
Zápisnica

z   13.  zasadnutia Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava  - Karlova  Ves,
konaného  dňa  08.03.2016  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. Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte
    poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca. str. 3
2. Vyhlásenie výsledkov referenda mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
    konaného dňa 5. 3. 2016. str. 9 
2A. Návrh poslanca Záhradníka: Protest prokurátora proti uzneseniu Miestneho
   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa č. 160/2016
   zo dňa 28.01.2016 v časti A bode 2. str. 15

2B. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave. str. 22 
3. Rôzne str. 24

3.1 Návrh poslanca Šíbla: Odvolanie poslankyne Ing. Zuzany Volkovej
   z komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
   zvolenie za členku komisie životného prostredia a verejného poriadku. str. 24
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 26

Úvod

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobrý deň. Prosím, zaujmite svoje miesta. Vážené dámy a páni
konštatujem, že nás je dostatočný počet v zasadacej miestnosti, takže dovoľte aby som
vás ešte raz privítala. Dobrý deň, príjemné popoludnie. Týmto otváram 13.zasadnutie
Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  v 7.  volebnom
období. Je 14 hodín 12 minút, dnes je 8. marec roku 2016. Vážené panie poslankyne,
páni  poslanci,  vážení  vedúci  pracovníci  miestneho  úradu,  vážení  hostia,  prítomní
zástupcovia  médií.  Ako  som skonštatovala,  sme  uznášaniaschopní,  môžeme  začať
pracovať.  Dovoľte,  aby  som  pripomenula  všetkým  tu  prítomným,  že  akýkoľvek
príspevok do diskusie je potrebné zaznamenať na zvukový záznam, preto vás prosím,
aby ste dôsledne hovorili  na mikrofón, do mikrofónu, ktorý by ste mali  držať takto
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kolmo  - ako ho držím,  aj aby bolo dobre počuť - a zároveň vám pripomínam čl.  6
nášho rokovacieho poriadku, podľa ktorého v čase od 16. hodiny do 16. hodiny 30.
minúty  dávame  priestor  občanom,  ktorí  by  chceli  vystúpiť  na  tomto  zasadnutí.
Dovoľte aby som vás požiadala o pozornosť -  ďakujem pekne - a oznámila vám, že z
dnešného zasadnutia  na ospravedlnila  na  ...  celé  trvanie  pani  poslankyňa  Nagyová-
Džerengová, ak je ešte niekto, kto požiadal o ospravedlnenie,  prosím, aby ste mi ho
oznámili.  Pani  poslankyňa  Zemanová,  na  celé  zasadanie?  Dobre.  Ďakujem  veľmi
pekne. Nikto iný nie je zaznamenaný. Takže, ďakujem pekne za ospravedlnenie. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Prosila  by som,  aby sme  schválili  overovateľov zápisnice.
Dnes navrhujeme  za overovateľov zápisnice  pána poslanca  Bendíka  - pán poslanec
Bendík,  pána  poslanca  Buzáša,  pán  poslanec  Buzáš  -  za  overovateľov zápisnice?
Obaja  navrhovaní  súhlasia  s kandidatúrou.  Takže  prosím,  hlasujeme  overovateľov
zápisnice nech sa páči.

Hlasovanie:  Ďakujem,  za  overovateľov  zápisnice  počtom hlasov  19  boli  schválení  pán
poslanec Bendík a pán poslanec Buzáš.

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasleduje schválenie návrhovej komisie.  Vidím, že na miesto
typické pre návrhovú komisiu už si zasadli pán poslanec Buzáš a pán poslanec Zajac.
Pravdepodobne teda chcú byť členmi návrhovej komisie.  A prosím ešte pravicových
klub, aby nám oznámil meno svojho kandidáta. Pán poslanec Lenč. Ďakujeme veľmi
pekne. Takže prosím vás, aby ste hlasovali za takto navrhnutú návrhovú komisiu. Pán
poslanec Svoboda ešte nehlasoval ... , alebo už hlasuje?

Hlasovanie:  Takže za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.  Návrhovú
komisiu sme schválili.

p. Čahojová,  starostka MČ: Chceš sa vyjadriť? Takže, opakujeme hlasovanie. Nech sa páči.
Hlasovanie  bolo  zmätočné.  Vyhlasujeme  ho  za neplatné.  Prosím znova  hlasovať  o
návrhovej komisii a jej členoch. 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Takže za takto navrhnutú návrhovú komisiu hlasovalo 21
prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Návrhovú  komisiu  máme
zvolenú. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Dovoľte, aby som pripomenula, aby všetci poslanci predkladali
návrhy uznesenia písomne. Aby svoj návrh opatrili svojim podpisom a rovnako členov
návrhovej komisie, aby všetky schválené uznesenia podpísali a aby ich predkladali na
hlasovanie v poradí, v akom boli predložené. Ďakujem.  Chvíľku strpenia,  technická
prestávka. 

Bod 003
Program rokovania- Zaradenie do programu

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Vážení  kolegovia,  pred  sebou  máte  pozvánku  na  dnešné
zasadnutie. V pozvánke máte rozdelený dnešný program na 2 časti. V 1. časti budeme
prerokúvať oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte pani
poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca. A v 2. časti máte predložený program,
o ktorom budeme samostatne hlasovať.  / Prosím,  technické zabezpečenie,  všetko je
v poriadku? Môžeme pokračovať v programe? Pán Beňo ? Ešte chvíľočku./

Bod 1
Oznámenie  starostky  o nastúpení  náhradníka  po  zaniknutom  mandáte  poslanca

a zloženie sľubu nového poslanca

p. Čahojová,  starostka MČ:  Takže pokračujeme.  Vážené  panie  poslankyne,  vážení páni
poslanci,  vážení  prítomní,  v  dôvodovej  správe  k  Oznámeniu  starostky a nastúpení
náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca, je
uvedený dôvod v tejto časti rokovania miestneho zastupiteľstva. Pani doktorka Mária
Khuriová  bola  poslankyňou  v 3.  volebnom obvode. Listom zaevidovaným  dňa  26.
februára roku 2016 sa vzdala  mandátu poslanca  Miestneho  zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves. Doručením do podateľne miestneho úradu sa naplnila
skutková podstata zániku poslaneckého  mandátu podľa § 25 ods. 2 písm.  C zákona
č. 369 z roku 1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov.  Mandát
poslanca zaniká vzdaním sa mandátu. Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa
15. novembra 2014 do miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves,  uvedeným  v  zápisnici  miestnej  volebnej  komisie  vyplýva,  že  najväčší  počet
platných hlasov v ďalšom poradí v 3. volebnom obvode získal náhradník pán inžinier
Gabriel Kosnáč, s počtom platných hlasov 720. Na základe listu starostky z 29. 2. ...
listu starostke z 29. 2. 2016 sa pán inžinier Gabriel Kosnáč vyjadril písomne listom, že
mandát poslanca neprijíma. Následne som oslovila listom v poradí ďalšieho kandidáta,
pána Denisa Svobodu. Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra
roku  2014  do  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,
uvedený v zápisnici  miestnej  volebnej  komisie  vyplýva,  že pán Denis  Svoboda 58
ročný bytom Pribišova  číslo  35, poštové smerové číslo  84105 Bratislava,  stavebný
technik  z  koalície  Zmena  zdola  -   Demokratická  únia  -  Slovenska  občianska
konzervatívna  strana  -  Obyčajní  ľudia  a  nezávislé  osobnosti  získal  v  3.  volebnom
obvode  713  platných  hlasov.  Pán  Denis  Svoboda  sa  dostavil  na  miestny  úrad  a
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písomne potvrdil listom z 1. marca roku 2016, že prijíma mandát poslanca miestneho
zastupiteľstva.  Starostka  dňa  1.  marca  roku  2016  v  zmysle  § 192  ods. 2  zákona
Národnej  rady  Slovenskej  republiky  číslo  180  z  roku  2014 Zb.  zákonov  o
podmienkach  výkonu  volebného  práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov
oznámila  nastúpenie  náhradníka  pána  Denisa  Svobodu  na  uprázdnený  mandát
poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, vyvesením
oznámenia  na  úradnej  tabuli  mestskej  časti  a  zverejnením  oznámenia  na  webovej
stránke  mestskej  časti.  Pán  Denis  Svoboda  prejavil  záujem  pracovať  v  komisii
dopravy  a  v  komisii  výstavby  a  územného  plánu.  Nasleduje  zloženie  zákonom
predpísaného  sľubu  nového  pána  poslanca.  Prosím,  aby  sme  sa  postavili  a  pána
Svobodu, aby zaujal miesto. - - - 

s. Svoboda : / Sľub poslanca/ 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Prosíme  pána  poslanca,  aby svoj  sľub potvrdil  podpisom.
Takže želáme  pánovi poslancovi v jeho  novej funkcii  veľa úspechov a aby svojim
voličom  robil  radosť.  Môžeme  pristúpiť.../  je  to  v poriadku,  pán  Beňo  ?/  Dobre.
Ďakujem  veľmi  pekne.  Takže  môžeme  pristúpiť...  môžeme  pokračovať  v  našom
dnešnom programe a tým je schválenie 2. časti programu, 2. časti nášho zasadnutia.
Program máte pred sebou v pozvánke. Ak sú nejaké ďalšie návrhy, budeme musieť o
nich  samostatne  hlasovať.  Takže  prosím  poslancov...  Pán  poslanec  Záhradník  sa
prihlásil, nech sa páči. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem pekne,  ale  myslím,  že  sa  z  návrhovej
komisie hlásili  kvôli tomu, že sme mali formálne prijať uznesenie o zložení sľubu. A
potom by sme schválili program tej pracovnej časti. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Takže  prosím  návrhovú  komisiu,
ospravedlňujem  sa  všetkým prítomným  -  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.  Nech sa páči,  pán Zajac.  / Mikrofón prosím... mikrofón prosím pre pána
poslanca Zajaca. /

p. Zajac: Ja sa len chcem vyjadriť, že súčasťou tohto uznesenia sú aj ďalšie body, ku ktorým
ja by som chcel predniesť procedurálny návrh. Preto, lebo sme ešte vlastne - berie na
vedomie odstúpenie, oznámenia,  atď. konštatuje - ale za c), v bode c) my by sme sa
mali teda zaoberať aj tým zaradením pána poslanca do komisií,  v ktorých bola pani
Khuriová.  Alebo  iných  komisii.  A ja  by  som bol,  keďže  ide...  ja  chcem mať  len
procedurálny návrh k tejto veci,  keďže ide o voľbu, aby táto voľba, personálna, bola
verejná, nie tajná. Aby sme tu nesedeli príliš dlho. Čiže to je môj procedurálny návrh k
tomu bodu c). A potom by sme čítali, ak teda nie je nejaký... Ale vidím, že sa hlási už
aj  ďalší  poslanec.  Tak  aby  sme  si  to  dali  dokopy  ešte  predtým,  ako  prejdeme
k ďalšiemu bodu. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno veľmi pekne ďakujem za upozornenie.  Teda pán Denis
Svoboda, ako som spomenula, prejavil záujem o prácu v komisii výstavby a územného

4



plánu  a  v  komisii  životného  prostredia  a  verejného  poriadku.  K tomu  bude  asi
vystupovať aj pán tajomník. Tak nech sa páči, pán Šíbl má slovo, prosím na mikrofón.
/ Nefunguje, nefunguje./ 

p.  Šíbl: /Ďakujem  za  funkčný  mikrofón./  Dovolil  by  som si  takýto  pozmeňovací  návrh
uznesenia. Na základe prekonzultovania aj s pánom poslancom Svobodom a aj s pani
poslankyňou Poláchovou,  uznesenie... pozmeňovací návrh k bodu 1. Pôvodná časť a)
a b)  uznesenia  zostáva tak,  ako je,  a  časti c) a d) by zneli:  -  po c)  – volí -  za 1.)
poslanca  Denisa  Svobodu  za  člena  komisie  dopravy,  po  b)  komisie  výstavby  a
územného  plánu.  A c2)  volí  poslankyňu  Líviu  Poláchovú  za  predsedníčku  komisie
životného prostredia a verejného poriadku. A bod d) - ešte sme zabudli - pani doktorku
Máriu Khuriovú odvoláva zo školskej rady Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave
a z Fondu rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Už je to super. Takže ja prečítam tento krát celý ten návrh, aby sme mali
jasno. Takže dávam návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves, za - a) berie  na vedomie zánik poslaneckého mandátu pani doktorke
Márie Khuriovej,  podľa § 25 ods. 2 písm.  c) zákona Slovenskej národnej rady číslo
369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov.  Po  2.  oznámenie
starostky mestskej  časti o  nastúpení  pána  Denisa  Svobodu za  poslanca  Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a odovzdanie osvedčenia o tom,
že sa Denis Svoboda stal poslancom miestneho zastupiteľstva. Za b) - konštatuje, že
Denis  Svoboda  zložil  zákonom predpísaný  sľub  poslanca  v  súlade  s  § 26  zákona
Slovenskej  národnej  rady  číslo  369/1990  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších
predpisov. Po c) -   volí  poslanca Denisa  Svobodu za člena  komisie  dopravy,  a  b)
komisie  výstavby a územného  plánu. Po 2. poslankyňu Líviu  Poláchovú menuje za
poslankyňu  ...za predsedkyňu...  volí za predsedkyňu komisie  životného prostredia  a
verejného poriadku. Po d) odvoláva pani doktorku Máriu Khuriovú - po 1. zo školskej
rady  Materskej  školy  Kolískova  14  v Bratislave,  po  2.  z  fondu  rozvoja  bývania
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  Dovolím  upozorniť,  že  hlasujeme
najmä  najprv  o  procesnom návrhu.  Tzn.,  že  či  budeme  hlasovať  aklamačne.  Čiže
poprosím, aby ste sa vyjadrili,  či súhlasíte s tým aby sa hlasovalo menovite. Nech sa
páči.

Hlasovanie: Za hlasovalo  18 poslancov, zdržali sa  dvaja poslanci,  proti nebol nik.  Spôsob
hlasovania bol schválený. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Teraz hlasujeme o návrhu uznesenia. Nech sa páči. 
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Hlasovanie: Ďakujem.  Za návrh uznesenia  hlasovalo  19 poslancov,  proti nebol  nik,  dvaja
poslanci sa zdržali. Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 003
Program rokovania- Zaradenie do programu

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže ako som avizovala,  teraz budeme schvaľovať program
druhej časti dnešného zasadnutia.  Pýtam sa kolegov poslancov,  či sú  nejaké ďalšie
návrhy? S faktickou poznámkou pán poslanec Zajac. 

,
p. Zajac: Ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli si dať 10 možno 15 minútovú prestávku,

pred týmto bodom. Preto, lebo by som bol veľmi rád, keby teda minimálne klub Naša
Bratislava sa stretol predtým a ešte sa porozprával. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Pán  poslanec,  ešte  pred  schvaľovaním  programu?  Teraz
schvaľujeme  program  2.  časti.  Čiže  môžeme  si  odhlasovať  program  a  potom
vyhlásime prestávku so súhlasom 2. klubu. Dobre? Pán poslanec Rosina, faktická. 

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja si len dovolím, skôr ako pripomienku, otázku. Toto je
mimoriadne zastupiteľstvo. A keďže pani starostka avizovala, že od 16. je polhodinka
pre verejnosť, nie som si istý, či to je v súlade s rokovacím poriadkom. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán inžinier Kosnáč, chcete? 

p.  Kosnáč: Zákon  nerozoznáva  mimoriadne  a  riadne  zastupiteľstvo.  Máme  riadne
zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne. Čiže rokovací poriadok platí tak alebo onak. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta Záhradník.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni,  navrhujem,
aby  sme  ako  bod  2  A)  prerokovali  materiál,  ktorý  ste  obdržali,  a  to  je  Protest
prokurátora proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti číslo 160/2016 zo
dňa 28. 1. 2016.  Ďakujem. 

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja si myslím,  že je to bezpredmetné, keďže akt sa už vykonal
a remedúra je  neprípustná.  Takže je  si to síce pekné, že pán prokurátor sa formálne
zobudil,  ale  zobudil  sa  neskoro. Nemožno  rokovať  o uznesení  spätne,  ak už  bolo
verejnosťou vykonané.  Je  to proste pragmaticky  zbytočné  a nemá  to vôbec žiaden
význam. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 
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p. Martinický: Ďakujem. Ja by som by som prosil do budúcnosti, keď sa bude niečo takéto
začínať, alebo - tak povedať nielen ako číslo  toho ... číslo  toho uznesenia,  ale aspoň
jednou  vetou,  troma  slovami,  že  na  akú  tému.  Lebo  neviem  ako  druhí,  ale  ja  si
nepamätám, ktoré číslo uznesenia, proste čo znamená. Tak pre istotu. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec, len by som v krátkosti reagovala .. Dúfam, že
máte na stole na tento protest. A podľa informácii organizačného oddelenia ste dostali
v maily, vopred. Pán poslanec Bendík, nech sa páči s poznámkou. 

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť naše právne oddelenie, aby sa
vyjadrili k tomu, čo povedal kolega Dulla, ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Ešte dáme slovo pánovi poslancovi Lenčovi. 

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ešte takú drobnú poznámku k odstúpeniu pani
Khuriovej  a  nastúpeniu  pána  Svobodu.  Lebo  odstúpením  pani  Khuriovej,  podľa
rokovacieho poriadku, de facto prestal existovať poslanecký klub - pravicový, ale teda
chcem oznámiť  kolegom, že sa tak nestalo, keďže sme kooptovali pani poslankyňu
Volkovú z klubu Naša Bratislava, za čo teda jej veľmi pekne ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem, ešte požiadal o slovo pán prednosta. 

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som ešte chcel využiť toto zastupiteľstvo k
tomu,  aby  sme  zaradili  1  bod.  Je  to  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  -  Prenájom
prístavby  na  Perneckej.  Ospravedlňujem  sa,  dostali  ste  ho  mailom  až  dneska.  Vo
februári nás oslovila Sociálna poisťovňa, vzhľadom k tomu, že hľadala nejakú miestnu
pobočku. Prechádzali  si  priestory a  pozreli  si  teda naše  voľné  priestory.  Bohužiaľ
všetko sa to riešilo až tak, že ledva sme stihli vyvesiť zámer - prípad hodný osobitného
zreteľa. Oficiálnu žiadosť sme od nich dostali dokonca len včera. Ale všetky tie veci,
keďže  boli  v  neformálnej  rovine  komunikované,  tak  boli  pripravené.  Sociálna
poisťovňa  by  mala  záujem  v  prístavbe,  kde  máme  kancelárie,  zriadiť  miestnu
pobočku. Myslím  si,  že  -  preto  to dávame  ako prípad  hodný osobitného  zreteľa,
vzhľadom k tomu, že tým sa priblíži služba k obyvateľom, nebudú musieť chodiť na
Záhradnícku  -  preto  to  považujeme  za  prípad  hodný  osobitného  zreteľa.
Ospravedlňujeme sa, že teda sme materiál dávali takto, ale ich záujem by bol, aby ten
priestor  vedeli  využívať  od  1. 4.  Chcú  si  tam proste,  čím  skôr  začať  tieto  veci
zariaďovať.  Mrzí  ma  teda,  že  to  išlo  na  poslednú  chvíľu.  My  sme  ten  zámer
preventívne  zverejnili,  ale  nemali  sme  ešte  vtedy  oficiálnu  žiadosť.  Tak  sme  ani
nemohli pripraviť nejak materiál, teda oficiálne, distribuovať. Hovorím, prišiel nám ...
prišla nám tá žiadosť až včera, tak sme to dali. Ospravedlňujem sa, ale hovorím, ceny
prenájmu na Perneckej sú už dané uznesením zastupiteľstva. Tam sa ani nedá nijak
špeciálne  vymýšľať,  ba práve naopak, my sme  v minulosti zhodnotili  tento priestor
klimatizáciou a vzhľadom k tomu,  že máme  fixne  stanovené ceny,  tak sme  ju  ani
nemohli zvýšiť, teda započítať to, čo nás mrzí. Ale na 2. strane, hovorím, určite, čo sa
týka...  čo sa týka  Sociálnej  poisťovne,  myslím  si,  že všetci  obyvatelia  blízkeho  aj
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trošku  vzdialenejšieho  okolia  privítajú  to,  že  nebudú  musieť  chodiť  do  mesta.  A
naozaj sa  tým zlepší  služba  pre občanov.  A myslíme  si,  že to naozaj má  význam.
Takže napriek tomu, že to dávame takto, nešlo to cez komisie, mrzí ma to, ale naozaj
to bolo všetko riešené na- relatívne- poslednú chvíľu. A žiadosť je k 1. 4. Tak, aby ste
o tom vedeli. Ďakujem za pochopenie a žiadam zaradiť tento bod ako 2 b). 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta chce reagovať asi na otázku
pána Bendíka? Môže pán vicestarosta...?  Igor? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Možno by som reagoval aj na názor
pána kolegu Dullu. - My sme protest prokurátora obdržali v popoludňajších hodinách
vo  štvrtok.  V  zmysle  zákona  sme  zastupiteľstvo...  Je  to  protest,  ktorý je  určený
zastupiteľstvu. Takže preto ho... preto je materiál spracovaný a je  navrhnuté, aby sa
ním  zastupiteľstvo  zaoberalo.  Ako  iste  viete,  o  proteste  prokurátora je  zo  zákona
zastupiteľstvo  povinné  do  30  dní  od  jej  doručenia  rozhodnúť.  Ak  v  tejto  lehote
nerozhodne,  má  sa  za  to,  že protestu  nevyhovelo.  Tzn.  že  je  plne  na  vás  ako  sa
rozhodnete. Či prerokujeme protest alebo neprerokujeme. Ja by som možno bol rád,
keby  sme  mohli  protest  prerokovať,  vyjadriť  sa  k  tým  meritórnym  aj  právnym
otázkam,  aby  bol  postoj  zrejmý.  Ale  samozrejme,  máme  právo,  nezaradiť  to  do
rokovania  zastupiteľstva.  Ale  bolo  povinnosťou  úradu  ten  protest  poslancom
predložiť.  Takže preto sme konali tak, ako sme konali.  A konáme tak v najbližšom
možnom termíne,  kedy  sa  zastupiteľstvo  zišlo.  Takže  je  to  na  vaše  rozhodnutie,
samozrejme. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Dulla, nech sa páči. 

p.  Dulla: Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som  pripomenul,  v  súvislosti  s  opakovanými
prerokovaniami  protestov,  že  sme  vždy  pred  situáciou  náhleho  informovania  a
pripomínam svoj návrh na zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude mať legislatívno-
právny  predmet  činnosti,  aby  všetky  vnútorné  predpisy,  všetky  uznesenia,  všetky
VZN,  ktoré  máme  a  samozrejme  aj  návrhy  takýchto  uznesení,  najprv  odborne
prerokovala.  Aby zastupiteľstvo sa nemuselo opakovane zaoberať tým istým.  Takže
bol by som rád,  keby v krátkej dobe taký návrh  sme  ako  zastupiteľstvo  dostali  a
zriadili takú pracovnú skupinu. Nech to má hlavu a pätu. A nech je tam vidieť názor
poradného orgánu zastupiteľstva. Lebo v podstate nečítame nikdy taký názor. Čítame
iba názor administratívny. Ďakujem. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  A  keďže  nikto  iný  do  diskusie  nie  je
prihlásený,  dovoľte,  aby  sme  pristúpili  k hlasovaniu.  Končím  diskusiu  a  dávam
hlasovať  o návrhu  na  zaradenie  bodu  číslo  2  A)  tým je  Protest  prokurátora proti
uzneseniu  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa
28. 1. roku 2016, v časti a) bod 2. Nech sa páči hlasujte.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 3. Čiže tento bod bol zaradený
do programu. Program teda je schválený.
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 p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Prosím  hlasovať  o  bode  navrhovanom ako  2  B)  a  to  je
Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ulici v Bratislave nech sa páči hlasujte.

Hlasovanie: Bod 2 B) podporili 20 poslanci, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec.

Bod 004. Hlasovanie o programe ako celku

p. Čahojová,  starostka MČ: A teraz budeme hlasovať o programe ako o celku. Nech sa páči

Hlasovanie: Za 21 prítomných proti 1, nezdržal sa nik. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže program sme schválili  a dovoľte, aby som na žiadosť
dvoch zástupcov poslaneckých predsedov poslaneckých klubov vyhlásila 20 minútovú
prestávku.  Tzn.,  že  stretneme  sa  o  15.  hodine  5.  minúte.  Prosím  o dochvíľnosť.
Ďakujem pekne. 

Bod 2
Vyhlásenie  výsledkov  referenda  mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves  konaného

5.3.2016

p. Čahojová, starostka MČ: Počet poslancov v miestnosti, zasadacej, je dostatočný na to aby
sme  pokračovali  v rokovaní.  Aj  kolegov  z  predsália  pozývam  na  svoje  miesta.
Prestávku sme ukončili a môžeme pokračovať. Pokračujeme 2. časťou nášho dnešného
stretnutia a vlastne podstatnou. pre ktorú sme zvolali mimoriadne zasadanie dnešného
zastupiteľstva.  A tým je vyhlásenie  výsledkov referenda Mestskej časti Bratislava  -
Karlova  Ves,  konaného 5.  marca 2016. Prosím o zachovanie  pokoja.  Dovoľte, aby
som pozvala  za  rečnícky  pult  pána  predsedu  miestnej  referendovej  komisie,  pána
inžiniera Volka, aby nám prečítal zápisnicu z miestnej referendovej komisie. 

p. Volko:  Vážená  pani starostka,  vážené poslankyne,  poslanci,  dovoľte,  aby som vás ako
predseda miestnej referendovej komisie  oboznámil  s výsledkami referenda Mestskej
časti Karlova  Ves miestne.  Zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava  - Karlova  Ves
uznesením číslo 160/216 vyhlásilo referendum Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
v  nasledujúcich  otázkach.   -  1.  otázka:  Súhlasíte  so  zavedením  rezidenčného
parkovania,  pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích
miest  na území Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves?  - 2.  otázka: Súhlasíte  so
zákazom  prevádzkovania  hazardných  hier  na  území  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves? Referendum sa uskutočnilo  5. marca 2016 v čase od 7:00 do 22:00.
Referendum prebiehalo  v  štrnástich volebných  okrskoch. Bolo  ukončené  podpisom
zápisnice  6. 3.  2016  o 0:33  hodine.  Referenda  sa  zúčastnilo  31 136  zapísaných...
pardon - na referendum bolo zapísaných v zozname voličov 31 136 voličov. Referenda
sa  zúčastnilo  13 269 voličov.  Bolo  odovzdaných  spolu  13 224 hlasovacích  lístkov.
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Počet  odovzdaných  platných  hlasovacích  lístkov  bolo  12 991.  Počet  odovzdaných
neplatných  hlasovacích  lístkov bolo  233. K jednotlivým  otázkam sa voliči  vyjadril
nasledovne: - v otázke číslo 1 -  Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri
ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest  na území
Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves?  : 7238 voličov odpovedalo  - áno a 5342
voličov odpovedalo - nie. V otázke: Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných
hier  na území Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves? : 11 365 voličov hlasovalo-
áno  a  1475  voličov  sa  vyjadrilo  -  nie.  Celkový  počet  zúčastnených  voličov
predstavoval 42,62 stotín  percenta.  Čo sa týka otázky číslo  1,  tak pre  -ako - áno
odpovedalo 55,72 stotín percenta voličov. Na otázku číslo 1 – nie - odpovedalo 41,12
stotín percenta zúčastnených voličov. V otázke číslo 2 – áno- odpovedalo 87,48 stotín
percenta voličov. V otázke číslo  2 – nie  - odpovedalo  11,35 stotín voličov.  Právna
úprava  zakotvená  v  zákone  o  obecnom zriadení  definuje,  že  výsledky  miestneho
referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov, ak
bolo  rozhodnutie  prijaté  nadpolovičnou  väčšinou  platných  hlasov  účastníkov
miestneho  referenda.  Z vyššie  uvedených  faktov vyplýva,  že v miestnom referende
nebol  prijatý  žiaden  z  predložených  návrhov.  Napriek  týmto  skutočnostiam
a vzhľadom na vysokú účasť občanov, je výsledok referenda a výsledky takto získané
významným  podkladom pre  ďalšiu  prácu  a  rozhodovanie  orgánov  mestskej  časti.
Ďakujem za pozornosť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi miestnej referendovej
komisie,  pánovi Ing. Volkovi za prečítanie zápisnice.  Dovoľte mne aj pár úvodných
slov, než otvorím diskusiu.  Najskôr dovoľte,  aby som vám vyslovila  poďakovanie.
Vám poslancom, ktorí ste sa odhodlali k tomuto kroku a schválili  ste, alebo vyhlásili
ste  komunálne  referendom.  Vstúpili  sme,  dá  sa  povedať,  na  nepreskúmanú,
neprebádanú  pôdu  v  komunálnej  politike.  Jednalo  sa  o fakultatívne,  nepovinné
referendum. Dobrovoľné položenie otázky svojim voličom. Je to veľmi zložitý krok.
Jeho riziká sme si uvedomovali a veľmi ťažké bolo aj formulovať tie správne otázky
tak, aby tieto otázky vyhovovali zákonným požiadavkám. A zároveň veľmi ťažko sa
dá dosiahnuť  stav,  aby vystihla  jednoduchá otázka zložitosť,  právnu i spoločenskú,
danej  problematiky,  najmä,  čo  sa  týka  parkovania.  Dovoľte,  aby  som  veľmi
poďakovala spolupracovníkom miestneho úradu, najmä spolupracovníkom z majetko-
právneho  oddelenia,  ktorý pripravili  kvalitné  všeobecne  záväzné  nariadenie,  ktoré
upravovalo spôsob a organizáciu miestneho referenda. A samozrejme, úspešný priebeh
referenda by nebol možný aj bez dokonalého organizačno-technického zabezpečenia.
Zároveň je veľmi dôležité poďakovať všetkým voličom, aj keď ich nebolo toľko, ako
by sme si želali - bolo ich okolo 42,62 %, ktorí sa zúčastnili referenda a vyjadrili svoj
názor. Bez nich, alebo bez voliča, žiadne referendum nemôže byť úspešné. Ako sme
avizovali  už  vopred,  že  každý  výsledok  referenda,  či  už  úspešné  alebo  neúspešné
referendum bude pre nás  významným  signálom.  Čo sa týka  otázky hazardu, tu sa
voliči vyjadrili úplne jednoznačne - čo nás teší. V otázke parkovania - je to zložitejšie.
A v tejto chvíli  je  to pomer  tých , ktorí sa vyjadrili  v referende pomer 55,72 % ku
41,12 %. Čo nepovažujem za veľmi výrazný rozdiel. V tejto chvíli tých 41, 12  ... asi
41 % voličov je pre mňa veľmi zaujímavých. Je to veľké číslo. Je to významný podiel.
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A ja si myslím, že my, ich zastupujúci poslanci, sa budeme pýtať, aké boli tie dôvody,
pre ktoré hlasovali  proti.  Budeme sa snažiť,  samozrejme,  pri realizácii  akejkoľvek
podoby parkovania, alebo zmien parkovacej politiky,  alebo úprav parkovacej politiky
v Karlovej Vsi,  vyjsť  v ústrety väčšine obyvateľov a zohľadniť  pri tom názor tých,
ktorí  boli  v menšine.  Lebo  to  nie  je  bezvýznamná  menšina,  ale  je  to  významná
menšina.  Napriek tomu, že podľa počtu, alebo podľa percenta zúčastnených voličov
nebolo referendum...  nebolo referendom právoplatné, alebo úspešné, napriek tomu si
myslím, že sme vstúpili možno aj do histórie bratislavskej komunálnej politiky tým, že
sme ho vôbec vyhlásili.  A ja verím, že to nebude posledné referendum, alebo možno
nasledovania hodný krok. Toľko, ako úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Nech sa páči, pán vicestarosta sa prihlásil, odovzdávam mu slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, rád by som sa
aj ja vyjadril k výsledkom referenda. Nebýva obvyklé v podmienkach samosprávy, že
sa  využíva  tento inštitút  priamej  demokracie,  ktorý náš  právny  poriadok zaviedol.
Musím povedať, že tá požiadavka na 50 % účasť je pomerne vysoká, o čom naozaj aj
prax referend,  konaní miestnych  referend  sa ukazuje,  že spravidla  neprekročia túto
hranicu,  pokiaľ  naozaj  nejde  o  nejaký  vyslovene  tak silný  komunálnych  problém,
ktorý by priviedol občanov k volebným urnám. Ja som rád, že sme nabrali odvahu aj
sa postaviť pred túto výzvu, usporiadať miestne referendum. Ja si myslím a považujem
tú účasť za mimoriadne vysokú. Viac ako 42 %, si myslím,  že to je naozaj významná
účasť na miestne referendum.  Je to účasť,  ktorá ďaleko viac presahuje  bežnú účasť
občanov v komunálnych voľbách. To je veľmi dôležitý aspekt, že miestneho referenda
za zúčastnilo  možno až dvojnásobok ľudí, ako chodí bežne ku komunálnym voľbám.
Preto  si  myslím,  že  to  môžeme  úplne  pokojne  považovať  za  úspech.  A  teraz
k výsledkom. Samozrejme pri otázke zákazu hazardných hier, myslím, že ten výsledok
je  jednoznačný.  A  je  to  pre  nás  jasný  signál  sily  názoru  v  pomere  87 %  ku  11
percentám  obyvateľov,  ktorí  hlasovali.  Pri  otázke  parkovania,  tak  naozaj,  tam
hodnotíme,  že  to  rozhodnutie  je  -  faktom  je  mierna  preferencia  zavedenia
rezidenčného  systému,  teda  určitej  zmeny  v  súčasnom  stave.  Ale  zároveň  ja  to
hodnotím aj tak, že je pomerne vysoká skupina ľudí, ktorá je za zachovanie súčasného
stavu. Týmto nám to občania neuľahčili prijímanie ďalších rozhodnutí. A mne z toho
vyplýva, ako poslancovi,  taký záver, že v prípade postupu, ďalšieho nášho postupu v
otázke parkovania, musíme zvoliť mimoriadne citlivý prístup k akýmkoľvek zmenám.
A  akúkoľvek  zmenu  musíme  veľmi  otvorene  a  veľmi  intenzívne  komunikovať
s verejnosťou.  My  musíme  naozaj  hovoriť  so  všetkými  skupinami.  Ja  vidím  teda
minimálne  3 skupiny ľudí.  1 skupina aj za rezidenčný systém, ale 2. aj názory tejto
skupiny  sú  pre  nás  veľmi  dôležité  ďalej  to  sú  ľudia,  ktorí  preferujú  zachovanie
súčasného systému mali by sme sa hlbšie  mali by sme hlbšie  skúmať a diskutovať s
občanmi aké úvahy vlastne viedli k tomu, že považujú ten existujúci systém za lepší
preto ak samozrejme treba hovoriť a pokúšať sa komunikovať so skupinou ľudí, ktorá
sa  nezúčastnia  referenda,  to  je  tá  3.  skupina  ona  je  ako  keby najväčšia  a  necítila
potrebu sa v tejto veci sa v tejto veci vyjadriť takže je pravda, že po právnej stránke
výsledky  referenda  nie  sú  pre nás  záväzné,  ale  myslím  si,  že je  to veľmi  silný  a
významný signál pre prijímanie našich ďalších rozhodnutí. Ďakujem. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne,  o  riadny  príspevok  sa prihlásil  pán
poslanec Rosina. 

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel pripomenúť len také elementárne počty.
Na to, aby referendum bolo úspešné a platné musí hlasovať za položenú otázku 25 %
zapísaných voličov plus jeden. Pretože ak počítame 50 % zúčastnených a z toho 50 %
+1 aby bola nadpolovičná  väčšina,  je  to 25 % +1, čo sme v otázke o hazarde tento
počet ďaleko hravo prekročili. Takže aj keď v zmysle zákona nebolo toto referendum
úspešné,  v  tej  morálnej  rovine...  v tej  morálnej  rovine  tá  podpora  obyvateľov  je
značná.  A myslím  si,  že treba s ňou počítať.  Čo sa týka  tej 2.  otázky,  tam aj ten
výsledok, ktorý... ktorý bol dosiahnutý,  aj to je  výsledok. Pretože ľudia,  ktorí prišli
vyjadriť  svoju  vôľu, tak niečo  povedali.  Ale  aj tí,  čo neprišli.  Takže čaká nás síce
veľmi náročný - ale dialóg - s obyvateľmi,  ako vlastne vyložiť tento výsledok a čo je
ich vôľa. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec
Zajac. 

p. Zajac: Ja zase, áno - je to možné vnímať, že keby bolo platné. Ale ono teda platné nebolo.
A pre mňa je dôležité, že je to pre mňa istá vypovedajúca vzorka. Preto, lebo však to
som aj teda očakával,  že budem vedieť  nejakým spôsobom.  Pre mňa  ten odkaz je
jasný. Ja proste vidím tu o 2000 občanov viacej, ktorý si želajú rezidenčné parkovanie
ja nemám prečo vajatať,  ja proste nemám prečo - a tobôž nie sa pýtať tých, ktorí teda
hlasovali,  že nie, preto, lebo mne je jasné prečo hlasovali nie. Tá 2. časť tej otázky je
jasná.  Preto,  lebo  nechcú  prísť  o  svoje  rezidenčné  parkovacie  miesta.  /Prosím?/
Vyhradené  parkovacie  miesta.  A  tomu  ja  rozumiem.  To  je...  akože,  sa  potom
nepúšťajme do ničoho. Lebo to je jasné.  Aj ja  by som bol proti tomu, keby my šiel
niekto teraz zobrať.. rezidenčné.... vyhradené parkovacie miesto. Ja si myslím, že to je,
že to je dobrý výsledok, z hľadiska toho že, že na základe tohto výsledku úrad vie a
môže konať. V 1. rade  - a áno, aj beriem to, čo povedal pán zástupca starostky - treba
byť veľmi citlivý aj k tým ľuďom, ktorí povedali,  že nie.  Ale,  práve preto, my sme
...my  sme  aj  navrhovali  v  predchádzajúcom období,  nejdeme  tu  a  ani  nemôžeme
zmeniť celú Karlovu Ves na rezidenčnú časť, pri parkovaní. Nevieme to urobiť preto,
lebo nie všetky komunikácie, takto môžeme zmeniť. Ten návrh, ktorý tu bol už dávno
predtým, aby sme urobili pilotne jedno, možno 2 lokality, s rezidenčným parkovacím
spôsobom, pre to, ja poverenie od občanov mám. Týmto rozdielom, samozrejme, ho
vnímam tak, ako..  ako  -  že ho  mám.  Pre mňa  zachovanie  existujúcej  časti  by ale
znamenalo  v  tom prípade  druhú  vec.  Absolútne  dodržiavanie  všetkých  predpisov,
všetkých podmienok, ktoré má cestný  - všetky zabratia zelených miest parkovacími
autami,  alebo  parkujúcimi  autami.  Ja  si  myslím,  že  to,  čo  je  súčasný  systém,  my
nevieme, čo je dobrý súčasný systém, preto, lebo momentálne ja teraz riešim – není tu
pán  z dopravy  -  ale  riešim  so  skupinou  obyvateľov  Púpavovej  cesty  to,  že  sú
neprípustné  chodníky.  Že  sa  nedá  chodiť  po  prechodoch  pre  chodcov,  že  matky
nemôžu  chodiť  s  kočíkmi  po  chodníkoch,  že...  že  parkujú  ľudia  na  zelených
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priestranstvách. Toto je to.. toto sme dali,  že to toto chceme?! Lebo zachováme tento
súčasný stav? Ja mám veľmi silný pocit, že... že dobrý súčasný stav, alebo súčasný
stav, ktorý je s platnou legislatívou a predpismi v Karlovej Vsi nepoznáme. A ja teda
si naozaj myslím,  že aj k  tomuto nám dali  občania  zvolenie.  Začnime  dodržiavať!
Začnime  dávať  papuče všetkým,  čo parkujú na  priechodoch pre chodcov. Začnime
dávať  papuče všetkým,  čo  parkujú  na  chodníkoch.  Začnime  dávať papuče tým,  čo
parkujú na zelených. Buďme striktní. Povedzme, koľko je tu parkovacích miest? Keď
je  istá  časť  vyhradených  a keď je  teda  istá  časť,  ktorá je  voľná  -  a komukoľvek.
Buďme v tomto veľmi striktní a veľmi jasní! A potom sa môžeme začať baviť o tom,
že  či  je  lepšie  rezidenčné  alebo  vyhradené  parkovanie.  Lebo  ja  si  myslím,  že
momentálne tu máme ... neprávny stav. Preto, lebo  - ja len z tej Púpavovej, kde žijem
- vidím, že minimálne štvrtina áut, ktoré parkuje tak, ako by parkovať nemala. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla. 

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  len  pripomínam,  že  predmetom rokovania  je  vyhlásenie
výsledkov referenda. Ďakujem. 

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja by som sa tiež rád vyjadril k tým výsledkom
toho referenda. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí nabrali odvahu proste vyhlásiť to
referendum a spolupracovali a proste priviedli to referendom k takému stavu, ako sa
len dalo. Z odpovede na tú otázku o hazarde som potešený. A chcem sa teraz vyjadriť
troška  k  tej  2.  otázke,  ohľadom toho  parkovania.  Bez  toho,  aby  som chcel  teda
niekoho  kritizovať,  tak  mám  pocit,  že  sa  dosť  málo  urobilo  v  tej  vysvetľovacej
kampani. A možno výsledok je preto práve taký, že tí, čo boli proti, tak tí veľmi jasne
vedeli,  o čom hlasujú.  A málo bolo tých, ktorí vedeli,  o čom to celé  je.  A preto aj
toľko málo prišlo hlasovať za. Mňa sa ešte v ten deň ľudia pýtali, že o čom to vlastne
celé je? Lebo nerozumeli tej otázke. A málo sa im vysvetlilo, že ako by to rezidenčné
parkovanie malo fungovať, ako by sa to malo zmeniť oproti doterajšku. A myslím, že
aj  ten počet  tých ľudí,  ktorí  boli  proti,  tak nejako  kopíruje  proste  ten počet  tých
vyhradených parkovacích miest, plus rodinní príslušníci, ktorí to, ktorí to samozrejme
podporujú. Ja mám na to svoj názor. A chcem povedať, že určite sa treba rozprávať
s ľuďmi. Hlavne teda vysvetliť im, o čo tam ... o čo to tam celé pôjde. Ja teda chcem
povedať ešte jednu vec. Že veľmi si oceňujem na tomto zastupiteľstve, že má odvahu
robiť  aj isté  nepopulárne  kroky.  A samozrejme,  že riešenia  sú také,  že určitú časť
obyvateľov to poteší,  určitú  časť  to naštve.  Ale  hovorím,  že  oceňujem to,  že toto
zastupiteľstvo sa púšťa aj do nepopulárnych krokov, ktoré už sme tu absolvovali.  A
proste cením si toto. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec  Martinický  s  faktickou
poznámkou. 
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p. Martinický:  Ďakujem za slovo. Ja sa pripájam trochu k tomu, čo tu predrečník povedal,
kolega Lenč. My sme mali asi 3 alebo 4 dni pred referendom domovú schôdzu a asi
štvrtina schôdze sa – ako- diskutovalo o tomto referende a zvlášť o tej otázke toho
parkovania. A tiež sa ... skôr prevážil názor, že síce je jasné, čo sa tým zruší, ale nie je
jasné, čo sa tým zavedie, ako to bude vyzerať a aké to bude mať ako dôsledky. Že tá
informovanosť,  alebo  predstava  tých  ľudí,  bola  dosť  slabá  a  -  proste  neurčitá.  Ja
nejdem teraz to proste  ďalej  ...   A k tomu už len  jednu  poznámku,  že musíme  si
uvedomiť  to, že  dokonalý  systém parkovania,  s ktorým by bolo,  čo  len  90 % ľudí
spokojných,  proste neexistuje.  Hej? Lebo nie  je  na to priestor a peniaze  atď.,  atď.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem nedá mi nezareagovať na kolegu Lenča, na jeho pochvalu. Poväčšine nie
sme politici a zrejme preto máme odvahu robiť nepopulárne ... nepopulárne opatrenia -
na margo nedávno prebehnuvších volieb. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš s riadnym príspevkom, nech sa páči. 

p.  Buzáš:  Ďakujem  za  slovo  pani  starostka.  Ja  by  som chcel  v prvom rade  poďakovať
všetkým  tým  občanom,  ktorí  ...  ktorí  prišli  a  vyjadrili  svoj  názor.  Zároveň  si  to
dovolím  analyzovať  trošku  -  a  bude  to  v  duchu  toho,  čo  povedali  moji  dvaja
predchodcovia  -  pán  Zajac  a pán  Lenč.  Považujem  toto  neplatné  referendum  za
úspešné, dokonca vysoko úspešné. V dejinách Karlovej Vsi to nemá obdoby, aby sa
13 000 občanov vyjadrilo  k nejakej problematike.  A to je  číslo,  ktoré možno vojde
nadlho do histórie. Takže ja to považujem za úspešné. A ak sa trošku pohrám s číslami
a zaujíma  ma práve parkovacia politika,  stovky zanedbáme - 7:5 - áno k nie   - to je
14:10, 1,4:1 t. j. takmer polovica viac ľudí jednoznačne je za rezidenčné parkovanie.
Aj napriek tomu - a to sypem aj popol na svoju hlavu, že tá kampaň k vysvetleniu asi
nebola  dostatočná. Nie asi,  určite  nebola  dostatočná. A ja  som preto spravil  veľmi
málo, aby sa to zlepšilo. Takže pre mňa je to jednoznačný odkaz od tých ľudí, ktorým
stálo za to prísť a vyjadriť svoj názor. Ďakujem veľmi pekne. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Dovoľte mi  uzavrieť  túto diskusiu,
keďže nikto iný sa nehlási, len kratučkým príspevkom a to tým, že toto referendum a
účasť a odpovede našich voličov len dosvedčili,  že parkovanie je kardinálny problém
Karlovej  Vsi.  Je  to problém nad  všetky problémy,  ktoré máme.  Je to  mimoriadne
komplikovaná vec, ktorá nemá naozaj jednoduché riešenie a nemôže sa žiaden volič
čudovať, ani my sa tomu nečudujeme, že to definitívne riešenie sa rodí veľmi ťažko.
Súvislosti  poznáme.  Jednoducho  je  tam právne,  legislatívne  a  množstvo  rôznych
zložitých situácií, ktoré treba riešiť v priebehu. Ale oceňujem aj ja a veľmi si to vážim,
že jednoducho máme odvahu sa do toho púšťať a že máme odvahu hľadať odpovede
na  tieto  otázky  a nejaké  to  riešenie  našim  obyvateľom  naozaj  ponúknuť.  A  nie
samozrejme  bezhlavo.  Keď  si  porovnáme  mestské  zastupiteľstvo,  lebo  to  nie  je
problém Karlovej  Vsi,  to je  problém celej  Bratislavy.  A mestské  zastupiteľstvo  sa
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týmto problémom zaoberá roky. Nechcem povedať koľko, lebo to presne neviem, ale
pán  Záhradník  hovorí,  že  to  je  už  možno  aj  2  volebné  obdobia  celé,  čo  sa  rieši
parkovacia  politika.  A dosiaľ  sa nedospelo  k žiadnemu  výsledku.  Je  to aj problém
politický,  je  to  problém  odvahy,  je  to  problém  guráže.  Každý  chce  byť  určitým
spôsobom aj - niekto sa stavia k tejto veci alibisticky, každý chce byť pekný v očiach
verejnosti, lebo to riešenie nebude pre všetkých rovnako príjemné. Takže ja si veľmi
vážim  vašu  odvahu  aj  vašu  zanietenosť  v  tejto  veci  a  prosím  vás,  aby  sme  tejto
problematike venovali všetky možné sily a plné nasadenie. Dovoľte mi, ako posledné
slovo  vysloviť  naozaj  poďakovanie  voličom  v  Karlovej  Vsi  a  to  nielen  v  otázke
referenda, ale aj v otázke volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, lebo ak ste
zaregistrovali, v Bratislave bola - sa zúčastnilo volieb do Národnej rady 63 % voličov,
v Karlovej Vsi to bolo vyše 70 %. Tak ja si myslím,  že konštatovať, že máme veľmi
aktívnych  obyvateľov,  ktorí sa  zaujímajú  aj o politické  dianie  je  podľa mňa  veľmi
príjemné. Takže ja ešte raz ďakujem za vykonané referendum. Výsledky budeme brať
vážne, s plnou zodpovednosťou a diskusiu uzatváram. Prosím návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia:  Vyhlásenie  výsledkov referenda v Mestskej časti Bratislava  - Karlova
Ves  konaného  dňa  5. 3.  2016.  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  za  a)  -
vyhlasuje výsledky referenda Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves konaného dňa
5. 3. 2016  - tie čísla, ktoré sme si už raz povedali. Za b) - konštatuje, že v referende
nebol prijatý žiadny z predložených návrhov. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Prosím, aby ste sa vyjadrili hlasovaním.

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

Bod 2A
Návrh  poslanca  Záhradníka:  Protest  prokurátora  proti  uzneseniu  Miestneho

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa č. 160/2016 zo dňa
28.01.2016 v časti A bode 2.

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pristúpiť k schválenému  bodu 2.B. ... 2.A a tým je
prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 28. 1. 2016, uznesenie číslo 160/2016 v časti a)
bod 2.) Predkladateľom tohto materiálu je pán vicestarosta. Odovzdávam mu slovo.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne,  vážená pani starostka. Dámy  a
páni,  tak  ako  som  pri  schvaľovaní  programu  avizoval,  obdržali  sme  protest
prokurátora  k  uzneseniu  v  miestnom  zastupiteľstve,  ktorým  bolo  vyhlásené
referendum,  v  časti  položenej  otázky,  týkajúcej   sa   súhlasu  so  zákazom
prevádzkovanie  hazardných hier  na  území Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves.
Túto časť predmetného  uznesenia  pán prokurátor napadol,  nakoľko sa domnieva,  v
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zásade z dvoch dôvodov, že táto časť uznesenia nie je v súlade so zákonom. A tie dva
dôvody sú, by som povedal zjednodušene v tom, že úprava hazardných hier nespadá
pod samosprávu,  úplnú  kompetenciu  mestskej časti.  A po 2.  ,  že tá otázka nebola
dostatočne špecifikovaná, o aký typ hazardných hier sa má týkať,  a čo presne sa myslí
tým  zákazom.  Ako  iste  viete,  my  už  pri  schvaľovaní  -  vyhlasovaní  referenda,
schvaľovaní otázok,  sme sa na túto tému určitej pochybnosti, ktorá mohla vzniknúť
pri výklade dvoch právnych predpisov - a to zákona o obecnom zriadení, teda zákona
369 z roku 1990, v znení neskorších predpisov a špeciálnou úpravou, ktorým je zákon
377 z roku 90, Zákona o hlavnom meste Bratislave.  A obidva tieto zákony regulujú
činnosť  a  kompetencie  samosprávy.  Zákon  o  obecnom  zriadení  je  všeobecným
predpisom. Zákon o Bratislave je  tzv. "lex specialis"  - špeciálnou právnou úpravou,
ktorá upravuje  -odchylne - v niektorých prípadoch kompetencie,  ktoré sú určené vo
všeobecnom predpise.  Z hľadiska výkladu ... z hľadiska aplikačnej praxe, špeciálny
zákon má prednosť pred výkladom, ktorý je  vo všeobecnom zákone. Preto sme boli
toho názoru, že ak v zákone o Bratislave je právo vyhlásiť referendum v mestskej časti
o - fakultatívne referendum - aj o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia,
alebo  rozvoja  mestskej  časti,  alebo  života  obyvateľov  mestskej  časti,  tak  je  to
špeciálna  úprava, ktorá má prednosť pred všeobecnou úpravou, ktorá je  v zákone o
obecnom zriadení. Pán prokurátor, podľa mojej mienky trochu rozširujúco vyložil, že
okrem tejto podmienky, tohto nášho práva, je potrebné prihliadať aj na ustanovenie v
zákone o obecnom zriadení.  Teda - že otázka sa má  týkať,  aj musí byť  v súlade s
otázkou,  či  je  to  kompetencia  preneseného  výkonu  štátnej  správy,  a  či  je  zverená
mestu alebo mestskej časti.  Náš názor bol ten, že pravdepodobne vedel zákonodarca,
prečo takto upravuje to odchylné  znenie , aby jeho právo mestskej časti sa vyjadriť
podporne k otázkam, o ktorých síce má kompetenciu rozhodovať hlavné mesto, ale -
je toto jedno mesto zložené zo sedemnástich mestských častí. A z toho je zrejmé, že
môžu vznikať otázky, ktoré síce nie sú v kompetencii, v priamej kompetencii mestskej
časti,  ale  významným  spôsobom sa  dotýkajú  života  tej  mestskej  časti.  A  teda  je
právom miestneho  zastupiteľstva  takéto fakultatívne  referendum vyhlásiť,  a  takúto
otázku, ak to považuje za dôležité - a naše hlasovanie o otázke - o tejto otázke, ako aj
o  vyhlásení  referenda  bolo  z  toho zrejmé,  že  túto otázku považujeme  za dôležitú.
Takže máme právo túto otázku položiť a nie sme limitovaní tými ustanoveniami, ktoré
zákonodarca dáva do zákona o obecnom zriadení, ktorý samozrejme viac ... vyhovuje
právnemu postaveniu obce, v tom jednoduchom ponímaní.  Tzn. že je to jeden orgán.
V prípade samosprávy hlavného mesta je to orgán hlavné mesto a mestská časť. Takže
tento výklad bol daný.  Referendum prebehlo.  Teraz sme  prerokovali jeho výsledky.
Tzn. že v dnešnej situácii je možno už bezpredmetné. Tak ako aj kolega Dula to na
úvod  povedal,  že...  že  už je  vlastne  bezpredmetné  prerokovávať  protest.  Ale  ja  si
myslím,  že je  dobre o tejto téme - aj po tej právnej stránke hovoriť.  Myslím  si,  že
by ...by som pre... odporúčal, aby sme nevyhoveli protestu prokurátora. Myslím si, že
ak  jej  rozdielnosť  právnych  názorov  miestnej  časti  a  prokuratúry,  tak  konečnou
autoritou je  súd, ktorý by sa  - prípadne stotožnil,  alebo nestotožnil so stanoviskom
jednotlivých... jednotlivých strán takéhoto sporu. Myslím si, že by bola aj dobré, keby
pán prokurátor sa obrátil na súd, v tejto veci, po tom, čo nevyhovieme jeho protestu.
Lebo si myslím,  že je  veľmi dôležité pre ďalšiu  aplikačnú prax, nielen pre potreby
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mestskej  časti,  ale  aj pre ostatné samosprávy,  ktoré fungujú  v  tejto  dvojstupňovej
hierarchii.  Aby sa tieto veci vyjasnili  aj pre budúcnosť. A myslím si,  že by takýto...
takýto, potom, autoritatívny verdikt súdu mohol byť cenný. Takže ja, ak dovolíte ako
predkladateľ, by som preferoval,  aby sme hlasovali o alternatíve 2,  a zároveň teda
opravujem chybu, ktorá je v materiáli - lebo sú tam 2 alternatívy jedna. Tak, tá druhá
je alternatíva číslo 2. A ešte by som poprosil pána Mgr. Tarbaja,  keby mohol z pozície
právneho referátu sa k tejto otázke vyjadriť. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som predsa, pán doktor, prepáčte, najprv uprednostnila
pána poslanca Horeckého, ktorý sa prihlásil o slovo. Nech sa páči. 

p. Horecký : Ja v rámci konzistentne tohto bodu, teda ustupujem od tohto slova. Vyjadrím sa
po pánovi Tarbajovi. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán Tarbaj, nech sa páči.  

p. Tarbaj, MÚ MČ : Ďakujem  za...za slovo. Ja za náš referát len doplním, že konzistentne
trváme na tom právnom názore, ktorý sme vyjadril už pri prijímaní  tohto materiálu.
Takže sa nestotožňujeme s výkladom pána prokurátora v tejto veci. Možno ešte k tej
otázke, že či v súčasnosti má zmysel,  alebo  nemá  zmysel  prerokovať tento protest,
alebo  rozhodnúť  ...  rozhodovať  o  tom,  či  mu  vyhovieme,  alebo  nie.  Protest
prokurátora,  už  zo  svojej  podstaty  sa  podáva  spätne.  Vždy  je  to  proti  nejakému
uzneseniu alebo rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté v minulosti. A prikláňame sa k tomu,
že je vhodné, aby sa zastupiteľstvo k tomu  vyjadrilo z dôvodu, že tým sa postavíme sa
samotné výsledky toho referenda. Pretože je pravdou, že to uznesenie bolo vykonaním
referenda naplnené, ale  ak by bolo spochybnené to...to prvotné uznesenie,  mohli by
byť spochybnené aj výsledky, a ... právoplatnosť ...zákonnosť výsledkov referenda. Čo
by sme určite ne... nechceli. A z tohto dôvodu sa prikláňame k tomu, aby to vyjadrenie
toho  nesúhlasu  s  protestom,  alebo  vyjadrenie  toho nevyhovenia  protestu,  prebehlo
výslovne na rokovaní zastupiteľstva, a nie  uplynutím tej 30 dňovej lehoty. A za náš
referát sa teda jednoznačne prikláňame k tomu, že odporúčame protestu nevyhovieť.  

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

p. Horecký : Ďakujem pekne. Nie som právnik a prihlásil som sa do diskusie ešte pred týmto
vysloveným právnym názorom odborníka,  bez obáv z hlasovania,  pretože som bol
dopredu rozhodnutý hlasovať za alternatívu 2.  - nevyhovieť protestu prokurátora. A
chcel  som podporiť  aj  navrhovateľa  a  vyjadriť  svoj  názor  verejne,  pretože  som
presvedčený, tak ako to aj teraz zaznelo, že mestská časť nenesie žiadne riziko v tejto
veci. Pretože naozaj ten protest prokurátora sa viaže na uznesenie mestskej časti, ktoré
sa síce  spätne  - v prípade VZN, alebo iných uznesení, ktoré sú v stave plnenia, môže
meniť, ale nemožno zmeniť fakt, že referendum už prebehlo. A keďže tým nemohlo...
nemohli  vzniknúť  nikomu  žiadne  hospodárske  škody,  alebo  niečo  podobné,  lebo
referendum bolo o otázke - "čo si myslíte  o zákaze..." - alebo neviem,  ako to bolo
presne  formulované,  -  nechcem vás  tým obťažovať  -  ale  máme  to  pred sebou -  "
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súhlasíte  so  zákazom  prevádzkovania  hazardných  hier?!  .  To  znamená,   naše
uznesenie  nebolo  nejakým  VZN-kom,  nebolo  nejakým  úkonom,  ktorým  by  sme
vstupovali do kompetencie mesta, alebo kohokoľvek iného. Bolo to referendum, ktoré
bolo  otázkou namierenou na  mienku   -  názor voličov,  našich  obyvateľov,  ktorá je
veľmi  dôležitá,  práve  preto,  že zo  štruktúry hlavného  mesta  vyplýva,  že - hoci  aj
hlavné  mesto  možne  robiť  referendum,   tak,  ako  sa  to  teraz dialo  popri  voľbách,
zbierala sa nejaká  petícia. Ale jednoducho, hlavné mesto sa bude - verím, že opierať o
názory jednotlivých  mestských častí.  A že aj v tejto veci bude ... alebo v tejto veci
bude  postupovať  koordinovane.  Takže  nevidím  v  tom žiadne  riziká.  Pretože  toto
referendum, resp. ten protest prokurátora, je proti čomusi, čo nebolo nejakým právnym
aktom, VZN-kom, alebo čímkoľvek , čím by sme vstupovali niekomu do kompetencie.
A som veľmi rád, že dopadlo tak ako bolo prezentované. Že ľudia dokážu prejaviť
svoju vôľu vo veciach, ktoré sú dôležité pre kultúru ich života. Ďakujem.

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

p.  Zajac  : Ja  nebudem  dlho  diskutovať,  lebo  chcem  len  podporiť  obidva  tieto  názory
predchodcov. Teda aj názor pána zástupcu starostky, pána Záhradníka, a predkladám
nasledovné doplnenia k tomuto uzneseniu. Čiže, to a) -  je - samozrejme, odporúčam
hlasovať za "nevyhovuje".  A ja by som k tomu ešte dal ...ako - b) - vyjadruje želanie,
aby  tento názor  Miestneho  zastupiteľstva Karlova  Ves,  prokurátor konfrontoval  na
Ústavnom súde. Aby vzniklo k danej otázke precedentné rozhodnutie a tým uľahčilo
rozhodovanie  miestnej  samosprávy,  vo  všeobecnosti,  pri  využívaní  miestneho
referenda, ako súčasti naplnenia participatívnej správy vecí verejných. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický... pán poslanec
Martinický s poznámkou. 

p.  Martinický :  Ja sa zahrám na  kolegu  Rosinu,   alebo  Dulu,  a  mám otázku či miestne
zastupiteľstvo Karlova Ves má nejaké kompetencie dávať návrhy prokurátorovi?  

p. Čahojová, starostka  MČ: Miestne  zastupiteľstvo  má  kompetencie  vyslovovať  želania.
Ale - musím prerušiť tento bod. Prepáč, pán vicestarosta -  lebo je 16. hodina a podľa
nášho  rokovacieho  poriadku  máme  priestor  pre...  dať verejnosti,  ktorá má  záujem
vystúpiť.  Takže sa pýtam, vyzývam zástupcov verejnosti,  ktorí chcú prehovoriť pred
týmto  plénom,  aby  sa  prihlásili.   Nech  sa  páči.   prosím  vás,  aby  ste  sa  potom
predstavili. A máte časový limit asi 5 minút. Nech sa páči. / Prosím, hovorte kolmo na
mikrofón /

Vystúpenie občanov

Obyvateľ MČ : Dobrý deň. Moje meno je Marián König. Som miestny obyvateľ. Tu som si
poznačil iba pár vecí. Keďže nie  som zvyknutý hovoriť takto do mikrofónu, tak, aby
som  na  nič  nezabudol.  Ja  len  k  tomu  referendu  a  k  tým  výsledkom  ohľadom
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parkovania. To, že polovica ľudí nehlasovala znamená, teda - v mojich očiach - iba to ,
že to im je to v podstate jedno. Keby niekomu na niečom záleží, tak jasne vyjadrí svoj
hlas - a tým pádom... To je asi k tej prvej polovici,  čo nehlasovala. Potom, že  7000
ľudí hlasovalo, to už bolo povedané, je to v podstate nadpolovičná väčšina tých, ktorí
majú záujem o to... o to hlasovanie. Či referendum platí alebo nie - 50 % to je myslím
pomerne jasné každému, že to je  iba norma,  ktorú niekto dal.  A referendum - tak či
tak, nie  je  zákonodarný prostriedok podľa nášho  práva.  Takže, asi toľko. Napr.  pri
voľby do Európskeho parlamentu mali účasť 13 % a platili.  Takže nevidím problém,
prečo by 42 %, keď ľudí hlasovalo,  by to mohlo byť dosť zaujímavé, pre všetkých.
No a tak isto referendum v 2010-tom, ktoré bolo, sa zúčastnilo  22 % ľudí,  a keď sa
tam rozhodovalo o tej poslaneckej imunite, tak neskôr to prešlo v parlamente. Takže
myslím, že tých milión ľudí tak isto stačilo - a bolo to iba 22 %. Takže ešte posledná
vec k tomu parkovaniu. Súčasný  stav, ktorý je, s tým parkovaním,  ako - nevyhovuje,
ako ste to počuli už. Tak bol spravený, alebo teda vymyslený, alebo nejako sa to stalo,
doteraz - nefunguje to, očividne. Takže keby sa aj nový systém spravil,  a nefungoval
by, tak stále je možnosť vrátiť naspäť do súčasného stavu. Takže, toľko asi môj názor
k tejto téme. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán König,  veľmi pekne vám ďakujeme za vyjadrenie tohoto
názoru. To sme ani nechceli tuná otvárať túto tému referenda, ale  naozaj náš krok,
tým, že sme pristúpili k vyhláseniu tohto aktu, alebo tohto prvku priamej demokracie,
je vlastne vyjadrením nášho názoru, že referendum je dôležitý nástroj demokracie. Že
je potrebné ho využívať aj na komunálnej úrovni.  A podľa nášho názoru pri každej
vhodnej  príležitosti.  Kvórum -  nebudeme  tu  vyjadrovať  svoje  osobné  názory,  ale
kvórum je  naozaj  veľmi  vysoké.  A  v  prípade,  že  si  žiadajú  obyvatelia  vypísanie
referenda - petícia 30 % oprávnených voličov je rovnako veľmi vysoká hranica. Čiže v
tomto sa vzácne zhodujeme. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vystúpenie. Odovzdávam
slovo pánovi vicestarostovi.  ... A ešte predsa len ... pre poriadok, ešte  sa pýtam - Je tu
ešte nejaký občan, ktorý by chcel vystúpiť? Keďže nie, tak odovzdávam slovo pánovi
vicestarostovi. Nech sa páči. 

Bod 2A
Návrh  poslanca  Záhradníka:  Protest  prokurátora  proti  uzneseniu  Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa č. 160/2016 zo dňa
28.01.2016 v časti A bode 2.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ak dovolíte,  vrátili  by sme sa k
bodu, ktorý prerokovávame. A to je protest prokurátora. Ja by som sa chcel na záver
vyjadriť  k  tomu,  čo  aj  kolega  Martinický  položil  otázku,  že  či  máme  nejakú
kompetenciou  ukladať  alebo  neukladať  prokuratúra  akékoľvek,  nejaké  úlohy.
Samozrejme,  nemáme.  Prokuratúra  je  pomerne  striktne  monokraticky  riadená
inštitúcia  v našom právnom poriadku, ktorá naozaj podlieha   tvrdej disciplíne,  pod
vedením  generálneho  prokurátora.  Takže  to,  čo  Marcel  navrhuje,  to  subjektívne
vyjadrenie  nejakého  želania,  je  -  si  myslím,  že  takým  signálom  zrozumiteľným,
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našej ...nášho nejakého  postoja.  Že si stojíme  za tým názorom, právnym,  a za tým
hlasovaním,  ktoré  sme  urobili.  Ale  samozrejme,  nie  pre  prokurátora  nejakým
spôsobom záväzné.  On chladnou  hlavou  posúdi   a  rozhodne  sa,  či  pôjde  s  týmto
sporom na Ústavný súd. Poradí sa so svojimi nadriadenými.  Pre mňa je  dôležité to,
že samozrejme prokurátor konal na podnet. Vieme... vieme si predstaviť, kto ... kto ten
podnet  podal,  proti  proti  tejto  otázke.  A  takisto  sa  skúmala  aj  zákonnosť  ,  celá
zákonnosť procesu nášho postupu pri vyhlasovaní referenda. A pravdu poviem, že pre
mňa  je  dôležité,  že  v  tejto  oblasti  toho  procesu,  kľúčového,  nebolo  ...   nebolo
konštatované zo strany prokuratúry, aj keď ten podnet tam bol,  aj, že či tam nedošlo k
nejakému pochybeniu. Takže beriem to tak, že celkove, pri... proces konania referenda
bol... bol v poriadku. Bol úplne v poriadku. A z toho hľadiska,  že referendá nie sú
obvyklou funkciou samosprávy, a  že sme prijímali  všeobecne záväzné nariadenie a
súbežne sme vyhlasovali  referendum, tak si myslím,  že toto je  zase dobrý záver. Aj
keď nemáme, samozrejme, tu na papieri. Ak by tam nejaká chyba bola, verte, že asi by
pán  prokurátor  toto  -  nechcem  povedať,  že  rád   -  napadol,  lebo  to  už  je  taký
subjektívny... subjektívny hodnotiaci úsudok. Ale iste sa... viem, že sa skúmala aj táto
stránka zákonnosti celého procesu referenda. A som rád, že ten protest sme neobdržali.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže, pán Záhradník, síce  v inotaji, ale znova zopakoval, že -
klobúk  dole  pred  našim  právnym  oddelením,  ktoré  pripravilo  takú  normu,  ktorá
nenašla - teda, nenašlo sa na nej slabé miesto. Odovzdávam slovo pánovi poslancovi
Zajacovi, ktorý sa  hlási s faktickou... faktickou pripomienkou. 

p. Zajac:  Ja len chcem povedať,  že  ja  teda si myslím,  že som formuloval dosť jasne,  že
nechcem nikoho zaviazať žiadnym rozhodnutím, ale naše... náš postoj k tomuto máme
právo vyjadriť.  Najmä keď sme si teda istí  - ja ... sme si prečítali aj predtým - aby
bolo jasné,  že... že my sme nešli do vyhlásenia referenda z nevedomosti. A ...a že by
sme nezvažovali túto otázku . Je ... je  podľa mňa dôležité vyjadriť aj náš názor, že
všetky  ostatné  referendá,  či  už  to  bude  robiť  naša  mestská  časť,  alebo  alebo  iné
mestské časti,  by mali  mať  niektoré veci,  ktoré môžu byť takto sporné,  ako je  táto
otázka, vyjasnené. A nevidím iný lepší a lepší spôsob, ako ...ako keď sa  to vyjasní
tam, kde sa to má. Lebo v opačnom prípade sa môžeme  my medzi sebou dohadovať a
hádať a  každý máme nejaký právny názor. Ale je tu teda  ten ústavný súd -a -  ja len
teda ešte zopakujem -" vyjadruje želanie" , čiže - vyjadriť želanie môžeme. A môže ho
pán prokurátor vypočuť a  nemusí. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Nasleduje  pán doc. Martinický s faktickou
poznámkou. 

p.  Martinický  : Ďakujem.  Ja  len  jednu  vetu  -  vlastne  2,  ale  stručné.  Ďakujem  za
predchádzajúcu informáciu,  že prokurátor nenapadol žiadne procesné nezrovnalosti.
Vzhľadom na to, ako je nám známe, že v minulosti v tomto štáte, aké také množstvo
závažných  prehreškov,  vrátane  miliónových  rozkrádačiek,  atď.,  bolo  zastavených
kvôli  procesným  nedostatkom,  tak  to  považujem  za  veľmi  významný  ...  veľmi
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významnú  skutočnosť.  A  chcem  podporiť  hlasovanie,  aby  sme  nevyhoveli  takto
formulovanému protestu prokurátora. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Posledná  faktická poznámka,  pán poslanec
Svoboda. 

p. Svoboda : Prokurátor chce obmedziť naše občianske práva, s čím nemôžeme súhlasiť. A
než konať pred Ústavným súdom dobrovoľne, by som si myslel, že bude tu nová vláda
a na novú vládu by sme sa mali obrátiť s tým, aby zmenili príslušné zákony. Aby sa
občania mohli zúčastňovať referenda v - povedzme, že v množstve, ktoré už vopred
neodrádza o to, aby sa toho referenda zúčastnili. Čiže znížiť kvórum ... znížiť kvórum
na vypísanie referenda, a podobné veci. Priestor na to, o niekoľko mesiacov budeme
mať. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem  veľmi pekne. Vážení kolegovia,  teraz poprosím o
technickú ... o technický jeden krok. Budeme reštartovať  systém ... /takže, ako dlho to
bude  trvať,  pán  Súlovec?  /   Jednu  minútku.  Tak,  vypíname  zvukové  zariadenie.
Ďakujem pekne za pochopenie. Pokračujeme. Takže, keďže do diskusie nikto viac nie
je prihlásený, diskusie uzatváram a poprosím návrhovú komisie, aby predniesla návrh
uznesenia. 

Návrhová komisia : Myslím,  že najprv treba dať hlasovať o návrhu na doplnenie. Takže jej
to doplnenie,  ktoré som si dovolil predložiť a prečítať ja. Je to k bodu 2.A - Návrh
poslanca Záhradníka - Protest prokurátora proti... atď.  A navrhujem teda v alternatíve
2)  dať ako-  a) -nevyhovuje, s tým textom, ktorý je uvedený. A to doplnenie je - b) -
vyjadruje želanie,  aby tento názor Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi prokurátor
konfrontoval na Ústavnom súde, aby vzniklo k danej otázke precedentné rozhodnutie,
a  tým uľahčilo  rozhodovanie  miestnej samosprávy vo všeobecnosti,  pri využívaním
miestneho referenda, ako súčasti naplnenia participatívnej správy vecí verejných. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Hlasujeme  o  doplňujúcom  návrhu  pána
poslanca Zajaca, doplňujúci návrh k druhej ... k  alternatíve číslo 2. 

Hlasovanie :  Za  11 prítomných poslancov,  proti nebol nik, zdržali sa  4. Tento doplňujúci
návrh sme prijali. 

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme ... prosím predniesť návrhu uznesenia.

Návrhová komisia : Dobre... takže teraz si dovolím ... čiže dajme teraz  hlasovať - po 1.) o
alternatíve 2 - Teda - návrh uznesenia  mestské... Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, za a) - nevyhovuje protestu prokurátora doručenému
dňa  3. 3.  2016,  ZNPD  8/16/1104  -  8  proti  uzneseniu  Miestneho  zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, zo dňa... číslo 160/2016, zo dňa 28. 1. 2016 v
časti a),  v bode 2), kde bolo vyhlásené miestne referendum s otázkou: "Súhlasíte so
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zákazom  prevádzkovania  hazardných  hier  na  území  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves?"  A za b) - s doplnkom, o ktorom sme predtým hlasovali.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu uznesenia. Prosím
hlasujeme o celom návrhu, alternatíve číslo 2, s doplňujúcim návrhom pána poslanca
Zajaca. Takže - nevyhovujeme protestu prokurátora. Prosím hlasujte.

Hlasovanie :   Za 19-ti prítomní poslanci,  proti nebol nik,  nezdržal sa  nik.  Uznesenie  sme
schválili.

Bod 2B
Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ulici v Bratislave.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 2 B, schváleného dodatočne do
programu.  A  tým je   Prenájom prístavby  na  Perneckej  ulici.   Slovo  odovzdávam
prekladateľovi,  pánovi prednostovi.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ :  Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa,  len  by som ešte
poprosil,  je  to prípad hodný osobitného  zreteľa,  na čo budeme potrebovať 3 pätiny
všetkých poslancov. Tak -a - ja  už som teda viaceré veci vysvetlil  v tom ... v tom
prvom, v  tej 1. časti. Čiže len pre informáciu, takmer všetky voľné miestnosti, ktoré
máme  momentálne  v  prístavbe  k  dispozícii,  prejavila  o  ne  záujem  teda  Sociálna
poisťovňa. Dodatočne, po tom, teda požiadali  ešte o jednu poslednú voľnú kanceláriu,
ktorú tam máme. Lenže tú sme nezverejnili,  lebo pôvodne sa o nej nerokovalo. Takže
tú vám potom dodatočne ešte predložíme. Tak, aby ste vedeli, že vlastne tým pádom
by sme mali v dlhodobom nájme , teda podľa vyjadrení Sociálnej poisťovne,  keďže si
tu vytvoria  pobočku,  plánujú tu byť  dlhodobo. Malo by to naozaj priniesť výrazný
efekt pre obyvateľov. Je tam ...naozaj, priestory si pozreli, boli veľmi spokojní. Cena
je stanovená rozhodnutím zastupiteľstva dávnejšie.  Takže tam nie je  moc, o čom ...
Jedna z vecí, na ktorú ale teda len extra upozorním, vzhľadom k tomu, že v prístavbe
boli  nejaké  problémy,  a  vzhľadom  k  tomu,  že  tam začne  byť  väčšia  fluktuácia
obyvateľov,  tak  my  samozrejme  budeme  sa  snažiť  nejakým  spôsobom  aj  zvýšiť
bezpečnosť.  Lebo je  to proste nejaká súčasť....  To len dávam, že budeme mať ešte
nejaký drobný náklad a tým spojený.  Ale ten prínos pre mestskú časť bude ďaleko,
ďaleko vyšší,  keď ľudia budú vedieť na jednom mieste naozaj vybaviť  - či už veci
týkajúce sa úradu, sociálnej poisťovne, atď. Budeme sa samozrejme snažiť aj ďalšie...
ďalšie  veci  k  tomu  prispôsobovať,  aby  ľudia,  možno  mali  aj  ľahšie  sem  potom
zaparkovať  atď. Čiže budeme podnikať  ďalšie  kroky.  A to, čo je  najdôležitejšie  je
teda, aby naozaj sme mali možnosť, aby ste nám dali , teda, súhlas uzavrieť zmluvu so
Sociálnou  poisťovňou  a  aby  sme  vlastne  túto  pobočku  ...  aby  tú  pobočku  mohli
otvoriť.  Všetky ostatné ďalšie  informácie vám samozrejme   potom poskytneme.  Ak
máte nejaké otázky, nech sa páči.  
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p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram  diskusiu.  Pán  poslanec
Martinický, faktická poznámka.

p. Martinický : Ďakujem. Ja mám otázkou. Dostali sme, ak som dobre pochopil,  informáciu,
že teda už bola stanovená a že nie je nejako moc komerčná. Takže pokiaľ... vzhľadom,
že sa teraz povedalo,  že tam ešte vzniknú  nejaké  proste  náklady navyše,  či  nie  je
možné  v rámci zmluvy  vyriešiť  to, že by aspoň tie  náklady  navyše  platila  ...  teda
poisťovňa,  a nie my, z nášho, jako, ťažko šanovaného rozpočtu. Ďakujem.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Tá cena...  nie že by nebola komerčná. Tá cena je stanovené.
Pre informáciu,  samozrejme,  máme...máme tam prenajaté  priestory,  všetky na dobu
neurčitú. Mimochodom, ak som to nespomenul,  tak aj Sociálna poisťovňa povedala,
že  žiada  o  nájom  na  dobu  neurčitú.  Kvôli  tomu,  že  všetky  nájmy  vo  všetkých
priestoroch, ktoré majú  po celom Slovensku,  majú  uzavreté takýmto  spôsobom.  Tá
cena  ...   my sme  tie  priestory,  vzhľadom k tomu,  že sa nám uvoľnili  zhruba  pred
rokom, pôvodne sme ešte  teda riešili,  že čo s nimi.  Jedna možnosť bola taká, že mať
to pre viaceré subjekty. Myslím, že 2×  na to bola súťaž. Teda ak si spomínam, 2 razy
sa to cez súťaž nejakým spôsobom nepodarilo prenajať. To čo som spomínal je, že my
sme  tie  priestory  zhodnotili  .  Lebo  keď  nám  odchádzal  posledný  ...  posledný
nájomník,  tak sme  od neho odkúpili  z napr.  klimatizácie.  To sme sa snažili  tiež so
Sociálnou  poisťovňou  nejak   vyrokovať,  že  je  to  nejaký  nadštandard  -  oni  nám
povedali, že v súčasnosti je to štandard . Som im povedal -že - bodaj by to tak bolo na
tomto úrade. Kde teda... áno, bohužiaľ to si treba tiež uvedomiť,  že .. že ...  a taký
problém je myslím, že aj s Matejkovou, že niektoré priestory, keďže sa o ne mestská
časť  dlhodobo  nestarala,  nespĺňajú  štandard.  A  preto  napr.  býva  aj  problém  s
prenájmom.  Na druhej  strane,  keby  som to bral  čiste  komerčne,  máte  pravdu.  Na
druhej strane,   naozaj,  že toto je úplne explicitne príklad - prípad hodný osobitného
zreteľa, kedy  je v našom záujme. A napriek tomu, že aj sme tam teda investovali do
klimatizácií - možné aj to bolo jedno z rozhodnutí - my nevieme, na základe čoho sa
Sociálna poisťovňa rozhodovala - ale aj možno na základe toho, že tie priestory sú
nejakým spôsobom zveľadené - bolo to rozhodnutie, prečo sem išli.   A napriek tomu,
že budeme mať možno nejaké extra náklady,  ktoré nepredpokladám,  že budú nejak
extra vysoké, ale  je  to služba občanom.  To, čo si treba naozaj uvedomiť,  že to má
najväčšiu  pridanú hodnotu.  Možno keby to komerčný záujemca  jednali  sme  inak  a
snažili sa.  Ale v tomto prípade, si myslím, že ten osobitný zreteľ je naozaj namieste a
že tá hodnota pre občanov, ktorí všetko nájdu - plus mínus - na jednom mieste, bude
ďaleko vyššia  ako to, že sa t budeme možno s nimi  hádať o 5 - 10 EUR na meter
štvorcový. I keď teda som posledný,  ktorý by som nejakým spôsobom nechcel mať
viac  peňazí.  Ale  v  tomto prípade,  myslím  si,  že  omnoho, omnoho  dôležitejšie  pre
mestskú časť, je že tu ten subjekt bude, ako to, či budeme mať z toho po 100 - 200 -
500 EUR naviac. Ďakujem 

p. Čahojová, starostka MČ:   Ďakujem veľmi  pekne. Pán poslanec  Svoboda s  faktickou
poznámkou. 
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p. Svoboda : Predsa len,  koľko to je peňazí? To nájomné? 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ :  Je to uvedené v materiáli.  Cena nájmu je  98 EUR/ meter
štvorcový  za  kancelárske  priestory  a  plus  oni  tam  chcú  nejakých  3,5  metra
štvorcového skladu. Čiže 99,58 je za kancelárie a 66,39 je za sklad. 

p. Svoboda : Mesačne?

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ :  Ročný nájom na meter štvorcový.

p. Svoboda: Ročne.. áno. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný nie je  do diskusie prihlásený,
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia.

Návrhová  komisia  : Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  ...dobre  ...   Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves schvaľuje z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí,  v  aktuálnom znení,  žiadateľovi  Sociálna  poisťovňa,  Záhradnícka  ...na  adrese
Záhradnícka  31,  82902 Bratislava,  nájom priestorov o výmere  95,59 m²  kancelária
číslo  1,10 (14,98 m² sklad číslo  1-11, 3,73 m² , kancelária  číslo  1- 12  45, 61 m²,   
kancelária  1-13   15,65 m²,  kancelária  číslo  1-14  15,62 m²,  nachádzajúcich  sa  na
Perneckej ulici v Bratislave. Výšku nájmu za kanceláriu 99,58 EUR/ m² a rok. Sklad
66,39 EUR/ m²  a rok, s dobou nájmu od 1. 4. 2016 na dobu neurčitú.

 p.  Čahojová, starostka MČ:  Veľmi pekne ďakujem.  Podotýkam znova, že hlasujeme  o
prípade hodnom osobitného zreteľa. Otváram hlasovanie, nech sa páči.

Hlasovanie : Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa  nik. Toto uznesenie
bolo schválené. Ďakujeme veľmi pekne. Aj za váš čas. Je to veľmi dôležité uznesenie
pre našich obyvateľov, aj pre nás.

Bod 3
Rôzne. 
Návrh  poslanca  Šíbla:  Odvolanie  poslankyne  Ing.  Zuzany  Volkovej  z  komisie

regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  a zvolenie  za  členku
komisie životného prostredia a verejného poriadku.

p. Čahojová, starostka MČ:   Môžeme pristúpiť k ďalšiemu  bodu. A tým je bod  Rôzne.
Otváram bod Rôzne. Kto je prihlásený...?  A do bodu Rôzne sa prihlásil pán tajomník,
pán Šíbl. Odovzdávam mu slovo.

p. Šíbl: Na základe vyslovenej žiadosti pani inžinierky poslankyne Volkovovej, si dovoľujem
navrhnúť takéto uznesenie. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova
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Ves,  po  a)  odvoláva  Ing.  Zuzanu  Volkovú  k  komisie  regionálnej  politiky,
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, dňom 31. 3. 2016.  Po b)  volí poslankyňu Ing.
Zuzanu Volkovú za členku komisie  životného prostredia a verejného poriadku dňom
1. 4. 2016. 

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

p.  Lenč:  Ďakujem  za  slovo,  pani  starostka.  Pani  starostka,  ja  chcem  dať  do  pozornosti
parkovanie dosť veľkého auta s prívesom na parkovisku pred farou, v tom stredovom
pruhu. A  teda chcem sa spýtať, či sa s tým už niečo robí? A či je to teda v súlade s
kostolným poriadkom? 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Keďže nikto iný  sa  nehlási,  poviem a je.
Viacero z vás  sa ozvalo, že termín mimoriadneho zastupiteľstva o 14. hodine je pre
vás nevyhovujúci.  Že by ste boli radšej,  aby to bolo neskoršie.  Bola by som veľmi
rada -ešte vás je tu dosť, aby ste sa vyjadrili aspoň zdvihnutím ruky, či ste za to,  aby
sa to - ak budeme vyhlasovať mimoriadne  zastupiteľstvo, posunulo na 16. hodinu?
Bolo  zvykom 14.  Takže,  rada  by  som videla  ,  16-tá  ...  hodina...  navrhujeme  16.
hodinu. Boli by ste za?  Stačí vyjadriť sa zdvihnutím ruky. /Chceš?... Môžeme im dať
slovo, ako prvým ...samozrejme . No ... ja nevidím ... túto zjavnú... väčšinu...Zjavná.
Dobre. /  Dobre. Takže  ja vám ďakujem veľmi pekne.  Ak budeme zvolávať - pán
inžinier Kosnáč, zaznamenajte si, prosím.   Pán poslanec Martinický požiadal o slovo. 

p. Martinický : Ja som sa hlásil ešte pred tým hlasovaním. Je nemyslím rozdiel ,  a bolo by to
dobré,  brať proste do úvahy, či je  v tom v mimoriadnom zasadaní zhruba 3 - 4 body,
a je reálny predpoklad, že to skončí za nejaké 2 hodiny. A je rozdiel, či sa zomelie taká
situácia, že to bude trvať 6 -7 hodín.  Tak potom by to asi bola tá 14. hodina lepšia.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Zajac.  

p. Zajac :  No, ale   nie  je  toto jasné z toho názvu "mimoriadne"? Preto, lebo mimoriadne
predsa by nemalo  byť  o veľa bodoch. Čiže ...čiže mimoriadne  by sme mali  naozaj
zasadať v mimoriadnej situácii. A všetko ostatné by malo fungovať v riadnom režime.
Ja som bol jeden z tých ktorý som písal o tom, že by to bolo fajn,  preto, lebo  ...lebo
tých programov máme relatívne  veľa.  A toto naozaj ...  dneska...  ako ...sme mali  3
body... a nebolo úplne nevyhnutné sedieť od tej druhej  hodiny.  Boli by sme to krásne
- 16 hodín - mali sme verejnosť, mali sme prestávku. Boli by sme to krásne o šiestej
hodine večernej,  podľa mňa,  uzatvorili.  A takto je  to také,  trošku náročné na tých,
čo ...čo teda toto nemáme ako profesionálny výkon. My sme úplne uzrozumení s tým,
keď sú tie  riadne  sedenia,  viete, ako dlho sa o tom bavíme, viete ako dlho tvoríme
ten program ... tých ... tých našich zasadaní , vždycky... v decembri. A toto je niečo, že
- veľmi rád, keď môžem - ale je, ale niekedy je to také, že potom si robme navzájom
nie  zle,  ale  skôr... skôr skúsme  si vychádzať  v ústrety.  A ja  by som považoval za
celkom výjdenie  v ústrety, keby to nebolo v tom pracovnom čase. Čo je  zas ďalšie
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komplikácia,  okrem toho, že prísť na ... Ja viem, že pojmologicky ... ale je to proste v
mimoriadnom čase.  

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

p. Borovička : Ďakujem za slovo,  pani starostka. Ja by som mal akurát takúto jednu  otázku.
Chcel by som požiadať miestne zastupiteľstvo a v podstate vedenie Karlovej Vsi, či by
nebolo možné na križovatke medzi Veternicovou  a Majerníkovou, požiadať Hlavné
mesto,  to  znamená  odbor  dopravy,  aby  tam boli  vybudované  ....  bola  vybudovaná
svetelná signalizácia... Signalizácia.  Jedná sa v podstate o to, že keď, keď už sa stane,
že žiaci, ktorí budú chodiť pravdepodobne na školu Alexandra Dubčeka, budú musieť
cez túto križovatku prechádzať. A tá križovatka hore je pomerne dosť frekventovaná,
nakoľko je tam  križovatka ... z Fullu je  tam križovatka zhora, čo  sa chodí .... z tohto ,
tak by som chcel  požiadať zastupiteľstvo, v podstate , a  úrad, či by požiadali hlavné
mesto, aby tam bolo možné vybudovať svetelnú signalizáciu ?

p. Čahojová, starostka MČ:  Áno. Ďakujem.  Myslím,  že už tak bolo učinené.  Ale ak nie,
tak .. a prípadne ak aj áno, tak môžeme zopakovať túto požiadavku,  vzhľadom na
novovzniknutú  situáciu.  Ďakujem  pekne.  Keďže  sa  nikto  nehlási  prosím  návrhu
komisie, aby predniesla návrh uznesenia, ktorý dostala.

Návrhová komisia :  Písomne sme  dostali  iba  1  návrh a to je  návrh pána poslanca  Šíbla.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves, za a) odvoláva Ing.
Zuzanu Volkovú z komisie  regionálnej politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja
dňom 31. 3. 2016. A za b) volí poslankyňu Ing. Zuzanu Volkovú za členku komisie
životného prostredia a verejného poriadku dňom 1. apríla 2016. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem vám pekne. Dávam hlasovať o tomto návrhu.

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

Bod 4
Záver
p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Keďže  týmto  pádom sme  ukončili  náš  dnešný  program,

vyčerpali  dnešný program, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli,  že ste
venovali  dnešnému  zastupiteľstvu  dostatočnú  pozornosť.  Želám  príjemný  zvyšok
dnešného dňa a hodne entuziazmu do riešenia parkovania.
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                              v. r. v. r.
         …………………………………….                     ……………………………………..
                         Ján Hrčka                                                                    Dana Čahojová
                          prednosta                                                                       starostka

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: Ing. Igor Bendík                                   ………………………………………….

                                                                                                       v. r.  
                     Mgr. Peter Buzáš                                    ………………………………………….
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