na prvej prednáške z teórie ekonomiky odznelo: Ekonómia je veda, 
naučiť sa nedá, a kto zhora nedostal, má veľkú smolu. Niečo podobné sa 
potvrdzuje v priebehu celých rokov. A to isté som zachytil vo vystúpení občana 
Mráza. Je smutné porovnávať minulosť s pripravovanou zmenenou 
budúcnosťou a odvíjať od toho exaktné závery. Ja osobne by som si nedovolil 
pýtať sa na minulosť, keď rozpočet je pripravovaný do budúcnosti. Ale tu sme sa 
dozvedeli, že to je možné, že tuná to aj má mať logickú súvislosť. Ja som ju tam 
nenašiel a tak sa ospravedlňujem za tú neschopnosť. Nie je mysliteľné, aby sme 
boli rovnocenní do debaty, keď vychádzame z nerovnocenných parametrov. Je 
viac ako isté, že dôvodová správa nie je vedecký materiál, neobsahuje všetky 
atribúty absolútneho vedeckého poznania, ani pripravovanej budúcnosti. Bol by 
som rád, keby sme do budúcna sa držali faktov. Chceme zmeniť minulosť, lebo 
nie je dobrá. Ak ju chceme zmeniť, 1 z nástrojov, ktorý nám tu pomôže, je 
rozpočet. Ja dúfam, že sa tomu nebudú diviť ani laici v oblasti ekonómie. 
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Ďakujem. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keď sa nikto iný nehlási, dovoľujem 

si záverečné 2 vety k tejto vážnej téme. Asi toľko, že prijali sme všeobecne 
záväzné nariadenie v októbri tohto roku. Rokujeme o ňom znova v decembri. Ani 
toto zastupiteľstvo nie je neomylné, ani tento úrad nie je neomylný. Tak, ako bolo 
predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie zlé, nemusí byť dokonalé ani toto. 
My sme ochotní o ňom rokovať dovtedy, dokedy nebude najlepšie, akého budeme 
schopní. A o vzťahu sociálnej politiky a daňovej politiky máme čas rokovať celý 
budúci rok. Ale všeobecne záväzné nariadenie s dopadom na našich obyvateľov 
bude platiť od 1. januára. Preto som vás požiadala o to, aby ste boli zhovievaví k 
starším občanom, aspoň, čo sa týka držby psa. A rovnako som rada a vďačná za 
návrh kolegom - pánovi poslancovi Rosinovi a pánovi Záhradníkovi, že pripravili 
ďalší návrh. Ja si ho osvojujem, aby sme nemuseli o ňom samostatne hlasovať, s 
ním súhlasím a ho vítam, pretože podporujeme podnikateľské... proste nechceme 
byť jeho prekážkou. Takže toľko na záver. Veľmi si vážim vašu diskusiu k 
tomuto problému celkovo. Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby 
prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Keďže pani starostka si osvojila návrh pána Záhradníka a pána 

Rosinu, tak návrh uznesenia znie. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves zo dňa 15.  12. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 6/2015 zo dňa 27.  10. 2015 o 
miestnych daniach. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať o tomto návrhu.  
 
Hlasovanie : Za 16 prítomných poslancov, proti žiaden, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem 

vám veľmi pekne za podporu. 
 
 
Bod 11 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 

pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 11 a tým je Návrh na 

uzavretie na, prerokovanie návrhu na uzavretie nájomných zmlúv a na 
predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území 
Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom návrhu je pán prednosta. Je to návrh 
myslím, že v celom rozsahu tu už bol, len bolo treba doriešiť, či tie, či žiadatelia o 
predĺženie alebo uzavretie nájomných zmlúv majú, nemajú záväzky voči 
mestskej časti, či majú uhradené nájomné v plnej výške a v lehote splatnosti. V 
materiále máte ešte doplnenú informáciu k nájomcovi VEČIERKA na 
Veternicovej ulici, podľa požiadaviek zastupiteľstva. Takže to je návrh doplnený 
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o tieto informácie. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto sa do diskusie nehlási, 
takže diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 
uznesenie. 

 
Návrhová komisia : Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie : Za 6 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo schválené. 
 
 
Bod 12 
Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol., vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na 

Adámiho ul. v Bratislave o predaj priľahlých pozemkov ku garážam p.č. 1200 a 
1214 tvoriacich vjazd do garáží a výjazd v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. 
e/ (dôvod hodný osobitného zreteľa) a § 9a ods.8 písm. b/ ( pozemok priľahlý k 
stavbe) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do 
ich podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/32. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 12. Ešte pred vystúpením 

občanov sme stihli. Bod číslo 12 pojednáva o žiadosti pána Ing. Ivana Šimčíka a 
spoločenstva vlastníkov garáží a nimi zastavaných pozemkov na Adámiho ulici v 
Bratislave, o predaji priľahlých pozemkov ku garážam, parc.  č.  1200 a 1214 
tvoriacich vjazd do garáží a výjazd v súlade s ustanovením §  9.a ods.  8 písm. e) z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa a §  9.a ods.  8 písm. d) pozemok priľahlý k 
stavbe zákona č.  138 z roku 91  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
do ich podielového vlastníctva každému v podiele 1/32. Myslím si, že väčšina z vás 
poslancov sa stretla s predstaviteľmi tohto spoločenstva vlastníkov garáží, takže 
je o problematike dôkladne informovaná. Nie je tu pán prednosta, ak dovolíte, je 
to veľmi odborná tematika, poprosím pána vicestarostu, aby tú dôvodovú správu 
ešte trošku priblížil. Nech sa páči. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, 

predpokladám, že s problematikou ste sa ako poslanci stretli jednak na 
komisiách a jednak nás navrhovatelia opakovane navštívili na poslaneckých 
hodinách. Takže myslím, že venovali dostatočne veľké úsilie objasneniu tohto 
pomerne zložitého problému. Už samotná hrúbka materiálu, takmer 70 strán, je 
to asi dnes najhrubší materiál, o tom svedčí, ale v zásade, veľmi zjednodušene 
poviem, že ide o určité majetkoprávne usporiadanie i určitej majetkovej krivdy, 
ktorá vznikla pred mnohými rokmi vlastníkom garáží, ktorí vlastne nemali 
možnosť, alebo z dôvodu možno administratívneho pochybenia sa stalo, že im 
boli prevedené do vlastníctva garáže v jednom garážovom objekte, ale neboli k 
tomu prevedené primerané vlastníctvo aj priľahlého pozemku k stavbe, teda tých 
obslužných komunikácii, ktoré sú v rámci objektu týchto garáží. Teda nejde o 
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nejaké verejné priestranstvá. Páni žiadatelia, alebo teda skupina žiadateľov, sa 
opakovane obracalo na mestskú časť už v minulom volebnom období, aj na 
hlavné mesto. Nepodarilo sa s tým problémom nejako zásadne pohnúť. Pred tým, 
ako môžeme mestská časť rozhodnúť o tom prevode vlastníctva, keďže ide o 
pozemky, ktoré má mestská časť zverené od hlavného mesta, tak je potrebný 
predchádzajúci súhlas pána primátora. Na to, aby sme mohli požiadať o 
predchádzajúci súhlas primátora, z hľadiska určitej právnej istoty sme 
nadobudli presvedčenie, že je potrebné, aby najprv zastupiteľstvo schválilo 
zámer a po schválení zámeru aby sme požiadali, zrejme teda pani starostku, aby 
sa obrátila na pána primátora s cieľom, aby sa vyjadril, či dáva predchádzajúci 
súhlas na takýto prevod za podmienok, ktorý... ktoré odsúhlasujeme v tomto 
zámere. Ale to ešte nie... to ešte nie je samotné rozhodnutie v merite veci. Tzn. 
o.... o prevode vlastníctva, o tom budeme môcť rokovať až vtedy, keď získame 
kladné stanovisko pána primátora. Riadne celý proces zverejníme, lebo budeme 
musieť postupovať pravdepodobne v režime podľa osobitného zreteľa. Takže 
tam sú príslušné lehoty. To znamená, teraz predkladáme návrh uznesenia. Je 
spracovaný vo variantoch, ktoré sa líšia len z hľadiska výšky tej symbolickej 
sumy, že či to bude 1  EUR za celý predmet predaja, alebo to bude na základe 
znaleckého posudku, alebo to bude za kúpnu sumu, ktorú priamo nejakým 
kľúčom určíme. My sme sa zatiaľ prihovárali k tomu, aby sme podporili tento 
variant 1, tzn. schválenie za 1 EUR z dôvodov, ktoré sú podrobne uvedené aj 
materiáli, aj ktoré ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť. A pravdepodobne by 
sme mali rozšíriť toto uznesenie o časť B, v ktorom by sme požiadali pani 
starostku, aby sa... aby požiadala pána primátora o vydanie predchádzajúceho 
súhlasu a potom sa nám to opäť, v prípade kladného stanoviska, vráti sem na 
definitívne doriešenie. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Dulla s faktickou 

pripomienkou. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že zámer nemáme prečo schvaľovať. Už bol 

zverejnený na úradnej tabuli fyzicky aj elektronicky, takže môžeme kľudne 
hlasovať o tom, že súhlasíme s vyžiadaním predchádzajúceho stanoviska a tým 
sme našu úlohu splnili. V opačnom prípade bolo zbytočné to vyvesiť 15 dní 
dopredu na úradnej tabuli, keď ešte len teraz hovoríme o schvaľovaní zámeru. 
Bol by som rád, keby sa tieto jasné nejasnosti vyjasnili. Lebo zákon 
nepredpokladá takýto zložitý postup. Je ukážkou... tento prípad je ukážkou, 
prečo správa cudzieho majetku je mimoriadne dôležitá a prečo si treba vyberať 
to, čo sa ponúka do správy z majetku mesta. Nie každý majetok mesta je 
zaujímavý pre správu mestskou časťou Karlova Ves. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Páni kolegovia 

poslanci, panie poslankyne, prepáčte musím vás upozorniť, preruším diskusiu, že 
od 16. hodine, od 16. hodiny vytvárame priestor podľa nášho rokovacieho 
poriadku pre občanov Karlovej Vsi, ktorí by si želali vystúpiť na rokovaní 
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miestneho zastupiteľstva. Takže ja sa v tejto chvíli pýtam, pán inžinier, pozrite 
sa, či je nejaký záujemca, nejaké prihlášky. Dobre. Takže máme jednu prihlášku 
teraz. Treba to aj písomne, v čase? Poprosíme potom u pána inžiniera platí, 
Kosnáča, aby ste sa zapísali a nech sa páči, máte slovo. Prosím, aby ste sa nám 
aspoň predstavili do mikrofónu. 

 
p. Zeleňák, občan MČ : Volám sa Zeleňák, bývam na Adámiho 20. Došiel som tam v 72. 

roku, odvtedy v jednom kuse tam teda bývam. Všeličo som za tie roky v 
Bratislave Karlovej Vsi zažil a videl. Na poslednej dobe ma tak najviac trápia 
nejaké 4-5 vecí, čo tu mám poznačených. Ale predovšetkým by som sa vám ako 
za prvé poďakovať za vašu prácu, ktorú ste pre nás, miestnych, urobili. Tak 1. 
vec, v Karlovej Vsi nemáme paralelný chodník od Riviéry.... 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pán Zeleňák, skúste takto kolmo  alebo poďte, ja vám dám 

tento mikrofón, tento je lepší. Poďte sem dopredu, ak vám to neprekáža. Môžte 
sa aj posadiť. Ale váš čas je limitovaný, takže nech sa páči. 

 
p. Zeleňák, občan MČ : Budem veľmi stručný, ďalšie nechám na vás. Ten chodník z 

Karlovej Vsi... Karlovej Vsi ide síce od Riviéry po Billu, po poštu, potom ide cik 
cak, potom tuto hore... neviem, či ešte voľakde je rovný, ale bolo by treba pri tej 
príležitosti, keď sa ide robiť tá nová koľaj, električková, aj na toto myslieť, že 
aby bol paralelne chodník od Riviéry po Kútiky. Jaký význam to má? Má to 
význam najmä cez zimu, keď napadne trocha snehu, by to... by to vedel stiahnuť 
traktorom za 10 minút dole, za 10 hore a mal by to vyriešené. U nás je taký zvyk, 
že sa potom tento sneh odhadzuje, až keď sa začne púšťať. Alebo to niekto, čo 
tam býva na okolí, spraví sám. Takýto chodník je napr. od Mandely na Zlaté 
piesky, vonkoncom. Nemusia tam ľudia chodiť pomedzi a zase sa vracať a tak, 
schody.   2. vec - Spojenie na železničnú stanicu a autobusovú stanicu z Karlovej 
Vsi. Mali sme síce električku 1, tá tu chodila, ale keď začali opravovať tú trať od 
stanici na Obchodnú, tak tú jednu zrušili a teraz chodí len po tunel a odtiaľ 
naspäť zase. Poznám sídlisko rovnaké ako Karlova Ves napr. Dolné Hony. 
Odtiaľ chodí trolejbus, jeden chodí okolo hlavnej stanici alebo priamo na hlavnú 
stanicu, 1 a číslo 2 chodí zase na autobusovú stanicu. My, keď chceme ísť na 
autobusovú alebo železničnú stanicu, musíme niekoľko razy prestupovať, 
vyčkávať. Takže bolo by dobré, keby ste sa aj o tieto veci zaujímali, aby sme mali 
takéto spojenia, ako majú trebárs tie Dolné hony.  - Jesenný zber lístia. Býva u 
nás takmer zaužívané, že na Adámiho ulici, tam je fontána, Nováckeho - 
Adámiho, tam sa to lístie zbiera na jar. To lístie vietor tam rozfúkal, jednak do 
cesty, jednak do tých vchodov. No a toho roku som si všimol, že teda tuná, z 
Karloveskej, ako chodia električky, tam sú tie múriky športové, tam pozhŕňali to 
lístie, potom, dodatočne, keď zobrali z pod tých stromov, ale nehali to tam na 
hromade. Takže keď napadne trocha snehu, bude treba nahádzať aj to lístie 
alebo obísť, alebo tak, takže, a to isté spravili aj dole pri kostole. Tam sú schody 
zafúkané lístím.  - Ešte môžem chvíľu? Pri kostole, žiaľ spravili bezdomovci, 
možnože aj iní, verejné WC. Voľakedy tam bolo trhovisko, dnes je tam 
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parkovisko a pár krčiem. Ale to verejné WC, ktoré tam bolo, to zlikvidovali. 
Takže mali by sme sa postarať aj o to, aby okolo toho kostola nebolo teda verejné 
WC, ale aby to vyzeralo ako pri kostole. To je všetko, ďakujem pekne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán Zeleňák, veľmi pekne ďakujeme za vaše vystúpenie. 

Možno by bolo vhodné, aby ste tieto body nám poslali. Však vy s nami 
komunikujete aj mailom. Napíšte nám ich písomne, aby aj vám, už odpovieme ku 
každému, aj sa budeme snažiť nedostatky, na ktoré ste upozornili, vo veľmi 
krátkej dobe odstrániť. Veľmi pekne vám ďakujeme za tento ... ako za tento 
príspevok. Poprosím, ak môžem teda, že by ste nám dali aj do mailu, ale však už 
je to aj zaznamenané na zázname. Ďakujeme vám pekne za vaše vystúpenie. Ak 
nikto iný z obyvateľov nie je prihlásený do diskusie, tak by som sa vrátila k 
prerokovávanému bodu programu. Je to bod číslo 12. Žiadam pána inžiniera 
Šimčíka a spoločenstvo vlastníkov. S faktickou pripomienkou chcel vystúpiť pán 
poslanec Rosina, tak mu odovzdávam slovo. 

 
p. Rosina : Ďakujem veľmi pekne za slovo. S faktickou poznámkou ma predbehol kolega 

Dulla, ktorý - ak by sme boli súperi na divokom západe, už by ma skolil, taký bol 
rýchly. Prihlásil som sa kvôli tomu, že tento bod sa týka aj mojich priamych 
príbuzných a tým pádom som sa necítil byť v danej veci neutrálny. A preto by 
som sa rád nezúčastnil prerokovávania tohto bodu a hlasovania a akéhokoľvek 
ovplyvňovania a vyjadrovania názorov k tomuto bodu. Ale teda držím palce 
kolegom, aby rozhodli správne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac má slovo. 
 
p. Zajac : Ja mám niekoľko otázok, najprv, chcel by som povedať, že prečo a potom by 

som dal aj nejakú otázku. Možno. Potom mám aj návrh na také kompromisné 
uznesenie. To 1. je, že, áno my sme už niekoľko rokov, v zásade skoro všetci 
poslanci, by som povedal, oslovovaní skupinou ľudí, ktorí teda majú záujem 
pohnúť túto svoju krivdu, ktorá im bola v minulosti urobená. Myslím si, nikdy, 
nikto z nás nemal aj v tej diskusii s nimi problém uznať, že áno, v minulosti bola 
spáchaná krivda a oni potom na niektoré veci nereagovali asi včas a tak, ako sa 
má. Ide o vec pozemku, s ktorými skutočne nevieme, že ako to urobiť. A na 2. 
strane je aj pravda, a myslím si, že každý z nás to týmto občanom povedal, že je 
to mimo kompetencie našej mestskej časti preto, lebo ten pozemok predmetný nie 
je vo vlastníctve mestskej časti. Ja som zástanca toho, že a pravdepodobne tu 
máme viacero vecí, že by sme nemali len nečinne prihliadať a odkazovať 
občanov, že to nie je v kompetencii mestskej časti, ale že by sme možno mohli, to 
je len predpoklad, v tejto veci niečo aj aktívne urobiť. Tvrdím, že nemému decku 
ani vlastná mať nerozumie a naša mestská časť by mala neostať nemým deckom 
a mala by isté záujmy občanov, svojich občanov, svojej mestskej časti - aj pred 
mesto predkladať, ak je teda to v kompetencii riešenia mesta. Ja tu len 
námatkovo spomeniem chodník ....peria, ja už pracovne volám chodník pána 
Martinického. Je síce pekné, že my ho odpinkovávame stále, že to nie je náš 
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chodník a nie je to náš, ale pre občanov mestskej časti sa týmto odpinkaním nič 
nezmení. Proste musíme nejako nájsť cestu, ako pro-aktívne, hoc to nie je v 
našom katastri a nie je to naším, túto... túto problematiku riešiť. Ale ja som zase 
zástanca, teda zažívam to aj na vlastnej koži, deti mi dovtedy pília uši, tak sa 
volá, kým teda im tie darčeky a sny a niečo, čo teda - prečo mi pília uši, 
nenájdeme k sebe nejakú cestu. A teraz, takže som veľmi za to, aby sme aj v 
prospech týchto členov niečo spravili ako mestská časť. Hoci to môže byť z našej 
strany nie vyriešenie definitívne, tohto, ale bude to v mojom, v moje predstave 
akési oslovenie mesta, akýsi dôraz na to, čo by sme aj my očakávali, že by mesto 
mohlo spraviť.  A chcem sa teraz spýtať, že pre mňa, áno, ako ten zámer, my 
musíme najprv vyjadriť zámer, aby sme oslovili mesto, aby dalo záväzné 
nariadenie? Alebo teda záväznú, záväzné odporučenie? Ak teda je to nevyhnutné, 
tak potom teda, by sme mali hlasovať o tom zámere. Ak nie, môj text je taký 
kompromisný a hovorím v ňom takto. Čiže ja by som dal zmenu uznesenia - Po a) 
odporučať starostke osloviť listom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
ako vlastníka pozemkov o vydanie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 
vlastníctva pozemkov z registra C-KN, no tie KN parcely číslo 1200, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 195  m a parc.  1214, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 203m, do podielového spoluvlastníctva za symbolickú cenu 1  EUR za 
celý predmet predaja, súčasným nižšie uvedeným vlastníkom garáží, post... 
postavených na pozemkoch parc.  č.  1184 až 1199, 1206 až 1213 a 1215 až 1222 
na Adámiho ulici v Bratislave, každý v podiele 1/32, nakoľko takýto predaj nie je 
v rozpore so zámermi mestskej časti o využití predmetných parciel. Čiže ja 
nehovorím presne o zámere, ale hovorím o tom, že si vieme predstaviť, keďže s 
pozemkom nemáme iný zámer, že by mesto túto iniciatívu zrealizovali. Pýtam sa, 
že či je toto možné ako niečo, čo je na ceste pomôcť občanovi. Ale... ale teda 
nemať ešte zatiaľ úplne, ja si myslím, že to schvaľovanie sa k nám dostane, ak 
mesto vydá ten, to nariadenie. Čiže ja by som, ako mestská časť predal. Nevieme 
si... nechceme nič iné na tom území a budeme radi, keď takéto... takéto niečo 
dáte.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický s poznámkou. 
 
p. Martinický : Ďakujem pekne. Ja by som chcel, keď už som bol takto tu ako 

menovaný, že naozaj myslím si, že tu sú 2 kroky potrebné, ktoré by sme mali 
robiť. Jednak naozaj možno aj po, opakovane, informovať ľudí o skutočnosti, že 
my môžeme riešiť len veci na našich, na pozemkoch, ktoré sú v našom vlastníctve 
a že sú tu pozemky, ktoré nie sú proste naše, ale patria magistrátu. A z toho 
dôvodu nemáme akútne možnosť to vyriešiť, ako by sme aj sami chceli. To je na 
jednej strane. A naozaj na 2. strane, možno aj pomocou tohto, aj ďalšími krokmi 
by sa niekedy zišlo vykonávať väčší tlak na magistrát, aby niektoré veci riešil. A 
dovolím si prekročiť o pár sekúnd, jednou vetou, tak snáď, keď magistrát 
dokázal za euro predať kompletný objekt PKO, tak by mohol aj toto predať za 
euro. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Záhradník požiadal slovo. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky : Je to opäť taká zaujímavá právna otázka. Aj k tomu, 

čo vlastne kolega Dulla hovoril, a čo sa i Marcel Zajac pýtal, čo vlastne, aký je ten 
postup striktne podľa platných predpisov? My v tejto veci - túto problematiku 
upravuje Štatút hlavného mesta, ktorý v čl.  80 hovorí o... o vlastne vzťahu medzi 
hlavným mestom a mestskými časťami pri nakladaní s majetkom. V našom 
prípade teda o majetok, ide o majetok hlavného mesta, ktorý je zverený do 
správy mestskej časti. A tam, v ustanovení, vlastne 5 tohto článku, sa hovorí, že k 
prevodu vlastníctva je potrebný predchádzajúci písomný súhlas primátora, ak 
nejde o prevod podľa osobitných predpisov. Toto nie je ten prípad. A teraz čítam 
ďalej.- "O súhlas žiada starosta a žiadosť o súhlas musí obsahovať najmä formu 
prevodu vlastníctva, cenu a dobu. Primátor písomne oznámi svoj súhlas alebo 
nesúhlas do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a môže udeliť starostovi 
plnú moc na podpis zmluvy." Prečo my sme navrhovali a prikláňali sme sa k 
tomu postupu, aby zastupiteľstvo aspoň tým schválením zámeru prejavilo tú 
vôľu previesť to vlastníctvo za tých parametrov, o ktoré bude pani starostka v 
liste žiadať pána primátora?  Lebo sa domnievame, že pán primátor celkom 
logicky, a teraz by som ani nechcel sa vžívať do jeho kože - keby chcel byť 
nepríjemný, tak sa spýta pani starostky- "dobre žiadaš ma o predchádzajúci 
súhlas a prejde to vôbec? Je taká vôľa u vás v zastupiteľstve? Následne?" To 
znamená, nevidím to ako nevyhnutnú podmienku, schválenie toho zámeru, ale 
ako istý prejav vyjadrenia istej vôle, ktorá by aj zvyšovala mandát pani 
starostky, v tom liste, ktorým sa bude uchádzať o predchádzajúci súhlas pána 
primátora, v ktorom uvedie, že tento prevod, tento zámer, bol už schválený za 
týchto podmienok. Tzn. predpokladám, že by to zvýšilo tú argumentačnú pozíciu. 
Ale samozrejme, nie je to nevyhnutné. Hovorím, na tomto by sa to nemalo... 
nemalo zastaviť. Myslím si, že treba len zvážiť, čo bude v danej chvíli ako 
najrozumnejšie riešenie. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Zajac s pripomienkou. 
 
p. Zajac : Áno. No... to už je také slovičkárenie. Či by teda naozaj nestačilo to, že 

nemáme iný zámer. To je podľa mňa dostatočné, lebo ak od nás nechce - ja sa 
strašne chcem vyhnúť tomu, kto 1. proste to schváli, ten predaj. No to je... to je 
proste celá tá... viete, že čo sa tu my týrame a trápime a o trojuholníčkoch sa tu 
bavíme. Tak ja, stále ešte platí, že nie som úplne poslanec, čiže nie som ten 
poslanec, ktorý by tu chcel teraz proste toto, toto prelomiť. My sme sa tu 
dušovali, aj predchádzajúce 4 roky, aj teraz rok, že ako nie sme úplne za... za 
zastavenie predaja, ale treba povedať pravdu, že taký, taký postup, že najprv 
PHSR, naprieč stratégie rozvoja územia by sa tu... tu patrilo. Preto, lebo Karlova 
Ves sa rozvíja ako... ako ruže okolo toho zakliateho zámku. A to vieme všetci, že 
potom je neskoro. Čiže to je jediná vec. Nie... niežeby sme boli nepriateľmi 
predaja. No, a presne preto, že to je chodba medzi garážami, a pretože tí ľudia sú 
veľmi vytrvalí a zotrvali v tomto, tak ja by som teda išiel k tomu, že ak ten, aj tak 
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sa to tu dostane a pobavme sa o tom, ale... ale je to vec. Neviem, intuitívne sa mi 
zdá, že keby sme my povedali, že nemáme iný zámer a pani starostka žiada, tak 
je to... to isté, ako keby sme najprv schválili zámer. Inak hovoríme presne to isté, 
čo tam je. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Dulla má poznámku. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že obidvom sa dá vyhovieť tým, keď sa v 

návrhu na zmenu uznesenia, ktorý predbehol... predniesol poslanec Zajac, slovo 
"odporúča" nahradí slovom "súhlasím" a následne gramaticky upraví väzba, 
aby to bolo správne a vyhovieme jednému, druhému aj tretiemu. Ďakujem. Pod 
také sa podpíšem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Z odborného pracovníka nášho úradu sa 

hlási pán magister Tarbaj o slovo, tak mu odovzdávame mikrofón. Nech sa páči.  
 
p. Tarbaj, MÚ MČ : Ďakujem za slovo. Ja by som v tejto súvislosti rád poukázal na 

ustanovenie §  9 ods.  2 písm. a) zákona o majetku obci, ktoré hovorí že obecnému 
zastupiteľstvu, v našom prípade teda miestnemu, je vyhradené rozhodovať, alebo 
schvaľovať spôsob prevodu vlastníctva. My, keď sa budeme pýtať primátora a 
budeme ho žiadať o predbežný súhlas, tak tam už bude uvedené, že sa to bude 
prevádzať za tú symbolickú cenu 1  EUR, spôsobom podľa prípadu hodného 
osobitného zreteľa. Tzn. že malo by v každom prípade najprv rozhodnúť 
zastupiteľstvo, aby potom nebol problém s tým, že by pani starostka prekročila 
svoje kompetencie, keď bude o ten predbežný súhlas žiadať. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie 

nehlási... Hlási sa? Tak poprosím pána Tarbaja, aby to preložil do slovenčiny - 
ešte raz poprosím, pán Tarbaj, v zrozumiteľnejšej podobe, krátko. Ďakujeme. 

 
p. Tarbaj, MÚ MČ :Skrátene. V tej žiadosti o predbežný súhlas bude uvedený spôsob 

prevodu, ako to chceme previesť, že či to bude osobitný zreteľ. A spôsob 
prevodu, o ňom môže rozhodnúť iba zas zastupiteľstvo, nie starosta. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Čiže, ak to správne chápem, odporúčate, aby zastupiteľstvo 

schválilo zámer podľa variantu číslo 1. Áno, pán magister? 
 
p. Tarbaj , MÚ MČ : Áno. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec Dulla má slovo. Marcel prepáč. 
 
p. Dulla : No, vyzerá to tak, že si nerozumieme v časovej súslednosti. Ak ja ho raz 

schválim teraz, tak som nemal predchádzajúci súhlas. Konštrukcia zákona je tak 
jasná. Najprv predchádzajúci súhlas, potom schvaľovanie aj formy. My teraz 
vyjadrujeme súhlas o požiadanie predchádzajúceho súhlasu. Ak chceme byť teda 
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super precízny, môžme do toho textu doplniť spôsobom podľa §  9.a príslušný 
odsek a písmeno. Ale v každom prípade nesmieme dnes rozhodnúť. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac sa hlásil faktickou 

pripomienkou. 
 
p. Zajac : Tak ak na tomto je zhoda, tak by som poprosil počkať s hlasovaním, kým tak 

neoprávím tú.. ten pozmeňovací, ktorý je pripravený. Dobre? Ak môžete chvíľku 
ešte strpieť. Môžte pán Tarbaj, nám pomôcť pomôcť s tým... teda túto? 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Takže dávame chvíľočku na úpravu návrhu.  Takže prosím 

o návrh uznesenia odovzdať, návrh uznesenia odovzdať návrhovej komisii. 
Takže udeľujem slovo pánovi poslancovi Zajacovi, lebo požiadal a prečíta návrh 
uznesenia. 

 
p. Zajac : Je to... je to teda tento krát návrh už pánov poslancov Zajaca a Dullu a ja 

skúsim teda prečítať. Čiže návrh na zmenu uznesenia. Po a)  - súhlasí, aby 
starostka mestskej časti oslovila listom hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava ako vlastníka pozemkov o vydanie predchádzajúceho súhlasu s 
prevodom vlastnícka pozemkov z registra C - KN parc.  č.  1200, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 195  m² a parc.  č.  1214, zastavané plochy a 
nádvoria, o výmere 203  m² do podielového spoluvlastníctva za symbolickú cenu 
1  EUR za celý predmet predaja, s  postupom podľa §  9.a ods.  8 písm. e) zákona 
o majetku obcí za nižšie... súčasne nižšie uvedeným vlastníkom garáží 
postavených na pozemku parc.  č.  1184 až 1199,  1206 až 1213 a 1215 až 1222 na 
Adámiho ulici v Bratislave, každý v podiele 1/3, nakoľko... 1/32 - pardón, 
nakoľko takýto predaj nie je v rozpore so zámermi mestskej časti o využití 
predmetných parciel. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám pekne. Keďže nikto iný do diskusie nie je 

prihlásený, uzatváram diskusia a prosím návrhovú komisiu predniesť návrh 
uznesenia.  

 
Návrhová komisia  : Návrh uznesenia tak, ako ho predniesol pán poslanec Zajac. 
 
p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie k tomuto bodu. 

Nech sa páči.  
 
Hlasovanie : Vďaka veľmi pekne. Z prítomných poslancov 17 hlasovalo za, nikto nebol 

proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie bolo prijaté v takomto navrhovanom znení. 
 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 13. Ďakujeme za podporu. V 

mene obyvateľov Adámiho. Nech sa páči. Kratúčko. Ale musím sa spýtať, 
pardon, musím sa spýtať kolegov poslancov, čí súhlasia s tým, aby vystúpil 
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zástupca spoločenstva vlastníkov. Súhlasíte páni kolegovia? Ďakujem veľmi 
pekne, nech sa páči, kratúčko prosím. 

 
Obyvateľ MČ : Ja budem veľmi stručný. Vážená pani starostka, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, dovoľte mi, aby som k tomuto 
materiálu, ktorý sme teraz prerokovali, povedal stručne pár slov. Ja osobne som 
naozaj rád, že po dlhom čase sa dostala naša žiadosť na pôdu mestského, 
miestneho zastupiteľstva, a že sme našli takéto zhodné riešenie, ktoré síce není 
konečné, ale už čosi máme, tak na takú... také, také riešenie, ktoré by sa dalo  
vychádzať. Samozrejme, že je tomu už takmer 5 a pol roka, a to hovorím celkom 
úprimne, čo sa, čo sa začali sme sa tomu intenzívne venovať a pracovali sme na 
tom, a popísalo sa viac ako 300 listov na všetky svetové strany. To znamená, že 
cesta je dobre vyšľapaná už aj medzi magistrátom, hlavným mestom teda a 
miestnym úradom, mestskou časťou Bratislava Karlova Ves. To, že sa to dnes 
takto dakto, trošku podarilo prerokovávať a pohli sme sa ďalej, určite máte ... 
má na tom zásluhu pani starostka, ale aj vy všetci poslanci, ktorí ste hlasovali za 
tento návrh. Pomohlo samozrejme aj to jednanie z našej strany, že sme sa 
stretávali s poslancami a  v rámci poslaneckých hodín a samozrejme patrí vám 
všetkým za toto srdečné poďakovanie. Dúfam, že budeme v tomto smere 
pokračovať v dobrej spolupráci a dotiahneme celú vec do konca. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, ja vám veľmi pekne ďakujem za tohto 

vyjadrenia. Ja nemôžem, prepáčte mimo rokovacieho poriadku sme vám dali 
slovo, lebo škoda, že ste sa neprihlásili v diskusii o tomto bode, takže z úcty k 
tomu, k tej námahy, že ste tu absolvovali toľko návštev poslancov jednotlivých i 
úradu, tak som vám dala to slovo. Veľmi si vážime, teda, že, že váš postoj k tomu, 
ako tento problém chceme vyriešiť. Ďakujeme, dúfame, že to dobre dopadne. 

 
 
 
Bod 13 
Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o nájme v objekte na 

Lackovej ul. č. 4 v Bratislave. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže pristúpime k bodu číslo 13 a tým je Prerokovanie 

žiadosti Jednoty dôchodcov na Slovensku. Aha, prepáčte, pánom poslancom som 
sľúbila občerstvujúcu a psycho-hygienickú prestávku. Vyhlasujem prestávku. 
Stačí vám 30 minút? Kolegovia, 30 minút, všetci, ktorí sú tu prítomní, sú pozvaní 
na malé občerstvenie do zasadačky miestnej rady, vrátane pána kameramana. 
Nech sa páči. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pani kolegovia, pani kolegyne, pani kolegovia, ďakujem 

vám, už sme sa zhromaždili v dostatočnom počte, aby sme mohli pokračovať. 
Ďakujem že ste prišli. Prerušili sme rokovanie prestávkou pred rokovaním, 
prerokovaním bodu číslo 14... 13 a tým je Prerokovanie žiadosti Jednoty 
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dôchodcov na Slovensku o predĺženie nájomnej zmluvy v objekte na Lackovej 
ulici číslo 4 v Bratislave. Keďže tu nie je pán prednosta, tak dovoľte, aby som v 
krátkosti dôvodovú správu. Doterajšia cena nájmu bola v 1,70 EUR na mesiac. V 
cene sú zahrnuté poplatky za energie a služby. Nájomná zmluva platí do konca 
tohoto kalendárneho roku a žiadajú o jej predlženie dodatkom. Otváram k 
tomuto bodu diskusiu. Pán kolega Krampl, nech sa páči. 

 
p. Krampl : Ďakujem za slovo. Dnes sme prijali dôležitý dokument zásady 

hospodárenia, taktiež sme tu spomínali problém, ktorý, že proste rieši cez dane 
sociálne... sociálne veci, nie je úplne najšťastnejšie riešenie. Je... je tu, vyvstáva tu 
problém riešenia, sociálny problémov našich obyvateľov. Proste neexistuje tu 
nejaká dlhodobá koncepcia. Tento nájom, konkrétny, je vlastne niečo podobné. 
Je to nejaká sociálna skupina, ktorej to dávame za skutočne veľmi symbolické 
nájomné. Niekto by to mohol nazvať nejakou dotáciou. Niekto by to mohol 
nazvať aj nejakým iným slovom, pretože možno niekto iný by mal za tým... za 
týmto, tento nájom, nejaký iný záujem, nejakú inú sumu. Dnes to nevieme, či 
takýto záujemca je. Vlastne je tu veľmi veľa nejasností v tejto sociálnej politike, 
konkrétne vo vzťahu k nájmu našeho... našeho majetku. Preto som si, dovoľujem 
si dať návrh na zmenu uznesenia k tomuto bodu, prečítam. Po 1.) žiada doplniť 
bod –Žiada - s textom - vypracoval jednotnú koncepciu poskytovania majetku 
Mestskej časti - Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi s 
termínom predloženia koncepcie do komisií a na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva v mesiaci júl 2016, a v nadväznosti na toto navrhujem skrátiť 
tento prenájom pre Jednotu dôchodcov na Slovensku k... aby... aby nová 
nájomná zmluva, o ktorej teraz budeme rokovať, bola za pôvodnú sumu, teda 
1,70  EUR, ale v termíne iba do 31.  7. 2016, tak, aby mohla byť potom 
uzatvorená nová nájomná zmluva, už podľa tejto novo schválenej koncepcie. 
Zmysel tohto celého je ten, aby sme dali úradu pol roka času na vypracovanie 
túto... tejto koncepcie, aby sme do tejto koncepcie zahrnuli všetky sociálne 
skupiny, ktoré v Karlovej Vsi sú. Čiže nielen na dôchodcov, ale proste skautov, 
kresťanské spoločenstvá, rôzne. Tých skupín je tu neúrekom. A dali im rovnaké 
podmienky pre to, aby mohli využívať náš majetok a aby aj tie podmienky boli 
pred nich rovnaké. Aby sme nezvýhodňovali jednu konkrétnu skupinu na úkor 
iných. Tento môj návrh odovzdávam v písomnej podobe. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Veľmi pekne ďakujem. Veľmi vítam takýto návrh. Pán 

poslanec Dulla. s faktickou pripomienkou, nech sa páči. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja by som rád, keby si predkladateľ toho návrhu na zmenu 

uznesenia osvojil takú malú opravu. Mesto ...  .... poskytovať majetok, 
prenajímať alebo iným spôsobom umožniť užívať, aby sme, lebo majetok 
neposkytujeme. To je taký... sú to odborné záležitosti a bolo by dobré, keby sme 
sa vyvarovali nesprávnych formulácií, ktoré by mohli vyvolať falošné predstavy 
o možných dôsledkoch. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, predkladateľ chce reagovať, nech sa páči pán 
poslanec. 

 
p. Krampl : Nemám samozrejme problém s  týmto. Ja sám som váhal nad použitím 

tohto... tohto názvu, ale zase vychádzam z toho, že v zásadách hospodárenia je 
vlastne presne definovaný, akým spôsobom a ako majetok môžeme poskytnúť, 
ktorým skupinám, za akých podmienok. Čiže ono vlastne rámec už vytvorený je. 
Ten rámec už vytvárať nemusíme, preto som dal poskytnúť, lebo proste je... je, je 
v tom zahrnutých aj možno aj viacej vzťahov, nielen pre nájomných, ale proste 
možno aj iných, ktorých dneska ešte nevieme, ale mohli by práve touto 
koncepciou vzniknúť nejaké návrhy. Preto som to nechal také trošku širšie. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Martinický s poznámkou, nech sa 

páči. 
 
p. Martinický : Ďakujem. Ja len jednu vetu, že možno by bolo, jako naozaj na zváženie, 

či to slovo je - poskytnúť, nie je z právneho dôvodu príliš neurčité? Či... či by sa 
to nedalo lepšie, proste, jako naformulovať. Teraz z hlavy neviem ako, ale 
ďakujem, asi tak, to som chcel len. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Na záver takto prečítaného návrhu uznesenia je jasné, že 

ideme pripravovať koncepčný materiál a ten by mal byť exaktný. Hádam toto 
uznesenie chápeme všetci jeho zmysel. Keďže nikto iný sa nehlási, diskusiu 
uzatváram, prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Nie je nám celkom jasné, že či je to zmena alebo doplnenie. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, zmena alebo doplnenie? Zmena a doplnenie. 

Nové uznesenie. 
 
Návrhová komisia : Dobre, takže to prečítam ako zmenu. Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, po a)  - schvaľuje ako prípad osobitný 
hodného... ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §  9.a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR číslo 138/1991  Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení. Predĺženie 
zmluvy o nájme nebytových priestorov na Lackovej číslo 4 v Bratislave, 
žiadateľov Jednoty dôchodcov Slovenska, okresná a miestna organizácia 
Bratislava 4, Lackova 4, Bratislava, na účely výkonu jej činnosti - a tu je tá 
zmena - výška nájomného a poplatku za energie a služby 1,70 EUR na mesiac, v 
termíne do 31.  7. 2016 a žiada vypracovať jednotnú koncepciu poskytovania 
majetku Mestskej časti Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej 
Vsi s termínom predloženia koncepcie do komisií na rokovanie (nezrozumiteľné) 
v mesiaci júl 2016. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prednesenie návrhu uznesenia, prosím 
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hlasujte.  
 
Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo v takejto podobe prijaté. Ďakujem pekne. 
 
 
Bod 14 
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, 

Majerníkova 62, Bratislava. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k bodu číslo 14 a tým je prerokovanie 

Návrhu podmienok obchodnej, verejnej obchodnej súťaže - školský bufet 
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova číslo 62, Bratislava. Dovolím si 
povedať pár úvodných slov a na vysvetlenie, prečo sa to tento materiál 
opakovane... opakovane musí prerokovať. Je to preto, lebo v čase doručenie 
výpovede z nájmu nebolo naplnené, pretože bývalý nájomca neprenajal... 
neprevzal zásielku v odbernej lehote. O tom sme boli Slovenskou poštou 
informovaní. Až na 2. pokus, myslím si, že v súčinnosti s políciou bola prevzatá 
táto výpoveď z nájmu. Bolo to 28. novembra tohoto roku a začala plynúť, od 
prevzatia výpovede, začala plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá končí až 
31. januára. Z tohto dôvodu bolo potrebné vyhlásiť na to, vzhľadom na túto 
skutočnosť, bolo potrebné upraviť aj dobu nájmu, čiže zmeniť podmienky 
verejnej obchodnej súťaže, súťaže. Takže len tieto zmeny. Ak som na niečo 
podstatné zabudla, je potrebné doplniť znenie. Takže to je asi tak všetko. Ak sú 
nejaké otázky, nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási do 
diskusie, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. Pán poslanec... nie, 
nevidela som prihláseného, nech sa páči, máš slovo. 

 
p. Krampl : Ďakujem, prihlasoval som sa, len to nejak zmizlo. Vo finančnej komisii sme 

riešili tento problém, aj teda s možnými rizikami celej obchodnej súťaže. Tie 
komplikácie, ktoré boli s doručením a vlastne s celým týmto bufetom sú také, že 
dá predpokladať do budúcna, že ešte nejaké komplikácie sa vyskytnú. A aby sme 
sa nedostali do určitého stresu, navrhujem zmeniť v materiálnych podmienkach 
obchodnej súťaže bod 4 Doba nájmu. Nový text by znel: Nájomná zmluva bude s 
víťazom obchodnej verejnej súťaže uzatvorená na dobu určitú, do 31.  7. 2017, 
odo dňa účinnosti zmluvy. Predpokladaný začiatok nájmu je 1.  2. Zmysel tejto 
zmeny je ten, že 1. koniec, teda ten doba určitá, bude končiť v strede prázdnin, 
tzn. že bude mesiac na to, aby sa ukončila činnosť vlastne nejakého starého 
nájomcu, samozrejme priestor na vyhlásenie verejnej súťaže a zase mesiac na to, 
do školského roka,  aby nový nájomca, prípadný víťaz súťaže mal zase možnosť 
si tie priestory zveľadiť, proste zaujať tam atď. A ten, že zmluva nadobudne 
účinnosť, teda platnosť odo dňa účinnosti. Znamená to, že vlastne bude platná od 
zverejnenia. Pointa je zase v tom, že ak by starý nájomca, alebo pán, ktorý 
momentálne ten bufet nejakým spôsobom tam vydržuje, ak by robil obštrukcie a 
odmietal ten priestoru uvolniť, aby sa nám nestalo to, že budeme mať už 
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uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu s nejakým konkrétnym termínom, ale 
nebudeme ju môcť... odovzdať priestory novému nájomcovi. Čiže si tam 
nechávame ako keby priestor. Ale samozrejme, že hneď, ako bude ten priestor 
uvoľnený, aby sme teda ho mohli poskytnúť novému nájomcovi. Čiže hneď, ako 
zverejníme tú zmluvu, tak bude platná a tým pádom začne plynúť jej platnosť 
zákonná. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Bolo toho príliš veľa v 1 príspevku. Ale pani vedúca 

majetko-právneho oddelenia sleduje, nevidíme tam, nech sa páči, máte slovo pani 
inžinierka Mahďáková. 

 
p. Mahďáková, MÚ MČ : Jednou vetou. Máme odkonzultované tento pozmeňovací 

návrh s pánom poslancom a považujeme ho za veľmi dobrý. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán Dulla s pripomienkou. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Trošku ma zarazilo v tom predchádzajúcom vystúpení 

pána Krampla, že by sme mohli mať problém prístupu k niečomu, čo je náš 
majetok v našej budove, keď niekto by chcel robiť problém. To si neviem 
technicky predstaviť, ako by tomu zabránil. Ak by to raz končilo v našom 
presvedčení, hej? Ako, neviem si to predstaviť. Spravoval som veľa rokov 
majetok obchodnej aj neobchodnej spoločnosti, a vnútorné priestory, a  ne... 
nevidel som jediný prípad, že by som sa nedostal dovnútra k odovzdaniu toho, čo 
ja chcem a vyprataniu toho, čo tam nechcem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Koniec príspevku? Ďakujem. Pán poslanec Krampl. 
 
p. Krampl : Ja len vychádzam z aktuálneho stavu aj momentálne pán Pazdera, ktorý 

tento bufet využíval za účelom podnikania, ho využíval bez právneho titulu, 
pretože nemá uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu s mestskou časťou. Tzn. že už 
teraz, ako keby, máme problém riešiť to právne, čiste. A jednoducho ja iba 
očakávam, že tých problémov sa môže ešte nejak nakopiť. Je, optimálne by bolo 
a tento môj návrh to ani nevylučuje, aby to bolo tak, ako to bolo pôvodne 
navrhnuté. Čiže dáme výpoveď proste, a od 1.  2. tam bude nový nájomca. To by 
bolo optimálne. Ale ja... môj návrh smeruje skôr k tomu, ak by to tak nebolo, ak 
by, proste by sme museli čeliť nejakým obštrukciam, aby sme mali, aj teda zadné 
vrátka. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za tento návrh. Zhodneme sa v tom, 

že opatrnosti nikdy nie je nazvyš. Takže keďže nikto iný sa nehlási do diskusie, 
prosím návrhovú komisiu, aby prečítala predmetný návrh uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Čiže najprv budeme hlasovať o doplnení pána Krampla k materiálu 

číslo 14, kde podmienky obchodnej súťaže v bode 4 navrhuje nový text – 
„nájomná zmluva bude s víťazom obchodnej verejnej súťaže uzavretá na dobu 
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určitú do 31.  7. 2017 odo dňa účinnosti zmluvy. Predpokladaný začiatok nájmu 
1.  2. 2016.“ 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o tomto doplňujúcom návrhu. 
 
Hlasovanie :  Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tento návrh 

bol schválený. Prosím návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia : Teraz návrh uznesenia k bodu 14, ten pôvodný už aj s týmto 

doplnením: Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže - na priamo, prenájom 
nebytových priestorov Školský bufet v objekte ZŠ Alexandra Dubčeka, 
Majerníkova 62 v Bratislave (príloha). Po b) poveruje starostku mestskej časti 
vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do 
obchodnej verejnej súťaže nepodal ponuku žiadny iný záujemca, aj s tým 
doplnením pána Krampla. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Čiže hlasujeme teraz o celom návrhu.  
 
Hlasovanie : Uznesenie k tomuto bodu bolo prijaté počtom hlasov 20, proti nebol nik, 

nezdržal sa nik. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne. 
 
 
Bod 15 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ul. č. 

2. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  A môžeme pristúpiť k bodu číslo 15.A tým je návrh na 

uzavretie nájomných zmlúv v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici 
číslo 2. No, to sa mi veľmi ťažko... rozsiahla dôvodová  správa, niekoľkokrát, 
nespočetnekrát prerokovaná na komisiách, ktorých sa nezúčastňujem, ale 
jednoducho ide o to, aby sme upravili vzťahy a hlavne, čo najviac a 
najefektívnejšie využili priestory v Karloveskom centre kultúry tak, aby slúžili čo 
najširšiemu, najväčšiemu počtu užívateľov a aby sme aj zároveň nechali 
dostatočný priestor pre konanie verejných kultúrnych podujatí. Našim cieľom je 
Karloveské centrum kultúry naplniť životom, naučiť ľudí chodiť za kultúrou. 
Viete, že sa získali nejaké finančné zdroje, externé, že tam máme, že sme otvorili 
filmový klub Kameo, hudobný klub Kameo. Veríme, že teda kultúra nadobúda 
úplne nové, nové atribúty v Karlovej Vsi. Takže držíme palce tomuto oddeleniu a 
nájmy a prenájmy priestorov Karloveského centra kultúry sú súčasťou novej 
koncepcie kultúry. Takže ak chcete podrobnejšie diskutovať k predloženému 
materiálu, otváram diskusiu, nech sa páči. Vidím, že materiál bol starostlivo 
prerokovaný vo viacerých komisiách, čiže všetky vaše otázky boli zodpovedané. 
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Ďakujem vám pekne za túto prácu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. Končím diskusiu. 

 
Návrhová komisia  : Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. V písomnej podobe máte 

predložený návrh uznesenia, takže hlasujeme o predloženom návrhu. Nech sa 
páči.  

 
Hlasovanie : Ďakujem veľmi pekne, za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, 

nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne za podporu. 
 
 
Bod 16 
Návrh pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 16. Bodom číslo 16 je návrh 

na pomenovanie ulíc Mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Jedná sa o ulice v 
lokalite Staré Grunty, v lokalita Sitina. Staré Grunty severozápadným smerom a 
Pod lesom a na Sitine. Je tu niekoľko návrhov, rovnako boli v gesčných 
komisiách prerokované aj prerokované v miestnej rade. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Dulla sa prihlásil, máš slovo. 

 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Podľa materiálu hovoríme o názve ulíc. Ak teda hovoríme o 

ulici, tak by mala existovať. De facto i de jure. Názov je to posledné, čo je v  
chronológii. Takže ja osobne nepoznám tie detaily, ale z materiálu nie je 
jednoznačné, či sú to ozaj pozemné komunikácie v zmysle zákona 135 z roku 
1961 zbierky v znení aktuálnom a teda je ich existencia právne upravená. A 
posledné, čo chýba, je schválenie názvu. Na to, aby existovala doručovacia adresa 
a orientačné čísla domov, nehnuteľností. Súpisné sa nedávajú, za iných 
podmienok. V tom mi chýba, a by som veľmi rád poznal na to odpoveď. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: / Už ma počuť ?/ Ďakujem pánovi poslancovi Dullovi, 

prihlásil sa ešte s riadnou, s riadnym príspevkom pán poslanec Zajac, nech sa 
páči. 

 
p. Zajac : Ja nebudem odpovedať na tú otázku, lebo to neviem odpovedať, ale ja mám 

iný návrh. Teda 1 návrh na doplnenie uznesenia. Ja chcem povedať, že ja mám 
trochu problém s pomenovaniami ulíc po osobnostiach, preto, lebo osobnosti, 
proste tie sú tie kontroverzné. Niekomu sa páčia, niekomu nepáčia, niekto s tým 
môže mať problém, niekto nemusí mať problém. Vyžaduje si to dlhú a 
pravdepodobne aj odbornú diskusiu na tému, kto tou osobnosťou je alebo nie je. 
A ja som si prečítal pozorne to, čo teda bolo v tom materiáli priložené. Ja musím 
priznať, že pre mňa tie návrhy, ktoré... ktoré teda sú v bode 1 toho uznesenia. Ja 
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to... ja by som proste poznal aj, by som povedal, iné a lepšie osobnosti, možno aj 
osobnosti veľmi porovnateľné s týmito, ktoré nemali tú možnosť stať sa nimi, 
lebo režim im to nedoprial. Takže ja by som bol rád, keby sme pomenovávali 
ulice podľa niečoho, menej, by som povedal, diskutovateľného... 
diskutovateľného, napríklad, a podľa mňa aj spochybniteľného. Takže môj 
návrh je na doplnenie uznesenia a je teda, že vypustiť bod 1 v lokalite Staré 
Grunty, obytný súbor Slnečnica za areálom RTVS, ulica Antona Hajduka a ulice 
Jozefa Michlíka. Čiže ja by som rád, keby sme tieto ulice nechali zatiaľ 
nepomenované a povenujeme sa tomu trošku dlhšie. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Aj ja ďakujem. Pán poslanec Krampl s riadnym 

príspevkom. 
 
p. Krampl : Ďakujem, bol som oslovený skupinou obyvateľov ulice, ktorá by sa podľa 

tohto návrhu mala volať Muchotrávkova ulica. Ja by som rád požiadal 
zastupiteľstvo, aby teraz umožnili vystúpiť verejne zástupcovi týchto obyvateľov 
a potom by som teda predniesol svoj návrh. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Než -  keďže nikto iný sa nehlási do diskusie z poslancov, 

než dáme slovo obyvateľom, ktorí chcú vystúpiť k tomuto bodu, ja by som ešte 
na doplnenie informácií a dala slovo spracovateľovi materiálu, pánovi inžinierovi 
Kosnáčovi, aby odpovedal na otázku pána poslanca Dullu. Nech sa páči. 

 
p. Kosnáč, MÚ : Takže, takže k otázke pána poslanca Dullu. Pokiaľ sa týka 

pomenovania ulíc, nie je v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení potrebný... 
potrebná nejaká náväznosť, súvislosť so zákonom 135. Pomenovanie ulíc je 
vyslovene v zákone 369, ktorý sa nijakým spôsobom, ani svoju následnou 
vyhláškou, neodvoláva na tento zákon o pozemných komunikáciách. Pozemný... 
pozemná komunikácia je totiž iba 1 z urbanistických prvkov, ktorá ulicu 
charakterizuje. Takže to je, to je možno na dôvažok toho. Pomenovanie nesúvisí 
so samotnou komunikáciou. Komunikácia totiž môže byť, môže byť zo zeme, z 
betónu, môže byť v podstate čohokoľvek, ale pokiaľ sú tam postavené riadne 
domy alebo obytné súbory, áno, ulicu majú dostať. Teda názov, presnejšie 
povedané. Pokiaľ sa týka lokality Staré Grunty - Slnečnice, ja môžem iba 
apelovať na vás, poslanci, aby ste... aby ste názvy, možno, možno iné názvy, 
schválili teraz, pretože ten proces, ktorý nasleduje, čo sa týka pomenovania ulíc, 
je relatívne zdĺhavý. Ulice samotné schvaľujú, schvaľuje mestské zastupiteľstvo, 
ako bolo vysvetlené v dôvodovej správe, to je 1 vec. Kým to mesto prerokuje, to 
sú minimálne ďalšie 2 až 3 mesiace. Tento obytný súbor je pravdepodobne do pol 
roka, bude už obývaný. Takže, a keďže mesto schvaľuje názvy ulíc približne 2x 
do roka, áno, zhruba na jar a na jeseň, tak ja odporúčam pristupovať k tomu 
zodpovedne. Nebudem komentovať, že či sú kontroverzné ako osoby. Bol 
Štefánik kontroverznou osobou? Z tohto pohľadu potom môžeme považovať aj 
Štefánika za kontroverznú osobu, hej? Ale neviem ešte, čo by som odpovedal. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne.  Ďakujem. Pán poslanec Dulla. Nech sa 
páči. 

 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Takže nedostal som odpoveď na svoju otázku. A s 

výkladom zákona 369 by som mohol teoreticky súhlasiť, ale prakticky 
nesúhlasím. Ulica buď existuje alebo neexistuje. Teoretický pojem ulica, v 
podstate môžem tvrdiť, že neexistuje nikde. Tak potom nemusím dať nikde ani 
žiaden názov, lebo neviem, čo to je ulica - Hej? Takže všeobecne ustálené pojmy, 
nepotrebujem hľadať nikde a viem, o čom hovorím, lebo aj verejné priestranstvo 
sa nikde inde nepoužíva, len v istom zákone a napriek tomu máme názvy námestí, 
hoci slovo námestie, ako definičný pojem, sa v zákone o obecnom zriadení 
nepoužíva. Takže skúsme troška inú logiku. A ja teda opakujem moju zásadnú 
otázku, aby som sa vedel rozhodnúť. Existujú tie ulice fyzicky? Sú vybudované? 
Povolené, nepovolené? Sú skolaudované? To žiadam zodpovedať, nič viac, a nič 
menej. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán inžinier... 
 
p. Kosnáč, MÚ : Konkrétne tieto ulice nie sú skolaudované ... ale sú tam obytné domy  

určené na bývanie ... a  samotní obyvatelia ... niektorí zástupcovia .. z  lokality sú 
tu ...a požiadali miestny úrad, mestskú časť , aby v  tejto lokalite boli 
pomenované tieto ulice. Ešte raz opakujem, pomenovanie ulíc nijakým spôsobom 
nesúvisí so zákonom 135 o pozemných komunikáciách. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický s riadnym 

príspevkom. 
 
p. Martinický : Ďakujem. Chápem a v podstate súhlasím s požiadavkou pomenovať 

ulice v tom zmysle, pokiaľ tam niekto býva a potrebuje, aby mu pošta doručila 
nejakú zásielku, tak asi potrebuje na to aj nejakú adresu uviesť. To je 1 dôvod. 2. 
vec je ale otázka - Keď my pomenujeme ulice, či ide o také ulice, ktoré sú na 
súkromnom, ale verejnom pozemku, či sú vybudované alebo nie sú vybudované- 
Pokiaľ nie sú vybudované a my im... my ich uznáme za ulice, či sa s tým nezačne 
na základe toho vyžadovať, aby sme tie ulice z rozpočtu obce vybudovali? A 
pokiaľ sú to súkromné ulice, či sa... nevznikne nárok, aby sme my financovali ich 
údržbu. Pokiaľ nebudeme, kto bude zodpovedný za to, že tam nie je zabezpečená 
údržba? Takže bolo by dobré pred tým, ako budeme o týchto uliciach hovoriť, 
možno mi ešte niečo príde na um, ale, ale toto sú v podstate základné otázky. 
Proste, či, či si to nejakým spôsobom vyžiada ďalšie náklady z mestského, z nášho 
rozpočtu? Ako som spomenul... no , skončím aby som to nenaťahoval. Na tieto 
otázky by som rád, rád ako počul jasnú odpoveď, kým budem o tom hlasovať. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pokiaľ ja viem odpovedať, tak 1. lokalita, Staré Grunty, 

obytný súbor Slnečnice, dobre si pamätám, pani inžinier, kde sú navrhnuté názvy 
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ulíc podľa mien osobností - sú to súkromné, súkromné pozemky. Hej, je to tak? 
To sa týka len tých dvoch . A pán poslanec Dulla s faktickou pripomienkou. 

 
p. Dulla :  Ďakujem za slovo. Ja si dovoľujeme pripomenúť, že právne oprávnené 

užívanie stavby je podmienené právoplatným kolaudačným rozhodnutím a 
stavbu možno právoplatne v súlade s našimi zákonmi povoliť užívať len vtedy, ak 
má zabezpečené pripojenie na sieť verejných komunikácií. Takže, buď tam tie 
domy sú legálne postavené, skolaudované a potom je povinnosť, aby tam bola 
cesta a potom v poriadku, dávajme názvy. Ale ak nie sú, tak nedávajme názvy, 
nevytvárajme precedens. Nemá nás kto, čo do toto tlačiť. Ak tam bývajú, musia 
mať na to právny titul. A preto ja by som to videl tak, že momentálne rokujeme o 
niečom, o čom nemáme kompletné informácie. Stavebný zákon nás zaväzuje, 
napriek tomu, že je to prenesený výkon štátnej správy. Ja by som poprosil pána 
Ing. Kosnáča, aby nešíril len tak svoje názory. Teraz poslanci rozhodujú a majú 
právo vyjadrovať rovnako svoje názory, lebo ich rozhodnutie zaväzuje obec. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Horecký s 

pripomienkou. 
 
p. Horecký : Ďakujem. Ja mám len krátku odpoveď tu pre kolegu Martinického. Zo  

zákona o obci som sa dočítal, že označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 
názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady. Teda iba náklady na označenie tej 
obce a na nič iné. Nikde v zákone sa potom ďalej nespomína niečo, čo by 
vyplývalo z tohto nášho rozhodnutia. Neviem sa vyjadriť k tomu, čo hovorí pán 
Dulla, ani to nie je faktická na to, čo hovorí on. Som chcel len odpovedať na tie 
náklady. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ak by som ja mohla doplniť, než dám slovo pánovi 

poslancovi Martinickému, jeden z dôvodov žiadosti o pomenovanie ulíc alebo 
spresnenie toho, kde tí ľudia bývajú je, že keď oni žiadajú napr. záchranku alebo 
prvú pomoc, alebo povedzme si nejakú náhlu situáciu tak, aby sa tí, ktorí sa tam 
potrebujú rýchle dostať, aby sa vedeli rýchlejšie zorientovať. To je jeden z 
hlavných dôvodov. My tu máme ulice, konkrétne teda na Devínskou cestou, ktoré 
majú názov alebo meno, ale nie sú ani zaradené do siete cestných komunikácií, 
ani k nim nemáme žiaden vzťah. Nevieme, kto ich vybudoval, za čo ich 
vybudoval. Áno, sú tam potom problémy, že kto sa o ne stará, kto ich bude 
odhŕňať, kto ich opravuje a sú s tým naozaj... nadväzujú na to ďalšie problémy, 
ale nemyslím si, že to je, že to súvisí s pomenovaním tej lokality. Pán poslanec 
Martinický. 

 
p. Martinický : Ďakujem. V podstate ja som to na začiatku hovoril, že v tomto zmysle, 

že... že, aby tam bolo možné nájsť miesto určenia, s tým súhlasím a chápem. Len 
som potreboval jasnú odpoveď a neviem, či to treba do toto schvaľovacieho 
uznesenia nejakou poznámkou proste zakomponovať, že z toho nevzniknú žiadne 
ďalšie náklady, okrem toho, že sa tam na roh pribije tá tabuľka s názvom obce. 
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To je logické. ... S názvom ulice. To je ako logické, hej?  A druhá vec ešte, čo by 
ma zaujímalo, po niekoľkých veľmi zlých skúsenostiach z minulosti aj z Dlhých 
Dielov, či je nejako zabezpečené, keď už je to ulica a dáme jej meno, či... či je 
zabezpečené, že zostane vo verejnom... vo verejnom užívaní. Lebo niekoľko 
veľmi pri... prirodzených a aj v územných plánoch riešených verejných 
komunikácií, tu už bolo proste zastavených tým, že niekto si rozhodol, že si tam 
dá plot, a že to bude len pre obyvateľov nejakého bloku prístupné . - Viď na 
Dlhých Dieloch, jak je predajňa Billa, naproti tomu námestiu, jak je ten nadchod 
pre peších, ktorý mal 2 časti námestia prepojiť a zrazu si tam niekto dal plot a 
dvere zamknuté a hotovo. A celý ten nadchod fakticky je zbytočný z hľadiska 
zabezpečenia bezpečnosti premávky, lebo ľudia po ňom nechodia, keď sa tam 
ďalej nedostanú. A im to vlastne predĺži cestu a zároveň nadchod vybudovaný z 
nákladov všetkých ľudí slúži len tým, tým ľuďom, ktorí si tam zavreli ten 
prechod. Čiže, aby niečo takéto nebolo možné. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Zajac. 
 
p. Zajac : Dúfam, že ma nezožeriete, keď poviem čo poviem. Ale podľa mňa zásadná 

otázka je, že či teda tí ľudia, čo tam bývajú, sú... majú skolaudované alebo 
nemajú skolaudované? Či teda sú obyvateľmi riadnymi, v skolaudovaných 
objektoch? A chcem len povedať, že ak teda to tak je, tak potom by sme my 
nemali... ja rozumiem tomu, že prečo je nám, je tá... tá vec  vznikla to, okolo toho, 
že či my potom budeme musieť tie cesty, ktoré nie sú cestami, za naše náklady 
spraviť cestami. A ja chcem povedať veľmi otvorene, že ak sú to riadni 
obyvatelia mestskej časti a bývajú v riadne skolaudovaných domoch, tak my 
proste, pretože máme nedostatok v rozpočte, nemôžeme umelo aj napr. takýmito 
vecami preťahovať stav. Ja viem Braňo, že z hľadiska rozpočtu je to, je to 
strašná vec, a je to... v tejto mestskej časti je kopu nezmyslov, od preberania a 
odovzdávania a podobných vecí. Ja by som bol rád, keby sme ani my 
neprispievali k predlžovaniu nezmyslov a mám za to, že by sme sa mali proste 
postarať o tých obyvateľov, hoci sú noví a hoci môžeme mať s tým proste 
problémy. Mali by sme sa trošku postarať, preto, lebo od toho, či teda tu majú 
trvalé bydlisko alebo nemajú, sa odvíja to, či si prispievajú na chod mestskej časti 
alebo neprispievajú. A ja nevidím dôvod, ak si prispievajú na chod mestskej časti, 
aby sa s nimi zaoberalo ako s inými občanmi tejto mestskej časti, ktorým sa 
staráme o  d-d-d-d-d. Takže ja len toľko. By som chcel povedať, že ja viem, že ma 
nemáte teraz radi, ale, ale dohodnime si splátkový kalendár, keď nám je toto 
problém, alebo časovú os, alebo niečo. Nevieme to asi postaviť hneď, ale 
nezatvárajme pred tým oči a neposúvajme to tým, že ne... nebudeme 
pomenovávať tie ulice. Lebo ja si skutočne myslím, že tam môžu vzniknúť 
problémy, ktorý teraz ešte nie je problémom a stane sa, keď sa tam niečo stane.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za tento príspevok, pani Poláchová. 
 
p. Poláchová : Ďakujem za slovo. Ja som chcela trošku k tej téme ohľadom 
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pomenovania ulíc po osobnostiach. Tie ulice pomenované,  ktoré boli navrhnuté 
pomenovať po osobnostiach, sú práve v areáli našich vysokých škôl, ktoré tu 
máme. Takže ja si myslím, že by bolo aj tak ako rozumné opýtať sa aj tých 
vysokých škôl, proste zástupcov vysokých škôl, že ako si oni predstavujú trebárs 
názvy tých ulíc. Aj s nimi to konzultovať. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. V tesnej blízkosti areálu vysokých škôl. 

Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 
 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Takže vrátime sa k tomu, cesty sú, nie sú. Prenesený výkon 

štátnej správy riešime. Na... orgánom samosprávy. Ak cesty sú, alebo mali byť, 
musí to byť v nejakých dokumentoch, ktorý vydal stavebný úrad. Či sú verejné 
alebo neverejné, rozhoduje cestný správny orgán. Opäť prenesený výkon štátnej 
správy. Tieto informácie potrebujeme na to, aby sme sa zodpovedne mohli tým 
zaoberať. Ja sa odmietam podieľať na nahrávanie k nezákonnosti. Buď tie cesty 
sú zaradené, alebo nie sú. To, že nie sú, ešte neznamená, že sa po nich nesmie 
jazdiť . Ako - nie sú vo verejnej sieti. Nech sa páči. Sú účelové, sú súkromné. 
Nech sa páči. Nech je presne vedené, od ktorého bodu, po ktorý. Nech sa vie, aké 
majú mať parametre, proste nech máme informácie. Nejdeme rozhodovať za 
prenesený výkon štátnej správy, lebo nesmieme. Aj keď názvy samotné patria do 
originálnej pôsobnosti územnej samosprávy. Ale som presvedčený o tom, že 
logický postup je najprv mať rozhodnuté o cestách, ako fyzickej skutočnosti, a 
potom až o ich názve. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S poznámkou pán poslanec Rosina. 
 
p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. To je už 2. krát, čo ma kolega Dulla svižne 

predbehol. Reagujem ešte na kolegyňu Poláchovú, čo sa týka názvov... názvov 
ulíc po osobnostiach a ... ako, samozrejme, nejaká informácia by mala, alebo 
návrh by mohli pochádzať zo škôl. Ale tak, ako ja mám nedôveru k vedeniu tohto 
štátu, vedeniu, nedôveru tohto kraja, tohto mesta, prednedávnom som mal veľkú 
nedôveru k vedeniu tejto mestskej časti, tak mám aj veľkú dôveru k vedeniu 
našich vysokých škôl. Je to tam také, aké je. A nerobím si vôbec ilúziu, že tie 
návrhy, ktoré vzídu, že budú tie, ktoré sú optimálne. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som doplnila, keďže som aj poslankyňou mestského 

zastupiteľstva, rada by som, aby sme sa zhodli na takých, na takom... aby sme 
našli taký konsenzus aj na mene, alebo na výbere tých osobností, ktoré tam máme 
schváliť, aby sme boli v tom zajedno, že sú to naozaj tie, za ktoré sa môžeme my, 
presvedčivo zasadiť, že sme na tom zhodli a že si predstavujeme, že naozaj tak by 
sa mali pomenovať ulice v Karlovej Vsi. Keďže nikto z poslancov nie je 
prihlásený do diskusie, v tejto chvíli, tak vám oznamujem, že k tomuto bodu sa 
prihlásila do diskusie pani -asi obyvateľstva dotknutej oblasti, pani Mária 
Ďurianová. Vítam ju medzi nami, pozývam ju k nám a odovzdávam jej slovo. 
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p. Ďurianová, obyvateľka MČ : Dobrý deň prajem. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prepáčte, keďže podľa rokovacieho poriadku nemáme teraz 

čas určený verejnosti, musím dať hlasovať o vašom vystúpení. Čiže požiadam 
zastupiteľstvo, aby ste vyjadrili svoj súhlas s vystúpením pani Ďurianovej. 
Ďakujem veľmi pekne.  

 
p .Ďurianová, obyvateľka MČ : Dobrý deň prajem. Veľmi ďakujem za túto, možno že 

tu môžem pár slov povedať. Nie som ani obyvateľka osady, bývalej, 
záhradkárskej pod lesom, mám tam len záhradnú chatku, ale tým, že tam už 
roky fungujeme, už som nejakou súčasťou tej mikrolokality a naozaj je tam 
hodne už rodinných domov. Ľudia tam majú trvalé bydlisko, a myslím si, že 
hlavný problém je práve ten, čo ste spomínali, že ak by bol nejaký zdravotný 
problém, je naozaj veľký problém navigovať tú sanitku - Prídite sem. Čiže aj 
vôbec tí ľudia, čo tam bývajú, hovorím, momentálne ani nehovorím za seba, 
majú taký pocit, že nemáme identitu. Majú trvalé bydlisko, zozbierali sme teraz, 
vlastne ja som tu len kvôli takej formalite. Z nášho pohľadu ten materiál nás 
veľmi potešil, keď sme ho našli na internete zavesený, na vašej stránke, že sa už 
niečo robí v tomto ohľade. Je to podľa mňa super a veľmi za to ďakujeme. Ale ja 
som tu len za to, že možno taká ženská časť osadenstva, zozbierali sme väčšiu 
polovicu podpisov ulice, ktorá bola navrhnutá, aby bola pomenovaná 
Muchotrávková.  Na niektorých to nevplývalo dobre a obraciame sa na vás s 
takou, možno pre viacerých - vidím - úsmevnou prosbou, že nepomenovať ulicu 
Muchotrávkova, ale máme tu také nejaké alternatívy, ktoré v rámci týchto pár 
dní, ktoré sme mali k dispozícii, vznikli. Ako, zvíťazila v našej ankete, vnútornej, 
Zlatohríbová ulica alebo Bedlicová. Lenže boli sme upozornení, že Bedľová je, že 
aby sa to záse nemýlilo práve pri tejto rýchlej pomoci. Takže ak by sme mohli 
poprosiť, a bolo by to z vašej strany nejako môžné, zohľadniť toto. Ak teda sa to 
bude schvaľovať, tak tá Zlatohríbová namiesto Muchotrává. To je asi z mojej 
strany všetko. Áno. Viete, čo? My sme to kúpili asi 10 rokov, čo tam my 
fungujeme. Bol tam v tom čase, už keď sme to kúpili, jeden jediný obyvateľ, 
ktorý tam mal trvalé bydlisko, presne týmto štýlom, ako majú ostatní dodnes, že 
majú Karlova Ves, a len súpisné číslo. Tam sú 3 ulice navrhnuté. Jedna je... to 
bola, ako tam máte zavesenú tu prílohu, tak je tam taká jedna, ako keby okružná 
cesta cez tú osadu. V podstate to je jedna z tých ulíc. Potom jedná je taká priečna, 
ktorá spája 2 ramená tohoto objazdu, by som povedala. A potom jedna je, ktorá 
ide od Vretenovej až smerom dole. Škoda, keby bola väčšia situácia... Jaj, ako 
vyzerajú? Oni sú spevnené, spevnené.., Sú, normálne ...majú taký asfaltový 
povrch, možno nie ten úplne najhladší, ale je to taká, proste asfaltový povrch je 
to. Čiže je to vyspádované. Nech sa páči, dám asi pána Gondeka, on zase tieto 
technické veci, viac by to vedel popísať tiež. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Musím dať hlasovať.  ... Takže , nech sa páči. 
 
p. Gondek, obyvateľ MČ : Takže v daných komunikáciách sú vybudované kompletné 
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inžinierske siete. Je tam kanalizácia, upc, elektrika, voda. A je to... tie cesty tam 
boli už za Márie Terézie. Tú komunikáciu tam sme vybudovali za vlastné 
peniaze, kanalizáciu sme vybudovali za vlastné peniaze, zaplatili sme dokonca na 
tej časti, ktorá patrí magistrátu, na Vretenej ulici, zaplatili magistrátu za to, aby 
sme tam tú verejnú kanalizáciu mohli vybudovať. Hej ... čo je povinnosť mesta. 
Tzn. že to sú všetko veci, ktoré si budujeme. Časť ulíc sú samozrejme súkromné, 
sú to účelové komunikácie, ale ešte raz zopakujem. Je tam niekoľko desiatok 
ľudí, ktorí tam majú trvalé pobyty. Akýkoľvek problém takéhoto charakteru, 
tam môže byť fatálny. Ja neviem, na koho sa potom tí ľudia budú obracať. 

  
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám pekne, pán poslanec Dulla má faktickú 

pripomienku. 
 
 
p. Dulla :  Ďakujem za slovo. Ak nemá štátny orgány, alebo ten kto vykonáva jeho úlohu 

problém zapísať trvalé bydlisko podľa súpisného čísla, bez orientačného čísla, 
nerešpektovať vôľu zákonodarcu len preto, aby sa zbavil problému, je to síce 
pekné, ale potom trvalé bydlisko majú a názov ulice nie je nevyhnutný. Lebo je 
zapísané. Je. Okrem toho, hneď keď dáme názov,  keď tá ulica nie je zameraná, 
keď nemá údaje do GIS-u atd. aj tak sa do mapových súborov nedostane. Takže, 
riešme to čo je podstatné. Buď existuje zameranie, buď existuje povolenie, buď 
existuje kolaudácia tej ulice. Nech to má hlavu a pätu.  

 
p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem. Pán poslanec Martinický . 
 
p. Martinický :  Ja len jednu vetu ... aj ... k tomu, čo pred chvíľou sme túto s  kolegom 

Šíblom hovorili , no, je troch chyba, že sme nedostali aspoň nejakú mapu, kde by 
boli tie...  Pardon. Áno? ... Tak ...som prehliadol Už som ticho .  Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, dohovoril si? . Pán poslanec?  
 
p. Martinický : Som ticho.   
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac. 
 
p. Zajac : Začnem otázkou. Ja teda žijem v takomto domnení, že Bratislave, v Karlovej 

Vsi to nie je jediný prípad, kde teda tie ulice sú... Lebo sme riešili niekedy aj v 
tých ...v tej oblasti hlavne Dlhých dielov, tých nových ulíc, čiže viem, že tie ulice 
sa nejako volajú, ale sú štrkové. A teda predpokladám, že nie sú  zanesené. Lebo 
sme to už párkrát riešili...  tak... tak  ja neviem, tak podľa mňa to existuje, že sú 
niekde zaradené a sú v nejakej súradnici, alebo sú niekde ... proste ako v GIS-e  
do GIS-u nejako zanesiteľné a nemusia to byť priam proste skolaudované a 
odovzdané ulice. Lebo ja mám pocit, že takých máme v mestskej časti Karlova 
Ves viacej. A teraz mal zabite - možnože aj Fullu alebo také niečo je takáto, nie?,  
že není úplne odovzdaná, alebo čo, a skolaudovaná. A teraz chce mi niekto 
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povedať , že nenájde sa v GIS-e ulica Fullu? Tak to asi  nie. A pre mňa ten dôvod 
je skutočne ten - ja teraz nechcem akože - ak máme tú kompetenciu,  ja chcem 
pomôcť občanom, ktorí majú pocit, že sa im nedostane sanitka do ... k domu. Ja 
vychádzam trochu aj z prípadu, ktorý bol v lete, a ktorý na stal v Rači , presne v 
takejto časti, ktorá je... sa rozvíja, rozvíja, ľudia proste, žiaľbohu, mne sa to 
nepáči, to vám na rovinu poviem, - krájajú z lesa, a premieňajú záhradky na 
obytné. Ale už je to tak, fakt. Už je... tam žijú, tak už potom je proste... Áno, 
niekto ich skolaudoval,  niekto im dal trvalé bydlisko atď. Čiže pre mňa už potom 
je úloha naozaj im skôr pomôcť. Tam bol v lete nejaký prípad, že sa dostala 
sanitka niekde, kde sa zašprajcla,  neprišila načas, tuším hodinu alebo niečo, a tá 
pani, ktorá nemusela zomrieť, zomrela. V našej mestskej časti, ja sa nechcem 
dožiť tohoto, že zase začne byť to problém vtedy, keď niekto zomrie. My sme tu 
taký prípad mali. A mne sa to nezdá od nás prezieravé   a rozumné žiadať si tu 
proste kolaudovanie ulíc, keď máme v mestskej časti neskolaudovane ulice, ktoré 
evidentne v systéme, aj máp sú zanesené, a tu budeme proste pápežskejší jak 
pápež  a budeme čakať, kedy tam prvého človeka šľak trafí, jak sa nedostane k 
nemu sanitka.  Ja...ja by som bol veľmi nerád keby to bolo spájané s tým, že sme 
chceli mať ulicu presne tak skolaudovanú, jak má byť podľa zákona 5-6-7-8-9-
10-12-. Ako, v tomto som viac humanista ako - právo a spravodlivosť niekedy nie 
sú v jednej v jednej ruke. Ale túto sa mi zdá, že mali by sme byť viac ľuďmi. A a 
to ja teda priznám, že aj za cenu toho, keď v  niektorých prípadoch to bude 
znamenať pre nás, že budeme musieť tie cesty potom postaviť. Lebo... lebo 
proste si myslím, že občania by si mali byť rovní, nie rovnejší. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pána poslanec Horecký s 

riadnym príspevkom.  
 
p. Horecký : Ďakujem pekne za slovo. Niečo budem opakovať po kolegovi Zajacovi, tak 

podstatné .... teda iba podstatné alebo najpodstatnejšie veci . Súhlasím s jeho 
názorom. A taktiež si veľmi vážim tú pána kolegu, pána poslanca Dullu  pre jeho 
odbornosť . Niekoľkokrát som  naozaj tak pomyselne sňal klobúk   po tom ako 
komentoval odborne veci o ktorých rozprávame . Ale ako poslanec mestskej časti 
sa cítim súčasťou samosprávy  a vnímam to o čom sa teraz bavíme ako naozaj 
našu originálnu kompetenciu. Nie sme úrad a nerobíme  teraz prenesený výkon 
štátnej správy. Som presvedčený preto o tom, že pomenovať ulicu, tak ako som si 
to  prečítal, v zákone o obci, ktorá  ... ktorý  upravuje to,  o čom sa teraz bavíme, 
ako sa prideľujú názvy uliciam   a verejným priestranstvám, tak tento zákon 
nám to umožňuje urobiť. Pre mňa bolo veľmi dôležité počuť, že tam v tej lokalite 
ľudia vlastne bývajú s trvalým pobytom . Chápal by som ešte to, keby sme 
takouto obštrukciou chceli  - že im nedáme názov ulice - hoci je to veľmi odvážne 
a riskantné, ale malo by to nejakú logiku . Aj takú , ktorá sa mi nepáči, že by sme 
nechceli spolupracovať na legalizácii nejakých čiernych stavieb . Ale pokiaľ tam 
ľudia žijú a ja nebudem posudzovať konanie iného úradu ... a dostali trvalý 
pobyt ,majú tam skolaudované domy, tak mne je úplne jedno, v akom stave tá 
ulica je. Ja si myslím  že tá ulica môže mať meno, keď fyzicky existuje ako 
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priestor do ktorého sa dá vôjsť a cez ktorý sa dá prejsť, jednoducho preto, lebo 
tá ...  predsa nebudeme používať GPS súradnice. GPS súradnice určite existujú, 
dali by sa nájsť  , ale bolo by to úplne smiešne keby sme používali na navigáciu 
GPS súradnice. Viete, koľko rokov alebo desaťročí existujú takto spevnené 
komunikácie ako máme . Aj na Slovenskom vidieku dodnes existujú, nielen v 
Rači, na okrajových častiach mesta , ulice, dedinské, ktoré majú svoje meno, len 
preto, lebo jednoducho potrebujú sa tí  ľudia zorientovať hlavne návštevníci, 
ktorí prichádzajú zvonku. A takisto zvonku môže prísť sanitka, ale nielen 
sanitka,  poštár, ktokoľvek,  kúriér . Ja si myslím teda, že nevidím .... že teda 
nemáme tu   nejaké ...riziko alebo nejaké nebezpečenstvo z toho, čo sa stane, keď 
pomenujeme  tú ulicu. V zákone som nenašiel - opravte ma ak by ste našli  nejaký 
imperatív, ktorý by z toho titulu , že my dáme tej ulici meno , vyplývala nejaká  
povinnosť ju nejako spravovať . My môžeme v originálnej kompetencii 
jednoducho pomenovať ten priestor, ktorý je ulicou, ktorý - správne bolo 
povedané, nikde nie je technicky definovaný - čo je to ulica . Čiže ... ale to je skôr 
argument  za pomenovanie - než proti . Pretože potom tomu nebráni žiaden 
zákonný ... žiadna zákonná norma , aby sme to pomenovanie urobili. Vidím to 
tak, že to proste môžeme urobiť  a čo nás stojí akurát tu ceduľku . A asi nič viac. 
Toto je môj názor. Ďakujem.    

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl . 
 
p. Krampl : Ďakujem za slovo. Mnohé už bolo povedané. Ja by som k tomu dodal iba to, 

že necítim sa byť odborníkom, aby som dokázal posúdiť, či teda je to alebo nie v 
súlade so všetkými právnymi normami, ktoré tu platia. Ja sa spolieham na to, že 
pani starostka toto ... všetky tieto námietky, informácie ktoré tu odzneli  
starostlivo posúdi, pretože ona bude tá, ktorá bude nakoniec podpisovať a tým 
pádom da platnosť tomuto uzneseniu. Takže v tomto prípade ja sa nebudem 
veľmi zaoberať tým, či to je alebo nie podľa nejakého konkrétne zákona. Budem 
sa naozaj riadiť len svojim vlastným vedomím a svedomím. V súvislosti s 
vystúpením, verejným, ktoré tu odznelo bol by som chcel dať jeden návrh na 
zmenu uznesenia. Čiže navrhujem, aby v súlade s prianím obyvateľov  tej - ako 
keby Muchotrávkovej ulice bolo v tomto uznesení zmenený tento text, hej. Čiže 
zmeniť text číslo 2 písm. a) z Muchotrávková ulica na  Zlatohríbová ulica. To je 
všetko . Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Šíbl.  
 
p. Šíbl : Navrhujem ukončiť diskusiu k tomuto bodu programu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina s riadnym príspevkom, nech sa páči.   
 
p. Rosina : Ja konštatujem, že  kolega Šíbl už tretíkrát dnes je ten, ktorý ma predbehol.  

Takže, mal som rovnaký návrh na jazyku. 
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p. Čahojová, starostka MČ: A ja by som chcela na záver tejto diskusie povedať, ak 
dovolíte len toľko teda, že nie je to naša prvá iniciatíva s premenovaním alebo 
pomenovávaním ulíc. Už takáto iniciatíva tu bola pred časom. Týkalo a tiež 
Starých gruntov a iniciatíva úradu narazila na tvrdý odpor miestnych obyvateľ. 
Nesúhlasili s tým, aby ich ulica bola premenovaná.  Premenovanie bolo, alebo 
pomenovanie?... Takže tam bolo niekoľko petícií aby sme to nerobili. Prosím vás, 
aby sme zohľadnili fakt, že tu sú obyvatelia, ktorí si želajú, aby sme ich ulice 
pomenovali. Ja si myslím, že by sme to mali brať do úvahy pri svojom 
rozhodovaní. A zároveň vás naozaj prosím, si myslím, padlo tu niekoľko návrhov 
na uznesenie, že by sme mali byť v nejakej, čo najväčšej možnej zhode o 
budúcom pomenovaní ulíc podľa mien osobností. Zohľadnite to prosím vo 
svojich úvahách. Končím k tomuto bodu diskusiu.   ... Máš tam STOP.   Ale ... 
ešte si nemala slovo, takže, nech sa páči, pani poslankyňa.   

 
p. Zemanová : Ja sa veľmi ospravedlňujem. Ja som ešte nevystupovala v tomto 

parlamente, takže si dovolím prvýkrát a tejto veľmi vzrušenej diskusii by som 
dala do pozornosti Zákon o obciach a v ňom označovanie ulíc a iných verejných 
priestranstiev, kde je priamo napísané, že odo dňa vyhlásenia referenda, volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta atď. sa ... nemožno až 
do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene ....určiť alebo meniť názov obce 
alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ani 
rozhodnúť o zmene časti a číslovania  obvodov. Neviem... neviem, či sa toto týka 
toho, o čom hovoríme... ale... 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Netýka, ak môžem povedať, teda šak určite  nám povie 

predkladateľ alebo spracovateľ tohto materiálu, ale naše odporúčanie je -  
Mestské zastupiteľstvo konečnou platnosťou rozhoduje o pomenovaní a názvoch 
ulíc. Ale odovzdávam slovo spracovateľovi. Nech sa páči pán inžinier.  

 
p. Kosnáč, MÚ MČ : Áno, je to presne tak,  ako povedala pani starostka. Miestne 

zastupiteľstvo týmto návrhom súhlasí s pomenovaním a tento súhlas, pokiaľ 
bude schválený, ide na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu. Mestské 
zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením potom rozhodne o pomenovaní 
ulíc. A aj keby hneď zajtra rozhodlo mestské zastupiteľstvo, tak tú účinnosť 
dáva až po voľbách. Takže s pokojným svedomím  sa návrh môže schváliť. Ale 
dovolím si ešte jednu poznámku. V každom prípade odmietam tú záležitosť, že 
by tento návrh konkrétny bol nezákonný. Voči tomu sa ja, ako spracovateľ 
ohradzujem .   Určite tento návrh nie je protizákonný a je v súlade so zákonom . 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. 

Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesení. 
 
Návrhová komisia: Najprv prišlo doplnenie od pána poslanca Zajaca. A on navrhol  aby 

sme z návrhu uznesenia vypustili bod 2 ...aha, pardon .. bod 1 v lokalite Staré 
grunty , obytný súbor Slnenčnica podľa tých osobností. Čiže návrh na doplnenie -  
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vypustiť bod 1.   
 
p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Zajaca vypustiť bod 1 z 

návrhu uznesenia. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 18 poslancov, 2 poslanci sa zdržali, proti nebol nik. Tento 

návrh bol prijatý. Prosím ďalšie uznesenia prečítať. 
 
Návrhová komisia: Druhé doplnenie prišlo od pána poslanca Krampla. On navrhuje v  

bode 2. zmeniť ulicu Muchotrávkovú na  ulicu Zlatohríbovú . 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne z  prednesenie návrhu. Prosím hlasujte o  

tomto návrhu. 
 
Hlasovanie : Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, dvaja sa zdržali.  
 
p. Čahojová, starostka MČ: Muchotrávka neprešla ani na druhý pokus, pán inžinier . / 

Ešte nie sme za vodou./  Prosím návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia : Čiže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves, súhlasí s pomenovaním ulíc Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves v lokalite Sitina, časť nad ulicami Pod lesom a Na Sitine -  po a) 
Zlatohríbová , čo sme už schválili v tom doplnení . Po b) Pôvabnicová a po c) 
Dubáková ulica. A po 3)  v lokalite Sitina - Staré grunty, severozápadným 
smerom, Plávkova ulica. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne hlasujeme o konečnom návrhu. 
 
Hlasovanie : Za hlasovalo 18 prítomných poslancov, proti bol jeden, zdržal sa 1. Veľmi 

pekne vám ďakujem. Ďakujeme za vaše vystúpenie, aktívnu účasť. Všetko dobré. 
 

 
Bod 17 
Doplňujúci návrh poslanca Krampla - Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií 

miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2016 a 
stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2016. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť... my pristúpime k ďalšiemu bodu nášho 

rokovania a to je Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2006 a stretnutí 
poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2006. Rovnako tento 
materiál bol prerokovaný tak, ako má, vo všetkých gesčných komisiách v 
miestnej rade. Padli nejaké pripomienky z rokovania komisií, ktoré boli podľa 
možností zapracované. Máte upravený návrh v predloženom materiáli. Otváram 
k nemu diskusiu. Pán poslanec Krampl, nech sa páči. 
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p. Krampl : Ďakujem za slovo. Materiály, kde sú, je rokovanie komisii, je zrejmé, že vo 

finančnej komisii bol 1 návrh, ktorý rátal s vypustením textu „dohodne za seba 
náhradu a  zároveň“. Čiže vlastne pod tou tabuľkou, týka sa to... týka sa to 
stretnutí občanov, vlastne, kde úrad dáva priestor poslancom, aby sa stretávali s  
občanmi. Tak pod týmto harmonogramom je veta že, „ak sa váš poslanec nemôže 
zúčastniť v uvedenom termíne, dohodne za seba náhradu a zároveň informuje 
organizačné oddelenie“. V tejto komisii tento návrh prešiel. Ja som, ale v návrhu 
vlastne, ktorý prišiel do zastupiteľstva, táto veta ostáva. Preto ja si dovolím 
opätovne navrhnúť jej vypustenie. Čiže dávam návrh na zmenu, vypustiť text v 
spodnej časti materiálu, pod tabuľkou. Čiže veta po úprave bude znieť „ak sa 
poslanec nemôže zúčastniť v uvedenom termíne, informuje organizačné 
oddelenie“, proste telefón, mail. Ide o to, že príde... príde mi zbytočné, aby 
poslanec mal nejakú povinnosť, niekoho informovať, pokiaľ toto nie je úplne 
presne. Nesúvisí to s výkonom jeho mandátu. Je to jeho dobrovoľná činnosť vo 
svojom voľnom čase. Aby mu z  toho vyplývala nejaká povinnosť. Mi príde ako 
zbytočné. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za tento návrh. Nemôžem si ho osvojiť, lebo 

predkladateľom je pán prednosta. Upozorňujem však kolegov poslancov, že sú 
občania, ktorí vás tam hľadajú. Čiže potom bude potrebné nejakým spôsobom 
dopredu, aby včas... aby sme vedeli, prípadne aby sme informovali záujemcov o 
stretnutie s vami, že tam nebudete prítomní. Ak teda takýto návrh prejde. Takže 
keďže nikto nechce, nehlási do diskusie, prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh na uznesenie. 

 
Návrhová komisia : Čiže je tu návrh na doplnenie od pána Krampla, ktorý žiada 

vypustiť text v  spodnej  časti materiálu pod tabuľkou „dohodne za seba náhradu 
a  zároveň“ a  veta po úprave bude znieť „ak sa poslanec nemôže zúčastniť v 
uvedenom termíne, informuje organizačné oddelenie“. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prednesenie návrhu a prosím, aby ste o  

ňom hlasovali.  
 
Hlasovanie : Za bolo 18 prítomných poslancov, zdržali sa dvaja. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia : Návrh uznesenia - podľa predloženého materiálu, ktorý máte v  

písomnej forme aj s  doplnením pána Krampla. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, prosím hlasujte o celom návrhu. 
 
Hlasovanie :  Za bolo 20 prítomných poslancov, proti nebol, nezdržal sa nik. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som vás ešte predsa len rada upozornila, že my 
určitým spôsobom sa snažíme publikovať, že sú poslanecké hodiny a ktorí 
poslanci tam budú prítomní. Vo vašom vlastnom, jak ste vo dvojici, aby aspoň 1 z 
tej dvojice tam bol. Aby sa nestalo to, že tam nebude nikto, lebo to tí občania 
naozaj si bude veľmi zle vykladať. A  možno aj tá náhrada, ak sa dá dohodnúť, 
tak bolo by veľmi dobré, aby ste si kolegiálne pomohli. Pretože to naozaj nie je 
fér, keď my avizujeme, že ste k  dispozícii občanom a potom tam nebudete. 
Neviem si predstaviť, akým spôsobom, keď dáte deň predtým, vedieť, že 
neprídete, my bude avizovať občanom, že ich tam nikto nebude čakať. To sa 
jednoducho nedá. Čiže vo vašom záujme je, aby sme sa takýmto situáciám vyhli. 

 
 
Bod 18 
Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie rekonštrukcie školského bazéna na 

Základnej škole Majerníkova 62 a pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k ďalšiemu bodu. A  to je bod číslo 18. Je 

to Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie rekonštrukcie školského 
bazéna na Základnej škole Majerníkova 62 a pracovnej skupiny pre tepelné 
hospodárstvo. Predkladateľom tohto materiálu je pán vicestarosta. Odovzdávam 
mu slovo. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Vážené dámy a  páni, na základe 

podnetu pána kolegu Zajaca na rokovaní miestnej rady, s  ktorými sa miestna 
rada stotožnila, vám predkladáme materiál na zriadenie dvoch pracovných 
skupín, ktoré by mali sa venovať dvom okruhom problémov, ktoré aktuálne život 
mestskej časti vyžadujú hlbšiu pozornosť. Domnievame sa, že zriadenie týchto 
pracovných skupín prostredníctvom miestneho zastupiteľstva dodáva vyššiu 
váhu týmto pracovným skupinám. Preto prichádzame s návrhom na zriadenie 
týchto dvoch pracovných skupín. Tiež si osvojujem podnet pána kolegu Dullu, 
ktorý navrhol zmenu názvu alebo úpravu názvu tej 1. pracovnej skupiny, ktorá 
sa volala rekonštrukcie škôl... pre rekonštrukciu, „pre riešenie rekonštrukcie 
školského bazéna“, tam by sme zmenili názov „pre revitalizáciu školskej 
plavárne“. Ak teda Vlado dobre uvádzam. Má to... má to hlbší význam, ktorý z 
toho textu - tomu rozumiete a zriadenie pracovnej skupiny pre tepelné 
hospodárstvo. V minulosti takáto skupina fungovala. Mám aj pripravenú súpisku 
mien, keby návrhová komisia si mohla teraz v rýchlosti značiť. Ospravedlňujem 
sa, budem hovoriť bez titulov a krstných mien. Je to na základe dohody 
poslaneckých klubov. Takže v skupine pre revitalizáciu školskej plavárni na 
Základnej škole Majerníkova budú členmi: Rosina, Bukovenová, Borovička, 
Savčinský, Kmeťko, Gabaj a  Magátová. Takže ešte raz: Rosina Bukovenová, 
Borovička, Savčinský, Kmeťko, Gabaj a  Magátová. Máte? Výborne. A  to 
zloženie pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo nasledovné: Kmeťko, 
Zajac, Rosina, Sedlák, Mahďáková, Mojžiš a  Magát. Niektorí sa to dozvedeli 
práve teraz, ale majú poslednú možnosť prejaviť účinný nesúhlas, ešte pred 
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hlasovaním. Nevidím taký prejav. Takže to beriem, že to je odkonzultované a  
odsúhlasené. Je to kombinácia. V obidvoch skupinách sú aj poslanci, aj odborníci 
za miestny úrad, tak isto sú tam prípade, povedzme školy, je tam zástupca 
rodičov a pod. Takže verím, že tieto pracovné skupiny budú funkčné, zmysluplné 
a  prinesú, prinesú pozitívne efekty. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa nám nikto nehlási. Takže prosím návrhovú... ukončujem diskusiu 
a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 
Návrhová komisia:  Pre istotu prečítam znova celé. Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Bratislava - Karlova Ves po a) – zriaďuje – po 1) - pracovnú skupinu pre 
riešenie revitalizácie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62, 
skrátene - bazénová skupina, plavárňová skupina? - to je jedno. Po 2) pracovnú 
skupinu pre tepelné hospodárstvo, skrátene TH skupina. Po b) - schvaľuje 
zloženie pracovnej skupiny pre riešenie revitalizácie školskej plavárne na 
Základnej škole Majerníkova 62 nasledovne: Rosina, Bukovenová, Borovička, 
Savčinský, Kmeťko, Gabaj a  Magátová. Po  2) - zloženie pracovnej skupiny pre 
tepelné hospodárstvo následovne: Kmeťko, Zajac, Rosina, Sedlák, Mahďáková, 
Mojžiš a  Magát. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Predpokladám, že všetci členovia týchto pracovných skupín 

vyjadrili súhlas so svojím členstvom. Dobre. Takže, ak sa nikto iný do diskusie... 
teda pardon, dávam tento návrh na posúdenie hlasovaním. Nech sa páči, hlasujte 
o takto navrhnutých pracovných skupinách.  

 
Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti žiaden, nezdržal sa nik. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pracovné skupiny máme schválené. Tak len veľa chuti do 

práce želám. 
 
 
Bod 19 
List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o ponuke stať sa členom 

ZMOS-u. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k  bodu 19. Dostali sme list od predsedu 

Združenia miest a obcí Slovenska o ponuke stať sa členom ZMOS-u. Pán doktor 
Záhradník vám k  tomu povie viac. Nech sa páči. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky : Ďakujem pekne. Opakovane sa... ZMOS nás oslovil, 

aby sme sa ako mestská časť stali členmi, riadnymi členmi ZMOSu. Opakovane, 
myslím v minulých volebných obdobiach, už takéto iniciatívy boli. Ako sme vám 
spracovali, v kratučkej dôvodovej správe sú uvedené aj náklady, ktoré by 
mestská časť, boli vyvolané, spojené s  členstvom. Je tam ten vzorec, pri 



56 

jednoduchom prepočte, zhruba 35  000 obyvateľov mestskej časti, je to zhruba 
2.880  EUR, ročný poplatok. Predložili sme materiál v dvoch alternatívach. 
Odporúčam ako 1. hlasovať o alternatíve číslo 2. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Ako prvý sa 

prihlásil pán poslanec Horecký. 
 
p. Horecký : Ďakujem pekne. Väčšinou hlasujem za, aj dnes to tak bolo, ale keďže teraz 

budem hlasovať proti, tak chcem len krátko povedať, že prečo. Bez toho, že by 
som tým chcel nejako, aj tak by som nemohol vás ovplyvniť pri slobodnom 
výkone vášho mandátu, ale chcem len jednoducho z  úcty ku vám vysvetliť, že 
prečo budem proti. Zatiaľ mám niekoľkoročné skúsenosti s - ako možno aj 
mnohí z  vás, s  pôsobením ZMOS-u v  našej krajine a  v  tomto štáte. A  keď to 
poviem tak, bez servítky, tak mám pocit, že ZMOS je štát v  štáte. A  to jeho 
pôsobenie v  oblasti školstva som vnímal dosť negatívne. Preto, na základe týchto 
negatívnych skúseností, s  tým, že je to akoby nová politická sila, ktorá je za 
politickými stranami a  ja by som nechcel, aby naša mestská časť bola toho 
súčasťou. Preto budem proti. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Horecký : Ja budem za druhú alternatívu, čiže proti vstupu do ZMOS-u. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Záhradník. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky : To ma veľmi teší, kolega, že si to takto povedal. Lebo 

si to - nebudeš hlasovať proti ako keby nášmu rozhodnutiu, lebo tak to možno z 
toho vyznelo, z  tej tvojej poznámky, že ako keby my sme išli hlasovať za a  ty 
teda nám vysvetľuješ s miernym ospravedlnením. Ja som, možno len pre úplnosť 
dodám, že alternatíva 2, o ktorej navrhujem hlasovať ako o prvej je - 
neschvaľuje vstup. Takže pravdepodobne budeme hlasovať spoločne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. 

Prepáčte, pán kolega Martinický je s faktickou poznámkou. 
 
p. Martinický : Ja som chcel 2 veci. Jednak poďakovať kolegovi Horeckému za jako 

kvalifikovaný názor, lebo určite o  tom má viacej praktických vedomostí ako ja. 
To je 1 vec. A  2. vec, vlastne čo som chcel, jako nepriamo sa vyjadril Braňo, že 
pri tom hlasovaní by som chcel teda návrhovú komisiu, že by jasne vyjadrila, že 
proste, čo je za a  čo je proti. Aby náhodou niekto s  dobrým úmyslom, ale jako z  
nejasnosti nehlasoval rozdielne, ako chce. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. 
 
p. Zajac : Dobre. Ja teda tiež by som rád, by som len tie ich... predať dôvod, pre ktorý 
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budem hlasovať proti vstupu Karlovej Vsi do ZMOS-u, čiže za ten návrh, ako ho 
predložil pán Záhradník. Rovnako mám skúsenosti, aj keď nie teda so školstvom, 
mám skúsenosti s prístupom ZMOS-u k zákonu o prístupe k informáciám, ktorý 
často krát je nielen pomôckou aktivít občanov, ale aspoň v našej minulosti bol aj 
pomôckou aktívnych poslancov. A  to, s  akou... akou vervou a akým spôsobom 
umožnili vlastne si trojročný proces zmeny legislatívy a  zmeny podstaty tohto 
zákona. Koľko dní a hodín a nekonečné množstvo naozaj vyjednávaní to trvalo, 
kým teda naozaj sa prišlo k tomu, že nakoniec ten návrh nebol našťastie 
ministerstvom spravodlivosti predložený v takej podobe, v akej si ho 
predstavovala  práve... práve táto organizácia. Ja som sám tam strávil jednu 
hodinu. A preto by som bol veľmi rád, aby sme teda podporili to v stanovisku, 
ktoré prezentoval pán Záhradník. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem, nasleduje pán poslanec Dulla, nech sa páči. 
 
p.Dulla : Ďakujem za slovo. Takže ja by som vedel o tom tiež hodne rozprávať. Lebo 

mám so ZMOS-om 23 rokov negatívnych skúseností, t.j. celú ich existenciu. 
Poviem to stručne. ZMOS patrí medzi právne subjekty zakotvené zákonom, 
ktoré vám sľubujú riešenia, ktoré by nevznikli, ak by také organizácie 
neexistovali. Takže sú zdrojom a poučením pre všetkých, ktorí chcú sa 
oboznámiť s  príkladmi, ako to vyzerať nemá. Sľubujú nám, že nám za dane 
našich spoluobčanov budú radiť. Dokonca, že nám budú... že nám budú 
poskytovať výklady zákonov. Ale už nenapíše, že právne nezáväzné, irelevantné 
právne názory, lebo jediný relevantný výklad zákona je odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia v konkrétnom spore. Dovtedy všetko sú srandy. To, čo narobili s 
územnou samosprávou za 23 rokov svojho bačovania, dnes nestojí za seriózne 
hodnotenie, lebo je to tak na jedno citoslovce. Bŕŕŕ. Je smiešne, ak niekto napíše, 
že ten 2753. v poradí bude mať reálny podiel na smerovaní budúcej územnej 
samosprávy, keď doterajší to nemali. 13 mestských častí Bratislavy a Bratislava 
sama je členom tohto združenia. Skúste sa spýtať známych z týchto častí a z 
vedenia mesta, ako im doteraz, za dobu členstva, za ich členské pomohli. Už len 
tá skutočnosť, že aj Bratislava je členom, aj mestské časti a  vyberá sa členské 
duplicitne za tých istých občanov. Nikomu neprekáža. Neskladá sa žiadna... že 
žiadne účty z  nakladania verejný peňazí, aj keď nejakú tú správu... atď, ale v 
skutočnosti verejnej kontrole nepodliehajú. A všetky ďalšie okolnosti. Takže ak 
dopredu, tak zásadne bez ZMOS-u.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Faktickú poznámku pán poslanec 

Rosina. 
 
p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Ja si chcem len teda ujasniť, že hlasovaním za 

hlasujeme proti tomu, aby sa ZMOS zmocnil našej mestskej časti. Dobre som 
pochopil? 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Do diskusie sa viac nikto nehlási. Čiže ju uzatváram a 
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prosím návrhovú komisiu, aby predniesla v plnom znení návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia : Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves neschvaľuje vstup Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves do 
Združenia miest a  obcí Slovenska. 

  
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.  
 
Hlasovanie : Ďakujem veľmi pekne. 20 poslancov bolo za takéto, za takto predložené 

uznesenie. 
 
 
 
Bod 20 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: V  bode číslo 20 sa budeme zaoberať Informáciami o 

vybavených interpeláciách. Máte priložené v  materiáli. Otváram k tomu bodu 
diskusiu. Diskusiu uzatváram, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 

 
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie 

na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, hlasujeme o tomto návrhu.  
 
Hlasovanie : Ďakujem vám pekne. Za bolo 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, 

nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 21 
Rôzne 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje bod Rôzne, ktorý otváram. Nech sa páči. Nikto sa 

nehlási do bodu Rôzne? Pani Polachová? Niekto sa... očakáva bod Rôzne, tak len 
pre istotu. Pani Poalachová, nech sa páči. 

 
p. Polachová : Ďakujem, neviem či to patrí pod bod Rôzne, ale chcela by som pochváliť 

pán prednostu a  pána Horínka, ..... ale dneska som videla traktoríky s  kefami 
ako čistia ulice, chodníky. Aj pán Sedlák to potvrdil, že už o pol šiestej ráno 
behali. Takže dúfam, že to bude, dúfam, že to bude na dobro veci a  že budeme 
mať pekné ulice a  pekné verejné priestranstvá. 

  
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Keďže nikto iný do bodu Rôzne nie je 
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prihlásený, uzatváram bod Rôzne a dávam priestor pre vaše interpelácie.  
 
Bod 22 
Interpelácie 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči. Nikto sa nehlási v bode interpelácie, vážení 

kolegovia?  Vážení kolegovia, vám veľmi pekne ďakujem za rýchly priebeh 
nášho spoločného stretnutia, za rýchle rokovanie. Viem, že sme si to, že sme sa 
vytrápili v  komisiách, že ste tam strávili množstvo času, ja vám dávam do 
pozornosti a pripomínam, že je nevyhnutné, aby sme sa v tomto roku stretli ešte 
raz. V  pondelok bude mimoriadne stretnutie miestneho zastupiteľstva, pred 
ktorým hodinu bude mimoriadne stretnutie a rokovanie miestnej rady k téme, 
ktorá je pre nás tak kľúčová, ako je rozpočet mestskej časti. Ja by som sa vás len 
tak preventívne opýtala, orientačne. Je tu niekto, kto nebude môcť v pondelok 
prísť alebo vopred vie, že sa nebude môcť zúčastniť rokovania? No neuveriteľné, 
ako máme, aký máme pocit zodpovednosti. Takže o 4. hodine bude rokovanie 
zastupiteľstva, o 3. bude rokovanie miestnej rady.  Takže vám všetkým veľmi 
pekne ďakujem za aktívnu účasť, za spoluprácu a želám vám príjemný zvyšok 
pracovného týždňa. 

 
 
 
 
 
                                  v. r.                                                                       v. r.   
         …………………………………….                     …………………………………….. 
                         Ján Hrčka                                                                    Dana Čahojová 
                          prednosta                                                                       starostka 
 
 
                                                                                      v. r. 
Overovatelia: Mgr. Richard Savčinský   …………………………………………. 
 
                                                                                      v. r. 
                      Ing. Zuzana Volková         ………………………………………….   


