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Úvod

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Z  poverenia  pani  starostky  otváram  11.
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v 7.
volebnom období. Vítam vás, panie poslankyne a páni poslanci, vítam aj vedúcich
zamestnancov úradu,  zástupcov médií,  aj  prítomných občanov,   ak sa takí  tu
nachádzajú.  Podľa  počtu  podpísaných  poslancov  na  prezenčné  listiny
konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné a môžeme pristúpiť
k rokovaniu. Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnili títo poslanci: pani
poslankyňa  Nagyová  -  Džerengová,  pán  poslanec  Horecký.  Má  niekto  z  vás
prosíme ešte informáciu o neprítomnosti a ospravedlnení niektorého z kolegov
poslancov?  Nevidím...  nevidím taký  fakt  .   Alebo  máte informáciu  o tom,  že
niekto príde neskôr? Nech sa páči. Pán Martinický. Ďakujem pekne. Pristúpime
teraz k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  Áno...  tak isto
ospravedlňujeme z  čiastočne...  z  rokovania  pána  poslanca  Dullu,  ktorý  je  na
rokovaní pracovnej skupiny na magistráte a pána poslanca Rosinu. 
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Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Pristúpime  teraz  k  schváleniu  poslancov,
overovateľov  zápisnice.  Navrhujem,  aby  overovateľmi  zápisnice  boli:  pani
poslankyňa  Záhradníková  a  pani  poslankyňa  Zemanová.  Budeme  hlasovať  o
overovateľoch zápisnice. Tak vás poprosím, prezentujete sa a hlasujte.

Hlasovanie  :  Ďakujem  pekne.  Za  bolo  18  poslancov,  1  sa  zdržal  proti  nebol  nik.
Overovateľov zápisnice sme schválili.

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime teraz k schváleniu návrhovej komisie.
Poprosím návrhy z poslaneckých klubov, aby predložili  svoje návrhy.  Nech sa
páči, pán poslanec Zajac.

p. Zajac : Poslanecký klub navrhuje - a miesta už zaujali - tradične veľmi dobre túto
funkciu vykonávajúci poslanci Zajac a Volková.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Niet nad ... niet nad sebakritiku.
Nech sa páči, kolegovia z druhého  poslaneckého klubu. Opäť pán predseda, pán
Lenč ,  silné zloženie návrhovej komisie. Poprosím vás, ak nie sú iné návrhy, aby
sme hlasovali  o  návrhu na členov návrhovej komisie pánov poslancov Zajaca,
Lenča a pani poslankyňu Volkovú. Nech sa páči, hlasujme.

Hlasovanie :  Ďakujem. Za hlasovalo 19, proti nikto, zdržal sa 1. Návrhovú komisiu sme
zvolili. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali
svoje miesta. Pre návrhovú komisiou pripomínam všeobecne známu zásadu, že
návrhy  uznesení  prosíme  predkladať  návrhovej  komisii  výlučne  písomne.
Predseda  návrhovej  komisie  prednesie  po  prerokovaní  príslušného  budú  a
uzatvorení  diskusie  k  nemu  návrh  uznesenia  v  takom  znení,  v   akom  bolo
predložené navrhovateľom.
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Bod 003
Program rokovania – Zaradenie do programu:

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
pristúpime  teraz  k  schváleniu  programu  dnešného  zasadnutia.  Program
zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Dovolím si v rámci autoremedúry navrhnúť
ako  bod  2A prerokovanie  materiálu  s  názvom  Zámer spracovania  programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves.  Keďže tento materiál prešiel  rokovaním miestnej  rady,  nie je  potrebné o
ňom  osobitne  hlasovať,  o  jeho  zaradení  do  programu.  Takže  bude  súčasťou
hlasovania o programe ako celku. Pýtam sa vás, ostatných, či máte nejaké návrhy
na doplnenie alebo zmenu programu? Pán prednosta,  nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel navrhnúť nultý
bod   -  pôvodne  -  je  to  Informácia  o  podaní  podnetu  prešetrenia  porušenia
ústavného zákona. Je to informácia kvôli tomu, že v tomto sa dá začať konať,
keď je podnet doručený zastupiteľstvu. Tak využívam túto možnosť možnosť a
keďže som podávateľom podnetu,  tak rád by som v krátkej informácií potom
vysvetlil, že čo podávam,  prečo podávam, a aby sa teda , keď to zastupiteľstvo
zoberie na vedomie... Pôvodne som si myslel, že musí prijať uznesenia, ale potom
som si lepšie pozrel,  že stačí,  že je to doručené, tak, aby mohlo sa k tejto veci
začať konať, tak bude stačiť keď príjme ... zoberie na vedomie informáciu - a by
som to mohol teda ....Preto žiadam aj o bod 0 . Je to formálna vec, tento program
je o referende, takže len by som to rýchlo chcel nejakým spôsobom teda vysvetliť
a nezdržiavať s tým. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne, pán prednosta.  Váš návrh je
potrebné, aby  si ho osvojil niektorý z poslancov.  A pán poslanec Zajac .

p. Zajac : Takže ja by som si osvojil tento návrh. A tiež by som bol rád keby sme ho mali
ako bod 0, jednak preto, že toto je  hlavne o referende, a mali by sme sa potom
viac venovať tomu.  Ale na 2. strane, pretože máme tú vzácnu príležitosť opäť po
niekoľkých zastupiteľstvách mať tu prítomnú pani, ktorej sa vlastne tento návrh
týka, pani poslankyňu Hanulíkovú. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Prosím ďalšie návrhy na zmenu
a  doplnenie  programu.  Ak  nie  sú,  tak  poprosím  návrhovú  komisiu,  aby  -
procedurálna  otázka  -  bolo  tu   jedno  osvojenie  si,  tak,  že  budeme  hlasovať
osobitne o tomto návrhu. Pán prednosta, ide o návrh v bode 0 - bude Informácia
o  podaní  podnetu  na  prešetrenie  porušenia  ústavného  zákona  č. 357  z  roku
2004 Zb. zákonov, ak to teda hovorím správne. Áno. To je to, čo si pán poslanec
Zajac osvojil.  Dám o tomto bode osobitne hlasovať. Prosím hlasujte.

Hlasovanie : Ďakujem. Za bolo 20 poslancov, proti nikto,  zdržal sa 1.  Tento bod sme
zaradili do návrhu programu.
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Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Teraz pristúpime  k schváleniu programu ako
celku. Nech sa páči. Prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:   Ďakujem  pekne.  Za  hlasovalo  17  poslancov,  proti  nik,  zdržal  sa  1.
Konštatujem,  že  sme  návrh  programu  rokovania  miestneho  zastupiteľstva
schválili.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dovoľte mi, len pre vysvetlenie, z akého dôvodu
vediem zastupiteľstvo,  keď  po  mojej  pravici  sedí  pani  starostka.  Tak  je to  z
dôvodu jej zdravotnej hlasových indispozície. Aby sa mohla vyjadriť potom ďalej
v rozprave, tak potrebujeme pošetriť jej hlasivky.

Bod 0
Informácia o podaní podnetu na prešetrenie porušenia ústavného zákona

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Takže to len pre vysvetlenie. Sme v bode 0 - A to
je  Informácia o podaní podnetu. Nech sa páči, pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ :  Ďakujem pekne za slovo. V rámci svojej činnosti, ako
prednostu miestneho úradu, som pri preverovaní rôznych skutočnosti narazil na
rôzne  nezrovnalosti.  Tieto  sa  týkali  zhodou  okolností  bývalej  pani  starostky,
súčasnej poslankyne Ivety Hanulíkovej. Keďže som nevedel ani zo svojej pozície,
ani na základe zamestnancov úradu dospieť k podkladom,  tak tomu...  teda k
takým podkladom, ktoré by vyvrátili, alebo teda nejakým spôsobom sedeli, tak
som podal podnet na prešetrenie porušenia ústavného zákona, pretože s z tých
skutočností,  ktoré  som  zistil,  mám  vážne  podozrenie,  že  došlo  k  porušeniu
ústavného zákona. Dostali ste - ak si to nedostali, tak vám ešte potom dodatočne
doložím - sú to 4 podnety, ktoré som podal. 1. sa týka toho, že dňa 23. 10. 2013
spoločnosť  AMPER  PH,  v  ktorej  v  tom  čase  bola  spoločníčka  bývala  pani
starostka, a ktorej spoločníkom je aj jej manžel, bezplatne využívali Karloveské
centrum  kultúry  na  Molecovej  ulici  za  účelom  konania  10.  výročia  firmy
AmperPH.   Nikde  som  nenašiel  zmluvu,  nenašiel  som žiadnu  platbu,  ani  od
AmperPH, ani od pani Hanulíkovej, ani od pána Hanulíka. Vzhľadom k tomu, že
ústavný  zákon  prikazuje,  že  verejný  funkcionár je  povinný  pri  výkone  svoje
funkcie  presadzovať  verejný  záujem  a  nesmie  uprednostniť  osobný  pred
verejným, a tak isto je napísané, že verejný funkcionár sa musí pri výkone svoje
funkcie  zdržať  všetkého,  čo  môže  byť  v  rozpore  a  využívať  svoju  funkciu  a
právomoci z nej vyplývajúce v prospech tak, aby z nich získal výhody vo svoj
prospech,  v  prospech  jemu blízkych,  od  ...jemu  blízkym  osobám  alebo  iným
fyzickým a právnickým osobám. Mám za to, že ak Karloveské centrum kultúry a
bolo využívané týmto spôsobom, bezodplatne, tak pani Hanulíková naplnila čl. 4
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ústavného zákona tým, že zvýhodnila sebe, svoju firmu, pretože v zásade všetci
ostatní  tam  platili  zväčša  komerčné  nájomné,  ktoré  sa  pohybovalo  okolo
100 EUR na ... 50 EUR na hodinu. Čiže pri viachodinovom použití to bolo sto a
viac EUR. Vzhľadom k tomu, že neexistuje teda žiadny relevantný doklad, že
by... že by táto spoločnosť alebo ona, ako fyzická osoba zaplatili za toto, tak to je
jedno porušenie. 2. porušenie sa týka opätovne spoločnosti AmperPH,  ktoré si v
Karloveskom centre  kultúry  dňa 19. 3.  2014 uskutočňovalo školenie.  Rovnako
som nenašiel,  a ani nikto na úrade ... sa  nepodarilo nájsť zmluvu uzavretú so
spoločnosťou AmperPH alebo akúkoľvek úhradu od  spoločnostiam AmperPH
pani Hanulíkovej alebo pána Hanulíka za prenájom tejto miestnosti. Po tretie, 3.
podnet sa týka toho, že - zhodou okolností sa mi dostali pri rôznych kontrolách
do ruky  mail,  podľa ktorého  pani  Hanulíková bola  obdarovaná spoločnosťou
ISPA  pri volebnej kampani, ktorá jej hradila tlačenie billboardov. Toto bohužiaľ
neviem  nijak  inak  preveriť,  ale  tie  podklady,  ktoré  vychádzajú  z  mailovej
komunikácie  svedčia  o  tom,  že  teda mala  to  bezodplatne.  A podľa ústavného
zákona čl. 4  - verejný funkcionár nesmie žiadať, prijímať, dary, navádzať na
poskytovanie alebo získavať iné výhody v súvislosti  s  výkonom verejnej svoje
funkcie.  To  sa  nevzťahuje  na  dary  poskytnuté  zvyčajne  pri  výkone  verejnej
funkcie,  alebo  dary  poskytnuté  na  základe  zákona.  Myslím  si,  že  toto  není
štandardný dar, ani na základe zákona. To je 3. podnet.  4. podnet sa týka toho, že
pri ďalších kontrolách bolo zistené, že pani bývalá starostka vykonávala, podľa
môjho názoru, podnikateľskú činnosť počas pôsobenia vo svojej funkcií. Týkala
sa  to  toho,  že  vykonávala  rôzne  činnosti,  ako  napr.  chodila  na  obchodné
rokovania za... za spoločnosť AmperPH, pričom vykazovala, že je - dochádzkou -
v mestskej časti. Tak isto napr. vykonávala úhrady, komunikovala s dodávateľmi
a vysvetľovala sporné neuhradené faktúry a pod.  Zase samozrejme na základe
písomných podkladov, ktoré mám, mi z toho vychádza, že takto konala. Možno
nám, vzhľadom k tomu, že tu je prítomná,  vysvetlí ako tieto 3 veci sú...teda štyri
veci - sú. Takže, len z hľadiska tohto, som vám teda podal podnety,  a zdôvodnil,
že na základe čoho. Netlačil som všetky tie veci, samozrejme, dám ich k dispozícii.
Tým,  keď zoberiete  túto vec na vedomie, ako zastupiteľstvo, začne sa konanie. V
rámci  konania  môžete  žiadať,  lebo  ja nemám právo  žiadať  pani  starostku  o
vysvetlenie, ani - teda-  bývalú starostku o vysvetlenie. Orgán na to zriadený bude
mať tú možnosť. Myslím si, že aj teraz má možnosť to vysvetliť.  Možno došlo
niekde   ku  chybe,   len  teraz  hovorím,  aj  pri  maximálnej  snahe,  ktorú  som
vyvinul, sa mi  sa mi nepodarilo nič ďalšie získať. Teda  ďalšie informácie. To je
všetko z mojej strany. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne pán prednosta. Nech sa páči,
otváram k tejto informácii diskusiu. Pán Zajac. 

p.  Zajac : No teda ja by som iba chcel poprosiť,  pani bývalá starostka,  vzhľadom k
tomu, jak ste nás tu trápila  tie 4 roky predchádzajúce, že či by ste nám vedeli  k
tomuto zaujať stanovisko?  
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. S technickou, faktickou poznámkou
pán poslanec Rosina. 

p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Keďže kolega Zajac použil množné číslo, myslel
tým zrejme celý poslanecký zbor. Takže ja  neočakávam od pani Hanulíkovej, že
nám niečo odpovie. Teda nepožadujem to od nej. Nechávam to na ňu samu. Nech
sa odhodlá alebo neodhodlá, ale dovolím si využiť túto vzácnu príležitosť, že tu je
prítomná, aby som opätovné ju požiadal, aby - aj vzhľadom aj dnes  prednesené
skutočnosti zvážila svoje zotrvanie v tomto poslaneckom zbore a doporučujeme
jej, aby sa vzdala poslaneckého mandátu. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Nech  sa  páči.  Nevidím  nikoho  ďalej
prihláseného. Pán poslanec Kmeťko.

p. Kmeťko :  Ďakujem pekne za slovom. Ani neviem, z ktorej strany mám začať niečo
hovoriť.  Lebo  to,  čo  tu  je  napísané,  keď  je  len  polovica  pravdy,  tak  je  to
katastrofa  a výsmech toho, čo tu bolo tvrdené o pani Hanulíkovej. Pred rokom
na MDŽ ... MDŽ ju pán predseda vlády vytiahol ako vzor ženy, pracovitej ženy,
vzor ženy - starostky, čo všetko obetuje pre prácu pre Karlovu Ves atď. atď. Tak
neviem, či v tejto pracovitosti pán predseda vlády bol si vedomý toho, že pani
starostka si dokázala urobiť z mestského zastupiteľstva alebo pardon - respektíve
z mestského úradu ďalšiu svoju firmu, ktorá mohla .... mohla nazvať nejakým
inakším  spôsobom,  ale  je  to  absolútna  katastrofa.  A  je  teda  hanba  tejto
spoločnosti, že takúto ženu vyťahujú na piedestál vzoru a dokonalosti. Ďakujem
pekne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Ďakujem.  Nech  sa  páči,  pani  poslankyňa
Hanulíková.

p. Hanulíková : Pán prednosta vo svojej predreči uviedol, že - ako sme mohli čítať-  tak
asi všetci ste čítali, iba ja jediná nie, čiže všetci ste to dostali a ja jediná som to
nedostala. Takže neviem sa k tomuto vyjadriť. Pretože nič tu nemám na stole, nič
mi nebolo poslané, takže asi pravdepodobne ste sa všetci pripravili, ako - teraz
túto niečo dáte. Takže ja sa teraz k tomu teraz vyjadrovať nebudem. Dávate to
niekde jako  trestnú záležitosť, tak určite sa k tomu potom budem vyjadrovať. K
pánovi Kmeťkovi, keď som bola na MDŽ vyzvaná, bola som tam  ako okresná
predsedníčka strany Smer - SD a nebola som tam vôbec ako nejaká vynikajúca
žena. To iba - aby ste - neviem, či ste tam boli , tak ak ste  tam boli , asi ste nejako
zle prepočuli túto informáciu. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. Pán poslanec Zajac. 

p.  Zajac: No, ja nechcem tu teraz rozvíjať túto diskusiu. Lebo naozaj sme tu hlavne
kvôli referendu, ale chcem povedať, že teda dávam - lebo jedna vec je , že po
prečítaní vyjadrí sa komu sa má vyjadriť. Tak určite. Ja teda aj ako poslanec
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žiadam interpeláciu, teraz to spisujem aby na tieto veci odpovedala poslancom na
zastupiteľstve. Lebo my sme tu v minulosti - ja som nepovedal zbytočne, že... že
to  ....trošku  aj  narážam  na  to,  ako  sme  tu  fungovali  v  tých  ...  v   tom
predchádzajúcom volebnom období.   A sme  tu asi  -  ja  myslím že  14-ti  alebo
možno pätnásti, ktorí sme tu boli aj vtedy a narážam naozaj na to, že my sme tu
boli svedkami pohonu na ľudí, na fyzické osoby. Ja osobne - niekoľkokrát ste na
mňa kričala, aký som luhár, „nehovorič“ pravdy a podobné veci . A fabulátor... a
ja ... Mne je to strašne ľúto, lebo ja som sa k takej diskusii s vami nikdy neznížil.
A  ..a  vy  ste  tu  teda  naozaj  vykrikovali,  čokoľvek   a  kedykoľvek,  a  nie  raz,
opakovane,  a preto sa ma tieto veci dotýkajú. Preto, lebo ak na mňa vykrikoval
niekto, kto v tom čase vykonával verejnú službu tak, že si riešil svoj prospech
alebo svoj  rodinný biznis,  tak ja sa na to pozerám úplne inak.  Kto potom ...
potom ste mohli  na mňa vykrikovať,  keď ste to  robili  takto každý deň aj 10
minút preto,  lebo by mi to vôbec od vás nevadilo. Keď takýto niečím ... s takýmto
pozadím ste vy na mňa vykrikovala,  jaký  ja  som luhár,  a  jako ....  jako ja si
vymýšľam, a robím si veci ako chcem , a politikár , a podobné nezmysly. Takže
toto vôbec není náhodne, prečo sa na to pýtam práve ja. To je veľmi jasné, to nie
je ... nie tajomstvo, ako sme sa tu už pýtali minule zastupiteľstvo. Takže ja, keď
som  bol  veľmi  rád  keby  sme  celé  zastupiteľstvo,  keďže  tieto  naše  veci  boli
prezentované pred celým zastupiteľstvom, vypočuli názor na to, či ste to robila, z
čoho ste písomne upodozrievaná alebo nie?! A vysvetlenie nejaké aspoň ...aspoň
trochu! 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. Pán poslanec Rosina. 

p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že to je už zbytočné. ale dávam návrh na
ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Je to procedurálny návrh, o ktorom budeme
hlasovať, keď nie je nikto ďalší prihlásený. Takže myslím....

p. Rosina : Tak to sťahujem, ten návrh .... 

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ :  ...nie je potrebné o tom hlasovať. Končím...
končím  diskusiu  k  tomuto  bodu  programu.  A  poprosím  návrhovú  komisiu.
...Marcel niečo píše...

Návrhová komisia . ...Čiže toto len berieme na vedomie ... predložený materiál berieme
na vedomie. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ :   Bolo to  zaradené  ako  Informácia o  podaní
podnetu, viac-menej ústna, takže treba zobrať na vedomie Informáciu o podaní
podnetu.  Takže  poprosím,  návrhová  komisia,  aby  ste  predložili  formuláciu
uznesenia, o ktorom budeme hlasovať.
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Návrhová komisia :  Čiže dávame  hlasovať, že berieme na vedomie informáciu podanú
prednostom,  ako  ...  Informácia  o  podaní  podnetu  na  prešetrenie  ....porušenia
ústavného zákona. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem ideme hlasovať. Nech sa páči.

Hlasovanie : Ďakujem. Za bolo 20 poslancov proti nik, zdržali sa dvaja. Ďakujem.

Bod 1
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  o

miestnom referende.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ :   Pristúpime  k  bodu  číslo  1  a  tým je návrh
všeobecne  záväzného  nariadenia  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  o
miestnom referende. Predkladateľom je pani  starostka. Ale ak súhlasí,  tak by
som v krátkosti uviedol tento materiál. Všeobecne záväzné nariadenie je, by som
povedal,  že  vykonávacím  najmä  procesným  predpisom,  ktorým  nám
zákonodarca  umožňuje  pri...   regulovať,  upraviť  postup,  podrobnejší  postup
vykonania miestneho referenda v podmienkach mestskej  časti.  Toto všeobecne
záväzné nariadenie bolo spracované na základe jednak tých zákonných zmocnení
ktoré,  ktoré  ...  z  legislatívy  máme,  aj  jednak s  prihliadnutím na  prax,  akým
spôsobom je upravené konanie  tzv.  štátneho  referenda.  Samozrejme,  zákon  o
referende, štátnom, nie je pre nás záväzný. Hovoríme o miestnom referende. Ale
niektoré pravidlá, princípy sme do návrhu aplikovali z dôvodu ustálenej, by som
povedal  aplikačnej  praxe.  Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti  o
organizácií   miestneho  referenda,  bolo  v  riadnej  zákonnej  lehote  zverejnené,
podľa príslušných ustanovení zákona a prešlo aj rokovaním komisií a miestnej
rady. Takže otváram k tomuto návrhu diskusiu. Nevidím nikoho prihláseného,
takže ukončujem diskusiu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti o organizácii miestneho referenda a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia : Dobre, tak ja predtým ako prečítam návrh uznesenia, keďže som sa
tu zabával chvíľu, ešte k tomu predchádzajúcemu bodu, tak chcem poďakovať
za  to  v  akej  podobe  bol  materiál  pripravený.  Preto,  lebo  naozaj  sme,  ani  v
komisiách,  nejakú  vážnu  diskusiu  k  nemu  nezaznamenali,  čo  je  najlepší
najlepším dôkazom toho, že materiál bol ... bol pripravený dobre. Takže chcem
pochváliť tých ľudí, ktorí v úrade ho pripravovali , že skutočne bol .... Ja teda
ako môžem povedať za celý klub, sme boli s ním výrazne... výsostne spokojní. A
teraz  návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava
Karlova  Ves  o  organizácii  miestneho  referenda  s  účinnosťou  od  15.  februára
2016. 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Číslo bude doplnené. Nech sa páči, hlasujeme.
Na prijatie za potrebujeme príslušnú kvalifikovanú väčšinu.

Hlasovanie : Za bolo 21 poslancov, proti nik, zdržal sa 1. Konštatujem, že sme všeobecne
záväzné nariadenie schválili.

Bod 2
Návrh na vyhlásenie miestneho referenda.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem. Pristúpime teraz k bodu číslo 2, a to je
samotný  návrh  na  vyhlásenie  miestneho  referenda  na  území  Mestskej  časti
Bratislava  -  Karlova  Ves.  Predkladateľom  návrhu  je  pani  starostka  a
odovzdávam jej slovo.

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, teda vážené dámy
vážení páni,  sa veľmi ospravedlňujem za svoju indispozíciu, hlasovú.  Nemala by
som tu dnes vôbec byť, ale keďže som predkladateľom väčšiny týchto materiálov,
považujem za svoju povinnosť, aby som tu s vami bola. Navyše to považujem za
veľmi  dôležitú  udalosť  a  významný  ...  významné  pojednávanie,  naše,  alebo
významné pojednávanie, ktoré môže mať veľký význam pre komunálnu politiku
nielen v Karlovej Vsi ale možno môže byť aj precedensom pre celú Bratislavu.
Takže ďakujem za slovo pánovi vicestarostovi a poviem len zopár najnutnejších
slov,  ktoré  považujem  za  potrebné   vysloviť.  Inštitút  referenda,  o  ňom  sa  v
posladenom v čase veľmi veľa hovorí. Všetci ho iste považujeme za významný,
ale  v  skutočnosti,   v  praxi,   najmä  na  komunálnej  úrovni  máme  minimálne
poznatky  alebo  minimálnu prax.  Využíva  sa,   možno  povedať len  vtedy,  keď
naozaj  zo  zákonných  dôvod  je  nariadené,  tzn.  tzv.  inštitút  obligatórneho
referenda.  My,  teda  na  môj  návrh,  vám  ponúkam  možnosť,  môj  návrh  vám
ponúka  možnosť  využiť  inštitút  fakultatívneho  referenda.   To  znamená  ,
referenda možného, nie povinného. Vo všeobecnosti platí známe, že gram praxe
váži omnoho viac , ako  tony teoretických znalostí.  Ja vám ponukám vyskúšať si
túto prax - alebo takto -  overiť si   prax referenda  na komunálnej úrovni. A dať
možnosť  obyvateľom  Karlovej  Vsi,  medzi  ktorých  patríme  aj  my,  a  ktorých
skúsenosť mnohí zdieľame, že občan, volič,  ma mnohokrát skúsenosť, že jeho
názor a hlas je dôležitý iba v deň, keď je od neho potrebné, alebo žiadané, aby do
nejakej...  do  urny  hodil  nejaký  lístoček.  Medzitým  sa  o  jeho  názor  nikto
nezaujíma.  Ja  vám ponúkam možnosť,  v  deň  parlamentných  volieb,  aby  sme
položili  našim obyvateľom  otázky  -  alebo  otázku,  o  ktorej  si  ...  na  ktorej  sa
dohodneme, že je pre nás dôležitá , a že by nás názor našich voličov  zaujímal v
tejto dôležitej veci, získať takouto formou. Ja viem, že ste všetci veľmi dôkladne
zvažovali všetky možnosti,  ktoré nám tento inštitút poskytuje.  Všetky variácie,
možno aj všetky úskalia a riziká, ktoré môže priniesť tento krok. A viem, že za
ten čas.  čo o tom uvažujete, ste ... už poznáte,  svoje zákonné možnosti využitia
inštitútu referenda, a poznáte aj svoje možnosti kladenia otázok a ich dôležitosť.
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Zároveň ste spoznali aj obmedzenia, ktoré vám zo zákona vyplývajú , aké otázky
položiť  nemôžeme  ...  alebo  nemôžete.  Pretože  viem,  že  sa  v  týchto  vážnych
veciach rozhodujete zodpovedne a uvážlivo,  vám s dôverou ...  teda s dôverou
otváram  túto  diskusiu  a  som  vám  vďačná  za  vaše  zodpovedné  a  uvážlivé
rozhodovanie. A veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste týmto otázkam venovali
pozornosť,  akú ste im venovali.  Verím,  vo vaše múdre rozhodovanie,  ak bude
potrebné, zapojím sa ešte do diskusie. Ale, vám veľmi pekne ďakujem za slovo, a
v tejto chvíli už odovzdávam slovo pánovi vicestarostovi . Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne pani starostka. Ja by som ešte
doplnil  niekoľko  informácií  k  tej   procesnej  stránke  vyhlásenie  referenda.
Súčasťou  vyhlásenia  referenda  je  samozrejme  to  najpodstatnejšie,  a  to  je
schválenia  referendových  otázok,  alebo  referendovej  otázky.   A tak  ako  bolo
povedané, obdržali ste v návrhu 4 návrhy otázok. Myslím, že pani starostka ešte v
rámci autoremedúry vás bude informovať o jednej zmene v rámci navrhnutých
otázok. Ďalej je potrebné, aby sme zriadili miestnu referendovú komisiu, určili
jej   členov  a   náhradníkov.  Tak  isto  aby  sme  rozhodli  o  tom,  že  okrskové
referendové  komisie  budú  mať  svojich  zapisovateľ,  pre  urýchlenie  toho
administratívneho...  -nej  organizácie  samotného  referenda.  No  a  samozrejme
súčasťou  tohto  komplexného  návrhu  sú  tie  podstatné  náležitosti,  ktoré
predpokladá jednak zákon,   jednak všeobecne  záväzné  nariadenie,  ktoré  sme
pred  chvíľou  prijali,  kde  je  najpodstatnejšie,  že  ten  návrh  na  konanie....deň
konania referenda je stanovený na 5. 3. 2016, tzn. súbežne s voľbami do Národnej
rady  Slovenskej  republiky.  A tak isto  v  našom návrhu uznesení  je  stanovenie
procesných lehôt na kreovanie okrskov, volebných, určenie volebných miestností
na zasadnutie miestnej  komisie,  nominovania - delegovanie členov okrskových
komisií, ako aj na prvé zasadnutie okrskových komisií tak, aby sa stihlo riadnym
spôsobom, v súlade so zákonom, referendum pripraviť. Spoliehame sa z hľadiska
určitej procesnej ergonómie, a preto je aj ten návrh k tomu smerovaný, aby sa
využil  práve ten deň konania volieb do Národnej  rady, aby súbežne prebehlo
miestne  referendum.  Lebo  sa  nám  to  javí  aj  z  hľadiska  hospodárnosti  ako
efektívne, aj z hľadiska občanov, ktorí tak budú mať možnosť využiť nielen svoje
právo voľby do Národnej rady, ale aj vyjadriť sa k dôležitým miestnym otázkam.
Takže  toľko  k  procesnej  stránke.  Poprosil  by  som  teraz  pani  starostku,  aby
prejavila svoju vôľu, ako predkladateľ, v rámci autoremedúry, a potom otvorím
diskusiu.

p.  Čahojová,  starostka  MČ  :   Áno,  navrhujem  stiahnuť  otázky  číslo  1,   a  pán
vicestarosta vám vysvetlí dôvod.  Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ :  Ďakujem  pekne.  V  zásade  sme  pristúpili  k
tomuto návrhu na vypustenie navrhovanej otázky číslo 1 - je to otázka, ktorá sa
týka hodnotenia, alebo stanoviska občanov, k súčasnému systému parkovania. Z
viacerých takých praktických dôvodov sa domnievame,  že položenie len tej  2.
otázky,  ktorá  smeruje  ....  k  vyjadreniu  občanov,  či  súhlasia...  súhlasia  so
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zavedením  rezidenčného  parkovania.  Tak  vlastne  odpoveďou  na  túto  otázku
vieme z toho získať aj pravdepodobne stanovisko k tej pôvodnej 1. otázke. A tak
isto väzba medzi 1. a 2. otázkou aby nevyvolala nežiadúcu podmienenosť. Takže
by sme z toho návrhu vypustili  otázku číslo 1.  Pričom by si - áno- v zásade ...
teoreticky by mohla nastať situácia,  by si  mohli výsledky referenda v 1. a 2.
otázke  odporovať.  Takže  pristúpime  len  teda  k  odsúhlaseniu  otázky  o
rezidenčnom parkovaní.  Chcem vám ešte povedať, že sme sa v rámci miestnej
rady dohodli, vzhľadom na to, že každá z tých otázok navrhnutých sa týka úplne
inej oblasti pôsobenia života,  .... pôsobenia samosprávy a života obyvateľov, že je
korektné,  aby mali  možnosť poslanci  sa hlasovaním vyjadriť  o každej  otázke
osobitne  a  potom  následne  o  návrhu  uznesenia  ako  celku,  s  tými  všetkými
procesnými záležitosťami o ktorých som hovoril. Takže ďakujem pekne, z našej
strany  a  teraz  vás...  teraz  otváram diskusiu.  Samozrejme.  Nech  sa  páči.  Pán
poslanec Zajac, technická, 

p. Zajac : Ja teda skôr ako sa rozprúdi diskusia, nejaká, tak by som chcel tu technickú
vec navrhnúť,  a  to je návrh vlastne poslaneckého klubu Naša Bratislava,  na
zastúpenie,  teda  doplnenie  tej  tajničky,  čiže  mien  za  členov  do  tej  volebnej
komisie ... referendovej komisie a náhradníkov. Takže po dohode, aj s klubom
druhým sme došli k takémuto.... takémuto, takýmto počtom. Za členov by náš
klub.  Naša Bratislava navrhol  štyroch členov do komisie:  pána Tomáša Volka
.../Volku?... Volka/ , pani Hanku Zemanovú, pani Líviu Poláchovú,  a dúfam, že to
nepomýlim, pani Zuzanu Bendíkovú.  Ako náhradníkov by náš poslanecký klub
menoval trhoch členov: pána Jaromíra Šíbla, pána Juraja Kmeťka ... Kmeťku ,
(Volku ... Kmeťku) , pána  Jána Labudu . 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Technickú ešte pani poslankyňa
Zemanová.  ...Anna?- Hana? ... Anna. Tak, ako máme úradne. Áno, ja to potom
prečítam. Ďakujem. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč :  Ďakujem, ja by som chcel za Pravicový klub nominovať ako člena tej komisie
pani Martinu Magátovú, a ako náhradníka Ing. Petra Magáta,   jej zákonitého
manžela. Keď už mám slovo, tak si ho chvíľku ponechám. Ja sa ospravedlňujem,
že sa teraz na to pýtam,  mohol som sa spýtať na miestnej rade ale nenapadli mi
to. Chcem sa pýtať na náklady, ktoré s týmto referendom vzniknú. Či máme v
rozpočte,  či  netreba  meniť rozpočet? A asi  by bolo  teda seriózne povedať  aj
občanom, že čo to bude stáť. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne.  Pán  poslanec  Martinický  s
technickou. 

p.  Martinický : Ďakujem. Ja by som chcel spýtať k tej 4.  otázke. Viem, že sa o tom
trochu  hovorilo,  ale,  jako  nespomínam  si  ako  konečnú  odpoveď,  v  rámci
internetovej diskusie,  že či je, alebo budú mať občania, ktorí sa o tej 4. otázke
budú rozhodovať, nejaké primerané vysvetlenie, pochopenie, že sa im tá zábavná
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pyrotechnika  zakáže  úplne,  stabilne,  vždy,  alebo  či  to  je...  či  tie...  že  existuje
nejaká  výnimka  na  Silvestra  atď.  Čiže  to  je  jedna  otázka.  A 2.  vec,  potom,
vzhľadom na to, že ... že je to súbežne s voľbami, či to potom prebehne tak, že vo
volebnej komisii ... teda v miestnosti, kde je volebná komisia, alebo proste tak,
ešte bude ďalšia sedieť? Alebo či to budú tí istí ľudia, ktorí budú len rozdávať
viacej tých hárkov? Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Pokúsim sa odpovedať na tieto
otázky  pánovi  poslancovi  Martinickému.  Nie  je  možné,  samozrejme,  aby  sa
vykonalo  súbežne  referendum  a  voľby  do  Národnej  rady  spôsobom,  že  by  v
rámci  jednej  okrskovej  komisie  občanom obdržal  volebné  lístky  do Národnej
rady a súbežne aj do miestneho referenda.  Je potrebné,  aby boli  oddelené. Aj
komisia  a  tým  pádom  aj  priestorovo  tie  volebné  miestnosti  pre  voľby  do
Národnej rady a  pre miestne referendum. Ale samozrejme, tá infraštruktúra a
celá ta  logistika zabezpečenia, organizačného, volieb už je vlastne, tým súbehom
týchto  dvoch  aktov,  prináša  určité  významné  úspory  a  zjednodušenie.
Prechádzame k tej otázke kolegu Lenča, to sa týka nákladov. Samozrejme, otázka
môže  byť  -  vyčíslenia-   toho  spoločenského  významu  referenda,   kontra  tie
priame náklady. Tie priame náklady odhadujeme naozaj na zhruba 7 a po tisíc
EUR.  A vysporiadame  sa  s  tým  v  rámci  -  buď  rozpočtového  opatrenie  pani
starostky,  resp.  riadneho zastupiteľstva 16. 2.  s  tým,  že  teraz je  podstatné to,
rozhodnutie zastupiteľstva, či teda referendum vyhlásené bude, alebo nebude. A
teda  s  akými  ...  s  akými  otázkami.  Čo  sa  týka  vecne  tej  otázky  k  zábavnej
pyrotechnike,  momentálny právny stav je  taký,  keďže tam tá legislatíva mala
pomerne taký turbulentný vývoj v  posledných mesiacoch,  že  aktuálny právny
stav,  umožňuje  zákon,  aby...  aby  obce  prijali  prostredníctvom  všeobecne
záväzného nariadenia reguláciu, teda mohli zakázať alebo obmedziť používanie
zábavnej pyrotechniky na území obce alebo jej časti. Tzn. že je momentálne táto
pôsobnosť  delegovaná   samosprávy.  Samozrejme,  špecifická  otázka  je
samospráva hlavného mesta Bratislavy vo väzbe medzi deľbu kompetencií medzi
hlavné mesto a mestské časti. A tá regulácia momentálne  -áno - nie je,  lebo v
predchádzajúcej právnej úprave, ktorá ale neplatila dlhý čas, bola... bola odňatá
možnosť samosprávam regulovať použitie zábavnej pyrotechniky  .... zábavnej
pyrotechniky  všeobecne  záväzným  nariadením.  A v  krátkom  čase,  vlastne  v
zákone  bolo  upravené  tzv.  ochranné  pásmo  200 m  od  budov,  škôl,  kostolov,
nemocníc a podobne. Momentálne takáto reštrikcia v zákone nie je. To znamená,
že ako keby tá zábavná pyrotechnika nie je nejako bližšie regulovaná. Takže je v
kompetencii samosprávy obce aby formou všeobecne záväzného nariadenia,  ak
ide  o  ochranu  verejného  poriadku,  takéto  obmedzenie  urobila.  My  sa  v   v
referendovej  otázky  nepýtame,  aké  konkrétne  obmedzenie,  nehovoríme  či  na
Silvestra, na Nový rok, na Vianoce, od 22. alebo o šiestej ráno, my sa pýtame,
alebo je návrh,  aby občania sa vyjadrili,  či  vôbec sa má  samospráva takouto
otázkou venovať a pristúpiť k nejakému typu regulácie. A potom tie konkrétne
podmienky regulácie budú predmetom rokovania príslušných orgánov.  Ďakujem
pekne. Pán poslanec Martinický ešte technickou.  
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p. Martinický : / ...nefungovalo to.../  Hlavne ten ... ten záver bol ... bol pre mňa dôležitý.
Že tu ako nejde o striktný zákaz, ale o to, že či ho budeme regulovať. Dobre. A
ešte som celkom nepochopil - znamená to, v tej 1. otázke, že v jedenej miestnosti
budú  sedieť  dve  komisie?  Alebo  to,  že  občania,  ktorí  prídu  napr.  na  školu
Alexandra Dubčeka pôjdu do jednej miestnosti voliť a do 2. referendovať. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : To je správne. Samozrejme, z logiky vecí aj pre
uľahčenie  občanom,  výkon...  výkonu  tohto  aktu  sa  budeme  snažiť  sústrediť
volebné miestnosti, ktoré budú samostatne pre referendum do tých objektov škôl,
kde  sú  okrskovej  komisie,  pre  voľby  do  parlamentu.  Ale  môže  byť  istá
disproporcia v počte okrskov, medzi okrskom pre voľby do Národnej rady, kde
odporúčanie na veľkú zákazku 1000 voličov a pri referende v sme v našom VZN
odporučili hranicu 2000. Tzn. dá sa predpokladať, že na 2 volebné miestnosti do
Národnej  rady  bude  potrebná  jedna  referendová  miestnosť.  Ale  to  bude  už
potom na rozhodnutie pani  starostky,  ako  určí  jednotlivé volebné  okrsky.  Ale
určite sa bude prihliadať na to aby to bolo, čo najkomfortnejšie pre obyvateľov, a
aby to nezaťažovalo mestskú časť nadmernými nákladmi. Pán poslanec Rosina.

p.  Rosina :  Ďakujem pekne  za  slovo.  Myslím si,  že  práve  otázka,  či  úplne  zakázať
pyrotechniku  alebo  dovoliť  ju  len  v  nejakom  obmedzenom   režime  je
rozhodujúca pre vyjadrenie voličov. Ja by som rád upozornil na naše platné VZN
číslo  4  z  roku  2013,  kde  v  § 8  je  uvedená  výnimka  na  používanie  zábavnej
pyrotechniky  na  Silvestra.  Vlastne  ...  zrejme  to  súvisí  s  predchádzajúcou
legislatívou,  ktorá  sa  medzičasom  zmenila,  takže  budeme  musieť  ...  musieť
jednak asi zmeniť toto VZN,  časom, ale hlavne by k tejto otázke malo byť aj
nejaké  vysvetlenie pre  voliča,  ako sa to  myslí.  Pretože  ...  ako  -  je  tam veľký
rozdiel, ako sa to myslí. Či aj na Silvestra, alebo nie

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Pán poslanec, tak ako sme predtým povedali,
táto samotná otázka referenda nehovorí o týchto konkrétnych obmedzeniach. Ani
nie je potrebné takýmto spôsobom to formulovať. My v rámci objasňovania a
vysvetľovania  pred  referendom budeme komunikovať  s  občanom tie  veci,  na
ktoré sa aj pýtame, na základe toho právneho stavu, aký je. A pýtame sa, aký
mandát  majú  dať...  aký  mandát  majú  dať  v  svojom  hlasovaní  v  referende.
Hovorím,  keďže  poznám  vaše  názory  k  tejto  otázke,  viacerých  a  vieme,  že
budeme hlasovať  osobitne  o  každej  otázke,  tak  možno  by  sme  k  týmto  tým
procedurálnym ďalším veciam pristúpili , a  vysvetľovanie, až keď budú zrejme,
ktoré  definitívne  otázky  odsúhlasí...  odsúhlasíme  ako  zastupiteľstvo.  Pán
poslanec Lenč, nech sa páči. 

p. Lenč : Ďakujem pekne. Ja sa chcem vyjadriť k tej otázke ohľadom tej pyrotechniky.
Určite je zaujímavé vedieť názor ľudí,  ako sa k tomu stavajú. Lebo naozaj,  v
poslednom čase to teda pripomína nejaké bojové pole. Alebo ...alebo neviem čo.
Proste podľa mňa to úplne prerástlo  cez hlavy ľuďom , tieto veci.  Ale chcem
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povedať, že asi kompetenciu ... kompetenciu zmeniť niečo,  to má asi Národná
rada. Keby zmenila zákon, ktorý sa tohto nejako .... alebo neviem , proste, ktorý
sa toho týka. Lebo pamätám si situáciu, ktorú sme riešili  za prvého volebného
obdobia  pani  Hanulíkovej,  keď...  keď  mestská  časť  robila  ohňostroj,  ktorý
odpaľoval pán Hanulík osobne, teda. A vtedy sme sa pýtali,  že  či k tomu bol
vyžiadaný súhlas  hlavného mesta,  ktorého  VZN-ko   to  riešilo.   A dostali  sme
odpoveď, že takýchto ohňostrojov sa to vôbec netýka. Čiže týka sa to asi iba toho
ohňostroja, ktorý odpaľujú z hradu. A ktorý teda robí ... robí firma, ktorá má na
to nejaké oprávnenie. Ináč odpaľovať ohňostroj môže hocikto. Aj pán Hanulík.
Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Pán poslanec - áno -  nie je to úplne tak, že by ...
momentálne  zákon  upravuje  kto  môže  odpaľovali  ohňostroje.  A  teda  je  to
kvalifikovaná osoba, ktorá má príslušné oprávnenia. Takže nemôže to byť úplne
svojvoľne...svojvôľa. My pri tej regulácií a klasifikácii týchto rôznych produktov
zábavnej pyrotechniky hovoríme o tom type zábavnej pyrotechniky, ktorú presne
zákon používa, a ide teda najmä o tie také tie domáce, voľne predajné, dostupné,
silvestrovské ... aktivity, ktoré bežní občania robia. Nejde o túto riadenú, lebo to
je  regulované zo zákona. Tam ten prípad, ktorý spomínate, tak, však viete, že
mestská časť prehrala ten spor a musela tú náhradu škody  tomu ... tej zranenej
osobe vlastne uhradiť.  Pritom ohňostroj  / ...prosím ../  tak, ale  momentálne by
som možno nezabiehal do ...  do všetkých diskusii. Tu ... tá referendová otázka
smeruje k tomu, či si občania želajú, aby momentálne, keďže je možné, aby obec
prijala  všeobecne  záväzné  nariadenie  a  regulovala  použitie  zábavnej
pyrotechniky,  či  takéto  splnomocnenie  dostaneme  v  referende.  A  následne
samozrejme  príslušný  orgán,  v  tomto  prípade  hlavné  mesto,  by  mohlo  byť
dopytované  k  tak  ...  k  prijatiu  takýchto...  takéhoto  všeobecne  záväzného
nariadenia,  aby  na  území  Karlovej  Vsi  došlo  k  regulácii  v  takých  a  v  takej
podobe.  Pán poslanec Rosina.

p. Rosina :  Ďakujem pekne za slovo.  Ja len  pripomeniem, technicky, ešte spred rokov
kedy som sa týmto zaoberal,  že sú vlastne 3 triedy  tej pyrotechniky. Na prvú
triedu  treba  mať  licenciu  alebo  povolenie,  ktoré  sa  dá  získať  na  základe
týždňového  ,  zhruba,  kurzu.  A  na  pyrotechniku  2. a   3.  triedy,  tá  je
voľnopredajná, myslí sa to sú Pre tú 2 a 3 triedu sú tam iba rozdiely vo veku, od
ktorého je voľnepredajná obyvateľom. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne.   Kolegovia,  ešte  vás chcem
informovať, že na pani starostku sa obrátil občan Rastislav Velček s návrhom
otázok do miestneho referenda. V rámci  tohto svojho návrhu požiadal,  aby o
podobe otázky otázok boli informovaní poslanci miestneho zastupiteľstva. Pani
starostka dala pokyn a boli vám ...bol vám rozposlaný, takže bolo učinené tejto
žiadosti zadosť, a informovaní ste boli.  Ďalej, ak nevidím nikoho prihláseného z
radov poslancov, mám tú prihlášku do diskusie pána Branislava Mráza, ktorý má
záujem diskutovať k návrhu na vyhlásenie miestneho referenda. Ale ešte pred
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tým teraz by som dal hlasovať, či súhlasíte, aby ... aby vystúpil pán Mráz a potom
dám  slovo  pani  poslankyňa  Hanulíkovej.  Nech  sa  páči,  takže  hlasujeme  o
umožnení vystúpenia občana pána Branislava Mráza.

Hlasovanie : Ďakujem. Za bolo 21 poslancov, nikto sa nezdržal ... 1 sa zdržal, nikto nebol
proti. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Takže pánovi Mrázovi dáme slovo. Ešte pred tým
bola prihlásená pani poslankyňa Hanulíková. Áno, takže nech sa páči. A ... pán /
poslanec/  ...pán občan necháme .. ospravedlňujem sa ... ešte nie . 

p. Mráz, obyvateľ MČ : Ďakujem vám vážené poslankyne, vážení poslanci,  že ste mi
dovolili  vystúpiť  na  tomto  zastupiteľstve.   Ja  by  som sa  rád  vyjadril  k  tým
otázkam v referende.  K  tým dvom posledným otázkam sa nebudem venovať,
pretože si myslím, že referendum by malo smerovať k takým otázkam, alebo k
takým oblastiam problémov, ktorými sa môže zaoberať zastupiteľstvo a má to v
kompetencii. Ale chcel by som venovať sa najmä  otázke týkajúcej sa parkovania.
Keďže do decembra som bol členom komisie zastupiteľstva, ktoré ... ktorá mala v
gescii práve statickú dopravu. A mne to príde trošku nelogické, že sa teda spája,
výslovne trvá na tom, aby sme rýchlo-rýchlo teraz mali referendum o parkovaní s
parlamentnými voľbami, keď prakticky sa skoro nič neušetrí, keďže tie volebné
komisie sú odlišné a... viacmenej takto. A druhá vec, čo mne chýba - ja ako člen
komisie  poriadne  neviem,  čo  vlastne  si  predstavuje  zastupiteľstvo  teraz,
momentálne,  pod  rezidenčným  parkovaním.  My  na  komisii  sme  mali  jeden
materiál týkajúci sa parkovacej politiky. Tam bolo vlastne stanovené len nejaké ...
že bude možné,  ako,  nejaké zavedenie parkovacej  politiky, obyvatelia  si  budú
musieť zakúpiť nejaké parkovacie karty, tie budú stanovené v rôznej výške. Ale
mne príde tá otázka veľmi nedostatočná, pretože ľudia nevedia ... ľudia nevedia,
že teda, keď sa zrušia vyhradené parkovacie miesta,  tak mestská časť príde...
príde o výber z daní v hodnote - minulý rok to bolo 300 000  EUR, tento rok to
bude možno 600 000 EUR, keďže tá daň sa zdvihla, a že tento výpadok z daní sa
bude musieť nejako nahradiť. A teraz, skutočne, mi chýba tam aj tá možnosť,
aby ľudia vedeli... a vlastne ... aj tá predchádzajúce informačná kampaň o tom,
že vlastne ako parkovaciu politiku chce mestská časť zaviesť, v prípade nejaký
ďalší  variant.  Napr.  viem,  že  je  možné  zaviesť  zanechanie...  teda  nechať  aj
vyhradené parkovacie miesta a popritom zaviesť aj rezidenčné parkovanie, čo by
vlastne vytlačilo tých mimobratislavských a mestská časť by neprišla o dane a
nemusela   by  to  pýtať  od  všetkých  obyvateľov,  ktorí  chcú  v  mestskej  časti
zaparkovať, Tak ja by som vám si  dovolil navrhnúť, že skutočne dopracovať
parkovaciu  politiku,  informovať  o  tom  obyvateľov.  Lebo,  skutočne,  ja  do
minulého  roka  som  bol  členom  dopravnej  komisie  a  ja  neviem,  čo  si  mám
predstaviť pod rezidenčnou ... rezidenčnou ... pod  rezidenčnou ...politikou, pod
rezidenčným parkovaním. Neviem. A potom ako to má vedieť obyvateľ,  ktorý
nechodil na komisie, ktorý nesledoval tieto veci. Takže z tohto pohľadu mi príde
trošku také, vyslovene,  nehospodárne toto referendum v tomto čase. Takže, ak by
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sa dalo, ja by som navrhoval, skutočne, prv riadne informovať obyvateľov  tejto
mestskej  časti,  aby vedeli  čo to  je  to  rezidenčné parkovanie  a  potom rozšíriť
okruh tých otázok.  Aby mali  možnosť vyjadriť aj nejaký iný názor,  že   napr.
zachovať vyhradené parkovanie a popritom zaviesť rezidenčné alebo nejaký iný
systém. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem. Pani ... s technickou pán prednosta, s
technickou faktickou, nech sa páči. 

p.Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ja by som len takú jednu drobnú pripomienku. Na meste
sa o rezidenčnom parkovaní - tí čo sú na meste vedia - hovorí od roku 2012.  Ja
som pána občana Mráza od roku 2012 na mestskom zastupiteľstve nikdy nevidel
vystúpiť, že by prišiel a sťažoval sa, pričom, keby tá  politika bola prijatá,  tak sa
týka  všetkých  mestských  častí,  vrátane  Karlovej  Vsi.  A  neprišiel  oponovať
ohľadom toho, že teda nerozumie, čo sa tam prijíma a že či sa to bude týkať
týchto vecí. Čiže ja len z toho dôvodu som občas prekvapený, že je hyperaktívny
tu, pričom teraz naozaj  sa baví  len o tom,  že ktorým smerom ísť a pri  iných
veciach,  keď sa to  týka mesta a je  tam možnosť,  tak takáto iniciatíva nie je.
Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Áno, ešte s technickou pán Dulla,  potom dám
možnosť vyjadriť sa pánovi Mrázovi.

p. Dulla :  To bude dosť zvláštne - ďakujem za slovo-  lebo potom, neviem či na to, ďalšie
sa budeme môcť aj my ešte raz vyjadrovať. V každom prípade, ak som dobre
rozumel, občan Mráz nám vyčíta, že sa v dvoch zo štyroch navrhovaných otázok
chceme pýtať ľudí  na niečo,  čo nemáme v priamej  kompetencii.  Na 2.  strane
oroduje za to, aby sme sa v súvislosti so statickou dopravou venovali tomu, čo sa
volá vyhradené parkovanie a patrí do preneseného výkonu štátnej správy. Takže
teraz  nerozumiem  -  na  jednej  strane  sa  nemáme,  lebo  nemáme  pôsobnosť
zverenú, na 2. strany sa máme pýtať na pôsobnosť preneseného výkonu štátnej
správy. Takže je to zrejmé, že niekde bude chyba. Kde presne, si vie urobiť ...
každý sám. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem, s technickou pán poslanec Kmeťko.

p. Kmeťko : Ďakujem pekne za slovo. Ja len pár bodov. Ako pán Mráz povedal, že to
bude  stáť  plus-mínus  rovnaké  peniaze,  nemyslím  si  vôbec,  že  to  bude  stáť
rovnaké peniaze. Keď nič, iné, tak škola bude otvorená,  bude ju treba vyčistiť,
bude tam musieť byť nejaká ostraha   atď. Tak si  myslím,  že  nič lepšie,  ako
ušetriť peniaze, spojiť tieto 2 veci dokopy - neexistuje. A lacnejšie riešenie. Úplne
lacné je vtedy, keby sme ho vôbec nerobili.  To je za prvé. Za druhé,  už prebehli
nejaké 2-3 diskusie. Kto mal záujem, mohol prísť. Príde dole. V referende musí
byť  otázka  jednoduchá,  zrozumiteľná,  nie  dlhá,  nie  počet.  Pokiaľ  prídeme k
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odsúhlaseniu, príde ďalší krok, k vysvetľovaniu. A myslím si, že kto bude chcieť,
kto bude mať záujem to pochopí a správnym spôsobom sa vyjadrí. Ďakujem.

 p. Záhradník, zástupca starostky MČ : S technickou, pán poslanec Lenč.

p. Lenč : Ďakujem za slovo. No, musím s ľútosťou teda oponovať pánovi Dullovi,  podľa
môjho názoru, park... vyhradené parkovanie nie prenesený výkon štátnej správy,
ako  stavebný  úrad.  Zákon  síce  zmocňuje  obec  vyberať  poplatky  za  zaujatie
verejného priestranstva, ale nie je to prenesený výkon štátnej správy, ako taký.
Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem. Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla : No, tak potom povolenia, vydávané donedávna, uvádzajú -zvláštne- odkaz na
ustanovenie  zákona  o  pozemných  komunikáciách,  ktorý  upravuje  výlučne
prenesený výkon štátnej správy. Ak sa to volá povolenie, ešte neznamená, že to
nie  je  akt  rozhodovania.  Ja  som  presvedčený  o  tom,  že  napriek  tomu,  že  v
Karlovej  Vsi  sa dialo všeličo možné,  aj nie úplne presne podľa zákona,  že tie
povolenia  v  minulosti  na osobitný  spôsob užívania  miestnych komunikácii  na
území Karlovej Vsi, sú v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách, ktorý
rieši prenesený výkon štátnej správy. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem. Pán poslanec Rosina.

p.  Rosina  :  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Len  si  dovoľujem  upresniť,  že  v  prípade
vyhradeného parkovania sa nejedná o poplatky, ale o daň, za zaujatie verejného
priestranstva. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Ďakujem  kolegovia.  Keďže  bol  v  diskusii
spomenutý pán Mráz,  považoval  som  za  logické  mu  udeliť  slovo,  aby  mohol
reagovať. Videl som, že sa to nestretáva celkom s vašim porozumením. Ale je tu
opäť teda opäť prihláška do diskusie od pána Mráza, takže by som dal návrh
hlasovať, aby sme sa vyjadrili, či môže pán Mráz opäť vystúpiť. Nech sa páči,
hlasujme.

Hlasovanie :  Za 19, proti nik, zdržali sa štyria. Nech sa páči, pán Mráz,  máte slovo.

p. Mráz, obyvateľ MČ : Ďakujem. Ja by som len na otázku pána prednostu odpovedal,
že prečo... prečo som vlastne nepripomienkoval parkovaciu politiku na meste. Sú
miestne komunikácie v Karlovej Vsi, teda sú správne buď mestskej časti, alebo
hlavného mesta. V mestskej časti sú hlavne tie komunikácie, kde nechodí MHD a
tam na týchto komunikáciách hlavne dá parkovať . Takže pre mňa, ako poznám
Karlovu Ves dobre, viem, že je relevantné najmä tie ulice - ak nepoviem  - na
Dlhých  dieloch,   ...  tá  jedna,  Majerníkova   -  tak  je  relevantné,  z  hľadiska
parkovania, iba vlastne komunikácie, hlavne, ktoré sú v správe mestskej časti. Na
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to  nepotrebujeme  celomestské  VZN-ko.   A  prečo  nechodím  na  mestské
zastupiteľstvo?  -  No nechodím, pretože to VZN-ko som pripomienkoval v rámci
komisie tohto zastupiteľstva. Moje pripomienky boli akceptované a boli odoslané
za mestskú časť na hlavné mesto. Takže ja nemusím tam chodiť duplicitne. A ešte
raz,  pán prednosta,  by som vám rád pripomenul  jednu vec.  Vy  tu sedíte  ako
úradník. Úradník, ktorý je platený z mojich daní. A preto ja mám právo sa vás
pýtať otázky, ale vy mňa, ako obyvateľa tu spovedať proste nemáte prečo! Tak
by som poprosil, keby ste dodržiavali nejakú slušnosť a neboli osobný. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :   Ďakujem. Ďalej je prihlásená pani poslankyňa
Hanulíková. Nech sa páči. 

p. Hanulíková : Ďakujem. Ja iba takú vsuvku, že vlastne až teraz som pochopila, prečo
sa v decembri premenovali 2 komisie. Že vlastne tuto máme nejakého mladého
aktívneho občana, ktorý si dovolil s niečím nesúhlasiť a bol členom, neposlancom
komisie, takže takýmto spôsobom sme ho teda z tej komisie dostali. Tak je mi to
veľmi ľúto. A preto navrhujem, aby tento ... tento obyvateľ, teda, tento mladý
aktívny obyvateľ bol naspäť daný. Už ako sa tá komisie premenovala, je to jedno,
pretože mu záleží na Karlovej Vsi, je aktívny a myslím si, že takýchto ľudí určite
potrebujeme. Čiže, to iba takú vsuvku  lebo som nerozumela, prečo sa tie komisie
premenovávali.  Teraz  späť  k  tomuto  referendu,  ktoré  ...  teda   k  tým
referendovým otázkam, ktoré tu máme. Zdá sa mi , ozaj, že 10 000 EUR je veľká
suma na toto - ktoré tieto otázky, ktoré sú tu. A ... čiže to je ... to je ako 1. moja
pripomienka, s tým, že aj pán zástupca starostky hovoril, že vlastne bod 4, bol 3,
nie sú kompetenciami mestskej časti.  Sú kompetenciami mesta.  Čiže pani pani
starostka,  ako  poslankyňa mesta  mohla  navrhnúť, aby mesto  vyhlásilo  takéto
referendum a vlastne aby to bolo teda, aby to bolo platné, tak vlastne takýmto
spôsobom  dať  tie  otázky  vo  všetkých  mestských  častiach.  Čo  sa  týka  toho
parkovania, ja plne súhlasím túto s tým mladým pánom obyvateľom, ktorý tu
teraz vystúpil, že najprv by sa malo ... neviem, či sa všetkým obyvateľom poslal
nejaký  list,   alebo  sa  im  nejakým  spôsobom  vysvetlilo,  čo  je  to  rezidenčné
parkovanie? Pretože je to treba. Keď ideme do takýchto otázok, je treba, aby
presne  tým otázkam ľudia  rozumeli.  A keď  už teda  to musí  byť,  že  teda tie
peniaze ideme na toto použiť,  tak by som si  dovolila  dať návrh na doplnenie
uznesenia a to : Za 1. - ponechať pôvodnú otázku jedna. Lebo tým, že už teda ...
keď už sa tie peniaze na to referendum použijú,  je tam treba dať, čo najviac
otázok, aby sme sa ....aby sme sa dozvedeli, teda, ako si to obyvatelia predstavujú.
A tak isto  teda ,  v  úvodnom slove  nebolo spomenuté,  potom to pán zástupca
spomenul,  je to ... to doplnenie otázok toho obyvateľa. Takže za 2. môj návrh na
doplnenie je :  doplniť otázky o otázky, ktoré... ktoré nám poslancom preposlala
pani starostka 26. 1. 2016 od obyvateľa  Karlovej Vsi, ohľadom Základnej školy
Veternicová. Pretože základné, materské, školy to sú vlastne naše kompetencie. Je
to veľmi dôležitá otázka. Takže ja si myslím, že toto by tam malo byť prvoradé. A
tak, ako povedal túto obyvateľ, je veľmi dôležité, aby to parkovanie - pretože na
meste sa o tom veľa krát hovorilo,  mestské časti vyjadrili nesúhlas s týmto, takže
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vlastne mestské časti svojimi ...  svojími ... na svojich zastupiteľstvách vyjadrili
nesúhlas s takým parkovaním ako bolo. Čiže vlastne tie otázky, je to také, by som
povedala, že aby to neboli vyhodené peniaze. Sú to dôležité otázky. Ja keby som
mala odpovedať,  jasné,  že - kto je  proti hazardným hrám -  všetci  sme proti
hazardným hrám, čiže všetci určite budeme hlasovať, že sme proti. Tak isto, tú
zábavnú pyrotechniku, mimo nejakého Silvestra, určite všetci... určite, všetci sme
proti.  Mňa by ešte možno - s touto otázkou zaujímalo, že - ešte keď som bola ja
vo funkcii, som ...som dala záporné stanovisko k  herni v Centrume. Chcela by
som sa spýtať, či tá herňa teraz funguje? Či vy ste dali kladné stanovisko?  A
hlavne  ako  sú  tam otváracie  hodiny?   Tie   môžete  vy  ovplyvniť.  Čiže  či  sú
otváracie hodiny ako ...ako ... ako v ostatných prevádzkach. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Je tu viacero technických. S
prvou bol prihlásený pán prednosta. Nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Bohužiaľ, napriek tomu, že som tu v pozícii
úradníka, som aj mestský poslanec. A príde mi vcelku šarádne, keď pani bývalá
starostka oslovuje - mladý muž - pričom zaňho hlasovalo ako za kandidáta na
kontrolóra  mestskej  časti.  Takže  asi  nejaký známy jej  trošku  bude viac.  Keď
dokázal získať jej hlas.  Napriek tomu, že to boli tajné voľby, tak sa dá veľmi
jednoducho spočítať, kto za koho hlasoval. To po 1. Po 2. - ten 2. občan, ktorý
dával návrhy, je zhodou okolností jej bývalý prednosta, ktorý zhodou okolností
zarábal  v  čase,  keď  bol  prednostom viac ako pani  starostka.  A získal  byt  do
osobného vlastníctva  za 800 EUR, z rozhodnutia úradu. Čiže, viete, to, tak potom
nemá nejaký ten punc úprimnosti, keď tu takéto veci rozprávate. A možno len na
vysvetlenie, keď ... keď by niekto sledoval tú parkovaciu politiku, ktorá bola na
meste v rokoch 2012 až  2014,  tak sa jednalo o jednotnú parkovaciu politiku.
Tzn. že sa jednalo aj o "trojky", "štvorky", pretože to bol zmysel, ako sa to malo
dohodnúť a prečo to neprešlo. Ale to zase by možno trebalo trošku tomu venovať
viac času. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :   Ďakujem  pekne.  Poprosím  všetkých  o
dodržiavaní časového limitu. Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš : Ďakujem za slovo. Ja použijem vaše slová, pani poslankyňa - "keď ste bola vo
funkcii"  - je to dojímavé, ako sa staráte teraz o občana. Keď tu diskutoval   pán
Sedlák, tak ste takú starostlivosť oňho "keď ste bola vo funkcii" neprejavovali.
To mi je trošku ľúto. Teraz som sa tak trošku zapodieval zimnou údržbou - keď
ste vyhadzovali desiatky, do stoviek tisíc za zimnú údržbu a kydali tony soli - teda
deklarované cez faktúry - tam vám tie  desiatky a stovky tisíc EUR nechýbali!
Zrazu  je každé euro strašným tŕňom v oku. My sme  ,  na rozdiel od vás,  tak
hospodárni,  že  si  môžeme  tento  luxus  dovoliť.  Pretože  aj  napriek  tomu,
hospodárime oveľa, oveľa racionálnejšie lepšie ako vy. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. Pán poslanec Horecký.
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p.  Horecký  :  Ďakujem  pekne.  Chcem  reagovať  na  jednu  vec  z  vystúpenia  pani
poslankyne  Hanulíkovej,  ktorá  sa  týkala  tej  2.  otázky.  Predpokladám,  že  do
volieb a teda aj  do miestneho referenda,  ktoré sú ešte niekoľko týždňov pred
nami, bude dosť času na to, aby sme, keď sa rozhodneme pre toto referendum
informovali aj prostredníctvom našej webovej stránky občanov o tejto záležitosti.
A  vzhľadom  na  to,  že  tie  otázky  je  aj  napísané  -  jedna  z  poínt,   že  pri
rezidenčnom  parkovaní  pôjde  k  výraznému  zníženiu  počtu  vyhradených
parkovacích miest  na území mestskej časti.  A predpokladám,  že nejaké ďalšie
pointy toho, čo sme sa už snažili podrobnejšie občanom vysvetliť pri osobných
stretnutiach, budú dostatočné na to, aby si človek, ktorý vlastní vozidlo a rieši
svoje  parkovanie,  pochopil,  o  aký  smer  vývoja  nám  ide.  Nemusíme  predsa
detailný materiál dávať k referendu. Nie je to zvykom v žiadnej inej veci.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac : Už máme opäť smolu, že pani poslankyňa Hanulíková odišla. Chcel som sa na
ňu aj obrátiť a pozerať. Ja teda som prečítal časť toho ... toho podnetu a chcem
povedať, že tu sa hovorí o nejakom prenájme Karloveského kultúrneho centra
pre firmu, ktorá je  firmou,  kde ona je vlastníčka. Chcel by som sa spýtať ....
alebo bola vlastníčka - v tom čase.  Hodina takéhoto...  takéhoto prenajatia ...  a
za ... a za to teda nezaplatila. To stojí 500 EUR ? 50  EUR ..55 EUR ? No dobre ,
tak  55 EUR. Koľko tam boli hodín? 10 hodín jedno stretnutie,  10 hodín druhé
stretnutie. Alebo dohromady 10. Tak to už máme 55 ... to už je  500 EUR. Áno.
Keď by sme sa po popozerali po tých ostatných - teraz len tak narýchlo chcem
povedať, že niekto, kto nie je ochotný tu odpovedať na otázky, ako to bolo so
šafárením  peňazí...  nie  nevýhodným  šafárením  peňazí  obci,  ale  so  šafárením
peňazí vo vlastný prospech, tu má tú drzosť poukazovať na nejakú náročnosť
referenda, ktoré je evidentne v prospech obyvateľov obce? Ja som ... ja som z
toho šokovaný, vážení priatelia! Som z toho šokovaný! A odporúčam, vzhľadom k
tomu, že nám nedala odpovede na otázky, ktoré ja som jej priamo dal, aby ste aj
vy neodpovedali na otázky, ktoré tu položila.  Lebo je to čistá provokácia. Ako si
dovoľuje poslankyňa, ktorá tu opakovane neodpovedá na otázky, klásť nejaké
ďalšie  otázky?!  Som z toho  opäť  šokovaný!  Som šokovaných  z  toho,  že  pani
poslankyňa ne... ešte nepočúvla výzvu, ktorú jej opakovane dali minimálne traja
poslanci, v tom, čo sa tu dozvedáme. O jej ... aktivitách v tomto zastupiteľstve.
Chcem  povedať,  že  z  toho,  že  dala  návrh  na  stiahnutie  1.  otázky  evidentne
vyplýva,  že  nečítala  materiál,  ktorý  máme predložený.  Preto,  lebo  keby  si  ho
prečítala,  bola  by  vedela,  že  by  mohlo  potom  nastať  stav,  kde  jedna  otázka
vylučuje druhú otázku. Keď odpoviete na jednu otázku "áno" a na druhú otázku
tiež "áno", tak potom čo má sa udiať? Čiže evidentná snaha o to, spraviť z toho
referenda frašku ešte skôr ako začne. Takže ja  teda musím len...  len apelovať
na ... na istý ... istú slušnosť danú v normálnej spoločnosti, a teda zváženie toho,
čo tu pani poslankyňa hovorí. Ešte k otázkam o škole ...Toto sú ... toto sú  otázky,
ktoré  sú  ...   ja  verím,  na  všetky  tie  otázky  sa  dá  odpovedať  áno.  Ale  k  tým
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otázkam treba doplniť to, že čo sa deje za tým . My chceme tiež základnú školu
Veternicovú, ale my s ňou chceme vyriešiť súčasne aj to, aby netvorila verejný
dlh. Aby nemala požiadavky na rozpočet. Čo nám v tomto pomôže referendová
otázka? Znamená to, že keď sa toto spýtame rodičov, sme ochotní spýtať sa ich aj
to , že či si želajú, aby sme doplácali na túto školu z obecného rozpočtu? Lebo
taký  je  dnes  stav.  Ja  sa  teda,  ako,  rozčuľujem  zbytočne,  preto,  lebo  milí
kolegovia,  ani  jeden z vás  nie je pani  poslankyňa Hanulíková.  Na veľké naše
šťastie. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický.

p. Martinický : Ďakujem za slovo. Ja som bol naopak  - idem k tým dvom otázkam - ja
som bol naopak veľmi rád, že pani starostka stiahla tú prvú otázku....  /.... / 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Poprosím, kolegovia, aby sme sa trošku utíšili a
počúvali vzájomne. Nech sa páči .

p. Martinický : /Našťastie to nie je faktická, ale mám päť minút. / ... a to z toho dôvodu,
že  1.  otázka  -  fakticky  -  a  tak  by  to  podľa  mňa  pochopilo  90 %  ľudí,  by
znamenala to, že sa ľuďom ... že sa ľudí pýtame, že či sú spokojní s tým ako sa na
Dlhých dieloch parkuje. Hej?. No a myslím, že mnohí by si povedali, prečo za nás
pýtajú, či sme spokojní, ako sa na Dlhých dieloch parkuje, keď to je zjavné, že
väčšina s tým spokojných nie je. A tá otázka neponúka, prvá,  žiadne riešenie. To
je len otázka,  či  sa  mi páči  ako sa na Dlhých dieloch parkuje.  A je zjavné a
zrejme, že ...že s výnimkou tých, ktorí tam majú vlastnú garáž alebo vyhradené
parkovanie,  pre  toľko  áut,  koľko  chcú alebo  potrebujú,  sa  nikomu to  ...  ten
spôsob a miera a možností ako sa tam parkuje, nepáči. Čiže naozaj, je tá otázka
zbytočná. A 2. vec je, keby sme chceli uvažovať o zaradení otázky o zachovaní....
zachovaní, alebo teda, čo sa týka tej školy, tak potom by tá otázka mala znieť -
"súhlasíte so zachovaním tejto školy v tomuto stave ...  v tomto... v jestvujúcej
situácií,  za jedinej možnej podmienky, že na to mestská časť bude z rozpočtu
ročne doplácať takou a takou sumou. Potom by to bola korektná otázka a dalo by
sa na ňu pýtať. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne. Pán poslanec Savčinský . 

p.  Savčinský :  Ďakujem za  slovo.  V náväznosti  na pána Martinického,  ja  sa  budem
venovať  len  -  neviem,  celkom  som  nezaznamenal,  či  to  bol  aj  návrh  -  tieto
otázky?  Vystrašilo  ma  to,  ako  teda  predsedu  školskej  komisie,  nakoľko  mi  -
nechcem teda problém ZŠ Veternicovej otvárať,  ale táto otázka ... otázka môže
spôsobiť -  a neviem teda, či tým pani Hanulíková to sleduje,  definitívne zrušenie
tejto  školy.  Lebo  ak  by  táto  otázka  padla,  musí  z  našej  strany  nastať
vysvetľovacia kampaň. A v tej vysvetľovacej kampani nezostáva nič iné, ako to čo
naznačil  môj  predrečník,  musíme  vysvetliť,  za  akú  cenu  by  táto  škola  ďalej
fungovala.  K tomu by  sa  mali  vyjadriť  -  chceme asi  všetkých  občanov,  a  ja
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predpokladám,  že  tá  odpoveď  by  bola  negatívna.  Čo  by   v  tom  momente
neznamenalo  nič  iné,  ako  to,  že  na základe  toho by  sme  tú školu  definitívne
zatvorili  a  vyradili  zo  siete.  My,  ale  ako  školská  komisia,  opakovane  budeme
sedieť ešte k tejto veci, navrhujeme úplne iné riešenie. My tam chceme zachovať
to  pracovisko.  Obávam  sa,  že  toto  referendum,  ak  prejde,  bude  znamenať
definitívny koniec. A neviem, či si to pani Hanulíková - musím sa jej opýtať -
uvedomuje, že môže túto školu ... školu ona týmto pochovať? Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne. Ja, ak dovolíte kolegovia na
záver diskusie by som predsa len neprítomnej pani poslankyňa Hanulíkovej chcel
veľmi kratučko povedať, keď zaznelo,  že niektoré otázky nie sú v kompetencii
mestskej časti. Nie je podstatné, ktoré otázky sú v kompetencii, lebo - my máme
zo  zákona -  citujem Zákon o hlavnom meste Bratislave  § 9  ods. 2  -  "Miestne
zastupiteľstvo  môže  vyhlásiť  miestne  referendum  mestskej  časti  o  ďalších
dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia alebo rozvoja mestskej časti alebo
života  obyvateľov  mestskej  časti."  Z  tohto  -  zákonnej  definície  nevyplýva
povinnosť, aby sme vyhlasovali len také miestne referendum, ktoré je v priamej
rozhodovacej pôsobnosti miestneho zastupiteľstva. Ak zastupiteľstvo rozhodne,
že  považuje  určitú  oblasť  a  určitú  otázku  za  dôležitú  z  hľadiska  života
obyvateľov mestskej časti, tak máme plné právo takéto referendum vyhlásiť. A
nemäťme  tu  prítomnú  ani  verejnosť,  ani  zástupcov  médií,  lebo  proste  tento
argument  je  falošný.  Od  počiatku.  Ďakujem.  A  pán  poslanec  Martinický  s
technickou. 

p. Martinický : No, dovolím si doplniť, alebo teda, či som dobre pochopil právnika, aj
keď nie som právnik. V podstate to, či máme na to právnu kompetenciu nad tým
môžeme rozmýšľať, alebo príslušné oddelenie miestneho úradu môže rozmýšľať
vtedy,  keď na základe takéhoto referenda bude chcieť vydať nejaké právne...
právne záväzné nariadenie. Tak potom sa dá diskutovať znenie toho nariadenia,
či je alebo nie je,  alebo v čom je, alebo nie je, v našej kompetencii. A podľa toho
ho naformulovať. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. S technickou pán poslanec Dulla.

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja by som vám všetkým tým, ktorí sa odvolávajú na nejaké
právo, odporučil začať čítať ústavu. Najvyšší čas. Lebo my nie sme len tak niekde
vo  vzduchoprázdne.  Ten  zákon,  každý,  je  naviazaný  -  aspoň  by  mal  byť
naviazaný ústavu.  Takže  aby  to nemuselo  byť  dlhé čítanie,  odporúčam rovno
skočiť na čl. 2 ods. 3 ústavy: "Každý môže konať to, čo nie je zákonom zakázané.
Nikoho nemožno nútiť k tomu, aby konal to,  čo nemá uložené." Takže, keďže
nemáme vyslovene zakázané ...zákonom,  sa pýtať na to, či ono, napriek tomu, že
zákon taxatívne uvádza zákazy, čo nesmie byť predmetom referenda, tak by to
malo byť jasné každému aj bez právnického vzdelania. Treba sa naučiť čítať s
porozumením. Ďakujem. 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. Vážení  kolegovia,  nevidím nikoho
prihláseného  do rozpravy,  takže  končím diskusiu k tomuto návrhu.  Poprosím
návrhovú komisiou, aby nás oboznámila  s procedúrou hlasovania.

Návrhová komisia : Dobre. Čiže najprv by sme dali hlasovať o pozmeňovacom návrhu,
ktorý - na doplnenie,  ktorý nám predložila  pani poslankyňa Hanulíková, pred
svojim  odchodom.  A  potom  by  sme,  tak  ako  bolo  navrhnuté,  hlasovali  o
jednotlivých otázkach referenda, a  teda o celom materiáli ako bol predložený. V
prípade,  že  bude  doplnené,  tak  aj  s  doplnenými  doplnkami,  ktoré  navrhuje
poslankyňa Hanulíková. Takže ja prečítam ten návrh na doplnenie. Návrh podala
poslankyňa Hanulíková. Je to návrh na doplnenie: Za 1.) -  ponechať pôvodnú
otázku jedna. Za 2.) - doplniť otázky o otázky, ktoré nám, poslancom, preposlala
pani starostka 26. 1. 2016 od obyvateľov Karlovej Vsi ohľadom Základnej školy
Veternicova. Pre poriadok prečítame aj tie otázky. 

p.  Záhradník, zástupca starostky MČ :  Áno, áno, pán poslanec Dulla  má technickú
pripomienku ... K návrhu uznesenia, pán poslanec? Tak poprosím, stručne. 

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, ale podľa rokovacieho poriadku musí
v rozprave, v diskusii, odznieť presné znenie návrhu uznesenia. Žiadne odkazy na
nejaký text niekde inde. Okrem toho, to čo sme ... -ak je to to, čo sme dostali,  tak
druhá otázka znie: - na súčasný súhlas dvoch stavov, pričom každý z občanov
môže za jedno -áno -  a za druhé -nie- . Čiže tá otázka je irelevantná, ktorú sme
tam dostali.  "Súhlasí so zákazom predaja budovy" a rovnako "so zákazom jej
dlhodobého  prenájmu"  .  Nemôže  sa  o  dvoch  veciach,  ktoré  môžu  byť
samostatným  predmetom  vyjadrenia  názorov,  hlasovať  -ako-  spoločne.  A
podobne je to aj to ostatné. Poprosím riaďme sa rokovacím poriadkom a riaďme
sa zákonom, ktorý jasne hovorí, ako má byť formulovaná otázka do referenda. 

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ :  To už je obsahová záležitosť,  pán poslanec,
každý poslanec s mandátom získava aj oprávnenie položiť a dať návrh, ktorý je -
aj  nemusí  byť úplne  kvalifikovaný  a správny.  A poprosím,  keby sa  návrhová
komisia  poradila,  aby  sme  teda  hlasovali  tak,  ako  treba.  Poprosíme  pána
Kosnáča, keby... keby ...    / ... /   Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia : Ja som čítal písomne podpísané doslovné znenie. Aj sme sa dohodli,
lebo my sme tu aj v minulosti vždycky prijali písomne predložené ...  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Návrh... návrh odznel v rozprave... neodznel v
presnom znení ...

Návrhová komisia :  ...  Ale chcem len povedať, že bude to ale  spoločné hlasovanie o
návrhu. Čiže teraz nebudeme hlasovať o všetkých tých troch otázkach osve, tak
ako predpokladá ten návrh, ale  keď sa dopĺňa, keď budeme súhlasiť s týmto
doplnením, tak potom nebudeme hlasovať o troch, ale o šiestich. Ale teraz, v tom
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prvom kole  hlasujeme o  tomto  predloženom návrhu ako  jedným hlasovaním.
Takže ja ešte raz pre ten pokoj by som to prečítal. Čiže ten návrh na doplnenie
poslankyne  Hanulíkovej   znie  :  (  písomne  )  -  Ponechať  pôvodnú  otázku  1.
Doplniť otázky o otázky, ktoré nám ..nám poslancom poslala pani starostka 26. 1.
od  obyvateľov  Karlovej  Vsi  ohľadom  Základnej  školy  Veternicová.  A  pani
poslankyňa dala  aj  tie  otázky.  Tie  otázky znejú -  Jedna :  Želáte si,  aby bola
zachovaná Základná škola na Veternicovej ulici bez toho, aby bolo obmedzené jej
právo  na rozhodovanie o  vlastných  záležitostiach.  Za  2.  súhlasíte  so zákazom
predaja budovy Základnej školy na Veternicovej ulici a rovnako so zákazom jej
dlhodobého  prenájmu?  Po  3.)  -  Súhlasíte  s  generálnym  zákazom  predaja
akejkoľvek budovy školského či predškolského zariadenia mestskej časti, či iného
nehnuteľného  majetku  mestskej  časti  a  rovnako  so  zákazom  ich  dlhodobého
prenájmu? Čiže hlasujeme o tomto pozmeňovacom návrhu.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem, ešte pán poslanec Rosina. Ale...  už
sme v procedúre... 

p. Rosina : Sme v procedúre. To, čo povedal kolega Dulla - nebol dodržaný rokovací
poriadok. Neodznel v príspevku poslanca, ktorý predkladá návrh, celý text. To je
jedna  vec.  Druhá  vec,  ako  vidím  odtiaľto  do  toho  návrhu,  nie  je  podpísaný
poslancom. / Takže to, že... to ...čo je vytlačené ... tam ...ten text  / 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :   Kolegovia,  diskusia  je  ukončená.  Naozaj,
vysporiadajme sa týmito formálnymi .... Riadi hlasovanie návrhová komisia.  

p.  Rosina  :  Ja  teda  som  ochotný  si  spoluosvojiť  tento  návrh  pani  poslankyne
Hanulíkovej,  aj  sa  pod neho  podpísať,  aj  za  neho  potom  hlasovať,  aby  bolo
dodržané všetko formálne, aj som dokonca ochotný ho prečítať. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem, pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Dobre. Ja musím povedať, že celé je to nejaký nejaký proces. My sme, ako
návrhová komisia, prijali s plným vedomím a svedomím od pani Hanulíkovej, do
ruky, jej a ňou podpísané doplňujúce vyhlásenie, alebo teda doplnok k návrh na
zmenu, a teda na doplnenie uznesenia s tým, že nám ukázala a perom vyznačila,
že toto patrí tam, kde je zátvorka, tzn. tam, kde sa má prečítať. Nikdy sme tu
nerobili aby tu 2 hodiny vypisovala perom to, čo je napísané, a máme a lepšie
prečítame na papieri. Čiže ja teda hovorím, ako, za návrhovú komisiu, s plným
vedomím a svedomím, že považujeme celý ten návrh tak, ako som ho prečítal, za
podpísaný pani poslankyňou Hanulíkovou . 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Dobre, ešte pán poslanec Martinický. 
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p. Martinický :  Ja len stručne. Myslím, že návrhová komisia má svoje právomoci a
svoju zodpovednosť a všetka táto diskusia je len zbytočným naťahovaním času.
Každý môžeme hlasovať ako chceme. Tak by som prosil, už nedebatovať.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem. Nech sa páči, vieme, o čom hlasujeme.
Poprosím prezentujete sa hlasujte.

Hlasovanie :  Za 1 poslanec, proti 14, zdržalo sa štyria.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : /Prosím vás...ukľudnime sa ... zobuďme sa  ... a
pokračujme/. Takže poprosím, návrhová komisia,  budeme ďalej hlasovať.

Návrhová  komisia  :  Návrh  na  vyhlásenie  miestneho  referenda.  Návrhu  uznesenia:
Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,  podľa
paragrafu ...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Bol procedurálny návrh, aby sa každej otázke
hlasovalo zvlášť.   

Návrhová komisia : ... Takže ideme hlasovať po jednom ....

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Otázka číslo jedna... jedna bola autoremedúrou
stiahnutá. O tej sa hlasovať nebude. A malo by sa hlasovať o otázkach 2 -3 - 4.
Otázky, ktoré navrhla pani Hanulíková, sme do toho návrhu neimkorporovali,
takže  už  zostali  len  tieto  3  návrhy.  O  každom  budeme  hlasovať  osobitne.
Poprosím prečítať.

Návrhová komisia : Čiže prvá otázka : Súhlasíte, so zavedení zavedením rezidenčného
parkovania,  pri  ktorom  dôjde  k  výraznému  zníženiu  počtu  vyhradených
parkovacích miest na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem, budeme... Pán poslanec Buzáš... Už
naozaj, kolegovia, ja vám nebude dávať slovo, lebo ten...  len písomne ... 

p.  Buzáš  :  ...  len  k  procedúre  ...  Aby  to  náhodou  potom  niekto  v  budúcnosti
nespochybnil. Či sme mali hlasovať o tom, že sa bude jednotlivo, alebo - ako v
jednom bloku? Alebo predkladateľ má sám túto možnosť sa rozhodnúť, či dá
hlasovať jednotlivo alebo v bloku. Aby to bolo čisté,  a nikto nám to nikdy  potom
.... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : ...O tom bol návrh, ktorý odznel. Keby náhodou
nebol nikto,  ja som si osvojil.  Keby ste nevedeli,  som poslanec, takže to právo
mám. Ale myslím si, že rovnako to má aj pán ....návrhovej komisii. Nech sa páči
je to... Už je  diskusia ukončená 
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p. Zajac : My sme počuli pri predkladaní, že si povedal, že bude sa hlasovať jednotlivo.
Čiže autoremedúrou predkladateľ to navrhol .. A preto sme nehlasovali  ....

p. Buzáš : ... ale... či to platí? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Kolegovia, prosím vás, keď ktorýkoľvek z vás
navrhne pri  uznesení,  ktoré je  z  viacerých častí  zložené hlasovanie osobitne o
každej časti, tak sa o tomto návrhu nehlasuje,  ale hlasuje sa osobitne o každej
časti. Vyhovie sa tomuto návrhu. Tento návrh odznel. 

p. Buzáš : ... Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Postupujeme  úplne  v  súlade  s  rokovacím
poriadkom. Nech sa páči, návrhová komisia. 

Návrhová komisia : Čiže  ja to pre istotu zopakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Prečítajte otázku, o ktorej budeme hlasovať. 

Návrhová komisia : Ideme hlasovať o tom, či zaradíme do referenda otázku v znení:
Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému
zníženiu  počtu  vyhradených  parkovacích  miest  na  území  Mestskej  časti
Bratislava - Karlova Ves?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem, poprosím hlasujme.

Hlasovanie : Za tento návrh hlasovalo 21 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Návrh
sme schválili. Poprosím znenie ďalšej otázky.

Návrhová komisia : Prečítam ďalšiu otázku, ktorú ... Ideme hlasovať o tom, či zaradíme
do hlasovania. Otázka znie :  Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných
hier na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves?

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Ďakujem.  Nech  sa  páči,  prezentujete  sa  a
hlasujte.

Hlasovanie : Za 17 poslancov,  proti  nebol nik,  zdržali  sa  traja.  Čiže tento návrh bol
schválený. A poprosím o ďalšie znenie otázky.

Návrhová  komisia  :  Posledná  veta:  Súhlasíte  s  obmedzením  používania  zábavnej
pyrotechniky na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves? 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Ďakujem.  Nech  sa  páči,  prezentujete  sa  a
hlasujte.
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Hlasovanie : Za bolo 10 poslancov, proti dvaja, zdržali sa desiati.  Táto otázka nezískala
dostatočný počet hlasov na zaradenie do návrhu. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Dobre. Takže otázky... otázky máme schválené.
Poprosím teraz k návrhu uznesenia ako celku,  s prečítaním návrhu na členov
komisie a náhradníkov.  ...O zvyšku . Áno, nech sa páči.  Poprosím vás.

Návrhová  komisa:  Mestské  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,
podľa  § 9  odstavec  ods. 2  zákona  číslo  377  z  1990  zbierky  o  hlavnom  meste
Slovenskej  republiky  Bratislave,  v  znení  neskorších  predpisov,  čl. 256 Štatútu
hlavného  mesta Slovenskej  republiky  Bratislavy,  po  a)-  vyhlasuje  referendum
Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,  v  ktorom  obyvatelia  Mestskej  časti
Bratislava  -  Karlova  Ves  rozhodnú  o  nasledujúcich otázkach.  Otázky  sme  už
schválili.  To bolo po a).  Po b) -  zriaďuje miestnu komisiu v zložení  :  členovia
komisie -  pán Tomáš Volko, pani Anna Zemanová, pani Lívia Poláchová, pani
Zuzana Bendíková a pani Martina Magátová. Ako náhradníkov : pána Jaromíra
Šíbla, pána Juraja Kmeťku,  pána Jána Labudu a pána Petra Magáta . Po 2.)
zapisovateľov okrskových volebných komisií. A po c) určuje - po a) deň konania
referenda na 5. 3. 2016. Po b) lehotu na vytvorenie volebných okrskov a určenie
volebných  miestností  do  15. 2.  2016.  Po  c)  -  lehoty  na  1.  zasadanie  miestnej
komisie  do 15. 2.  2016.   Po  d)  -  lehotu  na delegovanie  členov  do okrskových
komisií 17. februára 2016. Po e) - lehotu na utvorenie okrskových komisií do 18.
februára 2016.  A po f) lehotu na 1. zasadanie okrskových komisií do 25. februára
2016.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ :  Ďakujem pekne, kolegovia. Prezentujete sa a
hlasujeme.

Hlasovanie : Za bolo 22 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Konštatujem, že sme
uznesenie k vyhláseniu miestneho referenda schválili. Ďakujem pekne.

Bod 2A
Zámer spracovania Programu hospodárskeho  rozvoja a  sociálneho rozvoja  mestskej

časti Bratislava- Karlova Ves

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Pristúpime k bodu 2A programu a to je Zámer
spracovania  Programu  hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja  Mestskej
časti Bratislava -Karlova Ves.  ... Asi s úvodným slovom ... alebo bez úvodného
slova? . V krátkosti: Materiál bol daný na rokovanie aj miestnej rady aj komisii.
Nestretol sa s nejakými problémami, naopak, skôr bol prijatý s porozumením.
Vzhľadom  na  to,  že  je  potrebné,  aby  mestská  časť  vypracovala  Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 až 2023 a tento materiál je
vlastne  predloženým  zámerom,  ako  mestská  časť  bude  postupovať  pri
spracovaní hospodársko a sociálneho rozvoja. Je to určitá taká cestovná mapa
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úloh a termínov, ktoré je potrebné urobiť. Je dôležité, aby o tomto materiáli bolo
informované  miestne  zastupiteľstvo.  Takže  otváram  k  tomuto  bodu  diskusiu.
Vidím ... nevidím nikoho prihláseného. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac : Ja len aby som to nemusel čítať pri uznesení, tak chcem povedať, že je to... je
to ... jednak, že ma teší, že sme odsúhlasili referendum, ale chcem povedať že ...
povedať, že považujem tento materiál -  a keď teda zbehneme  tvorbu PHSR tým
spôsobom, ako je naznačené v tomto materiáli, za druhý veľmi významný krok k
tomu, ako sme zapojili občanov Karlovej Vsi to toho ...do toho, čomu hovoríme
otvorené  vládnutie,  tzn.  do  rozhodovania  o  veciach  verejných,  nielen  formou
hlasovania  vo  voľbách,  ale  aj  formou  vyjadrovania  svojich  názorov  a
uplatňovania  svojich  názorov  v  medzivolebnom  období.  Považujem  teda  túto
mimoriadnu  schôdzu  za  mimoriadnu  v  pravom  slova  zmysle,  preto,  lebo  aj
posledné  4  roky,  okrem  toho,  že  teda  som tu znášal  okiadzanie  pani  terajšej
poslankyne,  pani Hanulíkovej, som sa snažil práve o takéto otvorenie správy vecí
verejných.  Takže  chcem  ešte  raz  poďakovať  tomu,  kto  teda  predkladá  tieto
návrhy za to, že sme ... máme tu možnosť za ne hlasovať. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  Ďakujem  pekne.  O  slovo  požiadala  pani
starostka. Nech sa páči.  

p. Čahojová, starostka MČ : Znova sa ospravedlňujem, prepáčte môj hlasový prejav. Ale
považujem  za  potrebné  povedať,  že  hoci  to  znie,  názov  tohto  bodu,  veľmi
komplikovane, pre laickú verejnosť, dovolím si povedať, že Plán hospodárskeho
a  sociálneho  rozvoja  významovo  vysoko  prevyšuje  predchádzajúci  bod.  Tzn.
jedná sa o dlhodobý koncepčný materiál, ktorý určuje, alebo bude určovať smer,
akým sa má naša mestská časť uberať. Tzn. bude určovať základne rámce, alebo
koncepcie alebo stratégie a bude vytvorený - keď bude vytvorený tak, ako si ho
predstavujeme,  alebo ako vám predkladáme,   ako  sa  má  tvoriť,  tak budú do
prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja zapojení  naši obyvateľmi,
ktorí môžu formulovať svoje predstavy a svoje názory, ako by Karlova Ves v
najbližších  rokoch  alebo  desaťročiach  mala  vyzerať.  Čiže  význam  tohto
dokumentu  má  ďalekosiahle  následky  pre  každého  terajšieho  aj  budúceho
obyvateľa   Karlovej  Vsi.  Omnoho  vážnejšej,  ako  výsledky  miestneho
komunálneho referenda. Ďakujem pekne. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne pani starostka. Nech sa páči,
kolegovia, ak ešte s technickou pán poslanec Zajac. 

p.  Zajac  :   /  Procedurálna ....  či  by sme  si  nedali  prestávku  ....  keď  som buzeroval
kúpenie tých bagiet, tak, aby neboli vyhodené.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : /Pán poslanec ....nebudú...Najprv si ich musíte
zaslúžiť ukončením rokovania  ... Potom... neboj sa pán poslanec, nebudú zjedené
./  
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p. Zajac : /...aby... pán prednosta nedal na teba podnet... Pozor na to/ 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Takže ďakujem pekne, pán poslanec , ak by si
teda súhlasil, že by sme dokončili rokovanie. /Ďakujem ... už strácam zmysel pre
humor v tomto v pokročilom čase/ 

p. Zajac : / A, veď nie je taký pokročilý býval, keď sme tu bývali .../ 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : / Áno, ale vychádzame z cviku/ Takže ďakujem
pekne.  Nevidím nikoho  prihláseného  ďalej  do diskusie.  A preto  poprosím  ...a
pardon, pani poslankyňa... dokonca pán Martinický sa nám ... Pán Martinický,
nech sa páči, s technickou.

p. Martinický : / Ja sa ospravedlňujem, že som na kolegyňa tuto klikol a Marcel... teda
na jej  hlasovacie  zariadenie .  Len toľko,  že  sa  chcem kolegu Zajaca  spýtať,
keďže  bagety  budú  na  koniec,   či  ...  že  akým  spôsobom  by  bolo  možné
zalobbovať, aby nabudúce k tomu bolo aj  pivo? /

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ :  Ďakujem pekne.  Takže  vážené  dámy a páni
končím diskusiu k bodu 2A a poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu
uznesenia.

Návrhová komisia : Takže návrh uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves schvaľuje zámer spracovania Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujete sa a
hlasujme .

Hlasovanie : Za 22, proti 0, zdržalo sa 0. Takže návrh sme schválili. 

Bod 3
Rôzne

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ :  Kolegovia  sme  v  bode  Rôzne,  bod  číslo  3.
Nevidím nikoho prihláseného do bodu Rôzne. Takže ukončujem bod Rôzne.  Pán
Martinický,  prepáčte, poprosíme rýchlejšie. Nech sa páči, máte slovo. 

p.  Martinický  :  Ďakujem.  Na  Karloveskej,  vľavo  od  električky,  v  smere  do  mesta,
naproti tomu starému kostolíku prebiehal ... bolo to asi rok rozkopané, výkop,
kvôli ...  kvôli rekonštrukcii kanalizačného zberača. Dnes už je to upravené. Ale
jednu vec som si všimol samozrejme ľahko,  ako je príjazd k bývalému kinu, čo
tam bolo,  taká ...  taká šikmá vydláždená cesta,  tam boli asi 4   alebo 5 veľmi
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pekných nejakých čínskych čerešní,  alebo ...alebo takýchto stromov, ktoré tam
kvitli .  Oni to vydláždili,  proste ako bez toho,  tak mňa by zaujímalo, že či v
rámci stavebného povolenia bolo to, že to môžu len proste vyrúbať alebo nechať
tak k a nie hatiť tak, ale voči bol ... proste nejakým spôsobom riešené to, aby sa
tam nejaká takáto zelene  vrátila.  A či  by nebolo  možné v tom zmysle  urobiť
nejaké  kroky.  No,  vieme o čo ide,  nechcem to naťahovať. Neviem či  to riešiť
interpeláciou alebo 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne, nemáme bod interpelácie, ale
ako ma informovala pani starostka teraz v tejto veci je aktívna. Ide o pozemok,
ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta. Je nám známych stav a želali by sme si
aby tam došlo k určitej rekultivácií. A pani starostka v tejto veci koná. A malo by
dôjsť k želanému... k želaným parkovým úpravám vhodného typu. Pán poslanec
Šíbl ...stiahol .. ďakujem, svoj návrh. Ďalší návrh neregistrujem, takže končím
bod Rôzne. 

p.  Záhradník, zástupca starostky MČ :  Vážené dámy a páni,  je 17 hodín 53 minút
vyčerpali  sme  program  dnešného  rokovania.  Ďakujem  vám  veľmi  pekne  za
aktívnu účasť.  Končím dnešné  rokovanie miestneho zastupiteľstva a pozývam
všetkých, nielen pánov poslancov,  ale  aj...  aj  ich zástupcov médií,  verejnosti a
našich ctených zamestnancov na to občerstvenie, o ktorom hovoril pán poslanec
Zajac. Ďakujem pekne a dovidenia.

                              v. r.                                                                            v. r.
         …………………………………….                     ……………………………………..
                         Ján Hrčka                                                                    Dana Čahojová
                          prednosta                                                                       starostka

                                                                                                    v. r.
Overovatelia: Ing. Daniela Záhradníková        ………………………………………….

                                                                                                    v. r. 
                      Mgr. Ing. Anna Zemanová         ………………………………………….  
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