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Zápisnica 

z  10. zasadnutia (2. mim.) Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, 
konaného dňa 21.12. 2015  v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Nám. sv. 
Františka 8, Bratislava 

 

O B S A H 

Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a schválenie programu 
rokovania.           str. 1 
 
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 s    výhľadom na roky 2017 
a    2018. 
             str. 3 
1A. Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva. 
             str. 12 
2. Rôzne.           str. 17 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 19 
 
 

Úvod 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Prajem vám príjemné popoludnie vážení kolegovia. 

Ďakujem vám, že ste si našli čas a     prišli ste na 10. zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Je pondelok 21. decembra 
2015, 16 hodín 9 minút, krátko pred Vianocami, takže som vám dvojnásobne 
vďačná, že ste prišli  a dúfam , že naše rokovanie bude konštruktívne, rýchle a  
krátke. Dovoľte, aby som vám oznámila teda, že sme uznášaniaschopní. Pokiaľ 
viem, na prezenčnej listine bola nadpolovičná väčšina poslancov už zapísaná. Pán 
poslanec Kmeťko hlásil že príde neskôr... už ho tu vidím ...Vítaj Juraj. Písomne 
sa ospravedlnil pán poslanec Buzáš . Nikto iný sa neospravedlnil. Takže vás 
vítam. Vítam aj prítomných pracovníkov miestneho úradu. Prosím vystupujúcich 
v diskusii, aby hovorili dôsledne na mikrofón. Naše zasadnutie sa zaznamenáva, 
zvuková nahrávka. Prosím, ak ešte viete o niekom, kto je  ospravedlnený na 
dnešné rokovanie, aby ste oznámili svojich kolegov. Chcete ospravedlniť? Dobre, 
pán poslanec Horecký príde neskôr. Ešte niekoho?  

 
 
Bod 001 
Voľba overovateľov zápisnice. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, takže teraz môžeme pristúpiť k schváleniu... k 

schvaľovaniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. Za overovateľov 
zápisnice sú navrhnutí z poslaneckého klubu Naša Bratislava pán poslanec Šíbl - 
súhlasíš? - a pán poslanec Zajac. Súhlasí .  Za váš klub, pán poslanec Lenč? 
Dvaja overovatelia. Potrebujeme troch, pán inžinier? Dvoch. Dobre. Takže máme 
navrhnutých pán poslanec Zajac, pán poslanec Šíbl. Za overovateľov zápisnice. 
Prosím zahlasujte za tento návrh. 

 
Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.  

Overovateľov zápisnice máme schválených. 
 
 
Bod 002: 
Voľba návrhovej komisie. 
 
 p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k schváleniu návrhovej komisie .  

Návrhová komisia už sa aj  inštalovala na svoje obvyklé miesto . Prejavujete 
návrh (súhlas)  so svojou  kandidatúrou. Dúfam.  Takže ....  za poslancov 
návrhovej komisia navrhujeme pána poslanca Zajaca, pána poslanca Bendíka a 
pani poslankyňu  Poláchovú.  Prosím, zahlasujte o tomto návrhu. 

 
Hlasovanie :  Ďakujem veľmi pekne. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, 

zdržali sa traja.  
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím všetkých poslancov, ktorí budú podávať nejaké 

návrhy uznesenia, aby ich podávali v písomnej forme a aby ich opatrili svojim 
podpisom. Ďakujem veľmi pekne. 

 
 
Bod 003 
Hlasovanie o programe ako celku. 
 
 p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, vážené pani poslankyne, páni poslanci, 

prosím vás, aby ste si otvorili program dnešnej pozvánky. Máte predložené 2 
body programu. Sú ...zapísané v programe. Bod Návrh rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 a bod 
Rôzne. Ak dovolíte, oboznámim vás s tým, že na miestnej rade, ktorá 
predchádzala tomuto nášmu zasadnutiu bol prerokovaný program ... bod 
programu Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, ktoré 
predložil pán inžinier Rudolf Rosina, poslanec miestneho zastupiteľstva, a 
miestna rada sa uzniesla na tom, že tento materiál by mal byť predložený na 
dnešné rokovanie. Takže nemusíme o ňom hlasovať, ale bude zaradený ako bod 
1.a .../ to je zložité -/   ako bod 1.a - návrh pána poslanca Rosinu. Nebudeme o 
ňom hlasovať, lebo prešiel cez rokovanie miestnej rady. Je ešte nejaký nárok na 
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doplnenie dnešného programu? Keďže nie, je uzatváram diskusiu a prosím, aby 
ste hlasovali o takto predloženej... predloženom programe. 

 
Hlasovanie : Ďakujem veľmi pekne. Predložený program sme schválili počtom hlasov 

19, proti nebol nik, nezdržal sa nik .   
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže môžeme začať 
 
 
Bod č. 1 
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 

2017 a 2018. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže môžeme začať pracovať. Ako prvý a hlavná prvá a 

hlavná téma je návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 
2016 s výhľadom na rok 2017 a 2018. Dovoľte mi krátke úvodné slovo. Tento 
materiál sme vám predložili. Dúfam, že bude... že bude, že je v absolútnom súlade 
a .....vy pripravený na základe platných noriem, zákonov, platných VZN-iek, 
ktoré sme prijali. Je to návrh rozpočtu, ktorý sa rodil síce ťažko, ale dúfam, že sa 
s ním dokážete stotožniť a prosím vás o jeho podporu. Je veľmi konzervatívny, 
striedmy, uvážlivý. Dovoľte, aby som vás upozornila na niektoré aspekty. A to je, 
že  - po prvé - mestská časť výrazným spôsobom zvyšuje, alebo ... zvyšuje svoju 
podporu vlastným školám, tým, že sa zvyšuje príspevok na dieťa v školskom 
klube detí, zvyšuje sa príspevok mestskej časti na stravovanie detí. Konkrétne sa 
jedná o     sumu - myslím v školskom klube detí je to 40 eur na dieťa, 40 eur na 
dieťa, a pri stravovaní v     školskom... príspevok mestskej časti alebo dotácia na 
žiaka v stravovaní je 50     EUR na jedného ročne. Takže významný príspevok pre 
naše školopovinné deti. Dovoľte, aby som vás upozornila na to, že nepočítame s 
kapitálovými príjmami z predaja vlastného majetku. Tzn. dodržiavame svoje 
sľuby, ktoré sme dali občanom, že nebudeme predávať majetok mestskej časti. 
Sme veľmi opatrní a konzervatívni, ale vieme, že nás čakajú niektoré úlohy, 
ktorým sa nevyhneme, na ktoré sa priam tešíme. Jedna z vážnych vecí, ktorou... 
ktorým sa stretneme tento rok je náš záväzok alebo sľub, že sa pokúsime 
zrekonštruovať školský... školskú plaváreň, zrevitalizovať školskú plaváreň na 
Základnej škole Alexandra Dubčeka. A ďalší veľký záväzok, ktorým... ku 
ktorému sme sa prihlásili je to, dúfam, že sa naštartuje tento rok a to je výstavba 
novej verejnej Karloveskej lodenice v Karloveskej zátoke, kde sa už tie stavebné 
konania chýlia ku koncu. A očakávame v priebehu pár týždňov, že dostaneme už 
stavebné povolenie. Takže toto by sme chceli tento rok zahájiť a podľa možnosti, 
čím skôr ukončiť. Samozrejme, máme aj iné. Je to náš druhý spoločný rok. Sú tu 
už aj iné rozvojové veci, ktoré by mali pocítiť karloveščania veľmi rýchlo a mali 
by si ich všimnúť na svojom okolí. A je to predovšetkým výška finančných 
prostriedkov, ktoré rozpočtujeme alebo navrhujeme investovať do opráv 
chodníkov, schodísk, vozoviek mestskej časti, parkovísk. A toto by sa naozaj malo 
významnou mierou prejaviť na živote mestskej časti. A zároveň ešte napĺňame 
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svoj volebný program v tom, že budeme možno prvýkrát realizovať 
verejnoprospešné práce vo vlastnej réžii. Sú to predovšetkým činnosti ako 
kosenie, hrabanie, údržba verejných priestranstiev a už nie celkom stopercentne, 
ale už začíname aj so zimnou údržbou. Budeme si vo vlastnej réžii, vlastnými 
silami, vlastnými mechanizmami, vlastnými zamestnancami čistiť cez zimu 
chodníky, verejné plochy, námestia, verejne prístupné teda komunikácie, okrem 
vozoviek. Ale predpokladáme v budúcom roku, že už aj hádam to by sme mohli 
zvládnuť. Je to taký prechodový rok. Samozrejme, každý rozpočet má aj určité 
riziká s ktorými počítame. Preto sme boli do určitej miery konzervatívni,  
opatrní, možno teda... keď sa naplní daň z príjmov fyzických osôb tak, ako sú 
predpoklady, takže... tam sme - taký konzervatívny odhad. Myslím, že sme 
vychádzali predovšetkým z plnenia minulých rokov. Možno nejaké čiastočné 
zmeny. Vieme, že rozpočet je živý, je dokument, ktorý sa počas roka mení, 
upravuje. Je stavaný ako prebytkový. To ste si iste prečítali. Bežný rozpočet 
prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu sa 
dorovná prebytkom bežného rozpočtu, ale celkový hospodársky výsledok je 
kladný. Plánovaný ako kladný. To by bolo asi tak zhruba, čo ma napadlo vám 
povedať. Hlavným gestorom tohto materiálu je pán vicestarosta Záhradník. 
Odovzdávam mu slovo, aby doplnil to, čo som vám ja povedala. Nech sa páči. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani starostka. Vážené dámy a     

páni, už naozaj len pár... pár  myšlienok na doplnenie. Ako iste viete, návrh 
rozpočtu sme prerokovali aj vo finančnej komisii, ktorá bola rozšírená o 
poslancov z ostatných komisií. Takže na týchto fórach som sa podrobnejšie 
vyjadroval k jednotlivým záležitostiam, ktoré... ktoré ste aj vy, ako poslanci, 
komunikovali. Ako iste viete, prvotné požiadavky na rozpočet vysoko prevyšovali 
jeho možnosti. S týmto sme, s touto axiómou, sme začali pracovať na tvorbe 
rozpočtu pre rok 2016. Jednotlivé odborné útvary mestskej časti, samozrejme, 
pri... sú to dobre... dobré odborné útvary, lebo chceli pre svoje sféry záujmu 
vybojovať čo najviac financií. Tomu... tomu rozumieme. Ekonomické oddelenie 
bolo v pozícii toho prísneho strážcu. Takže chceli sme zachovať základné 
princípy rozpočtu, ktoré zastupiteľstvo, si myslím, že sa s nimi stotožnilo a     je - 
a tie princípy sú tie, ktoré už povedala aj pani starostka. Tzn. navrhujeme vám 
prebytkový rozpočet vo výške 107.000     euro. Je ten prebytok vytvorený bez 
nutnosti predávať obecný majetok. To je veľmi podstatné. A bez toho, aby sme 
rozpúšťali vytvorené rezervy v rezervnom fonde. Tzn. naozaj a skutočne 
prebytkový rozpočet nie je rozpočet, ktorý je tvorený určitými účtovnými trikmi, 
ako sme to nazvali, ale taký, ktorý sa prikrýva len takou perinou, akú máme. 
Príjmy rozpočtu, ako povedala pani starostka, boli rozpočtované konzervatívne. 
Tzn. odhad je... odhad je urobený tak, aby sme minimalizovali riziká, že nás 
nepríjemne prekvapia výpadky príjmov. Tzn. skôr rátame teraz s menšími 
príjmami, ako s príjmami vyššími. Myslím si, že táto zásada sa nám ukázala ako 
... ako bezpečná aj pri hospodárení v tomto roku, vďaka čomu sme dokázali – 
ako - udržať hospodárenie mestskej časti stále v tom prebytkovom rámci. Pri 
výdavkoch, ako som povedal, iste by sme potrebovali na dofinancovanie všetkých, 
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optimálne dofinancovanie všetkých, či už samosprávnych, alebo aj preneseného 
výkonu štátnej správy, omnoho, omnoho viac financií ako rozpočtový rámec 
Karlovej Vsi umožňuje. Je to rozpočtový rámec, ktorý nepresahuje 10.000.000     
euro. Je to niečo pod 10.000.000     euro. Samozrejme, na dlhodobé investovanie a 
istým spôsobom dobehnutie toho skrytého dlhu, ktorý máme z hľadiska nášho 
majetku, ktorý máme v     správe, by sme potrebovali tých zdrojov podstatne 
viac. Ale musíme naozaj hospodáriť len s tým, čo mestská časť má v rámci 
rozpočtu. Z hľadiska výdavkov ste iste zaznamenali takmer 6     000     000, tzn. 2 
tretiny nášho rozpočtu spotrebúva program číslo 7. To je vzdelávanie, na pokrytie 
financovania našich deviatich materských škôl a štyroch základných škôl, ktoré 
máme v svojej zriaďovacej kompetencii. Tzn. že tento program má primeranú aj 
váhu v našom rozpočte a je aj odzrkadlením toho, že nám záleží na kvalite 
karloveských, či už predškolských alebo školských zariadení. Chcem vás 
upozorniť na podstatné navýšenie prostriedkov v programe 6. To sú pozemné 
komunikácie, kde na správu a údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev 
rozpočtujeme rádovo niekoľkonásobne viac zdrojov, ako tomu bolo v     
minulosti. Ako viete, na tieto programy sme v minulosti čerpali do 100.000     
euro. Teraz je navrhnutých 230.000     euro. Je tak - jednak je to splnenie určitého 
záväzku, ktorý sme dali, keď sme schvaľovali všeobecne záväzné nariadenie o 
miestnych daniach, kde sme upravovali daň za vyhradené parkovanie a povedali 
sme, že ten výnos, ktorý získame naviac do rozpočtu, použijeme naozaj na 
dofinancovanie tých potrieb z hľadiska správy a údržby ciest, chodníkov a 
verejných priestranstiev. Lebo to je to, čo Karloveská verejnosť oprávnene 
očakáva. Aby sa zanedbaná cestná infraštruktúra, infraštruktúra verejných 
priestranstiev, aby sa zlepšila. V kapitálových výdavkoch v tomto programe 
plánujeme zakúpenie samostatného strojového vybavenia na opravu výtlkov. Má 
ísť o stroj, ktorým budeme dopomôcť vo vlastných personálnych kapacitách 
realizovať opravu, drobné opravy, či už telies ciest a     chodníkov. A     tak isto je 
tam nákup techniky, doplnkovej techniky, pre zabezpečenie kosenia. Tak isto 
vlastne pokračujeme v tom zámere, ktorý sme povedali, tzn. čoraz viac 
verejnoprospešných služieb realizovať vo vlastnej réžii a vo vlastných kapacitách. 
Chcem vám povedať, že fondy, mimorozpočtové fondy, o čerpaní sme sa dohodli 
na princípe, že nebudeme rozpočtovať aktivity, pokiaľ nie sú dobre pripravené z 
hľadiska podkladov. Či už finančných alebo odborných. Tak predpokladám, že 
rady jednotlivých fondov zasadnú v priebehu januára a rozhodnú o ďalšom 
čerpaní kapitálových výdavkov v jednotlivých programoch. Pôjde najmä o fond 
obnovy škôl a školských zariadení, prípadne ďalšie fondy, ktoré máme zriadené. 
Pani starostka hovorila o     rizikách. Za riziká rozpočtu pre rok 2016 – 
samozrejme, základné riziko je to, ak sa nebudú napĺňať príjmy - ale povedal 
som, aké sme urobili opatrenia z hľadiska konzervatívneho prognózovania 
výnosov. Za určité riziko považujem otázku spolupráce s Bratislavskou 
teplárenskou, pri vlastne... v správe sekundárnych rozvodov tepla, vzhľadom na 
to, aká je situácia ohľadom Bratislavskej teplárenskej. Podrobnejšie som hovoril 
vo finančnej komisii. A za rozpočtové riziko považujem vývoj vývoj negatívny 
vývoj ekonomického hospodárenia na Základnej škole na Veternicovej ulici. O 
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tom budeme samozrejme hovoriť potom v nasledujúcich krokoch. V rámci 
diskusií o pripomienkach som zaznamenal niektoré pripomienky, ktoré by som 
odporučil pani starostke, aby si prípadne osvojila v tom v tom návrhu. Jedna 
pripomienka sa týka Karloveského športového klubu, kde ste si iste všimli, že 
zachovávame navrhnutú dotáciu 83.000     eur pre Karloveský športový klub, ale 
podmieňujeme časť tejto dotácie, aby bola použitá výlučne pre dotáciu 
športovým klubom. Je tam navrhnutá čiastka 18.000     euro. Na základe aj 
diskusie dnešnej miestnej rade, aj po konzultáciách s Karloveským športovým 
klubom, by sme teda odporúčali, aby sa táto suma zvýšila na 25.000     euro. 
Nemá to vplyv na celkovú bilanciu rozpočtu. Je to len zmena vnútornej skladby. 
To je jedna pripomienka. Druhá pripomienka je vo forme skôr zámeru, kto - o 
ktorom zrejme bude kolega Zajac hovoriť a pôjde o systém podpory zámeru 
drobného dobrovoľníctva. Takej občianskej participácie na zveľaďovaní 
Karlovej Vsi. Povie o tom kolega Zajac. Myslím si, že takýto zámer by sme si 
mohli v uznesení ... uznesenie osvojiť. Tak isto viem o pripomienke, ktorá je 
rozumná, od kolegu pána poslanca Dullu, ktorú tak isto bude verbalizovať v 
podobe návrhu na doplnenie uznesenia, v tom zmysle, aby jednotlivé odborné 
komisie v lehote do 31.     3. sa zaoberali novou štruktúru programového rozpočtu 
pre rok 2017, vo všetkých súvislostiach. Nakoľko by sme od roku 2017 chceli 
prejsť na zmenenú štruktúru programového rozpočtu tak, aby... aby čo možno 
najlepšie pokrývala potreby mestskej časti, z hľadiska aj takého transparentného 
financovania a a zrozumiteľnosti rozpočtu, pre - nielen pre nás, ako poslancov, 
ale aj pre občanov a     verejnosť. Takže to sú ... to sú také pripomienky, ktoré 
pravdepodobne ešte v rozprave zaznejú. A tak isto by som chcel upriamiť vašu 
pozornosť do návrhu uznesenia, v písm. d) - to je splnomocňujúce uznesenie, v 
ktorom by som tak isto rád si osvojil, alebo teda odporučil pane starostke, aby si 
osvojila vypustenie dvoch slov z tohto návrhu. Jedno slovo sa... je na strane 3, v 
tej prvej vete, v priebehu rozpočtového roka presunom rozpočtových 
prostriedkov v     rámci - a to slovo – „posledného“ by sa vypustilo. Takže veta by 
znela, že v priebehu rozpočtového roka presunom finančných prostriedkov v 
rámci schváleného rozpočtu, nasledovne atď. a jedno slovo v bode 2  by sa 
vypustilo. To je slovo –„možno“. Takže veta by znela: Rozpočtové opatrenia 
podľa ods.     1 realizovať presunom rozpočtových prostriedkov, atď.  Už bez 
zmeny v     texte. Takže dúfam, že som na nič podstatné nezabudol. Samozrejme, 
rád... rád zodpoviem na prípadné otázky. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Aj za prácu na príprave tohto 

materiálu. Odovzdávam slovo pani kontrolórke, aby nám predniesla stanovisko 
miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu. Nech sa páči. 

 
p. Dzivjaková, hlavná kontrolórka MČ: Ďakujem pani starostka. Vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, stanoviskom k návrhu rozpočtu na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 18 si plním jednu zo svojich základných povinností 
kontrolóra, ktorú mi ukladá zákon o obecnom zriadení číslo 369 z roku 1990. Vo 
svojom stanovisku konštatujem, že predložený návrh na rok 2016 a výhľad na tie 
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uvedené 2 roky zodpovedá požiadavkám všeobecne záväzných právnych 
predpisov tak, ako je to uvedené v mojom stanovisku aj v samotnom návrhu. 
Ďalej konštatujem, že návrh je vypracovaný metodicky správne a bola dodržaná 
zákonná povinnosť, 15 dňová informačná povinnosť a to zverejnením na úradnej 
tabuli. Rozpočet je zostavený aj ako prebytkový a v porovnaní s očakávanou 
skutočnosťou  a rok 2015, sú príjmy a výdavky rozpočtované na rok 2016 tak ako 
konštatovali moji predrečníci so zrejme opatrnosťou. Viacero podstatných 
informácií k rozpočtu uviedla už pani starostka a pán vicestarosta. Čo sa týka 
rozvojových prvkov, taktiež aj určité riziko, ktoré je zahrnuté v návrhu rozpočte. 
Preto konštatujem, že - snáď len doplním, ako jeden rozvojový prvok, ktorý tuná 
spomenutý nebol a ten vidím v rozpočtovaní, ako aj v samotnej štruktúre 
sociálnych služieb, kde zaznamenávame navýšenie oproti roku 2015 o 12.000     
EUR . To sa premiestni do položiek - dávky sociálnej pomoci, opatrovateľská 
služba, príspevku na stravu dôchodcov a dodávka obedov sociálne odkázaným 
obyvateľom. To nám umožní poskytovať obedy väčšiemu počtu občanov 
poberajúcich dôchodky a zároveň umožní to zabezpečiť jedno teplé jedlo denne 
ľuďom žijúcim na hranici, alebo pod hranicou životného minima. To považujeme 
za veľmi pozitívne v tomto návrhu rozpočtu, že sa takto rozširuje štruktúra 
sociálnych služieb. Čo sa týka programového rozpočtu je vypracovaný podrobne, 
a i keď jeho štruktúra ostáva nezmenená oproti roku 2015, prehľadne poskytuje 
informácie o výdavkoch mestskej časti podľa jednotlivých programov, a zároveň 
aj o zodpovednosti za ich plnenie, čo je podstatné. Konštatujem teda, že 
predkladaný návrh rozpočtu na rok 2016 zabezpečuje financovanie základných 
povinností funkcii samosprávy mestskej časti a preto odporúčam miestnemu 
zastupiteľstvu predložený návrh, tak ako vám bol predložený, teda návrh, ktorý 
vám bol predložený na rok 2016 schváliť a výhľad rozpočtu na roky 2017 a 18 
zobrať na vedomie. Ďakujem. 

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

Nech sa páči. Pán poslanec Zajac nech sa páči. 
 
p. Zajac: Ja by som, tak ako už avizoval pán zástupca, ja by som chcel hovoriť o jednej 

takej podpornej aktivite, ktorú by mohol náš rozpočet v budúcnosti obsahovať. 
Narážam na to, že my sme radikálne znižovali vlastne ten rozpočet, ktorý bol v 
takej tej zvláštnej položke a ktorým sme vlastne podporovali určité občianske, aj 
občianske aktivity, na pôde mestskej časti. Ja si myslím, že že mali by sme, keď 
sme zrušili - veľmi správne, preto, lebo v tom nebol úplne poriadok, tak to 
neznamená, že takáto podpora alebo takýto takéto programy mestskej časti nie 
sú potrebné. Ja osobne si myslím, že podpora dobrovoľníctva a svojpomoci pri 
starostlivosti o verejné priestranstvá je veľmi dôležitá. Je dôležitá minimálne z 
takých dvoch, možno aj viacerých aspektov. To prvé, prečo je dôležitá, je... je 
preto, že keď si to urobia občania svojpomocne, tak väčšinou si oveľa viacej vážia 
to, čo sami urobia svojou brigádnickou činnosťou. Či je to poupratovanie, alebo 
je to... alebo je to aj niekedy postavenie, namaľovanie, natretie alebo aj 
postavenie ihrísk, športovísk, ale aj trávnatých plôch. A dávajú si na to... na to 
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väčší pozor. Dokonca aj takým štýlom, že ľudí ktorí teda chceli by to poškodiť, 
tak pred tým chránia, pred tým poškodzovaním. To je také prvé, je dobré mať 
aktívnych občanov. To patrí k     tomuto. Je dobré mať občanov na ulici, nie 
doma zavretých. Mestská časť je komunita. Mala by žiť. Mala by žiť nielen 
príchodom a obchodom počas prichádzania, odchádzania do práce, ale mala by 
žiť aj vo voľných chvíľach. Mala by žiť aj počas víkendov. To je také druhé, taký 
druhý dôvod. A tretí dôvod, že všetky  takéto veci sú ďaleko efektívnejšie, preto, 
lebo keď to stavia mestská časť alebo ktokoľvek iný, tak za všetko musí platiť. Aj 
za dobrovoľnú prácu, aj za nápady, aj za akúkoľvek iniciatívu. Kdežto, keď si to 
títo aktívni občania urobia sami, tak ... tak vlastne nielen že dávajú do toho svoju 
prácu, ale často krát prinášajú aj iné prostriedky. Majú možnosť žiadať granty, 
majú možnosť priniesť materiál, majú možnosť priniesť, možno, nejaké jedlo na 
nejakú takúto akciu. Teda ja si myslím, že je najvyšší čas, aby mestská časť sa v 
tejto veci tiež ukázala a podporovala túto činnosť. Asi každý z     nás, nebudem 
hovoriť o tom, že mňa stretávajú, ľudí, ale každý z nás má skúsenosť že sa naňho 
obracajú susedia, mamičky s deckami , ale aj otcovia, ktorí teda sú väčšinou tí, 
ktorí potom sú tí , ktorých tie mamičky naženú na to upratovanie ihrísk. A preto 
by som bol rád, keby sme prijali dnes uznesenie. Je mi jasné, že v tom rozpočte sa 
to asi nemohlo ukázať, keďže sme o tom ani moc nehovorili, ale ja by som bol 
rád, keby v prípade dobrého vývoju rozpočtu, čo je ...veľmi by som bol proti 
tomu, aby sme to dávali z nejakej rezervy mestskej časti, to si naozaj myslím, že 
tá rezerva je príliš silná na to aby, aby sme podporovali z rezervy takéto veci, ale 
ak by dopadol dobre, dajme tomu záverečný účet a vývoj príjmovej časti 
rozpočtu by sa ukázal, tak  že by sme povedzme v rámci bežného... bežného 
rozpočtu vedeli vytvoriť na toto - tak je dobre - teda priestor na toto. Je dobré 
byť pripravení. A preto dávam, ja neviem, ako to bude s tými písmenami, ja som 
zatiaľ odčítal, že by to mohol byť bod F, ale možnože si to ...možnože sa to potom 
nejako, čiže:  - Žiada starostku, aby v spolupráci s poslancami vytvorila pravidlá 
podporných finančných mechanizmov zameraných na podporu dobrovoľníctva 
aktívnych občanov Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a podporujú rozvoj 
verejných priestranstiev prostredníctvom svojpomoce.  F. a) - Žiada starostku, 
aby v prípade pozitívneho vývoja príjmovej časti rozpočtu navrhla takú zmenu 
rozpočtu, aby v rámci bežných výdavkov bolo možné na tieto 2 finančné 
mechanizmy vyčleniť po 10.000     EUR, čiže spolu 20.000     EUR. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Prepáč pán poslanec nemalo by to byť F potom G? F.a...? 
 
p. Zajac: Môžeme, to číslovanie mi .... 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dajme G. 
 
p. Zajac: Dajme G... dávam G. 
 
p Čahojová: Pán poslanec Dulla má pripomienku. 
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Buďme systematickí. Keď už máme časť, kde je výrok, 
žiada,  tak to vo vnútri čleňme - c, b, 1, 2, 3, 17. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Čiže - žiada - po malé a), a po b)  -žiada po - malé. 
 
p. Dulla: Nie, nie, nie. Zásadne... zásadne, ak je časť označená písmenom, vnútorné 

členenie je arabskými číslicami. Až keď sa minú všetky arabské číslice, znova 
nasledujú písmená. Systematika nepustí. Hej? Nie - máme už v návrhu uznesenia 
časť, kde je - žiada. Čiže to, čo tam je teraz navrhnuté, dostane poradové číslo 1 a 
všetko ďalšie 2 a viac. Zopakujem ešte raz, pardon. Systematika - len 1 časť 
uznesenia je s návestím „žiada“ . Nie. Je ... je to zle urobené. Treba to opraviť. 
Systematika hovorí: - ukladá,  - schvaľuje, -prikazuje, -žiada, -súhlasí, -berie na 
vedomie. A pod každým týmto ide, čo všetko berie na vedomie, čo všetko.. o čo 
všetko žiada. A vždy sa to mení – koho- ak sa mení, tak ide o     oslovenie, koho 
žiada, ak sú to rozdielne osoby. Ale žiada len raz. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: /Áno. Nie. Určite nie.../ Dobre pán poslanec. Tento krát 

osvojujem si poradie návrhov pána poslanca Zajaca. Čiže jeho návrhy budú 
zaradené ako C-2, C-3 a problém časti uznesenia E, by som nechala tak, pretože 
tam ide o     niečo... o inú tému, trošku. Sú to rozpočtové opatrenia. A do budúcna 
teda budeme dávať pozor, pán inžinier, pri príprave návrhu na uznesenie na 
takéto poznámky a na takýto systém. Ale tento krát som už ... mohli by sme sa 
pomýliť. Už by som to nemenila. Prihlásený ďalej do... s riadnym príspevkom je 
pán poslanec Dulla. Nech sa páči. 

 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som k návrhu rozpočtu, lepšie povedané k tomu čo 

povedal, že všetko je fajn, ale, ak sa nepripravíme na novú programovú 
štruktúru, tak o rok si znova zopakujeme tohtoročné trápenie. A pravdepodobne 
aj výsledok. Som už niekoľkokrát interpretoval svoje postoje, odborné, že 
súčasná programová štruktúra nevyjadruje najzrozumiteľnejšie obsah rozpočtu 
pre širokú verejnosť. A práve preto je programový rozpočet určený. Nie pre nás, 
dovnútra, ale pre verejnosť navonok. A aby sme predišli opakovaniu, tak 
odporúčam doplniť návrh uznesenia o časť F) - alebo v akomkoľvek inom poradí 
– „Ukladá predsedom komisií miestneho zastupiteľstva predložiť návrhy na novú 
štruktúru programov, podprogramov a prvkov na účely návrhu rozpočtu na rok 
2017 a výhľadu na roky 2018 a     19. Termín: 31.     3. 2016. Najlepšie by bolo, ak 
by pani starostka si to osvojila a nemuseli sme o tom osobitne hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lenč, nech sa 

páči. 
 
p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja by som chcel veľmi oceniť a poďakovať za 

jednu položku, ktorá pribudla v     rozpočte, a totižto v Programe 8 - Kultúra v 
podprograme 8.1 - Karloveské centrum kultúry. Je to položka 8.1.13 - Príspevok 
na vystúpenie základnej umeleckej školy. Myslí sa teda Základná umelecká škola 
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Jozefa Kresánka, ktorá pôsobí v našej mestskej časti. A veľmi sa teším tomuto, 
lebo evidoval som, že iné mestské časti tiež veľmi podporujú základné umelecké 
školy, ktoré sú síce v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale vykonávajú svoju 
činnosť na území mestskej časti. Myslím, že aj Základná umelecká škola Jozefa 
Kresánka  je veľmi nápomocná a spolupracuje s mestskou časťou. A táto suma, 
ktorá je vyčlenená na podporu, a teda akoby za... za tú činnosť, ktorú vykonáva 
pre mestskú časť, tak tá ich veľmi poteší. Myslím že, neviem to teraz celkom 
presne, ale mám pocit, že to, čo pani Helena Vondráčková dostala za pol hodinu 
vystúpenia na hodoch, je určite, určite viac ako tento príspevok na celý rok pre 
vystúpenia ZUŠ-ky. Takže ešte raz ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme. Aj my sa veľmi tešíme, že sa to podarilo. Ešte 

ste to neschválili. Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
 
p. Horecký: Ďakujem pekne. Nebolo to váhanie, aj keď trošku som rozmýšľal, či sa 

prihlásim dnes takou odvážnou... s takým odvážnejším slovom, ale povzbudil 
ma... vystúpenie pána Marcela Zajaca aj teraz kolegu Petra Lenča, keď mestská 
časť a úrad pozerá, a poslanci takisto na Karlovú Ves, ako na celok. Chcem 
hovoriť o cirkevnej škole, o Spojenej škole svätého Františka, chcem o nej 
hovoriť ako o karloveskej škole. Nepredkladám žiaden návrh do rozpočtu, nikdy 
som neprichádzal s takou požiadavkou voči tomuto zastupiteľstvu, aby sme 
dospeli do stavu, v ktorom verím, že raz samosprávy budú  - a to, že budú 
rozlišovať medzí polohou zriaďovateľa, ktorý má v zákone presne vymedzené 
svoje právomoci a funkcie a potom medzi polohou samosprávy. Do roku 2004 
sme žili v prostredí, ktoré nebolo deformované tým, že nám, samosprávam, hodil 
na krk štát školstvo a do toho času sa starosta i zastupiteľstvo pozeralo na všetky 
diela v obci týmto nedeformovaným pohľadom. Tzn. všetky školy boli naše, boli 
karloveské. A bolo úplne jedno, kto to zriadil podobne. Ako sú všetky domy naše, 
bez ohľadu - staráme sa rovnako o chodníky pred nimi, bez ohľadu na to, či je 
ten dom súkromný, družstevný alebo obecný. Rozumiem tomu, tej zodpovednosti 
zriaďovateľskej veľmi dobre, lebo pracujem v tejto branži, voči školám a vážim 
si, ako ju naša mestská časť plní. A ako poslanec vždy zdvihnem ruku pre pomoc 
týmto školám, ktoré... ktorých sme zriaďovateľmi. Ale chcel by som, napriek 
tomu, že nemám návrh do uznesenia, v tejto chvíli to povedať, práve preto, že 
nemám návrh do uznesenia, ktorý by ovplyvňoval rozpočet, vám, vážení 
kolegovia, dámy a     páni, pripomenúť, že tak ako tu teraz hovoril Peter o ZUŠ 
Kresanka, ktorej nie sme zriaďovateľom, ale vnímame, že je to veľmi dobré 
dielo, ktoré slúži našim deťom, občanom v tejto Karlovej Vsi, že naozaj, máme v 
Karlovej Vsi 5 škôl a viacero materských škôlok , nie teda len tie 4 naše, ktoré 
zriaďujeme, preto ďakujem pánu poslancovi Marcelovi Zajacovi za ten náznak 
toho, že by sme mohli niekedy podporiť dobrovoľnícku činnosť. Pretože vás 
všetkých, priatelia, pozývam priatelia - tak vás oslovujem - pozrite sa, prídite k 
nám, do nášho areálu. Je to veľmi blízko. Uvidíte, ako dobrovoľníckou činnosťou 
- a veľmi radi to robíme, nehovorím to tu teraz pred vami, že si robíme zásluhu, 
považujem to nie za... na chválu, ale za normálnu a zdravú vec.,Pokiaľ niekedy 
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Slovensko snívalo o akomsi Švajčiarsku, alebo neviem o     čom, tak základný 
princíp je dobré susedské vzťahy a konštruktívny prístup k tomu  čo mi je 
zverené. A dokonca s takým veľkorysým rozmachom - a komu to ešte môže 
slúžiť. Takto je postavená Spojená škola svätého Františka, kde tie športoviská, 
ihriská, priestory a brány sú stále otvorené pre karloveských občanov a 
karloveské deti. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo na takejto úrovni, s 
oveľa väčším rozmachom a veľkorysejšie vnímať všetky diela, ktoré v Karlovej 
Vsi sú. No a doposiaľ teda vám ďakujem za to, že mám nádej, že tento uhol 
pohľadu sa v tomto kvalitnom zastupiteľstve môže vyvíjať týmto spôsobom. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Rosina s faktickou 

poznámkou. 
 
p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo pani starostka. Ja by som chcel na 

predrečníka nadviazať a poďakovať cirkevnej škole sv. Františka, ktorá robí 
Karlovej Vsi veľmi dobré meno. Umiestnila sa na poprednom ... poprednom 
mieste v hodnotení základných škôl a teda berieme ju za našu, karloveskú. Aj 
keď teda to bremeno zodpovednosti, nielen za túto školu, neleží... neleží na nás a 
dovoľujem si možno takto verbálne prizvať aj pána riaditeľa, aby svoje 
skúsenosti, ktoré v tejto v tejto branži má, možno poskytol mestskej časti. Pretože 
máme veľa problémov s niektorými základnými školami a možno v nejakom 
spoločnom dialógu by sme vedeli lepšie nájsť riešenia. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Pán poslanec Záhradník chce 

záverečné slovo. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Záverečné... Ďakujem pekne. Neviem, či bude 

záverečné, ale chcel som ešte naozaj v duchu aj prebiehajúcej tejto rozpravy, 
ktorá tu je a ktorá aj bola na ostatných odborných fórach, či už v komisii alebo 
teda na miestnej rade, poďakovať všetkým kolegom, ktorí participovali na 
príprave tohto rozpočtu. Ak si pamätáte, mnohí z vás si to pamätáte, aké 
traumatizujúce boli schvaľovania rozpočtov v minulosti v     zastupiteľstve. Aké 
to bolo... aké to bolo zložité a koľkokrát bola mestská časť v rozpočtovom 
provizóriu, so všetkými negatívami, ktoré s tým boli spojené. Tak naozaj chcem 
vysoko oceniť ten konštruktívny prístup, ktorý všetky zložky, ktoré sa podieľali 
na príprave rozpočtu, zachovali. A chcem vám povedať, že tak, ako sme aj tento 
rok veľmi operatívne a flexibilne reagovali na vznikajúce potreby, že tak budeme 
robiť aj v budúcom roku. A možno nevidíte v tom rozpočte úplne všetky tie 
položky tak optimálne, ako by ste si za jednotlivé svoje odbornosti alebo sféry 
záujmu predstavovali, tak určite sa budeme snažiť, ak nám to ten rozpočtový 
rámec a priaznivejší vývoj príjmovej stránky umožní, aj v priebehu roka 
pristúpiť k niektorým akciám, ktoré... ktoré bude možné financovať, ak s 
takýmito projektami prídete a myslím si, že nikto nikto nebude proti. Takže 
chcem vám všetkým poďakovať, aj keď sme ešte nehlasovali, ale tá 
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konštruktívna atmosféra a naozaj veľmi seriózny prístup si vyžadujú ocenenie, 
bez ohľadu na to, ako sa nakoniec teraz rozhodnete pri hlasovaní. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ako si mohol vedieť, že chcem aj ja ešte niečo povedať? 

Nemohol si to tušiť. To je ako doma. Čiže ja mám posledné slovo? Aj ja chcem 
veľmi pekne poďakovať pánovi vicestarostovi za prácu, ktorú venoval príprave 
rozpočtu, rovnako aj poslancom, ktorí sa aktívne zúčastňovali, ale rovnako aj 
pracovníkom miestneho úradu pod vedením pani inžinierky Pástorovej, ktorá 
vynaložila veľkú námahu a veľa času, aby sme dostali dnes kompletný materiál 
na stôl. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem. Dúfam teda, že sa nám podarí 
tento dokument schváliť. Keďže... keďže nikto sa nehlási do diskusie, diskusiu 
uzatváram. A dovoľte, aby som vám na záver tejto diskusie povedala, že 
pripomienky, nasledovné, si osvojujem. Formálne pripomienky pána vicestarostu 
v bode D, vypustenie slova „posledného“ a „možno“.  Ďalej si osvojujem, dúfam, 
že písomne podaný návrh pána poslanca Zajaca, autoremedúrou, zaradíme ako 
bod C2 a bod C3 ,autoremedúrou si osvojujem návrh zvýšenia časti dotácie v 
príspevkovej organizácie Karloveský športový klub, Program 9, položka 1.... 1.2 
vo výške z     18... alebo 19 000 na 25.000     euro a rovnako si osvojujem návrh 
pána poslanca Dullu. Bude zaradený pod písm. F) - áno pod písm. F) - presné 
znenie si nepamätám, ale ukladá... miestne zastupiteľstvo ukladá ...predsedom 
miestnych komisií... odborných komisii pripraviť novú programovú štruktúru na 
rozpočet v roku 2017 a autoremedúrou si dopĺňam bod B... B1 - berie na vedomie 
návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 
2017 a     2018, časť bod B2 - Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 
miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu atď. Takže tentokrát poprosím o zložitú 
úlohu. Pán poslanec Lenč, s technickou pripomienkou, nech sa páči. 

 
p. Lenč: Ďakujem. Ja myslím, že treba ešte k tomu dodať, k tej zmene v KŠK, že tam sa 

z tých 18 na     25 - a samozrejme, že tá druhá položka sa o to kráti. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Áno, samozrejme. Tam sa nemení, tam je len súčet. Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. Takže neviem, či návrhová komisia dokázala zaznamenať 
všetky návrhy. Zopakujem ich? Nie je potrebné. Takže prosím návrhovú komisiu 
predniesť návrh uznesenia. 

 
Návrhová komisia: Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý nám bol 

doručený s  tým, že boli tu nejaké návrhy od poslancov, ktoré boli 
autoremedúrou osvojené pani starostkou. Taktiež autoremedúrou vypadli, alebo 
teda boli vyňaté 2 slová v     uznesení, a myslím si, že každému to je jasné. A ešte 
to KŠK, tak ako to bolo, hovorím tak, ako pani starostka, autoremedúrou si 
osvojila . Priznám sa, že úplne som nezachytil všetko. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Suma 18 000 sa mení na 25 000 eur. 
 
Návrhová komisia: 18 000 z KŠK sa mení na 25 000. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Príspevok pre Karloveský športový klub zostáva zachovaný 

v pôvodnej výške. Je potrebné čítať... doplniť teda doplňujúce návrhy pána 
poslanca Dullu a pána poslanca Zajaca. Ďakujem veľmi pekne. Odzneli v     
rozprave. Takže dovoľte vážení kolegovia, aby som dala hlasovať o tomto 
materiáli. Nech sa páči. 

 
Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne 

všetkým ďakujem. Za dôveru. /Tu je radosť pracovať. Niekedy./ 
 
 
Bod č. 1 A 
Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva. 
 
p. Čahojová, starostka MČ:  Takže môžeme pristúpiť k nasledujúcemu bodu programu  

a tým je návrh pána poslanca Rosinu, Návrh na zrušenie a zriadenie komisií 
miestneho zastupiteľstva. Pánovi predkladateľovi odovzdávam slovo. Nech sa 
páči. 

 
p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. V podstate z pozície podpredsedu jestvujúcej 

komisie pre verejný poriadok, bezpečnosť a dopravu som vnímal isté ... isté 
problémy, ktoré boli v tej komisii, ktoré súviseli najmä s veľmi širokým záberom. 
Komisia, keď na tých stretnutiach sedela 4 hodiny, niekedy aj dlhšie, a napriek 
tomu sa stávalo, že takými menej podstatnými témami - ako sú lístie a 
pripomienky občanov, ktorí sme chodili, sme strávili 2-3 hodiny a potom už na tie 
vážne témy - vyjadrovanie sa k materiálom, systematickým, dopravným, k 
parkovacej politike, nezostával ... už nezostával čas . A teda preto som oslovil 
predsedu komisie pána Lenča, a po takom nejakom vzájomnom dialógu vznikol... 
vznikol... vznikla myšlienka takéhoto návrhu, ktorý podávam... predkladám 
plénu do diskusie. Veľmi rád by som bol, aby sa tento návrh podporil. Teda... 
zbaví sa táto komisia,... zostane len komisiou dopravnou, tej problematiky 
verejného poriadku, a časti ... problematiky bezpečnosti, ktorá sa presúva do  
komisie životného prostredia atď.  Pretože táto komisia vlastne duplicitne sa tými 
istými psími exkrementami,  lístím a podobnými vecami zaoberala. Takže príliš 
im námahy až toľko nepribudne. A ako pomoc sa prihlásil, presunúť sa z 
doterajšej komisie, do tejto komisie životného prostredia  -  atď., atď. - pán 
poslanec, kolega Labuda , ktorého ja vrele doporučujem. A keďže neboli proti 
nemu žiadne námietky, tak je to navrhnuté tak, ako to je navrhnuté. Ďalej chcem 
podať procedurálny návrh, keďže predsedovia komisií sa volia tajným 
hlasovaním, aby sa...aby sa hlasovalo aj o predsedoch komisie aklamačne. 
Ďakujem.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Najprv dávam hlasovať o procedurálnom návrh pána 

poslanca Rosinu, či súhlasíte s tým, aby sa hlasovalo o predsedoch komisii 
aklamačne. Nech sa páči hlasujte.  
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Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nikto, Čiže uznesenie bolo prijaté. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme v     diskusii? Pán poslanec Horecký s 

technickou pripomienkou. 
 
p. Herecký : Naozaj len drobná technická. Počúval som kolegu ....keď hovoril o 

bezpečnosti, a nie som si...  celkom som tomu presne nerozumel, pretože v tých 
nových názvoch komisii nie je toto... táto kapitola alebo táto téma nikde uvedená. 
Či je ju potrebné, alebo nie je ju potrebné naformulovať do názvu tej novej 
komisie?  Pretože predtým sme bezpečnosť mali ako súčasť tej komisie, ktorá 
bola pre dopravu, bezpečnosť a verejný poriadok. A teraz, keď si prečítate tie 
názvy, tak dopravné je len dopravné. A komisia pre životné prostredie, ochranu 
pre verejný poriadok je tá druhá. A teraz je otázka, či máme pod verejným 
poriadkom rozumieť aj tému bezpečnosti alebo nie? A či tam nie je potrebné 
uviesť tento termín? 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina. 
 
p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Ten názov komisie, tej novovzniknutej ...pre životné 

prostredie atď., atď. už teraz je troška dlhý. A ešte tam vmestnávať bezpečnosť 
sa mi zdalo byť kontraproduktívne. Pretože ešte by sme tam mali dať aj to, že sa 
komisia vyjadruje k verejnej zámerom, atď. čo je vlastne obsiahnuté v popise 
činnosti. Časť tej problematiky bezpečnosti, ktorá sa týka bezpečnosti dopravy,  
tá je ...tá je vymedzená v štatúte komisie dopravy. A tie zvyšné záležitosti mám za 
to, že teda ... prešli do pôsobnosti tejto novej komisie. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. 
 
p. Zajac : No ja by som chcel, keď už teda sme sa dostali k téme komisií,  tak by som 

chcel pri tejto príležitosti využiť túto situáciu na to, že by som chcel veľmi pekne 
poďakovať za rok aj niečo fungovania - ako -na poste predsedu komisie 
územného plánu a výstavby a ja by som sa chcel vzdať tejto tejto funkcie. 
Nakoľko som v troch komisiách, som v rade,  som  skoro všade a ešte teraz sme 
zriadili takú ...podľa mňa veľmi dôležitú pracovnú skupinu - tepelného 
hospodárstva a naozaj už teda niekedy to nestíham. Navyše, bral som to aj na 
začiatku ako ten prvý rok, pokiaľ tu bolo viacej nových poslancov, tak sme aj v 
tom našom klube obsadzovali aj tieto predsednícke posty skôr tými poslancami, 
ktorí už minulosti robili. Vy viete, že ja som v minulosti a ani nebol predsedom tej 
komisie. Bol som len poverený vedením tej komisie... zo známych dôvodov. Takže 
... takže ja by som chcel poďakovať všetkým mojim členom - všetci moji členovia 
- a... a dohodli sme sa  pánom poslancom Dullom, nakoľko aj ja si teda myslím, 
že ...že komisie majú ísť tým smerom k väčšej profesionalite a my ...na túto tému 
nenájdeme povolanejšieho človeka ako pána Dullu. A keď teda súhlasil s tým, tak 
ja som bol celkom rád a teším sa, samozrejme, ako člen komisie, že budem 
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pracovať pod jeho vedením. Takže ja mám pripravený, ako ... Stačí to takto , že 
sa vzdávam? Ústne. Nemusím to písomne?  Tak by som potom mal návrh - že e)...   

 
p. Čahojová, starostka MČ: Len aby si to nevzal späť . 
 
p. Zajac:  Nie...   Nie ...veď už ... 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Už to tu bolo . 
 
p. Zajac : ....Ja som teda dal.... Ja sľubujem, že to nevezmem. Navyše už tam bude ...tam 

...pán poslanec. To by bolo ... Tak som dal ý dodal, že za e)  ale samozrejme, 
písmená sa môžu ešte meniť.  Berie na vedomie vzdanie sa poslanca Zajaca  z 
funkcie predsedu komisie - píšem VUP - a  za predsedu komisie VÚP menuje  
pána poslanca ...aha .... volí  ( premením)  poslanca Ing. Vladimíra Dullu, s tým, 
že tiež by sme mali asi procedurálne aklamačne o tomto ... Čiže  dať hlasovať o 
tom, že by sme ho zvolili aklamačne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa  nehlási do diskusie. Na 

záver by som len ... ešte prepáčte, pán áno, registrujem - na záver by som 
povedala len toľko, že.... že je to naozaj dôležitá téma , parkovanie a doprava, 
ktorá nás čaká tento rok.  A     podľa mňa je to kľúčová téma nielen tohto roka 
ale celého nášho volebného obdobia. Čiže  treba venovať primeranú pozornosť. 
Takže si vážim tento krok. Tak dúfajme, že teda prospeje k riešeniu témy. A 
prosím všetkých navrhovaných predsedov komisií, pani doktorku Khuriovú  
vyjadrenia aspoň  kývnutím hlavy svoj súhlas. S opätovným zvolením. Pána 
poslanca Lenča? A pán poslanec Dulla  vyjadruje kývnutím hlavy svoj súhlas. 
Takže diskusia ukončená. Prosím návrhovú komisiu predniesť návrhu uznesenia. 
Pardon, ospravedlňujem sa ...veľmi sa ospravedlňujem . Je tu občan. Pán... 
prihlásil sa do diskusie pán Branislav Mráz. Odovzdávame mu mikrofón a vás sa 
musím spýtať, formálne, či súhlasíte s tým, aby vystúpil občan k tomuto bodu. K 
bodu Návrh pána poslanca Rosinu. 

 
Hlasovanie : Zjavná väčšina. Zjavná väčšina.  Niektorí majú aj dve ruky hore.   
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, pán Mráz, máte slovo .  
 
p. Mráz, obyvateľ MČ :  Ďakujem za slovo pani starostka. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, trošku ma prekvapilo návrh poslanca Rosinu. Je taký nečakaný. A 
každopádne ja tam vidím taký jeden nedostatok.  A by som sa rád pána 
predkladateľa spýtal, pretože v návrhu svojho uznesenia deklaruje teda, že chce 
presunúť len agendu. Ale je nechápem, prečo to robí tak zložito? Že ruší 2 
komisie a zároveň menuje 2 nové. Lebo je tam jeden nedostatok, tým pádom, vy 
musíte robiť o niekoľko úkonov viacej, voliť ... voliť členov komisie, tých nových. 
Lebo tým starým automaticky zaniká mandát. Ja som člen v dopravnej komisii, 
neposlanec. V tom materiáli tuším voľba neposlancov absentuje.  A je mi to 
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trošku ľúto, lebo pôvodne som čakal, keď teraz som videl aj rozpočet, tak tam 
napísané. K ...materiálu rokovala finančná komisia, s pozvaním všetkých členov 
komisie.... v komisii .... všetkých komisií. Ja som člen komisie. Ja som žiadnu 
pozvánku nedostal. A taktiež som sa kontaktoval s ostatnými neposlancami, a 
nedostali pozvánku. Tak mne je to ľúto,  že sme vlastné boli ...nemohli sme 
participovať na tomto rozpočte. A teraz mi to príde tak... už mám podozrenie, že 
to je  účelové,  že viacmenej v tom materiáli nejde o to zmeniť agendu, lebo to sa 
dá urobiť oveľa jednoduchšie, ale vlastne ide o to odstrániť neposlancov. Tak ja 
sa chcem spýtať vlastne pána poslanca Rosinu, pána navrhovateľa, že keď teda 
skutočne účelom jeho uznesenia je len zmena agendy, či nezmení návrh 
uznesenia, takou formou, že vlastne, že tie dve komisie sa len  premenovávajú, a 
mení sa rámcovú náplň komisii. Lebo potom sa napĺňa ten deklarovaný účel. V 
prípade, že teda sa to robí takýmto štýlom, tak skutočne je to v podstate tiché 
odvolávanie neposlancov. A neviem, pani starostka aj pán prednosta, sa často  
vyjadrujú  sú proti politickým ... zákulisným politickým dohodám,  Ja neviem, 
mne to príde dosť také zvláštne, že... že toto bolo prerokované bez vedomia 
komisii alebo ..... takto takto vsunuté do zastupiteľstva. Tak by som vás chcel 
poprosiť, teda  pána predkladateľa,  teda ako to s tým materiálom myslí? A     
ešte sa chcem opýtať, či mám možnosť aj reagovať v rámci svojho vystúpenia? 
Lebo tu je taký problém. Ďakujem.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pánovi Mrázovi. Reagovať chce pán 

prednosta Hrčka. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Ja len pre vašu informáciu, vy zase sa tvárite, 

že ste právnik. A keď občas čítam vaše príspevky niekde v médiách, tak to má 
všetko možné spoločné len to neodkladá ...... sa na právo. Takže keď ma vyzýva... 
keby ste potom aj vy niekedy, keď citujete zákony a odvolávate sa na porušenie 
zákona touto mestskou časťou, tak keby ste si tie zákony aspoň naštudovali. Lebo 
mne to tiež príde, že sa tám ani nemôžem brániť, ani sa  tomu nemôžem vyjadriť. 
Len vy prídete a tu zacitujete, že tu niekto porušuje zákon, lebo dostal odmenu. 
Pričom to nemáte naštudované. Čiže viete, skúste rovnakou mincou. Keď chcete 
od druhých, alebo ich teda vyzývate, že teda niekto sa to vyjadruje, keby  ste 
začali sám od seba, možno by to bolo naozaj lepšie. Lebo viete, pýtate odo mňa 
niečo, čo vy sám na seba neaplikujete. Tak je mi to také trochu divné . Ďakujem.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nikto sa ....pán poslanec Rosina ešte má 

faktickú pripomienku.   
 
p. Rosina : Ďakujem veľmi pekne za slovo , pani starostka. Ja osobne nemám ambíciu  

dosiahnuť stav, aby  každý pochopil môj zámer, ktorý myslím si že je úplne jasný 
a zrejmý nemám ani potrebu sa vyjadrovať k predrečníkom. Ďakujem. 

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

diskusie. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
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Návrhová komisa : Takže budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca 

Zajaca, a to v     bode  e) -  berie na vedomie vzdanie a  predsedom.... vzdanie sa 
pánom .... Nie.  Prečíta to Marcel ... 

  Tak to je ten doplňujúci návrh, ktorý ja som čítal : Berie na vedomie vzdanie sa 
dňom 31.     12. 2015 Marcela Zajaca z funkcie predsedu komisie VÚP t.j. 
výstavba , územný plánov a za f) .... dňom 1.     1. 2016 za predsedu komisie  
výstavby, územného plánu poslanca Ing. Vladimíra Dulu. To je... to je doplňujúci 
návrh. A chcem ešte pred tým dať procedurálny návrh, aby sme aj o tom 
hlasovali aklamačne. Keďže sa týka predsedu komisie.   

 
p. Čahojová, starostka MČ: Súhlasíte, aby aj s týmto ... s touto  časťou uznesenia, aby aj  

na ňu platilo komerčne hlasovanie? Prosím vyjadrite sa dvihnutím ruky. 
 
Hlasovanie : Áno, súhlasíme.  
 
Návrhová komisia : Takže budeme hlasovať za tento pozmeňujúci návrh. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže hlasujeme za pozmeňujúci návrh, ktorý dal pán 

poslanec   ...  doplňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanie (Dulla?)  pán 
poslanec Zajac . Prepáčte. Nech sa páči, hlasujte.  

 
Hlasovanie : Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz hlasujeme o návrhu ako celku. O predloženom 

návrhu. Áno.   
 
Návrhová komisia : Áno, takže v podstate iné zmeny nie sú. Hlasujeme o návrhu tak ako 

bol predložený aj s doplnkom, ktorý sme pred chvíľou schválili .  
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme.  
 
Hlasovanie : Za  21 prítomných poslancov, proti nebol nik , nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo prijaté.  
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pánov predsedov komisií, aby do februára teda 

pripravili a prebehol proces doplnenia komisie o neposlancov. Žeby ste tomu 
venovali patričnú pozornosť. Aby sme vo februári mohli zvoliť neposlancov do 
týchto komisií . Ďakujem pekne . 

 
 

Bod 2 
Rôzne 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Otváram bod Rôzne. Prihlasujem  sa do bodu Rôzne, 

Dovoľte, aby som v prvom rade poďakovala poslancom, v prvom rade ,za 
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neuveriteľne korektnú a prekvapujúco plodnú spoluprácu v tomto kalendárnom 
roku. Aby som vyjadrila... vyjadrila svoju úprimnú vďaku. Lebo nie je to situácia 
ľahká, v ktorej sme sa ocitli. Ani jednoduchá. A je to aj fyzicky aj psychicky 
náročné, toto naše postavenie tuná za vrch stolom. Ale vďaka vám sa to dá 
zvládať. Dovoľte mi, aby som sa v 2. rade poďakovala poslancom, v druhom 
rade, za presne to isté, lebo bez vás by sa nám tu ťažko sedelo. A rovnakou 
mierou sa chcem poďakovať aj milým poslancom v tretej rade. A dovoľte, aby 
som aj takto verejne pripojila svoje poďakovanie aj kolegom z miestneho úradu, 
ktorí sú tu dnes s     nami, za korektnú spoluprácu. A rovnako aj pánovi 
novinárovi... pánom novinárom, ktorí sú tu prítomní. Dovoľte mi naznak vďaky. 
A aby ste si nemysleli, že vám tu my med mažeme... mažeme medové motúzy 
popod nos, nie je to tak. Symbolicky med si od nás prijmite. Ubezpečujem vás, že 
nie je hradený z rozpočtu mestskej časti, že to máte od nás taký symbolický 
darček, aby sme boli takí sladkí ako med, v budúcom roku. A v tomto bode Rôzne 
dovoľte mi, krajšie sa neviem vyjadriť, ale želám vám všetkým, čo ste tu 
prítomní, vrátane kolegov, ktorí tu sedia so mnou, za týmto stolom, aby ste mali 
Vianoce  - kdesi som to počula - ale myslím si, že to vyjadruje absolútne  Vianoce 
- aby ste mali Vianoce so svojimi blízkymi blízkymi tiché a biele ako sneh. 
Odovzdávam slovo pánovi Rosinovi. 

 
p. Rosina: Ďakujem pekne. Ja si dovolím v mene poslancov v 3. rade a dúfam že aj v 

mene poslancov v 2. rade prijať to... to prianie a     poďakovanie, ako za 
rovnocenné, bez poradia jednotlivých rád-  to za 1. A za 2., chcel by som osobne 
poďakovať pani starostke za jej výkon. Nemám... nemám žiadnu ... žiaden med, 
ani žiadnu takúto hmotnú pozornosť, pretože nič, ničím sa jej práca nedá 
doceniť. Takže neprichádzam... prichádzam len s dobrým slovom. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kmeťko. 
 
p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ťažko sa mi reaguje, lebo ste povedali všetko to, čo 

som chcel povedať ja. Tak to poviem veľmi v     skratke. Chcel som 3 veci 
povedať. Že sa ospravedlňujem za škaredé oblečenie, lebo dneska to mal byť 
pekný oblek. Je dôležitá vec. 2. vec, veľmi pozitívna, na chválu mestského úradu, 
po dvadsiatich rokoch. 1. raz chodil traktorík a čistil školské námestie pred ZŠ 
Alexandra Dubčeka, tam, ten basketbalový flek. 1. raz, čo som videl, že bol 
čistený. Takže veľká chvála a     za. Tretie... 

. 
p. Čahojová, starostka MČ: Mal logo? 
 
p. Kmeťko: Nevidel som, ale videl som... nechcel som povedať, že je ružový alebo 

oranžový. Teda asi hej, tak. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: To nerobí hlavné mesto. 
 
p. Kmeťko: Nie. To bol náš. To bol náš. Pekne kefa a veľká nádoba vzadu. Takže 
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perfektne to vyčistila. Áno. A za tretie som chcel popriať všetkým požehnané 
Vianoce, poďakovať za prácu, ktorú sme spoločne urobili. Ja, ako nováčik, som 
všeličo počul, všeličo som čakal, ale takú spoluprácu obidvoch klubov a všetkých 
nás tu zainteresovaných, je myslím, že jedny z málo asi čo sme v     Bratislave, ak 
nie na Slovensku. A ako prejav vďaky mi dovoľte vybozkávať pani starostku. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Potom, prosím ťa. 
 
p. Rosina: Poďakuj sa hneď aj vicestarostovi. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč má slovo. 
 
p. Lenč: Ďakujem za slovo aj ja takto.. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ešte prv než začneš, Peter, povedz, toto sa tu stávalo bežne? 

Ty si tu tak... dlhšie. 
 
p. Lenč: Mne, ako zástupcovi jediného opozičného klubu na pôde tohto zastupiteľstva sa 

tiež prichodí poďakovať pani starostke a     vedeniu, aj kolegom toho 2. 
poslaneckého klubu, za spoluprácu, za korektné vzťahy. Ja sa tomu osobne veľmi 
teším. A dúfam teda, že to bude pokračovať ďalej. Chcel by som teda všetkým 
zapriať radostné pokojné a požehnané Vianoce a veľa zdravia všetkého dobrého 
do nového roku. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Toto bolo 

neuveriteľne. Bod Rôzne sme neplánovali, asi nikto z     nás. Ja vám želám, 
naozaj, oddýchnite si, zažite krásne sviatky v kruhu svojich najbližších, majte sa 
radi, majme sa radi. Budúci rok bude veľmi ťažký. Čakajú nás zložité situácie, 
tak dúfajme, že aj na konci budúceho roka, v     decembri, sa budeme mať takto 
radi. Ale uvidíme. Takže pekné sviatky, pekné dovolenky, veľa šťastia. Ďakujem 
vám za aktívnu účasť a dovidenia.  

 
 
 
                               v. r.                                                                             v. r. 
         ・..............................................                                      ・........................................ 
                         Ján Hrčka                                                                    Dana Čahojová 
                          prednosta                                                                       starostka 
 
 
                                                                                   v. r 
Overovatelia: RNDr. Jaromír Šíbl           …………………………………………. 
 
                                                                                   v. r.  
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                      Mgr. Marcel Zajac            ………………………………………….   


