
Zápisnica

zo  14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
26.04.2016  v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Nám. sv. Františka 8, Brati-
slava

O B S A H

Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 3

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. str. 6

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - február 2016. str. 8

3. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. str. 8
4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy,
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a 
preukázania jej zaplatenia. str. 18
4A. Návrh poslancov Poláchovej a Šíbla: Stanovisko mestskej časti k výrubom. str. 50

5. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb. str. 53

6. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu. str. 59

7. Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12. str. 60

8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom
nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave. str. 60

9. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy. str. 61

10. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61. str. 62

11. Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave. str. 72

12. Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16. str. 73

13. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves. str. 74

1



14. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Bratislava – Karlova Ves
Občianskemu združeniu Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok. str. 74

15. Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a. s., Metodova 8,  Bratislava o súhlas
s vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves. str. 77
16. Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. str. 78

17. Návrh na pomenovanie ulíc v  mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. str. 79

18. Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád materských škôl. str. 84

19. Návrh na voľbu člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia
 a verejného poriadku. str. 86 

20. Informácia o vybavených interpeláciách. str. 86

21. Rôzne. str. 87

21.1 Návrh poslanca Záhradníka: Zmena názvu prvku č. 8.1.13 programového
rozpočtu mestskej časti na rok 2016. str. 87

22. Interpelácie. str. 90

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 91

2



Úvod

p. Čahojová,  starostka MČ: Príjemné  popoludnie  všetkým želám.  Vážené  dámy,  vážení
páni,  vážené  pani  poslankyne,  vážení  páni  poslanci,  vážení  prítomní,  zástupcovia
miestneho úradu, médií,  prítomní a zástupcovia médií   a vážení hostia, vítam vás v
Karlovej  Vsi  a  dovoľte,  aby  som  otvorila  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva
Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves v 7. volebnom období,   14. zasadnutie. Dnes
je 26. apríl roku 2016. 14 hodín 16 minút. Konštatujem že nás je dosť. Sme uznášania
schopní,  môžeme  začať.  Na  dnešné  rokovanie  je  ospravedlnená  pani   inžinierka
Dzivjaková,  zo  zdravotných  dôvodov,   a  neskorší  príchod  hlásil  pán  poslanec
Martinický.  Je  ešte  niekto  o  kom viete,  že  by  sa  chcel  ospravedlniť  na  dnešnom
rokovaní?  Pán Rosina príde neskôr. O nikom inom nevieme. Ďakujem veľmi  pekne.
Dovoľte, aby som vás upozornila, že keď dostanete  slovo, aby ste rozprávali dôsledne
k mikrofónu.  Mikrofón je  vhodné si umiestniť  kolmo  k ústam.  Je to lepšie  počuť.
Keďže nemáme stenografku, nerobíme už stenografický záznam,  ale zaznamenávame
zvukovú  stopu,   tak  vás  prosím,  teda,  aby  vaše   vystúpenia  boli  dôkladne
zaznamenané,  aby  ste  hovorili  na  mikrofón.  Zároveň  vás  upozorňujem,   že podľa
nášho platného rokovacieho poriadku o 16. hodine patrí priestor záujemcov, ktorí chcú
vystúpiť,  z  radov  verejnosti.  Bolo  by  vhodné,  aby  sme  si  ,  možno,  to  tom -  po
vystúpení verejnosti - ak nejaké bude, urobili   takú krátku prestávku, občerstvujúcu.
Ale  dovoľte mi,  aby som vás  upozornila  na  jednu  dôležitú  skutočnosť.  Iste  všetci
viete, že dnes v našom programe máme a bod, v ktorom sa chystáme prerokovať návrh
dodatku  ...  pardon  -  Stanovisko   miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní  motorových vozidiel. Je
to  veľmi  dôležitý  bod  a  prisľúbil  účasť   našom rokovaní  aj  pán  primátor,  ktorý
predbežne prisľúbil,  že by prišiel po tej 16. hodine 30 minúte. Tak preto navrhujem,
aby  sme  prispôsobili  náš  program  jeho  možnostiam,  pretože  absolvuje  niekoľko
rokovaní miestnych zastupiteľstiev mestských častí  v tomto dni, takže dúfajme, že sa
mu podarí k nám prísť po tej 16.-tej hodine.  A potom by sme   prerušili  rokovanie,
riadne,  a  otvorili  tento  bod.  Čiže  takým  spôsobom  si  prispôsobme  náš  dnešný
program. Dovoľte teda, aby som ... aby som započala dnešnú schôdzu. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Najskôr  by  sme  mali  zvoliť  overovateľov  zápisnica.  Za
overovateľov zápisnice, podľa poradia, abecedného, sú navrhnutí: pán poslanec Dulla
a pani poslankyňa Hanulíková, ktorá tu nie je.  Podľa abecedného poriadku nasleduje
pán poslanec Horecký.  Súhlasíte  s  tým,  aby ste boli  overovateľmi?  Takže dovoľte,
páni  poslanci,  začneme  hlasovať.   Najskôr  o  hlasovaní  za  overovateľov zápisnice,
ktorými sú navrhnutí pán poslanec Dulla  a ... pán  poslanec Horecký. Nech sa páči,
hlasujte. 
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Hlasovanie : Ďakujem veľmi pekne. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal
sa nik. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Tým pádom sme sme pána Dullu a pána  Horeckého zvolili za
overovateľov zápisnice 

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje schválenie  návrhovej komisie.  Členovia návrhovej
komisie  už zaujali  svoje miesta.  Prosím,  aby ste podporili  svojim  hlasovaním pána
poslanca  Borovičku,  pani  poslankyňu  Zemanovú  a  pani  poslankyňu  Magátovú.
Súhlasíte s tým, aby boli členmi návrhovej komisie. Prosím, vyjadrite sa hlasovaním.  

Hlasovanie  : Za  20  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nikto  .  Pekne
ďakujem.  

p. Čahojová, starostka MČ: Návrhovú komisie  máme zvolenú.  Prosím vážení kolegovia,
aby ste svoje  návrhy podávali v písomnej  podobe čitateľné,  aby ste ich zabezpečili
svojim  podpisom a rovnako  členov návrhovej  komisie,  aby predložené návrhy tiež
podpísali. Ďakujem veľmi pekne. 

Bod 003
Program rokovania- Zaradenie do programu

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Takže  vážené  kolegyne,  vážení  kolegovia,  pristúpme  k
schváleniu  program dnešného  zasadnutia.  Program ste dostali v pozvánke.  Máte ho
pred  sebou.  Prosím,  ak  sú  nejaké  návrhy  na  zmenu  alebo  doplnenie  programu.
Otváram diskusiu. Pán prednosta sa hlási o slovo.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som ohľadom bodu číslo 8, kde je obchodná
verejná súťaž, tak  len avizujem, že tam, po dohode bude zmena materiálu, čiastočne,
ktorú ste dostali na stole... A to je , že to vlastne nebude na celý areál,  bude to iba na
časť areálu, na Janotovej.  Tak len avizujem túto zmenu, aby ste vedeli,  že teda,  po
dohode... Myslím,  že materiál by ste mali mať aj elektronickej  aj papierovej forme.
Oboje.  A ešte bolo v pláne druhá OVS-ka, ale  po dohode tuto OVS-ku nebudeme
predkladať.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Pán  poslanec  Zajac  s  faktickou
poznámkou ... Zrušil si?... Pán vicestarosta Záhradník, nech sa páči. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  Dámy  a  páni,  chcel  by  som
avizovať, že v bode Rôzne predložím návrh na schválenie uznesenia, ktorým sa zmení
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názov jedného prvku nášho programového rozpočtu v oblasti kultúry. Konkrétne sa to
týka dotácie pre základnú  umeleckú školu. Tam len z formálnych dôvodov budeme
musieť prijať jedno uznesenie.  Vecne to vysvetlím v tom bode. Len tu by som chcel
avizovať, že to bode Rôznom - navrhnem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:   Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Zajac. 

p. Zajac : Dobre. Ďakujem. Ja by som chcel improvizačne zaradiť bod, ktorý sme plánovali
do bodu Rôzne. A týka sa výrubu v Mestských lesoch na Sihoti, ktorý sme mali teraz
všetci tú česť sprevádzať. Predkladá to pani poslankyňa... pani poslankyňa Poláchová.
Chcel  by  som ho  zaradiť  za  bod  o   parkovacej  politike,  preto,  lebo  týka  sa  to
mestských lesov. A veľmi radi by sme... keď tu ... využili  tú príležitosť, keď tu bude
pán primátor,  lebo  je  to niečo,   čo sa  rovnako  týka  jeho.  Myslím  si,  že mesto je
zriaďovateľom a má teda v správe Mestské lesy a bolo by veľmi dobré, keby sme si
vedeli spolu aj na túto tému porozprávať a využiť tú príležitosť, vzácnu, že tu je.  A
tak teda, ako bod - za parkovaciu politiku. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  To znamená, že teraz by sme ho mohli schváliť ako bod 4.A . 

p. Zajac : Áno. Ako bod  4.... A ... dneska ešte ..4.A. Áno.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Názov materiálu?

p. Zajac:  Názov materiálu  je  ...Je to bod ...rúbanie...  výrub ... Výrub (áno) ...je  to ... je  to
uznesenie o ... uznesenie poslancov k výrubu v...

p. Čahojová,  starostka MČ:  Môže byť "Stanovisko miestneho zastupiteľstva k výrubu?" ...

p. Zajac : Áno, k  výrubu...

p. Čahojová,  starostka MČ:   ...na Sihoti, alebo kde?  

p. Zajac : Nie je to na Sihoti. Je to v tom lese ... je to na Svíbovej ulici , konkrétne.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Čiže : Stanovisko mestskej časti k výrubu. Môže byť.

p. Zajac : ...v  mestských lesoch ... To môžeme dať. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  To nie sú mestské lesy. 

p. Zajac: Nie je to mestský les? 

p. Čahojová,  starostka MČ: Tam je kombinované vlastníctvo.  Čiže - Stanovisko mestskej
časti k výrubu.  Takže ďakujem pekne. Keďže  neprichádzajú  žiadne  ďalšie  návrhy,
uzatváram diskusiu ... / to ... prispôsobíme tento program programu pána primátora/.
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Ja by som sa vás  predbežne spýtala,  stačí dvihnutím ruky, či súhlasíte s tým, aby sme
sa  takto  rozhodli  a  prerušili  riadne  rokovanie  a  pristúpili  k  rokovaniu  všeobecne
záväznom nariadení  hlavného  mesta.  Prosím,  vyjadrite  sa dvihnutím  ruky.   Zjavná
väčšina.  Ďakujem vám veľmi pekne. Takže teraz budeme hlasovať o materiáli číslo
4.A . Je to materiál, ktorý predkladá pani poslankyňa Poláchová - Stanovisko mestskej
časti k výrubu. Prosím hlasujete o zaradení tohto materiálu do programu.  

Hlasovania:  Za  19 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.   Materiál  je
zaradený. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže neprišli žiadne iné návrhy, tak teraz budeme hlasovať o
programe ako celku. Nech sa páči.

Hlasovanie : Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,   nezdržal sa nik.  Program sme
schválili.

Bod 1. 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže  môžeme  pristúpiť  k  nášmu  rokovaniu.  Konkrétne
začneme  bodom  číslo  1  a  tým  je  Informácia  o  plnení  uznesení  miestneho
zastupiteľstva. Prekladateľom je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Materiál,  štandardný, predkladáme ako
informáciu  o  plnení  uznesení.  Nemám  k  tomu  žiadne  ďalšie  informácie.  Takže  v
prípade, že by ste si vy náhodou všimli,  že tam niečo nie je presne alebo sa na niečo
zabudlo, tak poprosím. Ale z našej strany nebudeme nič také. Ďakujem.

 p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Otváram diskusiu.  Nech  sa  páči.  Pán
poslanec Zajac. 

p. Zajac : Ja by som chcel... ja by som sa chcel... iba... iba doplniť, to je taká technická vec,  a
teda ... ma si  umravníte,  že či to je doplnenie alebo zmena. Je to k uzneseniu 156 /
2015, v bode 2,  kde teda na môj doplňujúci  návrh sme zaviazal  starostku mestskej
časti  v  poslancami  vytvorila  pravidlá  podporných  finančných  mechanizmov
zameraných na podporu dobrovoľníctva aktívnych občanom Mestskej časti Bratislava
-  Karlova  Ves,  a  podporu  rozvoja  verejných  priestranstiev  prostredníctvom
svojpomoci.  Ten termín bol 20. 2. 2016.  Rozumiem, že trošku je to aj o poslancoch,
a ja  som bol ten, ktorý to navrhol a sám som si nesplnil  domácu úlohu, tak by som
chcel vás požiadať o zmenu tohto termínu s tým, že to zdôvodnenie, ktoré tam je, mám
trošku výhrady k nemu. Jednak k tomu termínu, lebo si myslím, že by bolo elegantné,
kedy sme to stihli k 16. novembru, čo je vlastne deň pred odovzdávaním materiálov do
komisií  a  malo  by sa týkal rozpočtu.  PHSR je  krásna  vec a  krásna  stratégia,   ale
aktívni  ľudia  to sú potenciálne  všetci obyvatelia  Karlovej Vsi.  A veľké výskumy a
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veľké dotazníky a veľké veci okolo PHSR nám v tomto veľa múdrosti neurobia. Čiže
myslím si, že takýto... takýto mechanizmus, podporný, je o tom, že či máme peniaze,
čo budeme vidieť pri rozpočte a technicky - ako ho chceme urobiť. A on je práve na
to, aby podporil tých, ktorí - a možno ani nevedia o tom, že sú aktívni - tak tú aktivitu
prejavili.  Čiže ja by som ten komentár, ktorý je tu -  beriem, že ste sa  snažili,  ale ...
radšej by som si, ako ten, ktorý to navrhol, nasypal popol na hlavu. - Nestihli sme sa
stretnúť a stretneme sa tak, aby to malo zmysel, pred tým rozpočtom. Čiže termín by
som  zmenil na 16. 11. 2016.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Pán poslanec,  ja len upozorňujem, že toto uznesenie číslo 156
z roku 2015, časť C)...áno? -  je už navrhnuté na predĺženie termínu plnenia uznesenia,
časti uznesenia D). A pôvodný termín bol 20.2.2016, a tu je do  31.3. 2017. A ty by si
chcel zmeniť termín plnenia na ...?

p. Zajac : ... na 16.11.2016...

p. Čahojová,  starostka MČ:  ..Osvojíme si?...  Dobre. Takže autoremedúrou opravujeme a...
netreba dávať návrh na uznesenie. Ďakujem. Pán vicestarosta.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Vážené  dámy  a páni,  súčasťou
materiálu  je  aj správa o stave súdnych sporov, ktorú ste  požadovali  na poslednom
zastupiteľstve. V tejto súvislosti boli vznesené niektoré otázky. Máte ...máte pomerne
podrobnú informáciu  o všetkých súdnych sporoch, aj o tých menej  závažných,  aj o
tých pomerne závažných,  ktoré sa týkajú náhrady škody,  kde  je  spolu žalovaná  aj
Mestská časť Karlova Ves. Chcel by som len uviesť informáciu, ktorú ste požadovali
včera overiť. Týka sa to súdneho sporu so spoločnosťou ÚverInvest. To je ten najväčší
súdny spor, ktorý je  vedený proti mestskej časti vo veci náhrady škody spôsobenej
nesprávnym úradným postupom, v čiastke 11,6 milióna EUR. Tam máte informáciu o
tom, že vlastne ten spor sa už na tom prvostupňovom súde pomerne rozbehol. Prebehli
tam už pojednávania.  A dá sa očakávať,  že v  priebehu júna bude pojednávanie,  na
ktorom budú  prednesené  záverečné  reči  v  tejto  veci.  Zatiaľ  by  som sa  nechcel
vyjadrovať k tej právnej situácii z hľadiska možného odhadu, ako súd rozhodne. Ale,
chcem vám len teda povedať, že vznikla taká obava, či nám to neohrozuje - prípadná
prehra  -  nejakým  spôsobom rozpočet,  pre pre  tento  rok. Tak,  ide  o  prvostupňové
rozhodnutie.   V prípade,  že by sme,  samozrejme,  neboli  stotožnení  s  rozhodnutím
súdu, tak by sme využili  primeraný opravný prostriedok v podobe odvolania.  Takže
tam by sme získali ďalší čas. Takže toľko pre vašu základnú informáciu. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,
uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

návrhová  komisia  : Dobre.  Takže  k  bodu  1.  Informácia  o  plnení  uznesení  miestneho
zastupiteľstva.  Návrh uznesenia  : Miestne zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava  -
Karlova, dňa berie na vedomie Informáciu o splnení týchto uznesení ... uznesenia, ako
sú  predložené  v návrhu  a schvaľuje,  v  časti  časti  B)   predlženie  termínu  plnenia
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uznesenia - opäť tak, ako ich máte uvedené v návrhu,  a v bode C) zrušuje uznesenia -
znenia rovnako tak, ako sú v návrhu.

p. Čahojová,  starostka MČ:   Tam bola autoremedúra v časti B) ,  druhý riadok, termín
plnenia na 16. 11 2016.

návrhová komisia : Takže nový termín je ... nový termín je 31. 11. 2016 ... 16.11... pardon . 

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

Hlasovanie :  Za  21 prítomných poslancov (prepáčte),  proti žiaden poslanec, nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo schválené.

Bod 2. 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - február 2016

p. Čahojová,  starostka MČ: Môžeme pristúpiť k rokovaniu o Čerpaní rozpočtu Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január až február roku 2016. Odovzdávam
slovo pánovi prednostovi.

p.  Hrčka,   prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem  pekne.  Jedná  sa  o  štandardný  materiál  bez
úvodného slova.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  Keďže sa do diskusie
nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia.

návrhová komisia : K bodu 2 -Uznesenie :  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
-  Karlova  Ves,  berie  na  vedomie  Čerpanie  rozpočtu v  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves za obdobie január, február... až február 2016.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Prosil hlasujte.

Hlasovanie : Za 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Materiál sme schválili.

Bod č.3. 
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava - Karlova Ves. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Môžeme pristúpiť k tretiemu bodu a tým je  Návrh dodatku
číslo 1 k Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves. Odovzdávam slovo predkladateľovi, pánovi doktorovi Záhradníkovi.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, dámy a páni,
predkladáme menšiu novelu  rokovacieho poriadku. Tak, ako  ... rokovací poriadok je
živý  materiál,  ktorý  by  mal  flexibilne  reagovať  na  potreby  plynulého  rokovania
miestneho zastupiteľstva. Keďže sa nám v minulosti objavili prípady, pri ktorých bol
opätovne  predkladaný  materiál  na  rokovanie  zastupiteľstva  bez  akejkoľvek  vecnej
zmeny,  tak  bola  požiadavka  poslancov  upraviť  v  rokovacom poriadku  lehotu  6.
mesiacov,  počas  ktorej  sa  nemôže  predkladať  identický  materiál  na  rokovanie
zastupiteľstva.  Je  to z  hľadiska  určitej  procesnej  ergonómie.  Tak  súčasťou  návrhu
rokovacieho  poriadku  je  zavedenie  tohto  inštitútu.  No  a  keď  už  prichádzame  s
návrhom na  zmenu  rokovacieho  poriadku v niektorých,  aj  v  ďalších  bodoch,  skôr
technického charakteru. Tak, ako som povedal, že život prináša vývoj, tak vypúšťame
rôzne  faxové,  telegrafické  formy  ospravedlnenia,  ktoré  sa  v  reálnej  praxi  už
nepoužívajú.  Tak isto  meníme  niektoré formulácie,  ktoré ...   ktoré sa  ukázali  ako
zastaralé.  Takže predkladáme túto novelu rokovacieho poriadku. A v prípade vášho
záujmu rád zodpoviem  na ďalšie otázky. Ďakujem.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  Nech sa páči. Pán
poslanec Dulla má slovo. 

p.  Dulla  : Ďakujem za slovo.  K  tomuto materiálu  sme  si  dovolili  s  kolegom Kramplom
pripraviť také doplnenie. A keďže nie je to nikde formálne upravené, tak, sme tomu
dali podobu materiálu,  s tým, že sme k názvu dali slovo Doplnenie.  Okrem toho, čo
prešlo komisiami si myslíme, že s ohľadom na prax, ktorú priniesol život, napr. počty
členov klubov, je  dobré znížiť  doterajšej kvórum 5 na 4, aby sme nerobili  zbytočne
potom  problémy,  alebo  nenastali  zbytočné  problémy.  Z  hľadiska  chronológie  v
rokovacom poriadku je  to pred všetkými navrhovanými zmenami.  A preto toto ako
bod číslo 1. Body 1-4 návrhu by sa posúvali v označení  ako body 2 - 5. A na záver, za
bod 5, nový bod 6, ktorý by reagoval na to, že pri zmenách oproti programu, oproti
návrhu  dochádza,   k  tým  -a)-čkam,  b)-čkam a  nejakým  týmto  ...  čo  považujeme
zásadne  za  nesprávne.  A máme  odkonzultované,  že to  technologicky,  z   hľadiska
informačných  technológií  nerobí  problémy.  Tak  každému  novozaradenému  bodu
prideliť číslo samotné, bez písmena, následne posúvať tie body, ktoré novo zaradený
bod  - v úvodzovkách-  predbehol,  a v  prípade ...  a v takom prípade k tomu číslu,
novému bodu do zátvorky  uviesť "nový",  aby to každý vedel jasne  a k posunutým
pôvodnej  číslovanie,  lebo  okrem toho,  že  sa  posunú,  môže  sa  meniť  aj  poradie.
Prakticky  tá  bola  zastupiteľstva  môže  byť.  A  potom  by  to  už  zostalo  úplne
neprehľadné.  A samozrejme, sme tu pre verejnosť, takže máme presvedčenie, že to,
čo je schválené - a v takom poradí, ako je schválené, má byť prístupné pre verejnosť.
A keďže už nevieme to asi ináč lepšie zabezpečiť, tak vytlačiť a pred rokovacou sálou
zverejniť. A samozrejme, v tomto istom poradí dať k dispozícii aj poslancom, aby bol
jasný prehľad a nedošlo k zmenám. V tomto duchu je teda predložený ten materiál. A
keďže... nie je to... nezasahuje sa do návrhu uznesenia, je to len do textu, tak by sme
pekne poprosili, so spoluautorom, keby sa to dalo osvojiť a zaradiť. Ďakujem. 
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p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne. Len na doplnenie - spôsobí to trošku takú
technickú  prestávku,  pretože  po  schválení  programu  bude  musieť  náš  technický
personál poposúvať tie  čísla...  -  koľko - pár  minút  a  vytlačíme  tú pozvánku  alebo
program,  ...no...  zvolený,  a   aj  pre verejnosť  v  predsálí  a  rovnako  asi  aj  pre  vás,
pravdepodobne,  Čiže  pár  minút  budeme  musieť  vyčkať,  kým sa  to  upraví.  A čas
ukáže, teda, že či to má aj nejaké iné praktické obmedzenia ... v tejto chvíli.  Dúfame,
že nie. 

p. Dulla : Ak môžem ... Tak,  myslíme si, že pár minút zdržania pri očakávanom troj - štvor-
päť   hodinovom rokovaní  nás  nijako  veľmi  nezaťaží  a  verejnosti  to  mimoriadne
prospeje.  A  sme  presvedčení,  že  je  to  aj  v  prospech  prehľadnosti  rokovania
samotného. Ďakujem.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Rosina s faktickou poznámkou. Nech
sa páči. 

p. Rosina:   Ďakujem pekne  za slovo. Chcel by som nadviazať  na  tú tému  zverejňovania
týchto  dodatočných  materiálov,  alebo  upravených  materiálov.  Keď som vstúpil  do
tejto miestnosti, opäť som dostal za náruč vytlačených materiálov. Myslím si, že to je
plytvanie ... plytvanie papierom. Ten materiál, ktorý sme dostali do ruky, keby mi bol
poslaný  elektronicky,  mám  ho  pred  sebou  tak  isto  ,  ako  tento,  ktorý dostávam v
papierovej  forme.  A  preto ...  preto,  ak  je  takáto formulácia  návrhu,  navrhoval  by
som  ... preferovať elektronické  ...  elektronickú  úpravu a distribúciu  dokumentov.
Ďakujem.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem . Pán vicestarosta. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Samozrejme,  nemám problém si
osvojiť  tento návrh,  ktorý prichádza od kolegov. Určite,  v tej časti  zníženia  počtu
poslancov potrebných pre zriadenie klubu. Pri  tej 2. otázke toho číslovania, to je taká
polemika, ktorú sme viedli už, myslím si,  že dlhší čas. Osobne skôr si myslím,  že to
bude práve menej prehľadné pre verejnosť a trošku to skomplikuje vlastne ten priebeh
rokovania.  Myslím  si,  že  tá  zaužívaná  prax,  tým,  ak sa  zaraďujú  materiály,  že sa
potom doplnia tými písmenami -a,b,c - je  pomerne prehľadná. Aj potom následne, pre
tú  verejnosť  o  ktorú nám asi  primárne  ide.  Lebo  myslím,  že  poslanci  sa  dokážu
zorientovať v materiáloch, lebo už prechádzali cez komisie  a poznajú vecnú stránku.
Takto dôjde k pomerne významnej zmene programu jednotlivých bodov oproti tomu,
čo bolo zverejnené na, čo sa tá verejnosť pravdepodobne mohla pripraviť ... a tým,  o
čom bude vlastne reálne  rokovať zastupiteľstvo. Ale  nemyslím  si,  že to je  zásadný
problém. Osvojím si aj túto druhú časť, ak kolegovia navrhli, možno s tým, že by sme
po nejakom po uplynutí nejakej racionálnej doby vyhodnotili ten praktický prínos, že
či teda to prispelo k tomu zlepšeniu, ktoré pravdepodobne kolegovia, ktorí tento návrh
spracovali,  očakávali.  A potom prípadne to vyhodnotili,  že či to prinesie  zlepšenie.
Ďakujem.

10



 p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horecký má slovo. Nech sa
páči. 

p. Horecký  : Ďakujem pekne. ... o vyjasnenie  bodu 2,  kde v čl. 4 sa dopĺňa nový odsek 8,
ktorý  hovorí  práve  o  lehote  6  mesiacov...  6  mesiacov  na  opakované  predloženie
návrhu materiálu,  ku ktorému miestne zastupiteľstvo neschválilo  uznesenie.  Doslova
sa  tu píše,  teda -  že taký materiál  možno  v  tej  istej  veci  opakovane  predložiť  na
rokovanie  zastupiteľstva  najskôr  po  uplynutí  6.  mesiacov,  odo  dňa  neschváleného
uznesenia.  ...  Napriek  tomu  by  som prosil  ešte  o  niekoľko  vysvetlení  k  tomuto.
Znamená  to  teda,  že  ak  schválime  nejaké  uznesenie,  akékoľvek,  k  predloženému
materiálu,  tak je možné ten materiál predložiť opakovane aj na najbližšom miestnom
zastupiteľstve?  Ešte mám druhú otázku. Je  tu použitá  ...  použité sloveso - aktívne
predložiť  na  rokovanie.  Myslí  sa  tým  úradom,  alebo  kýmkoľvek?   Moje  otázky
smerujú k tomu, že viem si predstaviť situáciu, že aj chceme rokovať znovu o nejakej
závažnej skutočnosti, o nejakom materiáli,  lebo nastanú nejaké závažné skutočnosti,
že to chceme  znovu prerokovať,   no a -  naozaj úprimne  sa priznám,   nerozumiem
tomu, že prečo je  tu tá podmienkach,  keď "neschválime  uznesenie"?  Málokedy sa
stane, že neschválime žiadne uznesenie. Tým sa myslí navrhované, alebo akékoľvek?

p. Čahojová,  starostka MČ: Neviem, či vyčerpávajúco odpoviem na vašu otázku, ale jedná
sa prednostne, podľa mňa o majetkovoprávne záležitosti, keď nás požiada napr. občan
o predaj alebo nájom a zastupiteľstvo to neschváli,  on nás opakovane požiada a my
sme povinní tú žiadosť, keďže vy ste tí  ktorí rozhodujete o majetku mestskej časti, o
nakladaní  s  ním,  aby  ste   o  tom rozhodli,  aby  sme  vás  nezaťažovali  tým  istým
materiálom,  že opakovane, opakovane  to pôjde cez komisie   a cez zastupiteľstvo s
rovnakým výsledkom. Myslím si, že to bol cieľ  tejto predkladanej novely.  Ale určite
vám   vyčerpávajúco  odpovie  pán  vicestarosta.  Predtým  ešte,  prosím,  s  faktickou
poznámkou pán poslanec Lenč. 

p.  Horecký: Peter zaiste dovolí... Toto som chápal,  pretože to je  rozumné a účelné.  Ale ja
som myslel skôr na neželané dôsledky takto prijatej zmeny. 

p. Lenč:  Ďakujem,  pani starostka. Možno pán kolega Horecký mal na mysli  takú situáciu,
keď zastupiteľstvo  príjme  uznesenie  v  negatívnom zmysle,  hej?,  že neschvaľuje  a
dotyčný  proste  to  znova  predloží,  lebo  to  nerieši  túto  situáciu.  Toto  rieši  len  tú
situáciu,  keď  sa  neprijme  žiadne  uznesenie.  Alebo  sa  odmietne  to,  ktoré  je
navrhované. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Bendík s faktickou. 

p. Bendík :  ... ??? ...

p. Čahojová,  starostka MČ:  Dobre. Takže pán predkladateľ má slovo. 
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 p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Áno,  ako  povedala  aj  pani
starostka,  a  myslím,  že  to aj kolegovia,  ktorí už  slúžia  nie  prvé volebné  obdobie,
poznajú  tú situáciu,  že najmä  pri majetkových materiáloch sa ...  je  snaha  opätovne
predkladať materiál. To za - neschválenie - znamená ... za  stanovisko ... čo znamená,
že  je  záporné  stanovisko  k...  k  tomu  návrhu  uznesenia.  Takže  to  je  vlastne
neschválenie  toho  návrhu  uznesenia,  čoho  sa  domáhal  ten žiadateľ  navrhovaného
uznesenia. Je naozaj na zváženie - my sme s organizačným oddelením diskutovali a je
to možné,  ak by s tým bol všeobecný súhlas,  že by sme  povedzme starostovi dali
právomoc - okrem teda tých prípadov, kedy sú to návrhy uplatnené hlavným mestom,
podnety prokuratúry alebo materiály komisie  pre ochranu verejného  záujmu, dali tú
možnosť,  -  lebo  môže,  naozaj,  život  priniesť  aj  situáciu,  že si  budeme  želať,  aby
zastupiteľstvo rokovalo aj pred uplynutím tejto 6 mesačnej doby , o nejakom druhu
materiálu. Takže to naozaj nechám. To je skôr taká, by som povedal ochrana pred tým,
že...  sme tu mali, viete, aj v minulosti, tu bolo 4, 5 krát proste prerokovávaná žiadosť,
ktorá ...žiadateľ stále,  vytrvalo  trval na tom istom znení uznesenia.   5 -  6 krát bolo
neschválené, on opätovne to predkladal, tu sa pripravovali, množili materiály, boli tým
zaťažované odborné útvary miestneho  úradu, poslanci,  zastupiteľstvo. Proste nič  sa
vôli  zastupiteľstva  zjavne  nezmenilo,  napriek  tomu bolo  potrebné  takéto materiály
opätovne  predkladať  na  rokovanie.  Takže  to  ...  toto  ustanovenie  má  smerovať  k
ochrane  pred  takýmto,  by  som povedal,  šikanóznym  uplatňovaním  domáhania  sa
nejakého  rozhodnutia  v majetkovoprávnych  otázkach.  Ale  ak by ste,  povedzme že,
súhlasili,  tak by  sme  mohli  tú  druhú  vetu  preformulovať  v tom zmysle,  že  sa  to
nevzťahujem na návrhy a žiadosti uplatnené starostom, hlavným mestom,  pre podnety
prokuratúry,  pre  materiály  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu.  Tým  by  sme
vlastne starostovi dali tú právomoc, aby on posúdil,  že či naozaj je vecný dôvod na
toto, prerokovať aj pred skrátením tejto šesťmesačnej lehoty. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Pán docent Zajac má faktickú poznámku. 

p. Zajac : No, že tu len sa ukazuje, jak je dobré, že sa diskutuje až do poslednej chvíle. Lebo
človek keď niečo pozerá zo svojho hľadiska - áno - všetci sme k tomu pristupovali s
tým,  že  čo  nám vadí.  Mňa  teraz  napadlo  rozpočet.  Že   znamenalo  by  to,  že  my
rozpočet  keď  neodsúhlasíme,  tak  ho  ...budeme  sa  o  ňom baviť  až  po  pol  roku?
Napríklad. Čiže tam sú takéto veci, ktoré ... A teraz je otázka - Je to len na  starostovi?
Aby sme  nehlasovali po každom polroku o rozpočte?  Čiže ja ... ja sa ...včera sme...
alebo kedy, sme sa o tom bavili na  komisiách, tak ma to nejak moc nenapadlo, lebo
som sa na to pozeral práve z toho pohľadu, ktorý sme chceli.  Ale toto by bolo dobré,
keby sme schválili niečo, čo má význam taký, že ... 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Pán poslanec Bendík nasleduje.

p. Bendík :  Ďakujem pekne za slovo.  Priznám sa, že túto celú stať  sme v podstate vymysleli
s pánom  kolegom Dullom a ono to bolo celé myslené ...  a ako vzor  nám ...teda mi
bol ... bol rokovací poriadok Národnej rady, ktorý je  takto presne definovaný.  Preto
som si ho vzal za vzor, lebo je to nejaká zaužívaná norma,  ktorá platí teda  už dosť
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dlho. A ... dobrá otázka - že čo by sa stalo,  keby miestne zastupiteľstvo neschválilo
rozpočet.  Myslím  si,  že  tam  by  mohlo  pribudnúť  možnože  to,  že  netýka  sa  to
prerokovania  rozpočtu mestskej  časti.  Myslím  si,  že  takto presne  by  sme  mohli...
mohli to doplniť. Tuto kolega... kolega Horecký sa pýtal,  že  - čo ak bude poslanec -
nejaký  materiál  sa  neschváli  a  nejaký  poslanec  bude  chcieť  ten  materiál  znova
navrhnúť.  Podľa  zákona  každý  poslanec  môže  navrhnúť  na  každé  rokovanie
zastupiteľstva materiál. ktorý chce, aby sa prerokovával. Takže toho by sa to dotknúť,
toho práva poslanca , nemalo.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec Horecký, s poznámkou. / Ešte
raz, prosím, kolmo do mikrofónu/

p. Horecký : Ja sa prihováram za návrh, ktorý tu povedal pán vicestarosta. Tzn. aby sme aj
úrad,  ktorý predkladá  materiály  teda v  osobe starostu,  mohli  predložiť  opakovane.
Určite po ... bolo by to po dohode ...  opakovane nejaký materiál. Pretože to nie je len
v rozpočet. Viem si predstaviť aj iné prípady. Napríklad vchádzame do obdobia, kedy
budeme riešiť náročný problém s parkovacou politikou a inými vecami.  A situácia aj
na meste, aj mimo obec, našu mestskú časť, sa môže meniť,  a my môžeme chcieť  a
potrebovať  prerokovať  ďalšie  veci  znovu.  Otázka  je  len,  či  teda -  s  dovolením  a
odpustením, stačí, ak to bude starosta - ktorý má túto právomoc, alebo nie aj , neviem,
nejaké  kvórum odtiaľto,  predseda poslaneckých klubov - to už nechám na zváženie.
V súčasnej konštelácii mi stačí, ak tam bude uvedený starosta. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo pánovi predkladateľovi. 

 p. Záhradník, zástupca starostky MČ:   Ďakujem pekne. Tá otázka, že čo by sa stalo  v
prípade neschválenia  rozpočtu, tak to by sa priamo  na to asi...  nemal  byť  problém,
lebo to znamená, že to bolo vyjadrenie  nesúhlasu zastupiteľstva s tým návrhom. To
znamená, bude musieť starosta predložiť zmenený, nový návrh, iný návrh. Viete, že v
minulosti sme to mali.  A nám opätovne starostka, teda bývala - pre istotu uvediem,
predkladala  tú istú  verziu  rozpočtu stále  dookola,  ktorú sme  opakovane  odmietali.
Myslím  si,  že  je  zase  normálne,  keď  proste  raz  tento  materiál  neprejde,  aby  sa
nepredkladal v identickej podobe. Proste... to je taká, možno neúcta k tomu orgánu,
ktorý už  nejaké  stanovisko  dal.  A  to  zastupiteľstvo  sa  tým nejakým  spôsobom a
zaoberalo. A proste, ak naozaj nie je dôvod to isté, keď raz bolo zamietnuté, prečo by
sa to isté malo opakovane, proste, predložiť v nezmenenej podobe. Hej? Malo by to
vytvoriť priestor pre rokovanie,  nejakú zmenu návrhu. Takže ak by ste súhlasili,  tak
by som v autoremedúre doplnil v tom čl. 4, odsek 8 , v tej poslednej vete, že - to sa
nevzťahuje  na  návrhy  a  žiadosti  uplatnené  starostom,  hlavným  mestom  SR
Bratislavou, pre podnety prokuratúry aj pre materiály komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. To by bola jedna zmena. A teraz
mi  kolegovia,  ktorí predkladali  pozmeňujúci,  alebo   doplňujúci  návrh,  ktorý - som
prejavil vôľu si osvojiť, tak po odkonzultovaní  s organizačným oddelením, navrhli v
tom čl. 6 ods. 10 , kde by sa vkladal nový odsek 11 s týmto znením  -  vypustiť tú
poslednú vetu návrhu. Ak sa niektorý bod z návrhu programu neschváli, v schválenom
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programe  sa  označí  prislúchajúcim  číslo,  vrátane  vplyvu  zaradenia  nového  bodu
programu a do zátvorky - ( za číslom sa uvedie "neschválený" alebo "v návrhu"  číslo
neschválený.  Ak teda mi dá pán kolega Dulla  aspoň pokynom hlavy,  že s tým teda
súhlasí, tak by som si to osvojil v tejto upravenej podobe. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:   Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Zajac s faktickou . 

p. Zajac : No, viem kam mieriš,   ale  potom nám to nič  nepomôže. Preto, lebo pri zmene
akéhokoľvek slova v tom návrhu, alebo posunutí žiary, alebo ...  hodiny,  tak budeme
tými istými vecami - Slováci sme kreatívni - budeme tu vlastne ... budeme to ... My
sme  ...  my  sme,  keď si  spomenul  tie  naše   naťahovačky  s  rozpočtom,   tak  sme
niekoľkokrát  -  a keďže je  to materiál  takýto,   tak až na zastupiteľstve nám potom
povedali,  -tu sme zmenili...  v tejto... v tomto stĺpci toto číslo  a už to bolo iné.   Tak
to ... toto nás môže,  ako kebyže ... že si moc nepomôžeme. Ale je to krok dopredu.
Tak poďme tam. 

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

p. Bendík :  Ďakujem pekne za slovo.  Nie som úplne naklonený k tomu ... tej zmene, tej
autoremedúre,  aby  sme  tam dali  práve  ...  práve  to  slovo  starosta,  lebo  práve  tam
smerovala tá zmena, aby tí, ktorí sa obracajú na úrad s rovnakým materiálom o napr.
odkúpenie nejakých... nejakého pozemku atď., tak presne tam sme  smerovali,  aby -
keď sa to raz neschváli,  lebo  tie  podmienky  sú zlé,  lebo  to nechceme,  tak aby na
predložili iný , výhodnejší návrh. Čo sa stane, ak teraz, v podstate, príde... a bude tá
procedúra rovnaká -  tzn. príde návrh, ten sa neschváli.  A následne príde hneď druhý
návrh. To znamená,  starosta, je  tam, tzn. starosta to teoreticky môže predložiť,  ako
štatutár,  môže  predkladať  hocijaké  návrhy.  Samozrejme,  nebude  to  predkladať
prednosta. Tzn. tam smerovala  tá zmena , aby sme naozaj tomuto - neviem,  ako to
nazvať  -  ...tomuto  spôsobu  komunikácie  nejakých  záujemcov  s  nami  ,  ako  so
zastupiteľstvo, ktoré podľa zákona - môže - alebo teda má právo narábať s majetkom,
aby sme tomuto zabránili, a aby sme tam zaviedli  nejaký systém. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja by som sa vrátil k tomu ... ten návrh pre odsek  8 je založený
na  schopnosti,  človeka,  tvorivo  posúdiť,  čo  je  súčasťou  materiálu.  Žiadne
jednodnoslovné a iné zmeny. Preto je tam napísané - "posudzované podľa obsahu" -
nie podľa litery. Poprosím, ozaj, ak je to to isté a sa tá podstata nemení, ak nevyplynuli
zo života nové skutočnosti, je to obsahovo totožné.  O obsahovo totožnom neexistuje
dôvod dvakrát rokovať. Súdy, prokuratúra to majú napísané v zákonoch. Tak aj my
sme si to dovolili  navrhnúť do nášho procesného, teda, rokovacieho poriadku. Je to
taká  zásada  efektívnosti.  Je  to  predpoklad,  aby  sme  išli  ďalej.  K  tomu,  čo  teraz
odznelo, k tej autoremedúre,  ja  tiež nesúhlasím s tým, aby tam bola starostka. Lebo
cez starostku idú súkromné žiadosti. Ďakujem.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Pán ... pani poslankyňa Lukačovičová.

  p. Lukačovičová : Ja v podstate sa stotožňujem ... som chcela presne to isté povedať, že tam
je dôležitý ten obsah, hej? - pretože vždy sa dá nejakým spôsobom, keď nie je vôľa,
hej?, sme videli teda v minulosti a boli určité obštrukcie,  tak sa to vlastne zneužívalo.
Hej?  Takže  ja  si  myslím,  že  okrem toho, že  toto  zhromaždenie  vôbec  nemá  takú
tendenciu, hej? - takže si myslím, že tam skutočne je  dôležitý ten obsah a  tým pádom
sa aj stotožňujem presne s pánom Dullom.  Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ja si len dovolím, ... lebo som sa medzitým nadýchla,  na pána
poslanca Dullu zareagovať. Ak dovolíte ...ak dovolíš pán poslanec,  že je aj dôležité
kto je starosta. A že cez starostku idú veci súkromné ... no tak ... je dôležité, naozaj,
cez  akého  starostu.   A  záleží  to  aj  od  vás,  samozrejme.  Pán  poslanec  Zajac  s
poznámkou, nech sa páči.

p.  Zajac: Ja  trošku...   škoda, no  ale  ...  to je  zaujímavá  ...   vždycky  je  najväčší  problém
vysporiadať sa s kverulantami.   Ja  mám,  ako keby,  skúsenosť.  V infozákone nikto
nechce kverulantov,  ale keď chceme kverulantov odstrániť, potom odstránime často
krát aj ľudí,  o ktorých si myslíme,  a  nemusia to byť kverulanti. Je to naozaj zložitý
problém. Ja chcem povedať k tomu prerokovávaniu. Zjavne, keď sa text nezmení ale
zmení sa ... zmenia sa okolnosti, vonkajšie -  ja hovorím teraz o parkovacej politike.
My tu ... my tu  predsa... my tu predsa máme právo reagovať na niektoré skutočnosti.
A  nemyslím si, že teraz, jakože,  tým, že sme neodsúhlasili teraz ten text, musíme ten
text  výrazne  meniť  -  lebo  ak  sa zmenia  výrazne  isté  okolnosti.  My sme  v živom
mechanizme. Ja viem, že ... že sme nervózni z toho, že sa niektoré veci často robia. Ja
sa priznám, že som do toho išiel už pred tými -x  rokmi, že ten čas tomu dám,  ktorý...
ktorý tu  sme. Teraz trávime tu ďaleko menej času, ako sme trávievali pred dvoma
rokmi. A nie som teda z toho až tak nervózny, ale... ale dobre si rozmyslíme, aby sme
si sami neurobili zle. Ja len preto, že... 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.  Ja  si tiež dovolím  k tomu ešte  takú
poznámočku, že máš úplnú pravdu, pán poslanec,  pretože aj sami sme už opravovali
niektoré svoje rozhodnutia. My nevieme napr. tú  parkovaciu politiku urobiť tak, aby
bola bezchybná. Až skúsenosť a prax nám ukáže, že čo bude treba, možno prispôsobiť
a zmeniť. Pán poslanec Bendík má slovo. Nech sa páči. 

p. Bendík :  Ďakujem pekne za slovo. K tomu, čo tu hovoril kolega Zajac. - Áno, ale to by
bol podnet  hlavného  mesta,  ktorí tam máme  ošetrený.  Parkovacia  politika  v tomto
rokovacom poriadku je  ošetrená.  Tzn.  je  to dôležitá  súčasť...  Procedurálne  by som
chcel teda požiadať pána vicestarostu,  keby  možnože  zvážil,  že či nenechá predsa
len  hlasovať o tom ... o tom návrhu.. o tom doplnení -starostu  - pretože ak tam bude
starosta,  a  vzhľadom na  to,   že  som spoluautor  tohto...  tohto bodu  8,   tak  určite
nebudem za to môcť hlasovať.   Takže som teda -  aby sme  hlasovali  o  tom. Len
neviem, ako to vyriešiť, keďže rokovací poriadok to asi nerieši. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, len chcem doplniť, že VZN-ko hlavného mesta je
jedna vec, ale  my prijímame vlastné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude vlastne
upresňovať,  spodrobňovať  pravidlá.  A  tam  sa  môžu  ukázať...  to  je  len  rámcové
všeobecne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta,  to  ty  dobre  vieš.  Čiže  tie  detaily
budeme  riešiť  my.  A tam naozaj sa  môže  stať všeličo.  Pán poslanec  Bendík,  s  2.
faktickou? Alebo na mňa teraz?

p. Bendík : Jasné. Ja tomu rozumiem ...  ja tomu rozumiem, ale obsahovo predpokladám, že
keď  sa  niečo  bude...presne  ...  obsahovo  to  bude  iná...  niečo  iné,  alebo  niečo
doplňujúce. A ako správne pán poslanec Dulla povedal, tam to už znova ... je to... je to
tam zakotvené. To znamená, nepríde nám určite rovnaký materiál na stôl. Bude tam
určite obsahovo doplnené informácie...

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Dulla, nech sa páči ... no... s 2. faktickou... Nech
sa páči. 

p.  Dulla  :  Ďakujem za  slovo.  Ja  vás  pekne  poprosím,   to ustanovenie  bolo  vytvorené  v
najlepšej možnej dobrej viere, aby existoval nástroj prevencie. Ak začneme rozširovať
výnimky, tak ho rovno môžeme vypustiť a môžeme čakať, ako - bez ohľadu na to, kto
je osobou starostu, starostky, na základe súkromnej žiadosti budeme povinne rokovať
donekonečna  o  tom  istom  a  donekonečna  vyraďovať  z  programu,  lebo  to  je  -
neschváli-  napr. Alebo rokovať a zaručene sa zdržiavať hlasovania, alebo zamietať a
budeme sa s tým zaoberať znova, a znova, a znova. Ja vás pekne poprosím - kúsok
nadhľadu.

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže sa mi hlási ...  pán Horecký, dovoľte mi, aby som vás
upozornila, na súčasne platný rokovací poriadok, čl. 6 odsek 20 - poslanci majú právo
a na prednesenie  jednej faktickej poznámky, ktorou reagujú  na vystúpenie rečníka.
Takže,  keďže  som urobila výnimku v prípade pána Dullu, urobím poslednú výnimku
dnes, dúfam,  a pán poslanec Horecký má slovo. 

p. Horecký : Ďakujem. Ja si myslím, že my sa tak odrežeme od možností rokovať o veciach,
ktoré sme rokovali.  Samozrejme,  že keď by starostka sa správala,  alebo vykonávala
svoj úrad tak, ako ste to vy , pán Dulla, teraz popísali,  tak nám nič nebráni, aby sme
znovu urobili úpravu v rokovacom poriadku. Teraz máme  4 roky pred sebou.. alebo 3,
a môžeme reagovať na situáciu, ktorú máme dnes. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem aj ja veľmi pekne.  Pán Rosina, už tiež 2. faktická.
Tak ja ... ak ...tak s riadnym príspevkom. Inak ti už nemôžem udeliť slovo. Práve som
zrušila  výnimky.  Nasleduje  predkladateľ.  Asi  -  ako  záverečné  slovo.  Čiže  pán
poslanec Rosina, nech sa páči ... s riadnou.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Sledujem túto diskusiu - možno by stálo za úvahu,
v tom predkladanom návrhu, v čl. 4 atď. preformulovať tú formuláciu - "možno v tej
istej veci posudzovať podľa obsahu" ... dať to nie na takúto striktnú formu ,  ale - ..."sú
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povinní" ..." miestne zastupiteľstvo je povinné rokovať najskôr o 6  mesiacov". Tzn.
nemusia,  ale  môžu.   Možno  by  predkladateľ  mohol  v  rámci  svojej  profesnej
odbornosti zvážiť preformulovanie ... tohto znenia článku, v tomto zmysle. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Záverečné slovo patrí predkladateľmi
tohto materiálu.

  p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Kolegovia,  priebeh  tejto  diskusie  ukázal,  že
rokovací poriadok je -fajn,  keď máme, ale v konečnom dôsledku je potrebné, aby sa
dodržiaval.  Aj sebelepší rokovací poriadok, aj v minulosti ste to mnohokrát... sme to
zažívali, neochránil... neošetril záujem tak, aby to rokovanie prebiehalo konštruktívne.
A  zase povedzme,  atmosféra  v  tomto zastupiteľstve  je  diametrálne  odlišná,  kde si
myslím,  že aj teda istá flexibilita  pri priebehu rokovania,  aj keď je  to povedzme na
hrane, alebo ľahko za  hranou rokovacieho poriadku, tak sa nestretáva s  nesúhlasom
zastupiteľstva.  Naozaj,  ten život  prináša rôzne rokovacie  situácie.  Takže možno by
sme aj z tohto ... z tejto optiky mohli  nahliadať  na rokovací poriadok, lebo tá vôľa
toho  zastupiteľstvo je  nadradená. Môže zastupiteľstvo, keď sa v jednom momente
rozhodne,  aj  zrušiť  rokovací  poriadok  .  hej?  ,  a  prijať  akúkoľvek  inú  zmenu.  A
ktorékoľvek zastupiteľstvo, ktoré bude nasledovať po nás,   bude rokovať v situácii,
keď tu môže byť iná osoba v pozícii starostu, iné vzťahy , môžu si to inak upraviť. Ja
by som vás možno tiež poprosil o určitý nadhľad. Vážim si tú diskusiu aj tie návrhy,
ktoré ste ... ste predložili. Ja som tiež v nejakých veciach ustúpil zo svojho, povedzme,
presvedčenia a povedal som - ak si to želáte,  tak povedzme - vyskúšajme, čo to život
prinesie. Preto som si osvojil aj tú druhú časť návrhu, ktorú kolega Dulla  predložil. A
vážim si aj kolegu Bendíka, aj kolegu Dullu, ktorí boli autormi tej  formulácie, ktorá je
navrhnutá v  odseku 8.  Ale  ja  by som teda trval  na  tom,  aby tam ten starosta  bol
uvedený a skúsme... skúsme to vyskúšať tak, aby sme videli,  že či sa tu nedejú také
veci.  Ja som presvedčený, že sa žiadne také veci,  o ktorých to tu bolo -hypoteticky-
samozrejme  povedané, že cez  starostu prechádzajú nejaké osobné návrhy. Že niečo
takéto by ... sa teraz nestranne. A v budúcnosti, samozrejme, kedykoľvek taká zmena a
vypustenie  tohto  práva  starostovi  môže...   môže  bez  problémov  nastať.  Som
presvedčený,  že zase musíme  mať istú ... istú možnosť,  keď život prinesie  situácie,
naozaj mať  to právo proste, sa k tej téme dostať,  aby sme neboli  ničím limitovaní.
Lebo  môže  taká  situácia  nastať.  Takže  ja  by  som  zostal  v  tom  rozsahu  tých
autoremedúr,  ktoré  som  formuloval.  A  chcel  by  som  požiadať  o  podporu  takto
upraveného materiálu. Ďakujem.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Pán poslanec Rosina ešte má po záverečnom slove... Tak je mi
veľmi ľúto... Pán inžinier Kosnáč, je to tak ...v súlade s naším rokovacím poriadkom?
Pán Rosina  si  ešte  nevyčerpal  svoje  diskusné  príspevky,  ale  záverečné  slovo  mal
predkladateľ  materiálu.  Takže  mrzí  ma,  pán  poslanec  Rosina,  sme  disciplinovaní.
Ďakujem  veľmi  pekne  všetkým  zúčastneným  diskusie.  Uzatváram  diskusiu  a
odovzdávam slovo návrhovej komisii.
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návrhová komisia  :  Dobre,  uznesenie  k  bodu 3 - Návrh  dodatku číslo  1  k  rokovaciemu
poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava  - Karlova  Ves schvaľuje  dodatok číslo  1 k
Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -  Karlova
Ves  s  účinnosťou  od  2.  mája,  s   doplnením   -  osvojením  si  autoremedúrou
predkladateľom.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.   Prosím  otváram  hlasovanie.
Hlasujte.  ...

návrhová komisia : ...Ešte ...ešte doplním ...k

p. Čahojová,  starostka MČ:  ... takže vyhlasujem... Nejaký problém, návrhová komisia?... 

návrhová komisia: ... ešte - splnomocňuje starostku...

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  ...Takže   vyhlasujem  hlasovanie   za  zmätočne.  Prosím
návrhovú komisiu aby riadne prečítala návrh uznesenia. Ďakujem.

návrhová komisia : Takže ešte raz.  K bodu číslo 3. Návrh dodatku číslo 1 k Rokovaciemu
poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves. Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves schvaľuje... a) schvaľuje  tak,
ako  je  predložené  v návrhu  ,  s  doplnením  -  osvojením  -  predkladateľom.  Bod b)
splnomocňuje starostku mestskej časti - tak ako je predložené v návrhu.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Veľmi pekne ďakujem. Hlasujme znova, nech sa páči.

Hlasovanie : Ďakujem. Za 18 prítomných poslancov, proti  nebol nik zdržali sa  2 . Uznesenie
bolo prijaté

Bod 4
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného  mesta  SR Bratislavy o dočasnom parkovaní  motorových  vozidiel  na
vymedzených úsekoch  miestnych komunikácií  hlavného mesta  SR Bratislavy,
výške  úhrady  za  dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel,  spôsobe  úhrady  a
preukázania jej zaplatenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Nalistujte si bod číslo 4 programu. Takže vážené dámy, vážení
páni, poslanci, poslankyne, kolegovia miestneho úradu. Nech sa páči, milí hostia, máte
tu voľné miesta. Posaďte sa k nám. Nech sa páči, pani Skokanová. Vítam medzi nami
pána primátora hlavného mesta Slovenskej republiky pána Iva Nesrovnala. Sme veľmi
radi, že prišiel medzi nás, po prvýkrát, na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Vieme
kvôli čomu prišiel. My by sme ho tu radi videli častejšie, lebo je mnoho tém o ktorých
by  sme  sa  s  ním  chceli  rozprávať.  Ale  všetci  chápeme,  že  je  časovo  vyťažený.
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Tentokrát prišiel hlavne kvôli problému,  ktorý nás teda všetkých trápi,  s ktorým sa
stretávajú naši obyvatelia a ktorých výslovne traumatizuje. Považujeme sa za mestskú
časť, ktorá je veľmi poznačená problémom parkovania. Rozhodli sme sa čeliť tomuto
problému a neskrývať sa pred ním,  čo nie  je  ľahké. A všetci vieme,  aká je  situácia
zložitá, aký je problém pokročilý, aká je pokročilá diagnóza tejto choroby. Čiže liečba
nebude ani jednoduchá, ani ľahká, ani úplne bezbolestná. Hlavné mesto sa rozhodlo
túto situáciu riešiť. Poslalo  nám návrh všeobecne záväzného nariadenia k parkovacej
politike, o ktorom dnes budeme hovoriť, rokovať. Využívame túto príležitosť že pán
primátor prišiel medzi nás a možno napriamo si môžeme zodpovedať niektoré otázky.
Ak dovolíte, ja  ho teda ešte raz veľmi srdečne vítam medzi nami a odovzdávam mu
slovo.

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta:  Milá  pani  starostka,  dámy  poslankyne,  páni
poslanci,  priatelia,  ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť,  že sa môžeme stretnúť.
Ďakujem za pozvanie. Ja si to veľmi cením, že môžeme rozprávať o takej vážnej téme,
akou je poriadok - o verejných priestranstvách - takto to nazvem. Pretože je - o to tu
ide  -  to  parkovanie,  parkovacia  politika  je  nástrojom,  ako  zaviesť  poriadok  vo
verejných priestranstvách a na uliciach. Je to veľmi vážny problém.  Je to možno aj
jeden z najdôležitejších problémov tohto volebného obdobia, dlhodobo neriešený. Ako
pani starostka povedala,  tá diagnóza už je  skutočne pokročila.  A myslím,  že my by
sme nemali strkať hlavu do piesku pred týmto problémom a naopak postaviť sa mu
zoči-voči. Na stole je návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta. Je to
výsledok  možná  už  ročnej  spolupráce  mesta  a  mestských  častí  na  riešenie
problematiky parkovania.  Ja  som po svojom nástupe zriadil  hneď parkovaciu,  teda,
komisiu  na  prípravu  parkovacej  politiky,  kde  bola  najprv  tá  politická  úroveň,  tzn.
primátor,  starostovia.  Potom sa  to  rozčlenilo  na  takú technickú  úroveň,  kde  sú  aj
zástupcovia mestských častí, ktoré sa majú venovať tým technickým detailom, takej
tej  clearingovej  spolupráce  medzi  parkovacím  systémom mesta  a  mestských  častí.
Pretože jedným zo zásadných rozhodnutí, ktorú sme spolu so starostami urobili bolo,
že sme  ten  -zmenili  sme  to  -  paradigmu  a spravili  sme  z toho  decentralizovaný
systém. Čiže ustúpilo mesto od tej požiadavky, ktorú bolo predchádzajúce vedenie, že
všetko musí spravovať mestská parkovacia spoločnosť a povedali  sme si,  v záujme
priechodnosti a politického  konsenzu na tomto ........ na tomto postupe, že mestské
časti si budú samy spravovať svojim... svojou buď svojím vlastným oddelením alebo...
alebo  svojou  vlastnou  firmou  ten  parkovací  systém.  Toto považujem  za  kľúčové.
Pretože v predchádzajúcom volebnom období sa to nepodarilo, práve aj kvôli tomu, že
tam bola nedohoda na tomto postupe. Napriek tomu tá parkovacia politika musí byť
jednotná.  Tzn.  že  kľúčové  veci   musia  byť  jednotné  na  celom  území  mesta,  ale
zároveň decentralizované v tom, že v zásade sú nejaké rámce, ktoré budú jednotné, ale
mestské časti majú širokú mieru a budú mať  širokú mieru autonómie.  Tzn. -   vy...
môžu individuálne stanovovať ...výšku poplatku, časy, zóny. Rozhodnúť, kedy zavedú
vlastne  tú  parkovaciu  politiku.  Lebo  ono  sa  to  zavedie  až  všeobecne  záväzným
nariadením mestskej časti. Čiže vy o tom budete rozhodovať, kedy bude parkovacia
politika  v  Karlovej  Vsi.  Tento  materiál  je  iba  taký  nejaký  rámec,  ktorý  tomuto
zastrešuje.  A je to taký 1. krok na tej spoločnej ceste. Ale koniec tejto cesty máte v
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rukách  vy.  Parkovacia  politika,  samozrejme,  je  iba  jeden  nástroj,  alebo  jeden  z
aspektov celého systému riešenia mobility na území Bratislavy. Pretože ... a nie je ...
není  samospasiteľný.  Pochopiteľne,  súčasťou  toho  sú  záchytné  parkoviská,  ktoré
chceme  ponúknuť  ľuďom,  ktorí sem prichádzajú  z  ...  mimo  Bratislavy.  Železnice
Slovenskej republiky už ich riešia.  Viem,  že sú niektoré v etape územného konania
v Perneku,  v Pezinku,  v  Ivánke  a  na  Košariskách.  Súčasťou  tohoto  systému
samozrejme sú aj tzv. tie terminály integrovanej osobnej prepravy.../ ďakujem,/  tzn.
miesta,  kde  môžte prestúpiť  z  vlaku  na  mestskú  hromadnú  dopravu,  aby  sa  takto
uľahčil  vstup ľudí do Bratislavy a nemuseli  si...  sem ísť  autami.  A súčasťou toho,
pochopiteľne,  je  aj  posilnenie  železničnej  prepravy  na  území  Bratislavy,  o  čom
intenzívne  rokujem so  železnicami,  Ministerstvom dopravy.  Ale  je  to  taká  nejaká
paralelná  diskusia.  A pravdupovediac,  čakať,  kým oni dokončia svoje projekty,  aby
my sme začali, asi by nás oddialilo od tohoto riešenia. A je to taká diskusia - či vajce,
či  sliepka  - čo skôr,  čo má  skôr  začať.  Si  myslím,  že my  musíme  začať tým,  čo
môžeme.  A to  je  zavedenie,  alebo  ten 1.  krok,  otvoriť  dvere,  diskusiu,  zavedenie
parkovacej politiky na území mesta,  aby sme potom aj ich mohli  v dobrom zmysle
tlačiť. Aby... aby sa pohli aj oni. A ten systém sa uzatvára. Pochopiteľne, parkovacie
domy sú tiež toho súčasťou. Ale zase, nikto nepôjde parkovať do parkovacieho domu,
keď sa na chodníku dá stáť zadarmo. Hej? Tak to je. To nám nepomôže. Čiže musíme
vyriešiť ten chodník. A potom krásne môžeme začať robiť aj parkovacie domy. Opäť
je to otázka financií.  Aj financií.  To ma vedie k ďalšiemu bodu. Parkovacia politika
nie je nástrojom financovania mesta, alebo nejakým primárnym zdrojom peňazí, že by
sme  išli  vyťahovať,  spoplatňovať  a  dodatočne  vyberať  od ľudí  peniaze.  To je  iba
sekundárny,  terciálny,  nejaký  regulačný  nástroj,  ktorý má  pomôcť  financovať  ten
systém.  Parkovacia  politika  je  nástroj,  ako  zaviesť  poriadok  do  ulíc,  reguláciu
asistentov, čo po nás ľudia chcú. Čiže toto si myslím,  že by sme mali spraviť. Nemali
by sme sa zľaknúť problémov.  Ich je  veľa.  Ja viem a nemáme odpovede na všetky
otázky. Ja  kladiem tiež otázky, vy kladiete  otázky, občania  kladú otázky. Nemáme
všetky  odpovede.  Ale  nebudeme  ich  mať,  kým  nerozbehneme  ten  proces,  kým
neurobíme ten 1. krok. A potom už budeme musieť začať riešiť aj otázku účelových
komunikácií.  Pochopiteľne,  ten problém je  v Ružinove,  ten problém je  na  Dlhých
Dieloch. Ja o tom viem, je to dlhodobo zanedbaný problém. A nevieme ho vyriešiť zo
dňa na deň. Ale zase hovorím si, hľadajme spôsoby, ako to riešiť, nie dôvody, prečo to
neriešiť.  Lebo dôvodov, prečo to neriešiť je 1 000 000. Lenže ľudia nás nepochvália
za to, čo sme neurobili.  Ale ľudia, ak budú voliť, tak za to, čo sme urobili.  A myslím
si,  že pre toto budú mať pochopenie.  Zastupiteľstvá v Starom meste a Novom meste
tento postup podporili.  Schválili   to aj Novomestské a Staromestské zastupiteľstvo.
Čiže otvorili tú cestu pre diskusie, v ktorej budeme riešiť všetky otvorené otázky, lebo
ich  je  veľa.  Samozrejme,  nemáme  na  ne  odpovede.  Navýšenie  počtu  policajtov,
represia,  kontrola,  atď.  atď.  Je  toho  veľa.  Ružinovskí  poslanci,  resp.  pán starosta
navrhoval  nesúhlasný...  nesúhlasné  uznesenie.  Tak  ružinovskí  nepodporili  pána
starostu v nesúhlasnom uznesení. Čiže pre nás, mesto, platí súhlas, tým pádom, vlastne
– tzn. že aj tam tam sa nezabránilo  tomuto. Pri všetkej tej zložitosti témy. Zase oni
majú tie vnútrobloky, účelové komunikácie. Komplikovaná vec. Ale prevláda chuť to
začať riešiť.  Tak vás chcem povzbudiť v tomto. Viem že... viem,  akej problematike
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čelíte,  vážim  si  to,  že  tu  môžem byť,  že  môžeme  o  tomto  rozprávať,  ale  chcem
poprosiť, aby sme sa nezľakli tých problémov, ktoré sú, aby sme si otvorili  cestu na
ich riešenie.  Máte to všetko nakoniec v rukách vy,  či to bude, lebo  toto je  iba taká
strecha, toto VZN-ko .... Spustenie parkovacej politiky v Karlovej Vsi sa môže stať iba
schválením...  iba  miestneho všeobecne  záväzného  nariadenia,  ktoré rozhodujete vy,
ako bude vyzerať. Kedy bude, rozhodujete vy. Čiže nič sa týmto podľa mňa nepreberá.
Žiadny nejaký záväzok - do roka a do dňa - do mesiaca do dvoch mesiacov, niečo
spraviť. Ale budeme mať nejaký právny rámec na spoluprácu, ktorú máme dobrú. Pani
starostka chodí do tej komisie.  Karlova Ves je aktívnym účastníkom tohoto dialógu.
Takže  ja  poznám tie  problémy  a  verím,  že  v  tom dobrom duchu  ako doteraz  ich
budeme vedieť vyriešiť. Sú tu aj pracovníci magistrátu Ivan Bútora, ktorý sa pripravil
na to, pani Mgr. Ryšavá, šéfka oddelenia,  teda sekcie dopravy a nakoniec sedí tu aj
pani Ing. Kratochvílová, ktorá sa tiež na tom spolupodieľala, doprevádzala nás veľký
veľký kus tejto práce. Takže budú vám vedieť povedať tie... tie technické veci. Ale na
záver poviem ešte raz, ďakujem za túto príležitosť. Poďme spolu do toho. Myslím,  že
toto  po  nás  ľudia  chcú  poriadok.  Ľudia  chcú,  aby  sme  riešili,  aj  pri  všetkej  tej
zložitosti. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi za úvodné slovo.
Aby som trošku odľahčila, pravdepodobne náročnú debatu, trošku, ktorá nás čaká, tak
poviem, že - pán primátor, my sa toho problému bojíme. Nie že nebojíme, lebo naozaj
je vážny a bytostne sa dotýka takmer každého človeka v Karlovej Vsi. Či už držiteľa,
alebo nevodiča auta - držiteľa vozidla alebo nevodiča - a nie majiteľa. Ale zároveň si
nemyslíme, že to máme úplne v rukách... v rukách to máme spoločne. To znamená, že
veľkú časť tej zodpovednosti,  ako to celé  vypáli,  má v rukách aj vedenie  hlavného
mesta. My mame len časť. Takže dovoľte, vážení kolegovia, aby sme otvorili diskusiu.
Využite  túto príležitosť,  spýtajte  sa pána primátora,  vysvetlite,  čo nás trápi,  ako to
vidíte  vy.  Ja  si  myslím,  že  treba  využiť  každú  chvíľku.  A  nevyskytne  sa...  a
nevyskytuje sa tak často. Nech sa páči, ako prvý sa prihlásil, myslím si, len s faktickou
poznámkou pán poslanec Bendík. / Nech sa páči, kolmo prosím, Igor./

p.  Bendík: ...Rozprával  som...s  pánom  poslancom  Slobodom,  ktorý  je  v  miestnom
zastupiteľstve  v  Ružinove  a  ten mi  hovoril,  že  miestne  zastupiteľstvo  nevyjadrilo
žiaden  súhlas.  Nedalo  súhlas.  Alebo  teda,  nevyjadrilo  sa  k  parkovacej  politike,
respektíve k VZN-ku. Vy ste povedali, pán primátor, že - áno. Skúsite toto dať nejako
do tej reality. Lebo naozaj potrebujeme ...alebo tá otázka ...alebo - vyjadrili ste sa, že
miestne  zastupiteľstvo  súhlasilo.  Pýtal  som sa  poslanca  miestneho  zastupiteľstva,
ktorý teda bol na rokovaní...  je  na rokovaní  hodinu  dozadu sa o tom rozprávalo  a
povedal mi, že miestne zastupiteľstvo nedalo súhlas. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Lenč  sa  prihlásil  s  riadnym
príspevkom. Nech sa páči.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Vážený pán primátor, ja veľmi vítam tieto kroky,
ktoré mesto urobilo,  v porovnaní,  čo bolo v minulosti - myslím  tú decentralizáciu a
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tieto  veci.  Lebo  to  bolo...  to  bola  aj  príčina,  prečo  ja  som,  ako  mestský  poslanec
nehlasoval.  Skúste mi  dať...  aha už to... ja  chcem ubezpečiť,  že toto zastupiteľstvo
netrpí nedostatkom odvahy. A pred časom /haló/ ... pred časom zo strany mesta bolo
navrhnutá istá deklarácia, ktorou sa mestské časti mali zaviazať k niečomu. Naschvál
to hovorím,  že mestské časti,  lebo  podľa môjho  názoru aj podľa názoru viacerých
kolegov z dopravnej komisie, tu sa nám zdala tá deklarácia veľmi nevyvážená. Tzn. že
záväzky  tam boli  akoby  nevyvážené,  z  tej  strany,  že  mestské  časti  sa  zaväzovali
k niečomu.  Zo  strany  mesta  tam toho  teda bolo  málo.  Poviem,  čo  nás  tu  trápi,  v
súvislosti s parkovacou politikou. A to sú teda 2 veci. Jedna je... jedna je, že táto vec
bude  vyžadovať...  vyžadovať  kontrolu  a sankcionovanie.  Tzn.  zdá  sa  nám
poddimenzovaná mestská polícia,  ktorá jediná má to oprávnenie ukladať sankcie.  A
ďalšia vec, ktorú... ktorá je asi v našej mestskej časti najvypuklejšia z celého mesta, je
majetkoprávne nevysporiadané komunikácie. Niektoré z nich nie sú ani skolaudované.
Potrebovali by sme ich zveriť - mám na mysli teraz tie miestne komunikácie, ktoré by
sa týkali nás. Účelové. Hej. Tie, na ktorých by sme potom my vlastne zriaďovali tie
zóny. Takže možno keby súčasťou... ja  deklaráciu vítam.  Samozrejme,  že sa to... to
nedá  urobiť  vo  VZN-ku.  Nech tá  deklarácia  existuje.  Ale  keby sa  aj mesto  istým
spôsobom zaviazalo,  že... že proste v týchto veciach vyjde  v ústrety mestskej časti,
alebo mestským častiam všeobecne. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme  veľmi pekne, pán primátor. Ako budeš chcieť,  či
hneď reagovať, alebo... Nech sa páči.

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Ja  som povedal,  že  v
Ružinove poslanci nepodporili odmietavé stanovisko. Tým pádom nepodporili žiadne.
A...a pre nás... som povedal - pre nás platí súhlas. Lebo keď sa nevyjadríte .... takže
súhlasíte. Tak som to myslel. Ale dôležité je, že nepodporili odmietavé stanovisko. To
bolo zaujímavé. Čo sa týka tohto – áno – kontrola. Ja som to aj sám povedal, musíme
navýšiť  stavy mestskej polície.  To je  otázka financovania... financovania Bratislavy.
Pretože my musíme  mať mestskú políciu,  na rozdiel od Piešťan, ktorí nemusia.  Nás
stojí mestská polícia 7 a pol milióna. Platí ju výlučne Bratislava. Je to vec na diskusiu
s vládou, Národnou radou. To je úplne separátna diskusia, čo spravíme s Bratislavou.
Našťastie sa podarilo  dostať do programového vyhlásenia  vlády tú vetu o Bratislave,
že vláda si uvedomuje... atď. atď. To je prvýkrát historicky, čo sa nám to podarilo,
alebo čo sa Bratislave podarilo. A je to silný záväzok. Ja sa budem oňho opierať. Ale
to nám,  samozrejme,  nevyrieši  tento  rok.  Myslím  si,  že  ak  by  sme  sa  pustili  do
parkovacej politiky,  tak tie zdroje, ktoré, ak sa dá, pod ...nejaké nazhromažďovať a
budú slúžiť aj na navýšenie mestskej polície ...to je jasné, že bez kontroly, aj bez tej to
nejde.  To úplne  súhlasím.  Čo  sa týka  účelovej  komunikácie,  povedal  som  -viem,
dlhodobo neriešený problém. Nielen tu. Ale zase, buď sa zľakneme problému a bojíme
sa, alebo teda ideme sa doňho pustiť. A jak si povedal, odhodlanie nám nechýba. My
si  musíme  vedieť  povedať,  že  parkovacia  politika  neznamená,  že všetci budú mať
parkovacie miesto. Toto není o tom. Toto je poriadok. Hej? Môže sa stať, že niekto
pre svoje druhé, tretie, auto nebude mať miesto. Alebo bude musieť viacej zaplatiť.
Teraz to je nekoordinované, nekontrolované. Ľudia nám za to... nás za to neoprávnene
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kritizujú.  Ale  toto neznamená,  že každý bude mať parkovacie  miesto. Pretože keby
každý mal parkovacie miesto, nepotrebujeme parkovaciu politiku. Čiže je to regulácia.
Je  to zavádzanie  poriadku.  A každé mesto,  európske... však  Bratislava  je  posledné
krajské mesto, ktoré nemá parkovaciu politiku.  A je snáď posledné európske mesto.
Každé si prešlo touto bolestivou diskusiou, kedy ľudia museli sa konfrontovať s tým,
že už tu nie  je  zadarmo. Že auto je  náklad. Auto v meste je  náklad. Niečo to stojí.
A nakoniec,  všetky mestá to vyhrali  tú diskusiu.  Zoberte  si Viedeň,  Kodaň,  proste
mestá, ktoré bodujú v najväčšej kvalite života. V Kodani je celé centrum bez áut - a
vyriešili to. V Ľubľani tak isto vyriešili to. Že dá sa, len ja rozumiem tomu, že to nie je
príjemné postaviť sa pred ľudí a povedať si - to čo si mal doteraz zadarmo, na tejto
lúke,  už  bohužiaľ  zadarmo  nebude.  Len  to  je  taká  otázka  našej  politickej
zodpovednosti, že načo nás sem ľudia poslali, proste. A ja si myslím, že chcú po nás...
Tá  Bratislava  je  v  tak zúfalom  stave,  v  niektorých  bodoch,  že  chcú  po  nás  tieto
rozhodnutia. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie sa prihlásil pán vicestarosta
pán Záhradník. Odovzdávam mu slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, vážený pán
primátor,  ja  vítam iniciatívu  hlavného  mesta,  ktorá smeruje  k hľadaniu  –  vlastne  -
celomestského  riešenia,  nielen  problému  s  parkovaním,  ale  hlavne  aj  s poriadkom.
Lebo si myslím, že to je naozaj bolesť, ktorá sužuje celé mesto. A je logické a správne,
že mesto hľadá - má aj tú odvahu hľadať celomestské riešenie. Myslím si, že to naozaj
si bude vyžadovať aj určitú veľkorysosť zo strany všetkých partnerov, zúčastnených,
na tom systéme. Lebo asi sa nebude hľadať iba najlepšie riešenie, ale by som povedal,
že také najlepšie  z možných, alebo najmenej zlé riešenia, a podobne. Takže určite, tu
je dobrá aj komunikácia a som rád, že pán primátor prišiel aj na pôdu Karlovej Vsi.
Verím, že nie poslednýkrát. Radi vás, samozrejme, pozveme. Druhú vec, ktorú by som
chcel povedať, že samozrejme je logické, že naše zastupiteľstvo bude v tomto procese
obhajovať  záujmy  Mestskej  časti  Karlova  Ves.  Je  to,  myslím,  že  zrozumiteľné,
pochopiteľné  a  budeme  samozrejme  nejakým  spôsobom formulovať  tie  špecifiká,
ktoré má Karlova Ves z hľadiska problémov s parkovaním a s poriadkom na verejných
uliciach.  Najmä  z toho charakteru,  že ide  - my  sme  vlastne čisto  rezidenčná  časť,
mestská,  kde najväčší  problém vzniká  vo večerných a nočných  hodinách.  Nemáme
problém s tým denným, firemným parkovaním, ale máme extrémny problém, najmä na
Dlhých  Dieloch s parkovaním večerným.  Naša obava je  tá, že zavedenie  regulácie,
ktoré je iste správny krok, bude, že nevytvorí... nezníži ten veľký rozpor medzi medzi
dopytom po parkovaní a tou reálnou možnosťou parkovacích miest, ktoré na Dlhých
Dieloch  –  najmä-  sú.  To  znamená,  ani  po  zavedení  regulácie  nedôjde  pre  našich
občanov k zásadnému zlepšeniu možnosti reálnej možnosti zaparkovať. Samozrejme,
nejakým spôsobom preferencia rezidentov uľahčí situáciu,  ale v zásade to nepomôže
riešeniu  problému.  A samozrejme,  my  budeme  čeliť  veľmi  logickej  a  oprávnenej
sťažnostiam obyvateľov, že sú spoplatnení aj za to, že vlastne nevedia naďalej nájsť to
parkovacie miesto. Takže toto je obava, ktorú zdieľame. To je problém, s ktorým sa
budeme musieť vysporiadať. A preto ja teraz nechcem hovoriť o technických detailoch
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toho návrhu. Myslím si, že tá diskusia by mala naozaj teraz prebiehať rámcovo. Mali
by sme sa dohodnúť, či toto je možné podporiť, v akých akých parametroch. Ale bolo
by dobré, keby aj z pozície  hlavného mesta následne zazneli aj ďalšie  signály,  ktoré
budú  smerovať  k  podpore  mestskej  hromadnej  dopravy,  zvýšeniu  –  povedzme,
obslužnosti  mestskej  časti,  výkonmi  mestskej  hromadnej  dopravy,  prípadne
nejakým  ...víziou  budovania  nových  parkovacích  miest,  skvalitnenia  dopravnej
infraštruktúry  prípadne  nejakých  ďalších  benefitov,  ktoré  budeme  vedieť  nejakým
spôsobom rezidentom, ktorých v rámci tohto systému budeme využívať.  Aby...  aby
proste občania videli a cítili, že okrem toho, že je tu snaha urobiť poriadok - a je to iste
správne a myslím si, že by sme mali mať odvahu sa do toho pustiť, ale mali by sme
zároveň  aj  takéto  jasné  signály  povedať,  že  budeme  sa  snažiť  proste  preferovať
verejné formy dopravy skvalitňovať,  aby tí ľudia  naozaj reálne zvážili,  či to druhé,
tretie auto skutočne potrebuje a v akom rozsahu. Ďakujem.

p.  Nesrovnal,  primátor hlavného mesta:  Dovoľte kratulinkú  reakciu.  Karlova  Ves bude
ten... prvým „Paradebeispielom“ tej ... skvalitňovania verejnej dopravy. Pretože tu sa
ide robiť Karloveská radiála ako prvá. Tento rok. Už to bude zhotovené. ... Áno. Áno.
Zoznam je dlhý,  ale  hovorím, že vy, táto mestská časť bude prvá v tom, kedy celej
Bratislave budeme ukazovať - pozrite sa, takto to bude vyzerať električková trať.

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Zajac  sa prihlásil  s  riadnym
príspevkom. Nech sa páči.

p. Zajac: Dobre. Tak ja v 1. rade by som veľmi rád ocenil a poďakoval pánovi primátorovi,
že prišlo  k tomuto stretnutiu.  Preto, lebo  sme  tu už niektorí z  nás  dlhšie,  ako toto
obdobie. A hovoríme o - nie okolo parkovania - už 3. alebo 4. krát - a ja si cením aj tú
odvahu, že prišiel k nám pán primátor diskutovať. Lebo v diskusii sa rodia návrhy. A
sedieť teda v svojom  paláci by nemalo veľký význam. Nemusíme so sebou súhlasiť,
ale mali by sme vedieť spolu diskutovať. A ja si to veľmi cením. ... Takže teraz som ...
... začal pozitívne.  ... Ja by som chcel povedať,  že k tomu materiálu  mám aj nejaké
nejaké pripomienky. V 1. rade - my sme doteraz naozaj hovorili o niečom, čo sa volalo
parkovacia politika. Teraz tento materiál sa už, áno, nevolá parkovacia politika, z čoho
ja som trošku smutný. Preto, lebo si myslím,  že toto je bod, keď by sme mali 5 tak,
mal by to byť taký 4,5 bod baviť sa o cenách za parkovacie miesta. Ja si myslím,  že
keď to nebude komplex a keď toto nebude súčasťou parkovacej politiky,  akúkoľvek
animozitu sme získali voči tomu materiálu, ktorý nám bol predkladaný, tak to nevidím
ako  veľmi  šťastné  riešenie.  Preto,  lebo  ani  mojim  účelom,  ani  vašim  účelom by
nemalo  byť  vyháňanie  Bratislavčana  z nejakej...  Bratislavčanov  z  nejakého
používaného  -  nechcem  to  povedať  luxusu  –  ale,  áno,  luxusu  lebo  mať  auto  a
zaparkované auto, nie je občianskym právom, ale je nejakým luxusom. Ale znižovať
im ten luxus by nemal byť úplne našou tou prvou prvou podmienkou, bez toho, aby
sme  im  povedali  –  ako,  áno,  čiže  ja  rozumiem,  že  keď  chceme,  aby  sme  menej
cestovali  autami,  tak  ja  čakám,  že  pre  všetkých  návštevníkov,  ktorí  tu  chodia  na
týždňovky by sme mali začať odstavnými parkoviskami,  pre všetkých tých, čo jazdia
autom do roboty deň a každý deň hore-dole jeden v aute, by sme mali dať alternatívu
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tej dopravy - to je hromadná. Alternatíva cyklistická, ktorá je dneska moderná, pešia
v tento... tento návrh toto neobsahuje.  My teraz hovoríme,  čo je  - na konci ten bič
plieska. A on plieska celým povrchom toho. A pleskne na konci. Ale bez toho.. on...
na začiatku nebude fungovať. A ten začiatok je najmasívnejší,  ten najdôležitejší. Čiže,
to je taká všeobecná ...chcel by som povedať, veľmi... ste povedali,  že aby sme boli
odvážni  a  nebáli  sa.  Ja  si myslím,  že sme  odvážni  a  nebojíme  sa.  A na  2.  strane,
musíme  mať  ale  isté  obavy.  Tie  obavy pramenia  z  toho, čo je  matematicky dané..
Matematicky dané,  je  - že hovoríme  o VZN-ku mesta,  ktoré má  platnosť,  ktoré sa
môže zmeniť, môže vzniknúť bez nejakého nášho pričinenia v Karlovej Vsi, alebo tu
tohto zastupiteľstva. A môže byť menené zase len teda tým počtom našich poslancov,
ktoré máme-  a to sú štyria. A to nestačí, v zásade, alebo dokonca traja –pardón- tak
veľmi ťažko môžeme potom hovoriť, keby sme my potrebovali niečo voči voči mestu
zmeniť vo VZN-ku. Čiže my sme sa tu trápili s nejakými zónami,  parkovacími,  aby
sme ich dali ešte... teraz nie celkom sme si toho vedomí, že či to je – áno, alebo nie -
keď to... ale nebudeme mať teraz. Ten návrh o takýchto podrobnostiach nehovorí. Tie
dodatky,  ktoré tam sú,  keď my  nechceme  brať  Karlovu Ves ako jednu parkovaciu
zónu, nemusíme. Ale na 2. strane, keď to nebudeme mať teraz - ako to budeme môcť
zabezpečiť, keď máme troch poslancov? Ja len hovorím o našich obavách. Ďalšia vec,
ktorú by  som chcel  povedať,  je  tak  trochu  -  aj  teraz  sa  vrátime  k tej  hromadnej
doprave. My zatiaľ nie  sme svedkami tých... že... že v nejakej...  nejakého... nejakej
súčinnosti o ktorej sa  tu hovorí.  Sú tu fatálne  veci.  Dopravu neurobíme  bez mesta.
Linku  133, ktorú sme  požiadali,  nám bola magistrátom zamietnutá.  Aby  ste vedeli,
Karlova Ves, to nie sú len obyvatelia pri električke. Karlova Ves má veľký problém.
Tí ľudia sa nám k tej električke musia dostať. Nie je veľmi pohodlné, hlavne v tomto
kopcovitom teréne, ktorý tu máme, aby nám od električky - a ja rozumiem,  že je to
nosný dopravný systém - ja mu chápem, ale my sa musíme dostať k tým občanom. My
sme odtiaľto vymýtili autobusy. Električky sa pokazia...  a my sa nemáme ako odtiaľto
dostať.  Skúsili  ste  ísť  niekedy  odtiaľto  bicyklom?  To sú  veci,  ktoré my  nevieme
urobiť. Ja to zakazujem mojim deťom. Sú to cyklisti.  A zakazujem im to, lebo je  to
životu nebezpečné.  Takže takže o  peších ani nehovorím.  Toto sú také nejaké  naše
obavy. Plus by som chcel povedať, už kolega povedal - veci, ktoré nás čakajú. Aj my
by sme radi, dajme tomu, stavali parkovacie miesta. Ja vidím - aj na tej lokálnej, tzn.
nielen,  že mesto musí stavať, ale aj my by sme mali  stavať,  aj mestské časti.  Ja si
neviem celkom predstaviť... ja viem, že tu sú ľudia, ktorí majú niektorí - 0 áut, niektorí
dve,  niektorí tri.  Ale  nemôžem ja  odsúdiť  ich  za to, že majú  ...na ...úplne...  Zasa,
proste, je to veľmi ťažko predstaviteľné. Takže, mne to... zatiaľ je to... je to ...Určite
chceme  ...  určite  sa  chceme  venovať.  Prešľapujeme  v tom aj  my  sami.  A bez  tej
súčinnosti to nejde. Ale, ale ten návrh zatiaľ nehovorí nič o tej 2. strane. Tzn. o tom ...
o tom, čo by malo byť pred tým, keď budeme vyberať od ľudí peniaze. A ešte chcem
povedať jednu vec, ktorá mne osobne - vy ste hovoril, že je to na slobodu mestských
častí. To je strašne dvojsečná zbraň preto. Lebo – ako - my v Mestskej časti Karlova
Ves  môžeme  vedieť,  keďže  je  to  všetko  na  všetkých  tých  ostatných  mestských
častiach, ako sa k nám budú správať iné mestské časti? Ja si myslím, že mesto nemôže
sa  vzdať  koordinácie  tohto.  Ja  vám  chcem  iba  povedať,  že  ja  sa  cítim  aj
Bratislavčanom. Okrem toho, že som Karlovešťanom. Ja mám rodinných príslušníkov
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v rôznych mestských častiach. Ja nechcem byť ako úplný návštevník tých mestských
častí. Ja sa... ja chcem ísť do divadla - vy ma nemôžete poslať do divadla taxíkom -
lebo dopravu, jako .. pardón... nemôžem ísť do divadla, ani do kina električkou preto,
lebo električky nechodia..  Nočným autobusom  ..to som .. tiež jedna z vecí,  čo som
zakázal deťom. Neviem, či ste boli niekedy v nočnom autobuse? Naposledy som tam
bol a típci si tam fajčili a tam nebolo toho, kto by ich v tomto zastavil. Pobili sa  - len
preto, lebo sa pobili medzi sebou - dva rovnako hormónmi nadupaní ľudia. O mestskej
polícii o šoférovi... ja sa nečudujem šoférovi, že to nerobí, lebo však by schytal. To je
realita. Toto sa stalo pred dvoma týždňami. Čiže, ako mám ísť do divadla - no len zasa
len autom. Takže....

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, musím ťa upozorniť na časový limit.

p. Zajac: Ja už ich ...nechcem potom ďalej vystupovať ešte raz.. Ešte raz.. Preto predlžujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, chceš reagovať?

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta: Áno.  Spomenuli  ste,  ďakujem  veľmi  pekne,
spomenuli  ste  veľmi  2  veľmi  dôležité  veci.  Prvá   -   Bratislavčania  -  mojou
podmienkou bolo, že toto je systém, ktorý zvýhodňuje Bratislavčanov. A nie, že jeden
z jej mestskej časti bude v druhej mestskej časti návštevníkom. To som od začiatku
povedal,  že takto nie. To znamená, že to je vstupná podmienka systému. Že to bude
zvýhodňovať Bratislavčanov oproti nebratislavčanom. To je prvá vec. A 2. vec je to,
čo hovoríte, že toto - už je to tretie, že kde je to prvé - my máme taký dokument, asi o
ňom o tomto hovoríte, volá sa územný generel dopravy. Je to strategický dokument
mesta, ktorý rieši väčšinu  otázok. Od mobility,  ktoré ste teraz položili,  tzn. kam sa
mesto bude rozvíjať,  ako sa má rozvíjať. A tam sú presne odpovede na vaše otázky.
Tzn. peší,  cyklotrasy,  mestská hromadná doprava. Budú nové trolej- autobusy,  nové
trate,  sa  budú  modernizovať  Karloveská,  Ružinovská,  Vajnorská,  samozrejme
Petržalka atď. atď. Pokiaľ ste si všimli,  teraz rekonštruujeme cesty za x-  miliónov,
ktoré  sme  dostali  z vlády,  ktoré  sme  odtiaľ  vyboxovali.  A  súčasťou  veľkej  časti
rekonštrukcie  sú  aj  cyklotrasy  :  na  Dunajskej,  na  Banskobystrickej,  Miletičova,
Astrova – nehovorím. A tam, kde sú pripravené projektové dokumentácie, tak tam ich
rovno dávame. Ani sa nepýtame. Rovno to tam dávame. Čiže ideme týmto smerom,
ktorým hovoríte. Máme na to dokument,  územný generel dopravy.  Toto sa nemôže
ináč volať.  Lebo podľa zákona sa to môže volať iba takto. Je to čisto technicky akt,
ktorý sa venuje  otvoreniu  diskusie  nad ... alebo  otvoreniu  tej spoločnej  cesty na k
parkovacej politike.  Pýtate sa - ako Karlova Ves v meste -  tak, jednak samozrejme
máte veľmi dobré zastúpenie  v meste.  Ale  toto každá mestská časť rieši ináč.  Toto
riešili aj staromestskí poslanci – že - máme štyroch poslancov, čo sa stane? A otázka je
- v tomto je tá solidarita, stane sa to, čo spravíme.  Ako sa budeme správať my voči
našim kolegom, tak oni, samozrejme, sa nejak - plus mínus - budú správať voči nám.
Čiže  preto  tí  poslanci  ...a  preto  aj  Staré Mesto  aj  Nové  Mesto  -  podporujeme  sa
navzájom v tom, aby sme si to potom vedeli vrátiť, samozrejme.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo pani starostka. Pán primátor, ja vás vítam na tejto pôde. Tiež som
rád, že si môžeme znova odborne podebatovať o tom, čo sme rozprávali 28.1. a z čoho
ste  neboli  veľmi  nadšený.  Takže  návrh  VZN  je  –tento-  je  lepší  ako  bol  ten
predchádzajúci.  Áno, je založený na novom vzťahu decentralizácie.  Ale zároveň je s
ňou spojená iná parita zodpovednosti. Faktická zodpovednosť prejde na mestské časti,
aj  so  všetkými  ekonomickými,  vecnými,  organizačnými  a aj  politickými  možnými
dôsledkami.  Je naďalej postavené na tom, že mestské časti zostanú vazalom hlavného
mesta  Slovenskej  republiky.  A  bez  veľkej  súčinnosti,  pochopenia  a  vzájomných
takých  nejakých  obchodovaní  -  dnes  ja  tebe,  ty  zajtra  nám  -  tak  sa  výsledky  v
mestských  častiach  budú  dosahovať  veľmi  ťažko.  Lebo  nie  VZN  mestskej  časti
rozhodne, ale VZN hlavného mesta, ktorým sa doplní.  Pán primátor, určite áno, lebo
pokiaľ nebude v prílohe 1 VZN mesta, asi neurobíme zázraky. Preto je aj v tom liste,
ktorý ste poslali tá výzva, aby sme... aby mestské časti podali návrhy konkrétnych zón.
Takže ja osobne som presvedčený, že je dobrý základ. Ale treba ten návrh vylepšiť. V
súčasnej podobe nepredstavuje pre Karlovu Ves nádej na zásadné vylepšenie situácie,
ani  celkové  zlepšenie.  Je  preto  pripravený  súbor  požiadaviek,  či  ako  by  mal  byť
upravený návrh VZN, potom prednesiem. Je viac ako isté, že bez súčinnosti vo vzťahu
- vlastník majetku a možný správca majetku, v podobe mestskej časti, sa neposunuje
vôbec  nič.  Dokiaľ  nebudeme  mať  zverené  do  správy  -  ale  predovšetkým,  dokiaľ
nebudú komunikácie zaradené do siete verejných komunikácií,  nemá veľký význam
snívať o pokroku parkovacej politiky. Či už regulované, alebo neregulované, na území
mestskej časti. Sľuby sú pekné - tak ako napísal jeden z najväčších klasikov – „slová,
slová a slová, o to tu ide“ , takže my by sme veľmi radi VZN, alebo iného záväzného
dokumentu, ktorý sa dá ...na základe ktorého vznikne právo vynútiť povinnosť mesta
vo vzťahu k mestským častiam. Nemyslíme len na Karlovu Ves. Myslíme na systém,
aby  to malo  hlavu  a pätu.  Takže  ak má  mesto  nejaké  komunikácie,  ak má  nejaké
pozemky, na ktorých sa dá riešiť problematika dočasného parkovania - keď už nie teda
celková  parkovacia  politika,  tak  potom  ich  treba  prednostne  poskytnúť  formou
zverenia.  Ak to teda má výkon zabezpečovať mestská časť.  V opačnom prípade to
pokrok nezabezpečí.  Lebo mesto sa k tomu... k tomu asi nebude mať, aby na území
Karlovej Vsi riešilo  rozvoj parkovacích kapacít. He? V vychádzam aj z toho, aký je
návrh deľby príjmov,  ktoré sa dosiaľ – alebo – očakávajú,  dosiahnuť so zavedením
tejto ekonomickej stránky VZN. A preto si dovolím to povedať ináč, ako kolega Zajac.
Nezačať od pozitívneho ale začať od negatívneho, aby sme mohli skončiť pozitívne,
prípadne  - takže  po  viacnásobnej  debate a uvažovaní  predkladám návrh  na zmenu
uznesenia:  Po a)  nesúhlasí   -  a  slová  „podmienkou  zapracovania  nižšie  uvedených
požiadaviek“  nahradiť  slovami  „v  predloženom  znení  návrhu  hlavného  mesta
Slovenskej republiky“.  Po 2. ) návrh na doplnenie uznesenia v časti b) - požaduje  -
doplniť slová návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky a nové body 1 až 4 s
týmto  znením:  Po  1.)  povinnosť  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy
odovzdať do správy mestských častí všetky pozemné komunikácie funkčnej triedy 3.
a 4. a tiež účelové komunikácie vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky v
lehote do 6 mesiacov. Ešte raz - od účinnosti VZN k dočasnému parkovaniu.  Po 2.)
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povinnosť  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  odovzdať  zo  správy
mestských častí všetky pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy,  ktoré tieto  vytipujú  na  účely  rozvoja  parkovacích  kapacít,  v  lehote  do
dvoch mesiacov od predloženia žiadosti o zverenie do správy tej-ktorej mestskej časti.
Po 3.) povinnosť  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  zaradiť  do siete
verejných komunikácií  všetky pozemné  komunikácie vo vlastníctve hlavného  mesta
Slovenskej  republiky  funkčnej  triedy  3.  a 4.  a  tiež  účelové  komunikácie,  ktoré sú
dokončené a ktoré sa používajú roky, a to do troch mesiacov od účinnosti VZN. Po 4.)
povinnosť  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  poskytovať  súčinnosť
mestským  častiam,  ktoré  sa  rozhodli  zvyšovať  parkovacie  kapacity,  odstrániť
administratívne  prekážky  a  prípadné  vyjadrenia  k  investičnej  činnosti  na  území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k stavebným zámerom s parkovacou
politikou,  vydávať  skrátené  -  v  lehote  10  pracovných  dní  od  podania  žiadosti.
Poznámka: bod 1. – 6. v návrhu sa označia ako 5. až 10. Na konci doplniť časť c) -
Žiada  starostku  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  uplatniť  požiadavku  na
zaradenie parkovacích zón na území Mestskej časti Karlova Ves do prílohy číslo 1 k
návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky, podľa prílohy k tomuto návrhu na
doplnenie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta: Ďakujem pekne.  Krátka reakcia,  len,  aby  sme
rozumeli,  o  čom  vy  dnes  rozhodujete.  My  dnes  nerozhodujeme  -  alebo  vy
nerozhodujete o finálnom znení VZN. Toto je  iba odpoveď na žiadosť magistrátu o
stanovisku  mestskej  časti súhlas  –  nesúhlas.  Finálne  znenie  sa  bude  schvaľovať  v
mestskom zastupiteľstve,  potom,  čo  si  znovu  sadneme  všetci  a  povieme  si,  ktorá
mestská časť má aké podmienky a čo sa do toho dá dať, ovládať. Čiže dnes sa bavíme
iba o takej, teoretickej. Áno? Nie ...a nie o nejakom konkrétnom ...konkrétnom znení.
Samozrejme, toto je podklad. Ale ten sa môže meniť. To je po prvé. Po druhé, môžem
povedať, pán poslanec, zase viete, problémov je strašne veľa. Keď sa... keď povieme
-to je  problém,  -to je  problém,  -tamto je  problém,  -tam treba niečo iné spraviť,  tak
neurobíme nikdy nič.  Ja chcem, aby sme to začali tým prvým krokom. Aby sme to
začali  spolu  riešiť.  To  uznesenie,  ktoré  ste  dali,  si  myslím,  že  je  absolútne
nevykonateľné.  Proste do dvoch mesiacov odovzdať všetky komunikácie  mesta.  Ja
viem, my koordinujeme, my sme súčinní ... a sedíme tu preto, lebo to spolu chceme
spraviť. Ale takéto uznesenia sú fakticky, bohužiaľ, obávam sa - nevykonateľné . A to
nič nemení na našej ochote to robiť. Len vám iba hovorím, čo ste navrhli,  sa nedá. A
dnes nerozhodujeme o tom, aká bude textácia konkrétne. Dnes dávame stanovisko k
návrhu postupu.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči pán Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Pán primátor, my si myslíme, že stanovisko je vyjadrené, tým, že
požadujeme  návrh VZN, o ktorom bude rokovať mestské zastupiteľstvo, malo  mať
takúto úpravu. Ja chápem váš názor. Neprekvapuje ma vôbec. Len nepoznám názor
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mestského  zastupiteľstva.  A ten budeme poznať až po rokovaní.  Aj  my to chceme
robiť. Napriek tomu, že sa vám to zdá, že to tak nie je. Chceme to robiť. Chceme to
robiť  vrcholne  zodpovedne  voči  našim  občanom aj  voči  ostatným,  ktorí prídu  do
Karlovej Vsi na návštevu. My si myslíme, že takto sa to zodpovedne dá. Vy máte iný
názor ale o tom je ten svet. Počkáme, ako rozhodne zastupiteľstvo mesta Bratislavy.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac s poznámkou. Nech sa páči.

p. Zajac: Ja si myslím, že  -ja som to aj povedal. Rokovať treba. Čiže treba stále sa rozprávať.
A  ja  teda,  keď  vnímam  -  ako  možno  problematické  -  mať  to  vo  VZN-ku,  ja
rozmýšľam  nad  vecami  -  ako  verejný  prísľub  a  nejaké  memorandum.  Nám  ide
o podstatu,  pán primátor.  My sme  vyjadrili  obavu.  Obavu  vám vyjadrili  v  Starom
meste. Všetci majú tú dobrú vieru... a všetci máme obavu... ale... ale tie obavy sa majú
znižovať. A teda, ak je ten úmysel dobrý - vy ste povedali niečo, že budeme sa správať
tak, ako sa budú správať k nám.  Čo nie je  dobre na odstavenie...  odstránenie obáv.
Lebo my nevieme ovplyvniť, ako sa budú správať k vám  - nie, neriadime poslancov...
poslanci.. majú, áno .. áno ... ale aj aj voči centrálu  - kto to teda zaštiťuje ... že my
nevieme.. to.. nejako v tom mestskom zastupiteľstve... nevieme to ovplyvňovať. Lebo
každý poslanec má svoj slobodný mandát. Ja si myslím, že verejný prísľub deklarácie
- čím viacej sa vám podarí z takého toho deklaratívneho... dostať do nejakej podoby -
na  čo  sa  v  budúcnosti bude  dať...  ja  hovorím,  nemusí  to...  ja  nepotrebujem úplne
všetko mať vo VZN-ku.. aj verím ..ja vychádzam,  v dobrej viere... v dobrej viere...
spolupracovať a spolu spravovať  mesto - a preto aj..  aj verejný prísľub je  istý istá
forma  záväzku.  A aj nejaké  memorandum,  ktoré nemá  byť  - ako keby mediálnym
rokom,  ale  obsahovať  proste  veci,  ktoré  sa  z   časových  dôvodov  nedajú...Ale  v
budúcnosti budú... aby sme potom nemuseli sa spoliehať na troch poslancov.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.  Pán poslanec Rosina s riadnym príspevkom. /..ale
nechápem, prečo má pri mene číslo  2, keď to je jeho prvý príspevok k tejto téme.../
Nech sa páči, pán Rosina.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Je mi veľká česť, že môžem na tejto pôde osloviť pána
primátora.  Toto zastupiteľstvo  mestskej  časti na  prvom svojom riadnom zasadnutí
prijalo jedno rozhodnutie, jedno uznesenie, ktorým požiadalo starostku mestskej časti,
aby  listom oslovila  pána  primátora.  Pozvala  ho  na  návštevu  našej  mestskej  časti.
Takže  dnes  nastal  veľký  deň,  kedy  vás  tu  môžeme  privítať.  A  ďakujeme  za  toto
navštívenie.  My sme  vás pozývali  nie  preto, aby sme  vás  žiadali  a  prosíkali  alebo
získavali nejaké výhody, ale z jedného prostého dôvodu - že Bratislava a mestské časti
musia  spolu  žiť  v  symbióze,  pretože  my  sme  jeden  celok.  Ja,  ako  človek,  som
narovnako obyvateľom mestskej časti Karlova Ves,, ako som obyvateľom Bratislavy.
A Karolova  Ves  je  tak isto  súčasťou Bratislavy,  ako iné  mestské časti.  Takže my
chceme - alebo nechceme, sme odsúdení,  na spoluprácu – a - ako hovorí stará dobrá
múdrosť - dobrých priateľov robia dobré zmluvy. Preto aj v diskusii, ktorá bola veľmi
rozsiahla k tomuto ... k tomuto návrhu a hodnotíme  veľa kladov tohto návrhu, sme
dospeli k názoru, že ešte by bolo treba dopracovať niektoré ... niektoré veci,  aby boli
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jasné,  aj  na...  aj  –  mestu  -  a  aby  sme  teda  mali  tie  dobré  zmluvy.  Lebo  to,  čo
nedopracujeme dnes, potom zostane na nejakých úradníkoch. A tí úradníci ... úradník
je taký človek  -ako - nechcem urážať, čo nemusí príliš  – nespraví – Takže... takže
dopracujme tieto veci, aby sme mali jasné vzťahy a mohli s radosťou a s úsmevom v
budúcnosti  spolupracovať.  A  čo  ešte  chcem  povedať  -  alebo  chcel  som povedať,
spomenuli kolegovia - Lenč aj kolegovia... kolega Dulla - takže to nebudem opakovať.
Ja len jednu pripomienku, že doprava ako taká, sa nezačína - ani aj statická doprava  -
riešením  dopravy  samotnej,  ani  generelom  dopravy.  Riešenie  dopravy  sa  začína
riešením urbanizmu mesta. Žiaľ, urbanizmus Bratislavy tak ako urbanizmus mnohých
mnohých  miest  sa  dlhé  roky vyvíjal  nesprávnym spôsobom.  Že sa vytvárali  spacie
zóny a pracovné zóny. A teraz celé mestské časti sa presúvajú. Na mnohých miestach
vyspelej  západnej Európy už na  to došli,  že to tak nemôže  fungovať.  Už od tohto
modelu  upustili.  Žiaľ,  Bratislava  stále  v tomto ďalej  pokračuje.  A teda špecifikom
Karlovej Vsi je to, že za posledné roky počet bytov a bytových jednotiek rástol oveľa
rýchlejšie, ako počet parkovacích miest. Ak to bude naďalej pokračovať, my môžeme
robiť akúkoľvek parkovaciu politiku, jednoducho nebude to riešiteľné. Takže jeden z
tých  predpokladov  úspešného  riešenia  parkovacej  politiky  je  ten,  čo  ste  konečne
koniec koncov vy mali heslo vo vašej volebnej kampani,  že najprv infraštruktúra až
potom developeri. Takže verím, že v tomto nás podporíte. A infraštruktúra znamená –
my,  miestni  v  Karlovej  Vsi  budeme  vedieť  nájsť  riešenia,  kde  by  sa  dali  spraviť
parkoviská. A mnohé tieto územia sú práve majetkom mesta. A ja verím, že nájdeme
cestu a riešenie na to, ako - aby mesto efektívne, účinne, rýchle zverilo tieto plochy do
správy  mestskej  časti,  práve  za  účelom riešenia  parkovacej  politiky.  Veľmi  pekne
ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p. Martinický: Ďakujem za slovo. Ináč tiež mám prvý príspevok a tam je písaný druhý. Ale.
nevadí.  Dobrý deň pán primátor.  Som rád ,  že ste  prišli  diskutovať.  Zvyknem tak
...kritickejšie,  takže začnem tak. Určite ten návrh je  lepší,  ako ten o ktorom sme  tu
pred pár mesiacmi diskutovali,  alebo ktorý sme tu schvaľovali.  Ja mám jednu obavu
z toho, že  aké  sú  zábezpeky alebo  istoty  alebo  pravdepodobnosť,  že  pokiaľ  sa  tu
stanovia nejaké pravidlá, že budú fungovať pre každého rovnako a že keď my tu dáme
súhlas k niečomu, ako ste pred chvíľou povedali, že pri tom definitívnom schvaľovaní
magistrát neschváli  niečo úplne iné,  čo je  v rozpore so záujmom našich alebo nami
zastupovaných  ...  tých  občanov,  ktorých  tu  zastupujeme.  Dovolím  si  povedať  2
nedávne prípady, v súvise tiež s dopravnou situáciou na hlavnej tepne z centra mesta
do  Karlovej  Vsi  a  na  Dlhých  dieloch  aj  Dúbravky  a Devína,  pokiaľ  niekto  nejde
naokolo, cez Lamač. A to je  na Dunajskom nábreží.  Pri výstavbe River parku I,. za
predchádzajúceho  vedenia  Bratislavy  sa  schválil  taký  koncept,  ktorý  zjavne
nezohľadnil dopravnú - a -  okrem iného - zeleň a  kultúru, atď. Nezohľadnil dopravnú
a parkovaciu situáciu.  Stačí sa prejsť po nábreží,  dnes je celý chodník od vjazdu do
tunela, až k Lafranconi zaprataný autami. Jedno za druhým tam parkujú... tam parkujú.
To  je  naj  ...  Ale  -  predpoklad  sa  dal  tým,  ako  predimenzovaný  ...  objekt,  tam,
predchádzajúci  primátor  dovolil  postaviť  developerovi.  Ďalšie  zhoršenie...  situácia
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...situácie zjavne nastane pri sprevádzkovaní Zukkermandelu, kde v rozpore so svojim
predvolebným  plagátom,  veľkým,  predchádzajúci  pán  primátor  schválil  opäť
predimenzovaný  objekt,   ktorý ani  len  nevybudoval  -  nie  že  nejaký  symbolický
dvojmetrový pás ...proste, zelene,  kríčkov, niečoho, ale  ani len odbočovací pruh do
tohto obrovského komplexu. Tzn. keď sa to všetko zaplní, tak sa silno zhorší situácia,
dopravná,  medzi  Novým  mostom a  tunelom.  A  to  isté,  podľa  môjho  názoru,  na
základe  verejne  publikovaných  informácií  ste  urobili  vy,  dohodou  ohľadne  PKO.
Podľa ...  vychádzam... samozrejme,  zmluvu  som nevidel,   ale z toho, čo... čo bolo
medializované,  že ste sa tam dokonca zaviazali,  že mesto  nebude  ...  postupovať  a
zhodnocovať ... hodnotiť všetky zámery, stavebné,  ktoré má, na základe... tak ...ako
iným obyčajným občanom, tomuto developerovi. Tá výstavba je opäť predimenzovaná
dvojnásobne tou  - ako - hustotou. Čiže opäť tam pribudnú  ďalšie autá. Tam už nie je
moc priestor na vjazd... proste na vjazdy,  otáčkach... otočka cez električku, ktorá sa
tam vybudovala kvôli River Parku I., už dnes spomaľuje dopravu a toto znovu zahltí
dopravu. A tak, ako to bolo -opakujem - medializované, sa mesto zaviazalo, vraj, že ...
že -ako- nebude to posudzovať podľa všetkých tých kritérií , ten projekt, aký je. Takže
určite už to, čo bolo povedané, že bude  -"hurá! o  3 podlažia menšie,  alebo tretinu
menšie, ako bol River Park I., teda čo sa týka výšky, že to je vysoko predimenzované a
zhorší  to dopravu.  A dovolím si,  aby som nemusel ... Alebo ...dobre. Prihlásim sa
potom s druhým ...trošku iným,  karloveským problémom,  do druhej  diskusie.  Aby
som  to nenaťahoval. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Aj ja ďakujem pekne. Pán primátor.

p. Nesrovnal,  primátor hlavného mesta:  2 krátke poznámky.  K tomu ...k tomu nábrežiu,
tam stoja skutočne autá na chodníku. Ale práve preto... pretože napriek tomu, že sú
tam garáže  tak do tých garáží  nikto  nejde,  pretože sa  dá  stáť vlastne  zadarmo  na
chodníku.  A to  je  to,  čo  tu  riešime.  Viete,  takže,  pokiaľ  sa  dá  stáť  zadarmo  na
chodníku, tak vám žiadna garáž nepomôže. A oni tam sú tie garáže. A druhá vec, čo
ste vyjadrili obavu, že čo mesto nadiktuje Karlovej Vsi - vôbec nič. Pretože o tom ako
bude vyzerať parkovacia politika, - kedy bude?  - a kde budú zóny?, -ako budú zóny?,
-kedy budú časy? , -aké budú peniaze?  o tom budete rozhodovať vy, nikto iný. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pán  poslanec  Bendík,  nech  sa  páči.  /Prosím  podajte  pánu
Bendíkovi iný mikrofón. Ďakujem./

p. Bendík:   Ďakujem pekne  za slovo. K tomu nášmu  prvému  vstupu – áno  -  Ružinov sa
nevyjadril,  ale z pohľadu štatútu máte pravdu, berie sa to ako keby dal súhlas. Ale z
pohľadu miestneho zastupiteľstva, byť primátor, by som naozaj počúval aj to, že nedal
žiadne stanovisko. To znamená, z pohľadu štatútu dáva súhlas,  z pohľadu miestneho
zastupiteľstva zrejme tam existuje nejaký dôvod prečo sa nevyjadril kladne. .... 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta:  Lebo starosta dal negatívny... negatívny návrh ...
preto sa nemohli vyjadriť kladne ...
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p. Bendík : Mohli navrhnúť zmenu, takže... Skúsim... skúsim ale pokračovať. Čo mi na tomto
materiáli tak trochu vadí je to, že tento návrh alebo to čo sme dostali má 12 strán. Ja
som si pozrel návrh parkovacej politiky napr. v Brne. Keď som si tam našiel základný
návrh - vôbec, že ako má parkovacia politika vyzerať má 144 strán. Opakujem znova –
144 strán. A keď som si pozrel, že čo tam je , tak je tam zdokumentované napr. to ako
sa  teraz  parkuje,  je  tam zdokumentované  to  ...aj  to,  ako  sa  parkuje  v  rozpore  so
zákonom. Taktiež v tom ich materiáli  nájdem aj informáciu  o tom, aké je  percento
predpokladaného zlegalizovaného parkovania po zavedení parkovacej politiky.  Lebo
povedzme si otvorene, keď parkovaciu politiku zavedieme, nebude 100% miest, kde
sa dneska stojí, nebude aj 100% legálnych parkovacích miest. Určite dôjde k zníženiu.
Lebo  sa  bude  musieť  ,ako...  ako  sa  správne  hovorí,  bude  musieť  sa  vymedzovať
dodržiavanie parkovacej politiky.  S tým súvisí aj nárast ... teda mestských policajtov.
Taktiež  sú  tam  zdokumentované  aj...  aj  to,  že  čo  sa  napríklad  plánuje  urobiť  v
časových horizontoch z hľadiska budovania nových parkovacích miest, napríklad do
roku 2020 2030. Taktiež sú tam aj nejaké investičné, predpokladané náklady súvisiace
s  budovaním   nových  parkovacích  mieste.   Neviem,  ja  keď sa  na  tento  materiál
pozerám, neviem na základe čoho by som sa mal rozhodnúť. Lebo ak by som sa mal
zodpovedne rozhodnúť ako poslanec mestskej časti, tak chcel by som vidieť aspoň -
nehovorím, že 144 stranový  - nejaký   obšírnejší materiál, kde by boli riešené aj tieto
veci,  ktoré s týmto zavedením parkovacej politiky úzko súvisia.  Keď si zoberieme,
napr. mestská časť Karlova Ves je jednou s mestských častí, kde takmer 100 % ľudí
odchádza do iných mestských častí do práce. A nikde nevidím tú štatistiku, ako ...ako
to takáto politika  bude  vyzerať  po  zavedení,  aj  z  hľadiska  pohľadu  na  jednotlivé
mestské časti. Chcel by som sa teda spýtať, či existuje nejaký takýto materiál, kde by
to bolo obšírnejšie  vysvetlené? Kde by boli  zdokumentované to, ako je  to... aké sú
vízie rozvoja ...hlavne rozvoja tých nových... alebo vybudovania... budovania nových
parkovacích miest.  Lebo to je  tá alfa  a omega. Ja si myslím,  že Bratislavčania  budú
ochotní si aj priplatiť, ale nie preto, že budú stáť tak, ako doteraz. Chcú parkovať. Ja si
myslím,  že sú si ochotní priplatiť, ale potrebujú zaparkovať. Mám ešte jednu otázku.
Keď  som študoval  materiál  v Brne,  teda  materiál,  ktorý sa  teda  sa  rieši  v Brne  -
Existuje  nejaká  možnosť,  ako  by  sa  dalo  upraviť  toto  VZN  ...  VZN z  hľadiska
časového? To znamená, aby obyvatelia  Bratislavy ktorí sa presúvajú do zamestnania,
aby mohli parkovať určitých časových obmedzeniach zdarma? Pretože to napr. tento
materiál,  ktorý je  v Brne rieši.  To znamená,  je  tam presne  stanovený časový limit,
odkedy dokedy môžu tí,  ktorý chodia do zamestnania  autom, v ktorých teda v tých
časoch môžu parkovať aj v iných mestských častiach. Ďakujem pekne.

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Dobre sa pýtate, pán poslanec, ale materiály, ktoré
dopytujete  existujú. Možnože nemá 144 strán, ale volá sa Zásady parkovacej politiky
hlavného  mesta  Bratislavy,  ktorý bol  schválený  na  mestskom zastupiteľstve  roku
2012.  Možnože  má  60  ...neviem   koľko,  ale  tam sú  presne  strategické  úvahy  na
otázky, ktoré kladiete. Okrem toho existuje dokument, ktorý sa volá územný generel
dopravy, ktorý ďalej rozvíja  rozvoj mobility na území Bratislavy. A jedným z týchto
prvkov  je  aj  zavedenie  parkovacej  politiky.  Čiže  tam  sú  strategické  materiály,
strategické úvahy o ktorých sa pýtate. Bez nich by sme samozrejme takýto krok nikdy
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nemohli urobiť.  Čo sa týka otázok na časy, opäť zopakujem, kompetencia mestských
častí, mestské časti môžu povedať - kedy, -odkedy,  - ako,  - kto. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Jasné. Ja som sa ale pýtal... ja som sa pýtal z hľadiska - lebo keď chceme povedať,
že to... že obyvatelia  Dúbravky,  Karlovky,  Starého Mesta sú Bratislavčania  - a toto
musíme riešiť v tomto VZN-ku. Pretože už, keď sa schváli toto VZN-ko, tak to, na čo
som sa pýtal,  už sa nedá urobiť bez toho, aby sme si,  dajme tomu obchodili  všetky
mestské časti a aby sme každého zvlášť presviedčali.  Ja sa pýtam z pohľadu tohto tu
VZN-ka, či by sme...  či sa o takomto niečom nemôže uvažovať? To znamená...  ale
v tomto VZN-ku, aby jednotlivé tie ďalšej mestské časti v podstate museli...Lebo toto
VZN-ku je, to čo bude musieť každá mestská časť rešpektovať. Tzn. ak sa takéto niečo
má riešiť tak túto v tomto VZN-ku. 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ono to je platne schválený predpis na území mesta
Bratislavy. To by sme iba preklápali nový text... do nového. To je schválené mestským
zastupiteľstvom.  Čiže  to  platí,  tie  pravidlá  parkovania.  A hovorím,  že to  je  veľmi
obsiahly text. A myslím  si,  že z dôvodu nejakej čistoty úspornej a legislatívnej,  aby
sme aj všetci rozumeli,  dávať to sem - 60 strán úvah a stratégií by bolo skôr mätúce.
Zase by sme museli vysvetľovať milión ďalších vecí.  Preto sa mi zdá jednoduchšie
spraviť to minimum, čo môžeme a ostatné majú mestské časti, potom si môžu spraviť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.

p. Zemanová: Pán primátor, teším sa, že vám môžem položiť konkrétnu otázku. Ja by som od
týchto politikových vecí prešla  k veľmi konkrétnej prosbe. Ako mama, členka rady
školy,  ktorá  je  v  Karlovej  Vsi,  ale  je  školou,  ktorá  je  ďaleko  nadkarloveského
významu, pretože to je jediná cirkevná škola v 4. obvode Bratislavy a chodia sem deti
od Stupavy , až ...aj zo Starého mesta, to znamená, že pre túto školu, ktorá za 10 rokov
vzrástla z 50 detí na 500 je veľmi dôležité, aby bolo možné - nehovorím komfortne  -
hovorím bezpečne voziť tieto deti do školy.  Máme parkovisko, ktoré nikdy nebude
ničím iným ako parkoviskom, lebo v tom priestore nič iné nemôže byť. A mám na vás
veľkú  prosbu.  My  sme  žiadali  o  zverenie  tohto  pozemku,  lebo  by  sme  radi  túto
situáciu  – po ...  4 roky sa  s tým trápime,  ako rodičia,  ako škola.  Mestská časť je
otvorená tomu riešiť tento problém, pretože to parkovisko môže alternatívne slúžiť aj
potrebám  neďalekého  kostola.  To  je  parkovisko.  Nič  iné  tam  nikdy  nebude
a potrebujeme ho mať len zverené, aby mestská časť doňho mohla investovať. A ...
pomôcť  nám  s tým,  že...  že  vyriešime  tento  problém.  A to  stanovisko,  ktoré nám
nepomôže,  pretože...  pretože  sme  dostali  stanovisko,  že  máme  čakať  na  nejaký...
nejakú smernicu o zverovaní pozemkov. My naozaj ten akútny, akútne ten problém
potrebujeme  riešiť.  Máme  navrhnuté,  ako  by  to  mohlo  vyzerať.  Mestská  časť  je
otvorená. Máme to prebraté v komisií dopravy, ale fakt potrebujeme od vás pomôcť.
Tento malý krok možno by mohol byť takým tým ... tou lastovičkou toho signálu, že
ste ochotný naozaj robiť tie ústretové kroky. 
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p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta: Toto VZN umožňuje   aj  práve  práve  riešenie
dočasného parkovania pred školami,  ambulanciami . To si budú môcť mestské časti
sami v tých zónach upraviť , aby sa ...vytvoril dostatočný priestor ...

p.  Zemanová  : Priestor  je,  ale  my  na  ten pozemok  nemôžeme  vložiť  ani  euro  a lebo  je
mestský.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja sa budem teraz trochu hnevať na teba pani poslankyňa, lebo
ty lobuješ  za tú jednu  jedinú  školu.  Pán poslanec  Rosina  nech  sa páči.  /Dajte  mu
prosím mikrofón./

p. Rosina: Ďakujem pekne, veľmi pekne za slovo. Snáď kolegyňa Zemanová v tom... v tej
eufórii  a snahe dosiahnuť ... dosiahnuť výsledok, zabudla  jednu...  jeden malý detail
spomenúť. Je tam parkovisko, ktoré je riešené nejakým spôsobom. Má pomerne malý
počet  parkovacích  miest.  A  rekonštrukciou  by  sa  dalo  dosiahnuť  jeho...  zásadné
zvýšenie  jeho  kapacity.  A práve  túto rekonštrukciu  by sme  chceli...  by sme  chceli
zrealizovať. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja len podotknem,  že to nie  je  jediná  zmena,  ktorú by sme
chceli  zrealizovať,  pán  primátor.  Možno  na  záver  tejto  diskusie  sa  pokúsim  ešte
pripomenúť. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V rámci poznámky k tomu, čo predniesla kolegyňa Zemanová.
To  ide  aj  bez  zverenia.  Keď  si  to  osvojí  vlastník,  súčasný,  netreba  roztrhnúť
parkovisko  od hlavnej  cesty.  Jeden správca taký - druhý taký, ani  čert to neuprace
potom. Nech to mesto urobí. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Svoboda s riadnym príspevkom,
nech sa páči.

p. Svoboda: Ďakujem. Dobrý deň pán primátor. K tomu VZN-ku o ktorom sa teraz bavíme,
sú tam 2 konkrétne veci, ktoré my potrebujeme. A to je to, že tá príloha číslo 1 musí
obsahovať klauzulu, že - magistrát tam zaradí automaticky to, čo sa na ...na miestnych
obciach bratislavských – príjme. Čiže my keď si schválime, nejakú zónu, že spravíme
projekt,  pripravíme  to,  potom  od  vás  čakáme,  že  automaticky  bez  nejakého
nárokovania  -  proste  my  vám  predložíme,  že  to  je  naša  požiadavka  a vy  to  tam
zaradíte.  Čiže to tam treba napísať.  Druhá vec potom je to, že my sme, poslanci,  s
veľkým nadšením a zodpovednosťou prebrali teda situáciu parkovania. Vítame to. My
to chceme. Musím pochváliť aj úradníkov na úrade, že s veľkým nasadením pripravili
veci. Ja im úprimne ďakujem za ich snahu a erudovanosť s ktorou to pripravili.  Ale z
toho vyplýva  to, na základe poznania tej situácie,  akú tu máme, že my potrebujeme
zveriť tie miesta,  na ktorých chceme vybudovať parkoviská.  Bez toho to nejde.  My
proste nemôžeme niektorým ľuďom povedať, že vy máte 2 autá, vy to druhé auto mať
nebudete. Lebo to je poznanie toho, prečo tí ľudia majú 2 autá. To nie je o tom, že cez
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týždeň niekto jazdí v BMW nejakom,  ja  neviem v SUV a sobotu jazdí v kabriolete.
Proste  tí  ľudia  majú  niektorí  špecifické  problémy  a  potreby,  ktoré  my  musíme
rešpektovať. My nemôžeme povedať niekomu, že  - ty ako občan nemáš nárok. Proste
to nejde. Čiže my od vás potrebujeme 2 veci. A to keď spravíte, proste, my nevidíme
my žiadne problémy. My vás podporujeme v tomto. My chceme aby bol poriadok na
cestách, aby neparkovali  autá na chodníkoch a aby nevznikali  kolízne  situácie.  My
chceme, keď prídu občania Bratislavy na Úrad práce v Karlovej  Vsi,  aby mali  kde
zaparkovať. Keď prídu do zdravotného strediska, tak aby mali kde zaparkovať. Ale to
sú veci, ktoré môžeme riešiť len vtedy, keď nám tie pozemky zveríte. To ináč nejde
spraviť.

 
p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného mesta:  Čo  sa  týka  tej prvej  veci,  vy  ,  mestská  časť

určujete zóny parkovania. Tie budú súčasťou - tam to je napísané, že to je príloha 1.
To znamená, že to nemôže ísť inak, než cez to VZN-ko. A vy keď budete mať nejaký
návrh na rozšírenie alebo doplnenie, tak to tam samozrejme musí ísť. Inak to nejde. To
sa  nemusíte  obávať.  A druhá  -  výstavba  parkovísk.  My radi sa  budeme  rozprávať
o tom,  akým  spôsobom vieme.  Dá  sa  to  robiť  aj  bez  zverovania.  Dá  sa  to  robiť
s nájmom, dá sa to robiť cez spoločnú investíciu,  všelijako. Keď príde nejaký návrh,
ktoré pozemky, o ktorých sa rozprávame, kde - tak si sadneme a poďme to riešiť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Bendík s druhým diskusným.

p.  Bendík: Ďakujem pekne  za  slovo.  Pán primátor  hovorili  ste,  že...  že  také niečo,  taký
materiál  možnože  nie  144  stranový,  ale  60...,  viac  ako  12  stranový  existuje.  Bol
schválený v roku 2012. Viem že   2014 ešte  sa menil nejakým dodatkom. Chcel by
som sa teda spýtať, keďže ... keďže ten brniansky obsahuje naozaj návrh, ako sa budú
budovať parkovacie miesta - napr. do roku 2020, 2030. Tak skúste teda - ja som ten...
tie zásady parkovacej politiky mesta nevidel, pretože neboli súčasťou tohto materiálu a
neviem ich ... neviem ich tak, tak rýchlo nájsť, nejakú víziu,  že ako sa teda... ako sa
plánuje,  koľko  parkovacích  miest,  aké  parkovacie  domy,  kde  v akých  mestských
častiach? Lebo to je myslím, že dôležitá otázka a toto...  toto je myslím si, že to naozaj
veľmi dôležité,  čo by sme mali  vedieť,  aby sme vedeli  teraz, že či to podporujeme
alebo nie.

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta:  Pán  poslanec,  predbiehame  zase  všetko.
Parkovacie domy, ja som vám vysvetlil,  aká je problematika parkovacích domov. My
musíme urobiť krok číslo 1 a tým je zavedenie nejakých pravidiel.  Ja neviem ako sa
bude...  pýtali  ste  sa  koľko  percent  bude  parkovacích  miest  takých  a onakých.  My
totižto nevieme... to sa nedá povedať, lebo ja neviem, kde budú parkovacie zóny. To
poviete vy mne. Vy poviete, kde  budú vaše parkovacie zóny a potom budeme vedieť
hľadať odpoveď na otázku, koľko miesta sa vyrieši a koľko nie. Takto musíme začať.
A  potom zistíme,   kde  môžeme  urobiť  parkovisko  ďalšie,  kde  môžeme  urobiť
parkovací dom. Ale my musíme začať 1. krokom. Tú košeľu zapnúť. A to je toto. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kmeťko s prvým príspevkom.
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p.  Kmeťko:   Vážený  pán  primátor,  vážená  pani  poslankyňa  ďakujem  za  slovo....  Pani
starostka  -  pardón.  Ja  sa  tiež  konkrétne  budem  pýtať  na  nás,  na  Dlhé  Diely.
Pravdepodobne viete, že máme návrh na zrušenie jednej základnej školy, ktorá teda...
máme  ...proste, ide takým smerom akým ide.  A s veľkou pravdepodobnosťou teda
bude musieť prísť k ich zrušeniu. A deti budú prechádzať na ZDŠ-ku Dubčeka. Je to
prechod cez tú hlavnú radiálu Majerníkovu. Sú tam prechody, pravdaže, je tam to plné
áut, zle...  ten prechod jednoducho  zle  spravený.  Deti,  alebo  prechádzajúci  ľudia  sú
zle...  viditeľní  počas jazdy  z  auta.  Chcem sa spýtať a poprosiť  o podporu. Buď to
spraviť  cez osvetlenie,  cez zvýraznenie  prechodu samotného  farbou, teda,  alebo  do
cesty zabudovať teda tie  zvýrazňovače.  Hej? Ale  tak isto  dá sa aj aj svetlom hore
zvýrazniť. Že proste ten prechod je silný. Že to upozorní. Nejaká 30 alebo 20-ka určite
nepomôže, lebo  je  to v polovičke cesty...  Je to v polovičke cesty,  to znamená,  autá
určite nebudú do kopca nejako brzdiť. Hej? Toto je 1 problém, čo by sme vás chceli
poprosiť.  Čo  sa  dotýka  nielen  detí,  ale  hlavne  detí,  ale  aj  nás  občanov,  keď
prechádzame  tak  tam je  to  na  mŕtvolu.  Doobeda,  alebo  v priebehu  dňa  by  určite
pomohla 133-ka, ktorá bude sťahovať ľudí priamo do mesta. Viete a ďalší problém je
to ... No, aj domov, naspäť. Určite by zase kopec ľudí autá nechala aj doma. Aspoň čo
mám ja  skúsenosti.  Pravdaže  mnoho  ľudí,   včítane   mojej  manželky  nerozoznáva,
alebo  nevidí  rozdiel  medzi  tým,  čo  môžeme  my,  ako  mestskí  poslanci...  miestni
poslanci  a  mestskí  poslanci.  Hej?.  Poviem  príklad  –„Ďuro,  choď  na  miestne
zastupiteľstvo a povedz, nech sa urobí poriadok s parkovaním tam a tam. Povedz dole
pani starostke,  však, do toho mesta sa nedá dostať. Však je  rozkopané nábrežie,  je
rozkopané  toto  toto“ A  keď  toto všetko  sa  dá,  pán primátor,  ...ja  stojím  hore  na
polovičke  Dlhých  Dielov...  mne  trvá  hodinu  a pol  dokiaľ  sa  dostanem do  mesta.
Proste, vďaka týmto úpravám ciest - to hovorím... to úplne mimo  - je tá Bratislava z
Karlovej Vsi absolútne absolútne neprechodná. Totálne neprechodná. To je asi všetko.
Ďakujem.

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne. K tým  úpravám, áno, bohužiaľ -
ale priatelia zase, Bratislava bola dlhodobo zanedbávaná, opustené mesto. Nikto tu nič
nerobil poriadne. Takže buďme radi,  že sa to dá opraviť,  že sme dostali tie peniaze.
Vydržme to prosím chvíľku.  Týka sa to nás všetkých.  Aj ja  som obmedzený,  aj ja
stojím v tých zápchach,  aj ja  si zanadávam.  Ale  vždy si nakoniec poviem,  že to tu
zostane. Že treba ešte týždeň vydržať a tá cesta bude zase voľná a ďalších 10 rokov
máme  pokoj.  Čo  sa týka toho prechodu, tak mám pocit,  teda - my  v rámci  opráv
budeme iluminovať aj osvetľovať niektoré prechody. Nie som si istý, či ...je ...  mám
pocit...že mi signalizujú... že toto je jeden z nich, že? ...Nie?...Neviete?.. Poznačili sme
si. ...Poznačili sme si , OK.  Poznačili sme si a budem sa tomu venovať. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pán poslanec  Martinický,  nech  sa  páči.  Prosím  kolegovia,
trošku zrýchlime lebo, pán primátor sa... ide ešte na jedno zastupiteľstvo.

p. Martinický: Ďakujem. No jednu konkrétnu vec, ktorá súvisí ...ospravedlňujem sa, nie je to
priamo k parkovacej politike,  ale súvisí to aj... aj s dopravou aj so zverovaním,  aj s
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určitou dôverou v rozhodnutia, proste, ako mesta. Keď si prejdete... keď pôjdete späť
do centra, jednu zastávku ďalej, je nadchod pre peších. Ktorý bol ešte za socializmu ...
budovaný  a  už  v  pôvodnom  urbarnizme  sídliska   Dlhých  dielov  bolo  ...  bolo
plánované jeho napojenie, predlženie ...v predĺžení smerom na Dlhé diely. To sa nikdy
nedokončilo. Tam chodia stovky ľudí ráno, večer, zo školy, dôchodcovia, deti,  ktorí...
ktorí -  alebo musia ísť naokolo, lebo  sa tam pri zlom počasí nedá prejsť,  alebo sa
šmýkajú, po... proste nespevnenej ploche. Ja to spomínam preto, lebo už  sa to snažím,
aj za pomoci vedenia,...

p. Čahojová, starostka MČ:...Vážení kolegovia, prosím ....tichšie v sále...

p. Martinický : ... už... už 2. volebné obdobie. A mám takú informáciu, ak sa mýlim, nech ma
pani starostka opraví,  že... že je tam kúsok pozemku, ktorý je mestským pozemkom.
Podľa  môjho  názoru,  na  území  Dlhých  dielov  mesto  za  vašich  predchodcov  -
a Karlovej Vsi predalo  toľko pozemkov, že by sa za nich aj pohyblivé schody tam dali
postaviť - a doteraz to nie je  urobené. Čiže najideálnejšie  a spravodlivejšie  by bolo,
keby tam mesto dobudovalo... to je približne 10 - 12 schodov, malá rampa pre kočíky
a približne 8 až 10 m ... spevneného chodníka pre peších. Alebo keď už takúto vec nie
je schopný ...schopné, urobiť pokiaľ viem, už mestská časť dala trikrát žiadosť, aby
nám bol zverený ten priestor na to, aby sme si to my urobili.  Tak, aby sa to nejako
pohlo. Súvisí to s dopravou, súvisí to s práve s tým, aby ľudia mohli z Dlhých dielov
ísť  rovno rovno na električku a nemuseli  naokolo chodiť.  Naozaj,  je  to rozdiel 4-5
minút, cesty peši, keď človek ide okolo a tam,... a to vám ráno ujdu 2 električky, a to
do práce, do školy je..... Ďakujem.

p. Čahojová: Dobre. Pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl:   Ďakujeme. Ja tak trošku nezvyklo,  skúsim o parkovacej politike, tentokrát. Ja
som si... pokúšal som sa nájsť ten dokument, ktorý ste spomínal,  ktorý bol prijatý v
roku 2012. Našiel som ho na webstránke Nového mesta. Na stránke Bratislavy sa mi
ho nepodarilo nájsť. Tak neviem, či je to ten, ktorý bol schválený. Ale v ňom čítam, že
„rezidenti nebudú oprávnení bezplatne parkovať na uliciach mimo  rezidenčnej zóny
počas  pracovnej  doby  - pondelok  až  piatok,  8  –  18  alt.  24  hodín.  Návštevníci
prichádzajúci do rezidenčnej zóny môžu zaparkovať ich automobily  v súlade  / hop,
vypol sa mi počítač.../ ... v súlade vlastne s miestnymi zásadami.“ Čiže budú povinní
platiť.  Vaše  parkovacia  politika,  resp.  VZN,  ktoré  ste  nám  predložili,  rieši
predovšetkým rezidenčné  zóny.  Ja  som presvedčený o tom,  že rezidenčná  zóna má
riešiť parkovanie mimo pracovnej doby. Čiže aby ľudia, ktorí prídu z práce, mali kde
zaparkovať.  Ale  nemôže  práve  brániť  tomu,  aby  sa  tí  ľudia  do  práce  presúvali.
Neviem, či ste išiel niekedy ráno v dopravnej špičke v MHD, ale proste tie električky a
autobusy sú plné. Čiže tie kapacity na to, aby sa ľudia z tých áut presunuli do MHD sú
obmedzené.  Proste  nejaké  parkovanie  pre  ľudí  prichádzajúcich  do  práce,  to
jednoducho bude musieť byť. A ak ho chceme takto  spoplatniť takýmito poplatkami,
ktoré si bude určovať teda každá mestská  časť sama,  môžu byť   až do 5 EUR za
hodinu, proste mne to príde ako nepriechodné. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina,  tretí diskusný?
Druhý. Tak nech sa páči, prosím, ale naozaj stručne.

p.  Rosina:  Ďakujem.  Budem  sa  snažiť  byť  stručný.  Mňa  táto  diskusia  naplnila  takým
optimizmom. Vyjadrenia pána primátora sú pre mňa veľmi, veľmi povzbudivé. A teda
verím,  že  tá  spolupráca,  na  ktorú sme  odkázaní  sa  naplní.  Teda,  aby  naše  slová
neodvial vietor a nezostali zabudnuté, bolo by ich treba nejako zhmotniť a vytesať do
kameňa.  Pretože  slovo  vytesané  do  kameňa,  napr.  na  Trenčianskej  skale,  pretrvá
stáročia. Takže my, v rámci tej našej spolupráce ponúkame to, že sformulujeme tieto
naše predstavy a vaše prísľuby tak, aby sme materiál dopracovali.  A myslím si, že v
tomto okamihu netreba... netreba veľmi sa ponáhľať. Radšej trošičku, ten krôčik treba
spraviť pomaly, ale správnym smerom a rozhodne tak, aby sme mohli spolupracovať.
Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, pán primátor, ja by som
tak zhrnula  niektoré najdôležitejšie  otázky,  ktoré tu  zazneli  a na  ktoré sme  možno
nepočuli úplne takú jasnú odpoveď, akú by sme chceli.  Ale ja využijem túto situáciu
a sa vás predsa len spýtam. Všetci sme tuná deklarovali a myslím si, že to je jasné, že
si to želáme, aby bola parkovacia politika prijatá, spoločné zásady aby platili v celom
meste. Aby človek, či už prichodí .. príchodzí návštevník, alebo obyvateľ Bratislavy
mal jasno o tom, ako toto funguje,  ako to tu platí.  Aby sme nemali  v hlavách samý
guláš.  Čiže taká by bola tá ideálna predstava. Otázka je,  čo takto prijatá parkovacia
politika  obyvateľom mesta  Bratislavy  prinesie?  Tam visí  nad hlavami  našimi  veľa
otáznikov. Ale aj to rozdelenie zodpovednosti za jej realizáciu. No ja  by som predsa
len,  aspoň ten verejný  prísľub,  pán primátor,  rada počula.  Lebo boli  tu  nastolené
otázky, ako aj v iných mestských častiach, ako si s touto situáciou, s prijatím, ak bude
to VZN-ko prijaté, ako sa s touto situáciou vysporiada mestská polícia? Kedy bude na
to dostatočne pripravená? Či už kapacitne alebo ...rozpočtovo. Pretože vieme, v akom
stave sa nachádza mestská polícia. A že momentálne nedokáže pokryť potreby, ak by
bola  parkovacia  politika,  čo  i  len  postupne  zavádzaná  v  jednotlivých  mestských
častiach,  tobôž predstaviť  si,  že bude naraz vo viacerých mestských častiach.  Ja  si
myslím, že za daných okolností mestská polícia nie je schopná plniť tieto svoje úlohy.
Z toho sa aj odvíja taká ako keby predstava, sú to aj také návrhy v našej mestskej časti,
že by sme možno... možno boli aj schopní prispievať zo svojho rozpočtu, ak by nám
boli pridelení nejaký okrskári. Dnes to neplní, to slovo, svoj účel, ktorí by presne plnili
tieto úlohy pre mestskú časť. Že by sme boli ochotní sa možno  na to aj podieľať, že
by sa tá zhoda našla,  alebo dohoda. Ale museli by sme mať teda záruku, že... že to
mestská polícia bude pracovať pre nás. To je jedna vec, 1 otázka: mestská polícia, jej
kapacity  a možnosti   2.  vec  je,  že  naozaj,  my  budeme  postavení,  pán  primátor,
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta je rámcová dohoda, rámcové pravidlo,
hru  načrtávajúce,  také  ...  najhrubšie  rysy.  A to  spodrobňujúcejšie  bude  v  našich
rukách, to, čo si my tu príjmeme.  A my sa budeme stavať, či už cez to veľké alebo
tieto malé  spodrobňujúcejšie,  pre našich obyvateľov a budeme...  budeme im musieť
vysvetľovať, prečo to funguje, čo funguje, a čo nefunguje a kde toho sú toho korene.
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A preto, aby sme my lepšie čelili, aj mnohokrát oprávnenej kritike, ale keďže žijeme v
reálnom svete, vieme, že často krát aj nespravodlivej kritike, musíme pre tých našich
obyvateľov , občanov Bratislavy,  urobiť aj také prijateľné podmienky,  aby aj na tie
určité obmedzenia,  ktoré sú nevyhnutné s prijatím parkovacej politiky,  aby ich bol
schopný prijať,  absorbovať, tolerovať a si na ne zvyknúť. A to je naozaj - zavedenie
jasných  pravidiel.  A zároveň aj tam,  kde je  to najviac  nutné,  vybudovať  - ale  nie
následne, ale súčasne - nejaké nové parkovacie miesta. A my sme prejavili tú vôľu, my
sme našli tie miesta, ktoré sú tak veľmi kritické a ktoré by sme si veľmi želali, aby tam
nejaké nové parkovacie miesta, či už vo forme parkovísk alebo parkovacieho domu, že
by sme si aj možno požičali,  alebo sú aj súkromní investori,  ktorí, keď bude prijatá
parkovacia  politika,  sú  ochotní  do niečoho  takého  zainvestovať.  Toto by  sme  radi
počuli,  že  či  tá  spolupráca,  konštruktívna,  zo  strany  magistrátu  bude?  Lebo  to
zverovanie tých pozemkov na takéto účely,  naozaj viazne. A my nemáme ani zatiaľ
momentálne  prísľub  do  budúcnosti,  alebo  časový nejaký  odhad,  že kedy by sa  to
mohlo zmeniť. 3  vec čo chcem povedať, že niečo také ako územný generál, to je síce
naozaj,  však sme ho schválili  nedávno - územný generel dopravy - je  to pekná vec.
Ale je to naozaj, nejaké... sú to strategické úvahy, pán primátor, ako sme to tu správne
pomenovali.  Nie je  to záväzné. Je to len podklad pre nejaké ďalšie  rozpracovávanie
strategických dokumentov mesta,  alebo  územného  plánu.  Ale  nie  je  to zaväzujúce.
A pre nás z toho, naozaj ... môže to byť vízia, môže to byť nejaká vidina, môže to byť
nedosiahnuteľný sen - ale náš život sa odvíja zo dňa na deň. My sme tu postavení pred
praktické  otázky každodenného  života.  A my  našim  občanom musíme  odpovedať.
Naozaj,  na konkrétnu otázku očakávajú  konkrétnu odpoveď - kde zaparkujem?  My
budeme radi,  keď dokážeme zodpovedať tak, aby boli ľudia spokojní.  Že 1. auto v
domácnosti určite zaparkujú v blízkosti svojho domova, v blízkosti svojho bytu. Ale
na  niektorých  lokalitách  to  nedokážeme  stále  zabezpečiť.  A  preto  prosíme,  pán
primátor, aby mesto bolo ústretové, keď my prejavíme  tú veľkorysosť a budeme sa
snažiť  mestu  pomáhať  presadiť  takéto  dokumenty,  tak  my  potrebujeme  našim
obyvateľom ponúknuť to miesto, aj tú investíciu.  Či už ako združenú, s mestom, ale
my dokonca sa ani neodvážime pýtať na to ... prostriedky od mesta, lebo vieme v akej
je hlavné mesto v situácii, že je zadlžené. Tak my si my nájdeme nejaké možnosti. Ale
parkovacie  nove  kapacity  naši  obyvatelia  jednoznačne  potrebujú.  Ešte som chcela
poprosiť, to už len taký detail, keď sme hovorili o nábreží a o zápchach a o tom ako sa
Bratislavčania z našej mestskej časti alebo z našej strany ťažko dostávajú do mesta, či
by sa nedalo  ... cez posledný víkend  sa nepracovalo.  Takže ako to je? Ja viem,  že
v nedeľu sa pracovať nemá, ale keď sa jedná o takéto veci, radi by sme odpustili.

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne. Neviem teda, kto to robil, pretože
my keď pracujeme... opravujeme cesty, tak robíme vo dne - v noci, piatok – sviatok.
Stále. Práve preto, aby... aby sa robilo, čo najmenej. Hoci sa zase ľudia sťažujú, že je
v noci neporiadok . Takže ...to sú takto... BVS-ka to robila...Tak ...to je  táto partia.
K tým pár veciam - Mestská polícia,  samozrejme, že ju treba navýšiť.  Ale zase, to je
vec, ktorú môžme začať riešiť až vieme, že ju  budeme potrebovať. Až budeme mať
parkovaciu politiku, tak ideme riešiť mestskú políciu. Bude ju potrebné navýšiť. Nájsť
na  to  zdroje.  Máme  určité  pripravené,  určité  návrhy.  Ale  ako  hovorím,  1.  krok  -
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musíme urobiť ten 1. krok. Tak isto, aby ľudia rozumeli, čo budú robiť. A myslím, že
my  sme  už dostatočne  komunikovali,  že mesto  potrebuje  parkovaciu  politiku.  Ale
teraz  ja  stále  neviem,  čo  my  im  ideme  povedať,  lebo  nemáme  schválené  nejaké
zásady.  Takže opäť,  to je   -  sa vraciame  k tomu istému.  My si musíme  schváliť  1.
krok. A potom budeme spoločne komunikovať, že čo... čo bude a čo nebude. Pričom
ešte raz zopakujem - 90% má v rukách mestská časť.  Aj etapyzáciu.  Napr. Veď to
nemusí byť zo dňa na deň všade. Vy  môžete, tak ako Nové Mesto, proste si to bude
robiť po etapách . Ľudia...  bude ...budú vidno, že to má zmysel,  že sa tam uvoľnia
parkovacie  miesta,  pretože odídu odtiaľ tí,  ktorí tam nemajú,  čo robiť.  Čiže aj toto
je ...toto je stále všetko možné, v rámci toho návrhu, čo je na stole. Nové parkovacie
miesta, podľa mňa, mesto už aj vybudovalo. My sme mali túto diskusiu, / kde ste to
pani .......??  hovorili...? Dneska sme to spomínali,  že koľko parkovísk už sa spravilo,
tento rok minulý  rok ... záchytné ...bolo to v Petržalke,/  ... ale  proste mesto... tým
chcem demonštrovať – áno, že mesto vie,  že toto má robiť.  Tá otázka tej formy už
je ...už je iba formálna otázka. Neviem - čo ste hovoril vy, pán poslanec , že počkajme.
Lebo dneska mesto potrebuje nejaký signál. Teda súhlasíme - nesúhlasíme, máme ísť
do toho - nemáme  ísť do toho? Tú finálnu  verziu  tu neschvaľujeme  dneska.  Tú si
práve  dohodneme.  Ale  neviem,  s  čím  máme  čakať,  lebo  my  už  čakáme...  už
Bratislavčania  čakajú 20 rokov na to. A my už to robíme  od marca minulého  roku.
Čiže tá komunikácia je dlhá. A už v zásade podľa mňa ďalej sa nejak sa nedostaneme.
Vždy  budeme  vedieť  nájsť  vec,  ktorá  nie  je  zodpovedaná  momentálne,  ktorú
nevieme  ..nevieme  odpoveď. To bude vždy nejaký problém.  Taký, taký onaký.  Ale
zase si hovorím, poďme hľadať spôsoby a nie dôvody prečo nie.  Tých vždycky veľa
bude. Sú oprávnené. Ja vám rozumiem.  Ja ich sám mám.  Ale musíme  urobiť ten 1.
krok. A ten si myslím, že by sme mali spraviť spoločne a vydať tento signál. A potom
spoločne - lebo žiadnom - inak sa to nedá, len spoločne. Tu sme na seba odkázaní.
Potom dopracovať tie  texty,  urobiť zonácie,  etapovite  zaviesť  tento... tak, aby sme
vyhoveli  ľuďom. Pretože toto po nás ľudia chcú. Hovorím,  pretože ľudia nás budú
súdiť podľa toho, čo spravíme a nie toho, čo nespravíme. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán primátor, ešte jednu otázku. Ja si myslím,  že signálov tu
zaznelo  dosť.  Vidíte,  že  naši  poslanci  si  želajú,  aby  parkovacia  politika  bola
presadená.  Ale  ja  by som predsa len od vás čakala taký malý signál,  alebo náznak
signálu,  teda,  že  či  -  lebo  naozaj,  nám  parkovisko  v  Petržalke  nepomôže,  my
potrebujeme budovať parkoviská pre našich ľudí v Karlovej Vsi. Že či teda je nejaká
nádej,  že tá nejaká dohoda alebo  nejaký ten materiál  o  spôsobe zverovania,  alebo
pravidlá zverovania, že teda má šancu na zrodenie a či môžeme očakávať v dohľadnej
dobe, že niečo takéto bude?

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta:  Hovorím, že či je to zverovanie, nájom, združená
investícia  - to je forma. To, že to chceme spraviť.  A to, že keď má mesto pozemky,
kde  môžeme  vybudovať  parkoviská  -  a  to  je  samozrejmé.  To  nemusím  ani
zdôrazňovať, že keď chceme použiť a pomôcť ľuďom. Akou formou to už spravíme,
to je práve... to je právny detaily iba. Ale pokiaľ tu máme takéto pozemky, ja neviem,
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to musíte vy povedať, z oddelenia, či tu mám takéto, alebo vy, keď sú takéto pozemky,
tak nemám s tým žiadny problém.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne.  Rada  to  počujem.  Pán  poslanec  Zajac
s faktickou. Krátko prosím.

p. Zajac: Ja chcem dať len procedurálny návrh. Nemáme to tak, že ... ja  by som chcel,  že
keby  sme  po  skončení  tej  rozpravy,  a v mene  dvoch  klubov  poprosiť  o pauzu
na ... takú poradu. Lebo veľa sa povedalo, veľa sa počulo a bolo by dobré sa poradiť
medzi sebou, že ako... ako pristúpime k hlasovaniu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta požiadal o slovo.

p. Záhradník,  zástupca starostky:  Ďakujem pekne.  Ja  tak isto  len krátko. Myslím  si,  že
treba ísť do toho, že treba ísť do toho teraz. Lebo ten čas už naozaj pracuje proti nám.
Lebo, otvorene si povedzme, že samospráva funguje v tých volebných cykloch. A ak
sa to nezačne teraz, tak už nebude vôľa.  Naozaj,  už nebude vôľa ani na mestských
častiach, možno aj v rámci hlavného mesta sa pustiť do niečoho, čo reálne bude mať
určite pôrodné bolesti a bude sa musieť ten systém vylaďovať. A určite to vyvolá aj
určité...  určité  problémy.  Preto  aj  my  sme  uvažovali  v  Karlovej  Vsi  s  realizáciou
jedného, možno v dvoch pilotných projektov, kde  by sme chceli overiť v konkrétnych
lokalitách,  odkomunikovať  aj  s verejnosťou,  ukázať  si  kde  sú  tie  nástrahy  toho
systému, aby aj ľudia porozumeli,  že ako v praxi to naozaj zafunguje.  Aby sme im
dokázali potom presvedčiť,  motivovať a pod. A tiež sa nám skracuje čas. Takže by
sme naozaj potrebovali to, čo povedala pani starostka, pomerne rýchlu nejakú dohodu,
ako to bude so zverovaním. Aby sme sa my mohli pohnúť ďalej . Aby vy ste zase od
nás si odniesli nejaký signál, že teda vôľu máme, v čom vidíme problémy. Ale bol by
som za to, aby sme sa posunuli dopredu. Lebo ak  .. asi toto je posledná šanca. Ak sa
to  nepodarí,  potom už  naozaj  to  asi  nepôjde.  Nakoniec  sme  to  videli  v  minulom
období, keď tu chodil pán Ftáčnik - teda o nie osobne, ale pán Šlosser - ako na klavír.
A potom už raz neprišiel. A už sa o tom nehovorilo. Hej? Vieme, že to proste zomrelo
v tom časovaní a v tej tej klesajúcej odvahe a schopnosti niečo urobiť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.
 
p. Zemanová:  Chcela by som ešte jednu krátku otázočku. V súvislosti s predsedníctvom ...

Karlova Ves je štvrť odkázaná ... mestská časť odkázaná na električkovú dopravu. V
súvislosti  s predsedníctvom  je  teda  jasné  a  je  plánovaná  odstávka  Jesenského,
Mostová. Je to popri Redute,  tej časti. Aká je pravdepodobnosť, že v tom čase bude
fungovať Vajanského nábrežie a obslužnosť tej dolnej časti mesta? Lebo naozaj,  pre
Karlovešťanov je to problém potom.

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta:  Ďakujem,  že  ste  sa  to  opýtali.  V súvislosti
s predsedníctvom  nie  je  plánovaná  žiadna...  žiadna...  žiadne  prerušenie,  trvalé,
Jesenského. To je mediálna kačica. To je hlúposť. To je hlúposť, že bude pol roka stáť
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Jesenského.  Bola  tam nejaká  diskusia  na  úrovni  o  Úradu  pre  ochranu  verejných
činiteľov a Dopravného podniku..  kde niečo takéto zaznelo. Dopravný podnik začal
šíriť proste tieto nezmysly. Hneď my sme to dementovali. Není to pravda. Behom toho
predsedníctva  bude  asi  25  dní,  ktoré  možno  budú  vyžadovať,  aby  tam nechodili
električky,  z bezpečnostných dôvodov. Takže ak niečo takéto bude, tak my budeme
súhlasiť iba s tými 25 dňami.

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

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja  veľmi rýchlo.  Pán primátor,  trošku ma  mrzí,  že
neviete  dať  také  chlapské  slovo,  aj  keď  viem,  že  je  to  ťažké  slovo,  na  tie  naše
...odpovede na viackrát povedané otázky pani starostky. Ja sa znovu spýtam, povedali
ste, že tu máte dvoch kolegov, ktorý jeden úspešne hrá sa na mobile dlhú dobu, ale v
pohode, že či teda vedia povedať, pokiaľ sú pripravení,  kde sú nejaké pozemky,  na
ktorých - mestské pozemky,  na ktorých by sa dalo urobiť to záchytné parkovisko v
rámci  Karlovej  Vsi,  eventuálne  Dúbravky,  Lamača?  To  je  prvá  vec.  Druhá  vec,
neodpovedali ste na tú 133-ku. Či ako mesto vie zatlačiť na DPMB, na to, aby tú 133-
ku zaviedlo a pomohlo nám. Ďakujem.

 
p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Pán poslanec, tá otázka pozemkov pre parkovanie

je skôr otázka mestskej časti, aby vytipovali,  kde chcú. Ako - mesto nebude chodiť a
hovoriť,  že tu , my sme vám niečo navrhli.  Ja hovorím,  že keď takéto budú, tak sa
veľmi rád budem o tom rozprávať, kde nájdeme tú dobrú právnu formu. Čo sa týka
133-ky, tam sú náklady zavedenia – sumu neviem, už si nepamätám, koľko tam bolo.
Či to bolo  viac  ako 100 000, alebo  200.000 EUR ročne.  To není  málo,  v  súčasnej
finančnej  situácii.  To  bolo  práve  ešte  pred  schvaľovaním  rozpočtu  mestského...
hlavného  mesta  Bratislavy,  keď  sme  my  vlastne  nevedeli,  či  nám  vôbec  prejde
rozpočet.  Teda  už  sa  nebudem vracať,  ale  proste...  takže  my  hľadáme  dodatočné
zdroje do mesta,  aj do dopravy.  Toto by mohol byť  jedným z nich.  Mimochodom,
parkovacia politika. Nejaký treťoradý, štvrťoradý... ale tiež to je niečo, čo by sa dalo
použiť a potom sa kľudne môžeme rozprávať aj o 133-ke.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. K 133-ke iba toľko, že to je asi všeobecne, ako u iných, deľba
nákladov  medzi  cestujúcich  a  rozpočet  mesta  Bratislavy.  Zhruba  40-42 %
prevádzkových  nákladov  zaplatí  cestujúca  verejnosť  a  zostatok  rozpočet  mesta.
Samozrejme, aj tam by vedela mestská časť v záujme svojich obyvateľov a vyššej teda
...lepšieho príspevku k mobilite a odstránenie zbytočných jázd málo obsadených áut,
riešiť  nejaký ďalší  zdroj na to financovanie.  Takže ak platí pán primátor to, čo ste
povedali,  že hľadajme  ako to  ide  a nie  dôvody,  prečo nie,  tak by  sme  vás  chceli
poprosiť, aby to bolo aj pri  linke 133 v poobedňajšej špičke. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.
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p.  Zajac: Ja  som  som dúfal....že  som  posledný  ...ale  nepodarilo  sa.  Ja  som  len  chcel
poďakovať za trpezlivosť, ktorú ste s nami mal. Chcem len povedať, že aj samotná tá
rozprava ukázala, že by si k nám mal chodiť častejšie. Tých problémov je strašne veľa.
My sme   neotvorili  -  aj  keď sa  nám nedarilo  vždycky,  držať  parkovacej  politiky.
Máme  veľké  problémy  s územným plánom.  Mestská časť je  v strašnom probléme.
Máme  veľké  problémy  s lesom,  so zeleňou.  Tlmil  som tu kolegov a kolegyne,  aby
nevystupovali,  že hovoríme o parkovacej politike. A ja teda len dúfam za seba a náš
klub, že sa budeme môcť, tak ako hovoríte, spolu rozprávať nielen vtedy, keď pôjde o
podporu  mestského  VZN-ka,  ale  keď  teda  naozaj,  budeme  chcieť  niečo  v  tej
Bratislave spolu dostať. To nie je len v tejto veci, kde musíme ťahať spolu. Takže ja
som rád, že ste prišli. Je to o 1 × viac, ako som videl predchádzajúceho pána primátora
a dúfam, že to nie je posledné stretnutie.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec Horecký.

p. Horecký: Ďakujem.  Pán primátor,  je  to taká samozrejmá  vec,  ktorú chcem povedať.  A
možno preto ju nikto tak zreteľne nevyslovil,  hoci pani starostka uviedla tie špecifiká
našej mestskej časti Karlovej Vsi a Dlhých dielov, ktoré sú naozaj v tom, že tu ľudia
bývajú. A teda - to, čo ste povedali, že v podstate nemôžeme zaručiť ľuďom, že budú
mať kde zaparkovať, ale že potrebujeme regulovať a urobiť poriadok na cestách a v
priestore mesta, tak to nie  je odpoveď pre našich občanov. Občania v tejto mestskej
časti jednoducho majú oveľa viac čo stratiť, než čo získať, z ich pohľad. Preto aj to
referendum, ktoré síce kvantitatívne - viete o ňom, že sme ho usporadúvali ohľadom
politiky  parkovacie..  parkovacej  -  dopadlo  síce  kvantitatívne  v prospech zavedenia
rezidenčného parkovania, ale tie protestné hlasy boli tak silné a tak hlasné práve, preto
že si občania uvedomujú u nás, že dnes síce si mnohí nemajú kde zaparkovať a všetci
majú problém, kde zaparkovať, ale za to neplatia. A obávajú sa, že ak by ešte aj platili
a i tak sa to nezmenilo, že nebudú mať kde zaparkovať, ale budú mať takéto problémy
s parkovaním, tak je tu obrovská vlna nesúhlasu potom a odporu. My všetci chceme to
robiť a samozrejme,  ja  ani nevidím inú  alternatívu. Som s úctou počúval kolegov a
neviem  si  predstaviť,  že  by  naša  mestská  časť  zostala  mimo  tohto  ...mimo  tohto
projektu.  Som  bol  od  začiatku  pripravený  podporiť,  a  som  pripravený  podporiť
aktivitu mesta a teda hlasovať za to aby sme sa k tomu pridali. Ale toto treba zreteľne
zobrať do úvahy.  Títo ľudia,  to nie sú ľudia,  ktorí idú do mesta niečo vybaviť a tak
teda zvolia alternatívu, že pôjdu mestskou hromadnou dopravou. Po týchto ľudí snáď
nikto nemôže chcieť, že svoje auto hodia do šrotu, pretože ho nemajú, kde zaparkovať.
Jednoducho  oni  potrebujú  nájsť  na  tomto  území  miesto,  kde  to  svoje  1.  auto
garantovane zaparkujú. Čiže faktom je, že my si uvedomujeme, že  potrebujeme túto
zmenu. lebo už dnes tu máme niektoré garážové domy, ktoré nie  sú na 100 percent
vyťažené.  Alebo  - ako ste povedali vy,  môžu stáť zadarmo na chodníku, tak sa im
jednoducho  nechce  ísť  do  tej  garáže.  Preto  my  sme  motivovaní  zaviesť  takúto
parkovaciu  politiku  s rezidenčným parkovaním.  Ale  to, čo je  alfou...  čo spája  alfu
s omegou, v tejto veci - je garancia, že narastie počet parkovacích miest. A k tomu je
jednoznačná cesta, zverenia týchto ... disponibility  týchto pozemkov. A to je  to, čo
potrebujeme my, ako poslanci, odkázať aj z tohto stretnutia našim voličom. Ďakujem 
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p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta:  Zase  2  kratučké  poznámky.  Ste  ma...  mi  to
pripomenulo,  počul  som  v  predchádzajúcich  príspevkoch,  také  že  podporíme
Bratislavu atď. Len chcem upomenúť, že toto nie je že by sme vyhovovali  Bratislave.
Toto pomáhame sami sebe tu v Karlovke. To nie je  nejaký ...nejaké ústretové gesto
voči Bratislave. To si sami náš problém si spoločne riešime. To je 1. vec. 2. vec je, čo
sa týka záruky - už som povedal, že nevieme zaručiť, že každý tam pred tým domom
zaparkuje.  Čo  si  myslím,  že  garantovať  vieme,  že  sa  nastolí  poriadok.  Toto  je
zmyslom,  aby bol poriadok.  A v dôsledku,  aj tí ľudia,  ktorí sa  teraz sťažujú,  lebo
proste je ... všade parkujú, hore dole, po chodníkoch, po trávnikoch, budú spokojnejší,
lebo ten verejný priestor bude prehľadnejší.  A myslím si,  že ubudne tých, ktorí tam
nemajú,  čo  robiť.  A  tým  pádom  aj  bude  dostatok  parkovacích  miest.  Neviem
zagarantovať ... to nebudeme nikdy vedieť garantovať každému, lebo keby sme vedeli
garantovať každému, nemusíme robiť parkovaciu politiku.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, pán poslanec. 

p. Horecký: Zareagujem. Človek, ktorý nebude mať kde zaparkovať v noci svoje auto, pred
svojím domom, preferuje neporiadok - teda svoje vlastné státie na chodníku, pred tým,
že nemá  kde postaviť  svoje  auto. To je  1  vec.  A 2.  vec  - ja  samozrejme  by som
nechcel niečo také scifologické garantovať, že každý bude mať kde zaparkovať,  ale
garanciu toho, že urobíme všetko pre to, a vy tiež zo svojho postu, aby sa zvýšil počet
–citeľne-  parkovacích  miest.  A to, čo naozaj môžete urobiť,  je  zveriť  tie  pozemky
alebo jednoducho byť súčinný pri využití pozemkov. My vám ukážeme kde. Lebo my
to vieme. Jeden z konkrétnych návrhov zaznel. Budeme v tom pokračovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Svoboda s poznámkou.

p. Svoboda:  Ja by som chcel podporiť tento názor, že my máme ambiciózny plán garantovať
každému  obyvateľovi  Karlovej  Vsi  jedno  parkovacie  miesto  v rodine,  a druhé  za
poplatok. Tam smeruje naše snaženie. Povedať ľuďom, že nebudete môcť zaparkovať,
to nie je problém

p. Čahojová, starostka MČ: Koniec? Ďakujem pekne. Ešte dovoľte, pán primátor, nie sme
veľmi  zvyknutí  na  to,  aby  pán prednosta tak dlho  mlčal.  Požiadal  o slovo,  tak si
vypočujeme pána prednostu.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Ja by som len jednu  vec.  Či už ako prednosta
Karlovej  Vsi  alebo  ako  mestský  poslanec  za  Petržalku  povedal,  že  v čom si  teda
myslím, v čom vidím ja, ako poslanec, alebo ako moji občania, moji voliči problém. A
to je napr. paralela s rozdelením mestských financií.  My tu nebudeme úplne rovnakí.
Tzn. presne  – Karlovka,  Petržalka  sú  mestské  časti,  kde je  problém s  parkovaním
nočným,  nie denným.  Ale tým pádom iné mestské časti, ktoré si budú voliť  vlastnú
politiku,  budú  samozrejme,  trošku,  povedzme  menej  ohľaduplné  voči  obyvateľom
iných mestských častí,  lebo sa to naozaj začne rozkúskovávať.  Čiže Petržalčan síce
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doma bude mať parkovanie  a všade inde  bude platiť.  To isté  Karlovešťan.  To isté
podobný. Oproti tomu Staromešťan, Ružinovčan, Novomešťan bude zvýhodnený, lebo
on bude  mať  tú  svoju  prácu  v  tej  svojej  mestskej  časti  a  bude  to  mať  podstatne
jednoduchšie.  A tam sa dostávame k tomu, že ak sa tie pravidlá nastavia zle,  tak sa
stane napr. to isté, čo teraz. Kde peniaze,  Mestská časť Karlova Ves dostáva podstatne
menej peňazí ako napr. Mestská časť Nové Mesto, pretože tak o tom niekto niekedy
rozhodol. A tým sa stavajú občania jednej mestskej časti de facto menejcenní, ako tej
druhej. A potom z toho mála, čo dostanete, alebo z toho menej čo dostanete, musíte tú
nespravodlivosť proste znášať, rok, dva. Len keď to funguje 10 – 15 - 20 rokov, tak to
potom naozaj  spôsobuje  problémy.  A  ja  sa obávam,  že takto niektoré veci  v  tom
systéme sa môžu stať aj v tej parkovacej politike.  Pretože jednoducho tam si naozaj
každá mestská časť bude hľadieť svojich voličov a svoje záujmy. A nebude brať ohľad
na tých druhých voličov. A sú to pritom všetko Bratislavčania. Čiže toto naozaj.. len ja
by  som  chcel  povedať,  že  tohto  sa  tohto  sa  najviac  obávam.  Lebo  lebo  tá
nespravodlivosť,  ktorá je  napr.  pri rozdeľovaní daní tu pretrváva. A nikto s ňou nič
nerieši.  Všetci plačú, že Bratislava je  znevýhodnená oproti iným mestám, ale  už sa
nikto nepozrie,  že jednotlivé  mestské časti sú znevýhodnené oproti iným mestským
častiam.  A  to  tu  nikomu  neprekáža.  A  bojím  sa,  že...  že  podobným  nastavením
mechanizmu sa môže stať aj to, že nie zase všetci Bratislavčania budú mať rovnaké...
záleží,  kde  budú  bývať.  Čiže  tí,  ktorí  budú  mať  rovnaké...  nebudú  mať  rovnaké
možnosti. Čiže naozaj v tomto vidím veľký problém. Ďakujem.

p.  Nesrovnal,  primátor  hlavného  mesta: Iba  krátko.  Ja  nedopustím,  aby  došlo  k
diskriminácii  Bratislavčanov  v  rámci  mesta.  Lebo  ja  zastupujem  všetkých
Bratislavčanov.  A to  bola,  znovu  sa  k  tomu  vrátim,  moja  vstupná  podmienka,  že
Bratislavčania  tu nebudú ako nejakí mimozemšťania  v inej mestskej časti.  Takže ja
takéto niečo nepodpíšem.

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

p. Bendík: Ja by som len chcel doplniť pána prednostu. Karlovešťania pri tejto parkovacej
politike budú čistými platcami, bohužiaľ.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Keďže sa nikto viac nehlási do diskusie, dovoľte mi
na záver tejto diskusie - neviem teda, či pán primátor ešte zostane, veľmi pekne mu
poďakovať za trpezlivosť s akou nás vypočul a tak odpovedal na naše otázky. Verím,
že nielen  my si zapamätáme  túto diskusiu,  ale  mnohé dojmy zostanú aj v dojmoch
pána primátora.  Teda v hlave  pána  primátora aj  jeho  kolegov,  spolupracovníkov z
magistrátu a pomôžu nám v našich ťažkostiach, nielen v parkovacej politike. Poprosím
predsedov poslaneckých klubov  -akú dlhú prestávku potrebujete? Súhlasíte? Takže
dáme si 15 minútovú prestávku, aby sme sa poradili a potom pristúpime k hlasovaniu.
Ďakujem pekne.

 Vážení  kolegovia,  ktorí sa nachádzate v predsálí,  prosím,  zaujmite svoje miesta,  aby sme
mohli  pokračovať.  Takže prebehla  práve porada, vážení kolegovia,  o tak závažnom
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materiáli,  ako  je  všeobecne...  teda  prerokovanie  všeobecne  záväzného  nariadenia
hlavného mesta o parkovacej politike. Keďže požiadal o slovo predseda najväčšieho
poslaneckého klubu a vlastne v tejto chvíli  zástupca našich poslancov, dovoľte, aby
som mu ešte udelila slovo. Pán poslanec Zajac, nech sa páči, v krátkom režime.

p. Zajac: Dobre, dobre. Tak, debata nikdy nie jednoduchá. To treba povedať jasne. Ja chcem
povedať, že že najväčší poslanecký klub je Klub nezávislých poslancov. Tuná je .......
tento klub funguje cez diskusiu,  ktorá nie  je  jednoduchá a skladá sa z 18 absolútne
svojstojných ľudí. Nemáme žiadne nejaké veľké stranícke príkazy a každý preto koná
tak, ako momentálne  to pociťuje,  aj  v  tom klube.  Chcem povedať,  že to,  čo  sme
formulovali,  alebo to čo formuloval v tej 1. časti pán poslanec Dulla sú naozaj vážne
výhrady. A je to istým spôsobom ... dôvera sa nebuduje ľahko, pán primátor, a dôvera,
ktorá bola porušená sa buduje ešte ťažšie. Porušená bola tým, že my sme niekoľkokrát
žiadali  veci,  ktoré tu  sa  už  v  tom memorande  alebo  v  tých  našich  požiadavkách
objavili.  Bolo  to  zverenie  napr.  komunikácie  Veternicová,  Majerníkova,
Hlaváčiková ...ktorá.. Hlaváčiková, Veternicová - kde teda nebola zaradená do siete.
Čiže... čiže sú tu veci,  ktoré my sme...  my sme opakovane niektoré veci žiadali.  A
žiadali  sme  aj  tú  133-ku,  ktorá mala  také logické  vyústenie.  Čiže  momentálne  to
rozhodnutie  klubu,  pre  tieto  veci,  aj  teda  celkom nevyjasnené,  ako  na  tom bude
Karlova Ves voči iným mestským častiam, o čom sme sa tu rozprávali - to rozhodnutie
naše bude, že by sme hlasovali tak, ako navrhol pán poslanec Dulla. S tým, že v tom 2.
bode definujeme,  ktoré sú problémy a ktoré sú,  ako keby,  veci,  ktoré by toto naše
negatívne hlasovanie vedeli zmeniť a ovplyvniť. A my by sme boli naozaj veľmi radi-
a  nechceme  vám určovať,  ako padali  slová - meniť  VZN-ko, lebo  to je  to záväzne
potom. Ale nechceme vám kázať meniť VZN-ko, rozumieme tomu, že by ste museli
absolvovať znovu celú tú tortúru, ktorú z polovice máte za sebou. My, ale potrebujeme
niektoré deklarácie. Potrebujeme to, že keď si tu povieme, že v prospech parkovania -
lebo my nemôžeme robiť ani to, čo chceme, pokiaľ to je komunikácia ...a čo od nás
vyžaduje tá parkovacia komunikácia,  ak nie sú naše a nám zverené, alebo zaradené.
My nevieme tam ani vyhradené parkoviská ani zóny definovať,  ani nič.  To je veľký
problém. Áno. Ale budú musieť zaniknúť, lebo vznikne nová nová - a my potrebujeme
vedieť čo s tým. Jasné pán primátor. Ak to nie je problém, skúsme sme sa dohodnúť
na tom, že padne nejaké - ja neviem, ako to nazvete - memorandum s mestskou časťou
verejným  vyhlásením  a  ja  chcem  navrhnúť  do  tohoto  uznesenia  stretnutie,
mimoriadneho zasadania našej mestskej časti, ktoré by v prípade toho, že budeme mať
niektoré veci z tých, ktoré sú definované v bode d) budeme mať takú predstavu, že sú
verejným  prísľubom,  sú veci,  ktoré v  dobrej viere  pri deklarácii  budeme vedieť  v
budúcnosti nejakým spôsobom aj vyžadovať.  Aj keď to vyžadovanie vždycky je  len
to, čo je v tom VZN-ku, ale aspoň budeme vedieť, že... že takýto prísľub padol. Lebo
trošku sme si všimli aj to, že ani dnes nepadol žiadny konkrétny prísľub do záznamu,
ktorý by sme vedeli vytiahnuť a povedať – áno, pán primátor tu sľúbil,  že mestskej
polícii  vyčlení toľko a toľko služieb atď., alebo že tieto a tieto, ktoré ste navrhovali,
vám vieme  dávať...  takže...  do zveriť  alebo zaradiť  do cestnej siete.  Možnože to je
trúfalé,  vyhodnoťte  si  to  ako  viete.  My  sme  veľmi  otvorení.  Nechceme  prerušiť
komunikáciu,  nechceme odísť spoza tohto stola, alebo spoza tejto ...tejto... dnešného
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stretnutia s tým, že definitívne uzatvárame. My musíme nejako reagovať, aby sme sa
nedostali  do podobnej situácie ako v Ružinove,  v súčasnej...  v súčasnom stave,  tak,
ako to VZN-ko je, máme jedinú... alebo, tak to čo máme záujem a v tejto ...v tomto
stave je  vyjadrený tým,  čo prečítal pán Dulla.  A verím,  že sa nám podarí.  My sme
naplánovali – alebo - dáme do uznesenia aj termín - 24. mája. Mali by sme pri tomto,
ak  teda  v  tomto  čase  dovtedy prebehne,  medzi  odbornými  našimi  oddeleniami  tá
komunikácia,  v ktorej my budeme naozaj presvedčení,  že tie  veci,  ktoré pre dobro
Bratislavčanov, Karlovešťanov, návštevníkov potrebujeme  mať v nejakej deklarácii,
tak sadneme  si  na  to  mimoriadne  zastupiteľstvo  a to...  ten -  a  vieme  zmeniť.  Nie
sme ...nie sme v tomto zatvrdilí. A ten čas nám umožňuje ešte naozaj sa vrátiť... vrátiť
k tomu uzneseniu ešte raz a hlasovať o ňom pozitívne. Dnes tú možnosť, alebo teda tú
ochotu nevieme... nevieme dať, nevieme dať k dispozícii.

p. Čahojová, starostka MČ: O slovo požiadal pán vedúci oddelenia dopravy, pán Drotován.
Nech sa páči.

p.  Drotován,  MÚ MČ: Ďakujem.  Ja  by  som iba  jednu  faktickú  vec  k  tomu  zaradeniu
komunikácie, aby tu teda boli veci tak, ako sa udiali. Magistrát nemôže za to, že neboli
zaradené. Konanie tam bolo – ulica Hlaváčiková, bol nevysporiadaný jeden pozemok.
Momentálne  je  rozdelené  konanie...  je  konanie  o zaradení  iba  Veternicovej,  kde je
majetkovo  to  vysporiadané.  A  to  v  najbližšej  dobe  pravdepodobne  bude  zaradená
komunikácia,  čo  bude  prvá  komunikácia  od  roku  1992,  ktorá  bude  zaradená  v
mestskej časti.  Doteraz to nikto  neriešil.  Uvediem na pravú mieru.  Tie nezaradené
komunikácie sú v rôznej forme problémov. Niektoré sú zverené, nezaradené, niektoré
sú neskolaudované,  niektoré sú skolaudované nezverejnené  atď. Je to proces,  ktorý
bude  individuálne  trvať  podľa  typu  problémov  na  tej  ulici.  Tzn.  keď  očakávate
zaradenie komunikácia, následné riešenie parkovacej politiky, tak to je horizont 5 až 8
rokov, v prípade niektorých komunikácií.  Takže tým pádom je to vec,  aby ste pred
tým hlasovaním vedeli,  že keď sa to bude podmieňovať zaradením tých komunikácii,
všetkých, medzi miestne komunikácie,  tak je to vec, ktorú na tomto zastupiteľstve v
tomto volebnom období neviete vyriešiť ani teoreticky. Takže chcem, aby sa vedelo,
že tie komunikácie, je to problém ale jednoducho je to vec, čo nad rámec a tak isto to
uznesenie  pána Dullu  v tomto bode, že do troch mesiacov, to je  vec,  čo nie je  ani
teoreticky možná. Práve z toho dôvodu, že sú komunikácie, ktoré je možné zaradiť, to
je  všetko právne konanie.  A cestný správny orgán, ale  sú komunikácie,  ktoré treba
skolaudovať,  doriešiť  dokumentáciu,  doriešiť  vyhotovenie,  skutočné  vyhotovenie
stavby a doriešiť to majetkovo. Takže tieto veci sú jednoducho oveľa zložitejšie, ako
to možno  vyzerá,  na ten pohľad. Takže to v rámci  nášho oddelenia  robíme  všetko
preto, aby sa to vyriešilo. A je to problém, takže...

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne za toto vysvetlenie.  My skutočne
robíme, čo sa dá. Ale vidíte, že to sa bavíme o... miešame hruškách s jablkami.  Každá
mestská časť  má  svoje  špecifické  problémy  a my  sa  k  nim  snažíme  pristupovať s
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veškerou vážnosťou. A to, čo sa tu dlhé roky neriešilo sa snažíme riešiť. A riešime to.
Len  to  sú  jednotlivé  individuálne  problémy.  My  sa  tu  rozprávame  o  filozofii
parkovania v meste. O koncepčné systémové celomestské opatrenie. A ak my začneme
podmieňovať celomestské koncepčné, systémové, niekoľkoročné opatrenie vyriešením
lokálnych, dlhodobo neriešených častí, nuž podľa mňa to nie je správny postoj. A nie
je to zodpovedný postoj. Nie je to štátnické. Nebudem hovoriť aké to je.  To nech si
každý povie pre seba. Ale nie je to  správne. My, samozrejme, budeme pokračovať v
riešení tých miestnych problémov, ktoré sme si povedali,  identifikovaní  parkoviska,
tak,  ako sme  robili  doteraz,  ale  prosím nepodmieňujme  to. To sú dve  súmeriteľné
veličiny - či chceme podporiť parkovanie v Bratislave, alebo povieme – Bratislava, ty
maj parkovanie , keď ja tu budem mať túto lavičku. To nie je správny postoj. Nie je to
hodný, podľa mňa, poslancov. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Dulla, nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Som prekvapený z vystúpenia  pána Drotována. Nechcem ho
odborne rozoberať. Zásadne nesúhlasím s takou interpretáciu zákona. A si treba teda
zvážiť,  teda,  ak nebudú cesty zaradené  do siete  verejných  komunikácií,  či  existuje
právny titul ich užívania,  keď nie  sú ani  skolaudované,  ani  zaradené.  Nech si to...
práve neviem a to by ma zaujímalo,  z odborného ... pán primátor, ja som vás nechal
dorozprávať. Základ slušnosti. Môžete ma kľudne vyfackať, slovne, ak na to máte, ale
takto nie.  Argumentujme literou, duchom zákona. To, čo tu teraz odznelo o cestách
zhotovených a nezaradených, nebolo podmieňované. Je tam napísaný záväzok, že ak
také existujú  a bude oň požiadané, že od požiadania  začne plynúť.... Dobre? Takže
nikde tam nie  je  podmienka,  že tým podmieňujeme,  že tie,  ktoré uzavreli  do troch
mesiacov zaručene odovzdať a  potom vyslovíme  súhlas.  Ja  by som pekne poprosil
štruktúrovať vnímanie textu tak, ako je napísané.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán Dulla. Pán poslanec Horecký, prosím krátko.

p.  Horecký:  Pán  primátor,  musím  zareagovať,  pretože  nechcem,  aby  došlo  k  fatálnemu
nedorozumeniu. Vy ste zle prečítali, tak to vnímam, ten náš postoj, ako obchod. Ako
niečo za niečo. Ako nesúmeriteľné veličiny.  A hovorím, že ste to na základe tohoto
vyjadrenia  nášho  kolegu tak pochopili.  Ale  ja  vás chcem  - som bol pre chvíľkou
prítomný v našej debate ubezpečiť, že tieto... že tak to nie je mienené. My tiež máme
na mysli filozoficky a principiálny postoj. Váš alebo mesta, alebo vôbec všetkých tak,
aby to bolo v prospech všetkých. My nechceme len ...vám nestáť v ceste k splneniu
úloh...  úlohy,  ktorú ste  si  dali  s  tým,  že  na  to  doplatia  karloveskí  občania.  To  je
principiálna filozofická záležitosť. My potrebujeme garantovať naším susedom, že tu
reálne narastie možnosť zaparkovať. To je všetko.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Myslím si, že sa povedalo všetko, už, čo sa
povedať  malo.  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby  si  splnila  svoju  úlohu  a  predniesla
uznesenia.  Môžeme?  Návrhová  komisia...  koľko  času  potrebujeme?  Takže  prosím
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návrhovú  komisiu,  teda  aby  uzavrela  túto  situáciu,  aby  prečítala  návrh  uznesenia.
Nech sa páči, prosím návrhovú komisiu,  aby prečítala návrh uznesenia. Pokiaľ viem,
tak prvý poslal návrh ... prvý podal návrh uznesenia pán poslanec Dulla. Takže prosím
prečítať návrh pána poslanca Dullu.

Návrhová komisia: Takže návrhová komisia  dostala  návrh pána poslanca  Dullu,  následne
návrh  na  doplnenie  pána  poslanca  Zajaca.  Takže  prečítam uznesenie  návrhu  na...
návrh uznesenia predložený poslancom Vladimírom Dullom: Miestny úrad Bratislava
- Karlova Ves, Návrh na zmenu alebo doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva
k materiálu.  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného
nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  o  dočasnom parkovaní
motorových  vozidiel  na  vymedzených  úsekoch  miestnych  komunikácií  hlavného
mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  výške  úhrady  za  dočasné  parkovanie
motorových vozidiel,  spôsobe úhrady a preukázanie jej zaplatenia. Po 1.) -  návrh na
zmenu uznesenia - po a) nesúhlasí - a slová – „pod podmienkou zapracovanie nižšie
uvedených  požiadaviek“  nahradiť  slovami  „v  predloženom znení  návrhu  hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy“. Po 2.) - návrh na doplnenie uznesenia v časti
b)  požaduje  doplniť  slová  – „v návrhu  VZN hlavného  mesta Slovenskej  republiky
Bratislavy“  a nové body 1 až 4 s týmto znením:  Po 1.) povinnosť hlavného  mesta
Slovenskej republiky Bratislavy odovzdať do správy mestských častí všetky pozemné
komunikácie  funkčnej  triedy  3.  až  4.  a  tiež  účelové  komunikácie  vo  vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v lehote do 6 mesiacov od účinnosti
VZN k parkovacej politike.  Po 2.) povinnosť hlavného  mesta Slovenskej republiky
Bratislavy  odovzdať  do  správy  mestských  častí  všetky  pozemky  vo  vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré tieto vytipujú na účely rozvoja
parkovacích kapacít v lehote do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti o zverenie do
správy tej ktorej mestskej časti. Po 3.) povinnosť hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy zaradiť  do siete verejných  komunikácií  všetky pozemné  komunikácie  vo
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy funkčnej triedy 3. až 4. a
tiež účelové komunikácie, ktoré sú dokončené a keď sa ... ktoré sa používajú roky a to
do troch mesiacov od účinnosti VZN. Po 4.) povinnosť hlavného  mesta Slovenskej
republiky  Bratislavy  poskytovať  súčinnosť  mestským  častiam,  ktoré  sa  rozhodli
zvyšovať  parkovacie  kapacity,  odstrániť  parkovacie  kapacity...  odstrániť
administratívne  prekážky  a  prípadné  vyjadrenia  k  investičnej  činnosti  na  území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k stavebným zámerom s parkovacou
politikou  vydávať  v  skrátenej  lehote  10  pracovných  dní  od  podania  žiadosti.
Poznámka: Body 1. až 6. k návrhu sa označujú ako body 5. až 10. Na konci doplniť
časť c) - Žiada starostku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves uplatniť požiadavku
na zaradenie parkovacích zón ...na zaradení parkovacích zón na území Mestskej časti
Karlova Ves do prílohy... do prílohy číslo 1 k návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, podľa prílohy k tomuto návrhu na doplnenie. Čítam aj tie zóny?
Parkovacie zóny v Karlovej Vsi: - zóna Silvánska, skrátene zóna S, zóna Dlhé Diely 1,
zóna Dlhé Diely 2, zóna Dlhé Diely 3, zóna Karlova Ves 1, zóna Karlova Ves 2, zóna
Karlova Ves 3.
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p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Záver? Koniec?  Ďakujem pekne,  prosím hlasujte  o  tomto
návrhu.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti sa nehlasoval nik, zdržali sa 4 poslanci.

p. Čahojová,  starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu, sú ešte ďalšie návrhy?

Návrhová  komisia:  Návrh  poslanca  Zajaca:  Miestny  úrad  Bratislava,  návrh  na  zmenu
doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva na doplnenie uznesenia časti e) - žiada
starostku  zvolať  mimoriadne  zastupiteľstvo  k  predmetnému  VZN  hlavného  mesta
Slovenskej  republiky  Bratislavy  a  prejednať  formálne  vysporiadanie  sa  s
požiadavkami formulovanými v bode b) tohto uznesenia.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem prosím hlasujte.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 3 poslanci.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem ešte máme nejaké ďalšie  návrhy? V mene vašom i
svojom ešte raz mi dovoľte vyjadriť vďaku pánovi primátorovi, že sa zúčastnil tohoto
stretnutia,  aj jeho kolegom, že mali  s nami trpezlivosť vydržať až do tohoto konca.
Ďakujem veľmi pekne. 

Bod 4A
Návrh poslankyne Poláchovej: Stanovisko mestskej časti k výrubom

p. Čahojová,  starostka MČ: Vážení  kolegovia,  prosím pokoj v  rokovacej sále.  Budeme
pokračovať a pokračujeme bodom 4a, tak ako ste si schválili v programe pozvánky. ...
Prosím  ticho  v  rokovacej  sále.  Rokujeme  o návrhu  pani  poslankyne  Poláchovej  -
Stanovisko mestskej časti k výrubom.  Prosím pani predkladateľku, aby uviedla  svoj
návrh.  Nech  sa  páči,  dohodli  sme  sa,  myslím  si,  že  flexibilne,  že  bod  4a  bude
nasledovať po bode 4. Potom môžeme pokračovať. Takže pani poslankyňa Poláchová
má slovo. 

p. Poláchová: Ďakujem za slovo. Tento bod, sme žiadali na začiatku zaradiť kvôli tomu, že
sme si, mysleli,  že pán primátor tu bude prítomný aj počas tohto bodu. Nie je tu, tak
ale tie naše požiadavky sú stále oprávnené a stále na nich trváme. Ide o to, že - určite
ste si všimli,  v poslednom čase, že sa... že prebiehali výruby práve v našej mestskej
časti a v blízkosti našej  mestskej časti na  Svíbovej ulici  v katastri Devín.  Ide o les,
ktorý  ...  teda  sú  tam lesy  aj  vo  vlastníctve  Štátnych  lesov  aj  vo  vlastných...  aj
...súkromnom vlastníctve. Podarilo sa nám vďaka ... vďaka práci a neúnavnej aktivite
obyvateľov  Kuklovskej  ulice  a Veternicovej,  Hlaváčikovej  ulice,  vďaka  aktivite
poslancov, miestneho úradu a predovšetkým chcem poďakovať pani Bukovenovej za
to, že sa nedala odbiť tým, že tieto lesy nie sú v katastri Mestskej časti Karlova Ves.
Podarilo  sa  nám skontaktovať  s  pani  starostkou Kolkovou,  starostkou Devína,  do
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ktorej... do ktorého katastra teda tieto lesy patria. A podarilo sa teda pozastaviť výrub
asi 200 stromov. Žiaľ 50 stromov už bolo vyrúbaných. Postupom sme teda ... zistili
sme, že majitelia lesa rúbali na základe neplatného povolenia, pretože minuloročné ...
teda doterajší platný lesný plán hospodárskej činnosti už je neplatný a nový ešte nie je
platný. Žiaľ, ale  výrub je  zatiaľ iba pozastavený.  Obávame sa, že bude pokračovať.
Práve preto... práve preto sa obraciam na vás, kolegovia, aby sme prijali uznesenie, v
ktorom  by  sme...  v ktorom  by  sme  vyjadrili  zásadný  nesúhlas  s  plánovanými
holorubmi  a masívnou  ťažbou  v  ...  nielen  v okolí  ...  predovšetkým  teda  v  okolí
Kráľovej hory, Devínskej kobyly a na ostrove Sihoť. Ale nielen iba tu. Ale jedná sa
o ... jedná sa o lesy na území celej Bratislavy.  A zároveň by som  teda, by som rada
vyzvala  aj  mestských  poslancov  za  našu  mestskú  časť,  pani  Čahojovú,  pani
Hanulíkovú, ktorá už tu nie je prítomná a pána Dullu, v aby bojovali za ochranu lesov
na území Bratislavy.  Aby...  aby sme tieto lesy mohli  využívať  hlavne na rekreačnú
funkciu,  keďže nám chýbajú  v mestskej časti... a nahrádza.... v  mestskej časti nám
chýba  mestská  zeleň  a tieto  lesy  nám nahrádzajú  mestskú  zeleň.  To je  asi  všetko.
Neviem, či môžem teraz prečítať rovno už aj to uznesenie...?

p. Čahojová, starostka MČ: Asi ... by bolo vhodné. Nech sa páči prečítať.

p. Poláchová: Prečítam uznesenie a potom ma ešte pán Šíbl ...

p. Čahojová, starostka MČ:  .. Takže keď podľa rokovacieho  poriadku nie je potrebné, stačí
ak  návrhová komisia... keďže ho máte pred sebou.

p. Poláchová : Ďakujem. 

D. Čahojová, starostka : Aj my ďakujeme. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec
Šíbl sa hlási.  Nech sa páči.  Takže pán poslanec Šíbl sa hlási. 

p. Šíbl: Ďakujem.  Ja by som  to len doplnil.  Problematika lesov, samozrejme,  veľmi trápi
obyvateľov Bratislavy aj obyvateľov Karlovej  Vsi.  Tu je  treba len  si uvedomiť,  že
prakticky ani Mestská časť Karlova Ves, ani mesto Bratislava s výnimkou Mestských
lesov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bratislava, nemá prakticky žiadne kompetencie,
pokiaľ ide o ochranu týchto lesov,  respektíve pokiaľ ide o rozhodovanie  o tom, že
akým spôsobom sa v  nich  bude  hospodáriť.  Našťastie  súčasná  legislatíva,  súčasná
prax, je nastavená tak, že orgán štátnej správy Okresný úrad, ktorý rozhoduje o tom v
akej  finálnej  podobe  bude  program  starostlivosti  o  les  schválený,  má  možnosť
akceptovať  pripomienky  akejkoľvek  právnickej  alebo  fyzickej  osoby,  ktorá  sa
domnieva, že jej práva môžu byť týmto dokumentom dotknuté. Čo je pomerne slušne
široká definícia. A my sa snažíme už pomerne dlhý čas presvedčiť pána primátora, aby
hájil  záujmy  Bratislavčanom aj ...  aj v tejto  veci.  Zatiaľ,  žiaľ,  neúspešne.  Súčasná
situácia je taká, že mesto sa oficiálne nevyjadrilo  ani k programu starostlivosti,  jeho
návrhu, o svoje vlastné lesy,  čiže o mestské lesy nieto  ešte o štátne lesy na svojom
území. Pre vašu informáciu - plocha mestských lesov je niečo vyše 3000 ha na území
Bratislavy  a plocha  lesov,  ktoré sú  vo  vlastníctve  štátu a  súčasne  v správe  štátnej
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organizácie Lesy Slovenskej republiky je zhruba rovnaká. Niečo okolo 3060 ha. Čiže
do toho samozrejme  ešte sa... má čo hovoriť aj rezort pôdohospodárstva, pod ktorý
lesné  hospodárstvo  spadá,  aj  Lesy  Slovenskej  republiky  sú  rezortná organizácia  v
rámci  Ministerstva pôdohospodárstva.  Čiže  rozhodnutie  nakoniec  o tom,  že ako sa
bude hospodáriť,  koľko sa bude rúbať a  či tieto  lesy,  štátne,  ostanú naďalej  štátne
alebo sa prevedú do vlastníctva alebo do správy mesta,  alebo odbornej organizácie,
ktorá prichádza do úvahy, je to Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá by
vedela, si myslím, oveľa lepšie spravovať tieto lesy z hľadiska ich rekreačnej funkcie,
ako v súčasnosti Lesy Slovenskej republiky. Tak potom sa nakoniec bude rozhodovať
politicky.  A  preto  si  myslíme  že,  napriek   tomu,  že   nemáme  žiadne  skutočné
kompetencie,  je dobré si spraviť takéto uznesenie,  aby sme dali jednoznačne najavo,
že  aký  je  náš  názor  a  akým  spôsobom v  tejto  veci  zostupujeme  záujmy  našich
občanov.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina má slovo.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja teda v tejto problematike som amatérsky užívateľ lesa
a  skôr  laik,  a viem,  toľko,  že  les  má  viacero  funkcií.  Okrem  hospodárskej  -
zadržiavania vody, atď. atď. je to funkcia rekreačná. A som toho názoru, že lesy, ktoré
sa nachádzajú  v intraviláne  a extraviláne  mesta Bratislava  by mali  mať  dominantnú
funkciu  rekreačnú.  Alebo  možno –výlučne-  túto funkciu.  Či teda existuje  nejaký ...
nejaká možnosť primäť,  neviem ktorý kompetentný orgán, aby tieto ...  bratislavské
lesy , to je jedno, kto je ich majiteľom, získali štatút rekreačných lesov. Od toho by sa
potom  odvíjali,  všetky  ďalšie  ...  všetky  ďalšie  ťažobné  a  hospodárske  plány
využívania tohto lesa. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický s poznámkou. Nech sa páči.

p. Martinický: Ďakujem. Nechcem naťahovať čas. Ja by som chcel podporiť to, čo povedal
kolega  Šíbl.  My  síce  nemáme  právomoc,  ale  naozaj  vidíme,  že  záujmy  väčšiny
občanov mesta sa tu veľmi často nerešpektujú. Nielen v tom. A prinajmenšom môže
byť  užitočné,  pokiaľ  sa zverejní,  publikuje,  s  čo najväčšou silou  aj  takýto názor  a
postoj verejnosti, aby nemohli povedať tí kompetentní – že - my sme nevedeli, veď je
to tak a tak. Takže... stačí zatiaľ toľko.

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

p. Šíbl:  Ja by som len odpovedal kolegovi Rosinovi na otázku. Je to pomerne jednoduché,
vychádza to zo zákona o lesoch. Zákon o lesoch pozná 3 kategórie lesov. Sú to lesy
hospodárske,  lesy  osobitného  určenia  a ochranné  lesy.  Lesy  rekreačné  alebo
s primárnu funkciou rekreácie sú podkategóriou v rámci lesov osobitného určenia. O
rozhodnutie  o tom, do akej kategórie respektíve subkategórie,  sa tie  lesy zaradia,  je
...toto  rozhodnutie  prijaté  v  procese  schvaľovania  programu  starostlivosti  o les.  A
rozhoduje  o tom orgán štátnej správy,  čiže  Okresný úrad.  Žiaľ  došlo  tam nedávno
k zmene  legislatívy,  k zmene  lesného  zákona.  V predchádzajúcom  období  bola
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legislatíva nastavená tak, že Okresný úrad zvážil všetky skutočnosti a mohol vyhlásiť
za  lesy  osobitného  určenia  ,  čo  uznal  za  vhodné.  A  preto  všetky  lesy  v  tom v
uplynulom 10 ročnom období, ktoré sa skončilo minulý rok, na území Bratislavy boli
lesmi  osobitného  určenia,   pokiaľ  to neboli  ochranné  lesy.  Ale  ochranné  lesy  ešte
tvrdšia kategória ochrany, ako lesy osobitného určenia...

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme...

p. Šíbl : ... chcel som odpovedať...

p. Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Vyčerpaný limit.  Nikto iný  sa nehlási  do
diskusie, takže prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia:  Bod číslo  4 : Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
v Bratislave - Karlovej Vsi, tak ako je predložené navrhovateľom .

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Takže  otváram hlasovanie  k  návrhu  pani
poslankyne Poláchovej. Nech sa páči.

Hlasovanie : Za 20 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Uznesenie bolo schválené.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Teraz  vážení  kolegovia  sa  vrátime  k rozrokovanému  ...
k rozrokovanému bodu a to je Návrh na pomenovanie ulíc. Je to bod číslo 17.

Bod 5
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje bod 4.A. Bod číslo 4.A, ktorý sme sa dohodli, že ich
prispôsobíme programu pána primátora. Takže momentálne ich odložíme na neskôr a
pristupujeme  k bodu číslo  5. A tým je Návrh na zriadenie  príspevkovej organizácie
typu verejno-prospešných... verejno-prospešných služieb. Predkladateľom materiálu je
pán prednosta. Odovzdávam mu úvodné slovo. Nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. V minulosti si... v minulosti boli väčšinou
činnosti -  ako zimná  údržba,  kosenie  a ďalšie  činnosti riešená dodávateľsky.  A na
úrade  existoval  len...  len  nejaký  útvar  hospodárskej  správy.  Medzičasom,  keďže
mestská časť začala väčšinu týchto veci vykonávať vo vlastnej réžii, tzn. začala robiť
zimnú, letnú údržbu a snaží sa vykonávať aj ďalšie činnosti, tak sa nám toto oddelenie
rozrastá. V súčasnosti je to vlastne jedno z najväčších oddelení.  Ak sa nemýlim,  tak
momentálne je tam 16 alebo 17 zamestnancov. A aj z tohto dôvodu, aby bolo nejakým
spôsobom lepšie evidované, ako toto funguje, navrhujeme teda zriadiť podnik verejno-
prospešných  služieb,  kde by sa  vlastne  celé  toto oddelenie  oddelilo  a  bolo  by ako
Podnik  verejno-prospešných  služieb,  príspevková  organizácia.  Ako  všetko,  má  to
svoje výhody a nevýhody. Hovorím a myslím si, aj z hľadiska toho, keď si pozrieme
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iné mestské časti, ktoré vykonávajú vo vlastnej réžii a majú väčšie množstvo činnosti
riešené – Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, ktoré majú zriadené vlastné VPS-ky. Má to
nejaký význam. A pravdepodobne tie pozitíva prevyšujú nad tými negatívami. Tak aj z
tohto dôvodu my predkladáme...  teda predkladáme návrh na zriadenie  príspevkovej
organizácie typu verejnoprospešných služieb. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  Nech sa páči,  pán
poslanec Rosina s riadnym príspevkom.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa pani starostka vám, aj všetkým kolegom
vopred ospravedlňujem, že idem porušiť rokovací poriadok - a idem to urobiť preto, že
diskutujem nie k tomuto bodu, ale ešte k tomu predošlému. Pretože mám taký silný
dojem,  že  v  rokovacom  poriadku  sa  hovorí,  že  jeden  poslanec  môže  mať  jednu
faktickú  poznámku  k  vystúpeniu  jedného  rečníka,  keďže  som mal  jednu  faktickú
poznámku k vystúpeniu  pána Dullu  a  potom som chcel  mať  faktickú  poznámku  k
vystúpeniu pána Horeckého. Táto mi mala byť umožnená - som toho názoru, a myslím
si, že je to v súlade s rokovacím poriadkom. Ďakujem pekne za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Rosina,  bola to faktická poznámka na faktickú
poznámku - potom pána poslanca,  predrečníka, pána poslanca Horeckého, ktorý mal
tiež  faktickú.  Ale  budeme  si  dávať  veľký  pozor,  všetci,  na  to  aby  sme  rokovací
poriadok dodržiavali. Nasleduje pán poslanec Lenč s riadnou... s riadnym príspevkom.
Nech sa páči.

p.  Lenč:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  chcem  k tomu...  k  tomu  návrhu  ../  mi...  vypadáva  mi
mikrofón...  neviem z akého dôvodu/  Ja  to vítam a chcel  by  som takú informáciu,
možno aj hneď teraz, ak sa to dá, že v akom pomere sú momentálne tie... tie práce,
ktoré  sme  zabezpečovali  prostredníctvom  hospodárskej  správy,  tým,  ktoré  máme
externe, aké sú s tým plány do budúcnosti? A možno by bolo dobré, po nejakom čase,
keď  táto  príspevková  organizácia  bude  fungovať,  spraviť  taký  nejaký  rozbor  a
vyčíslenie,  aký to malo  prínos pre mestskú časť,  že sme  prešli  na ten na tento typ
...proste starania sa o tieto o tieto veci. Dobre, ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Bude odpovedané. Ešte pán poslanec Dulla má slovo. Nech sa
páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Keďže ideme meniť vlastne organizačnú štruktúru MÚ, kde čas
zamestnancov  prejde  do  nového,  tak  by  som  predpokladal,  že  súčasťou  návrhu
uznesenia budú aj otázky prechodu práva povinnosti medzi zamestnávateľmi,  ako to
býva zvykom. A samozrejme, keďže zriaďujeme našu príspevkovú organizáciu, tak sa
to určite dotkne aj rozpočtu. Takže nejdem dávať návrh na zmenu uznesenia, či jeho
doplnenie a hrať na nejaké literárne cvičenia,  ale predpokladám, že na nasledujúcom
plánovanom zasadnutí zastupiteľstva bude do programu zaradené aj návrh na zmenu
rozpočtu,  aby sme  teda vedeli,  čo - s  akým príspevkom pôjde táto organizácia  do
druhého  polroku,  návrh  jej  rozpočtu.  To  vyplýva  zo  zákona  o  rozpočtových
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pravidlách. A dúfam teda, že sa dozvieme  aj o spôsobe prechodu práv a povinnosti
voči zamestnancom, delimitácii majetku a všetky ostatné súvislosti. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta má riadny príspevok.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Čo sa týka – samozrejme, dopadov
na rozpočet, tak pripravujeme na júnové zastupiteľstvo návrh na zmenu rozpočtu. Z
hľadiska chronológie krokov je  predložená teraz zriaďovacia listina,  aby bola jasná
vôľa,  či  zastupiteľstvo  si  želá  schváliť  takýto...  zriadenie  takejto  príspevkovej
organizácie.  A v prípade,  že áno, tak následne  bude spracovaná,  predložená riadna
zmena rozpočtu, tak, aby sme od 1. 7. boli schopní fungovať v tom novom režime,
nielen po tej organizačnej ale aj po rozpočtovej stránke. V zásade, čo sa týka prechodu
práva povinnosti, či už z pracovnoprávnych vzťahov, tak tá predstava je taká, že viac-
menej  to  ide  k  presunu  všetkých  tých  pracovníkov,  ktorí  dnes  vykonávajú  tieto
činnosti  so  zamestnaneckého  pomeru  k  miestnemu  úradu,  pod  novú  príspevkovú
organizáciu.  Ale  v zásade,  ako, sa  nezmení  nič  na tom faktickom výkone  činnosti
verejnoprospešných  služieb.  Otázka  prechodu  majetku,  to je  otázka,  ktorú by sme
potom si  ešte  rozdiskutovali  v  odborných  komisiách,  lebo  na  to  je  samozrejme
niekoľko  pohľadov.  A môžeme zvážiť  ten model,  ktorý bude pre mestskú časť čo
najvýhodnejší. Ešte by som si dovolil, keď mám slovo, ako ste dostali - v zriaďovacej
listine  návrh v čl. 4 je  ustanovenie  o dozornom orgáne. To bola požiadavka, ktorá
vyplynula  z  rokovania  finančnej  komisie,  aby  bola  zabezpečená  kontrola  takejto
príspevkovej organizácie z pozície miestneho zastupiteľstva, tak sa navrhlo vytvorenie
dozorného  orgánu,  ktorý bude vlastne  kontrolovať  hospodárenie  organizácie.  A po
dohode v rámci diskusie v poslaneckom klube by som si dovolil  predložiť návrh na
doplnenie  zriaďovacej  listiny  v tomto čl. 4,  kde sa tá 1.  veta  „za  účelom kontroly
hospodárenia  organizácie  sa  zriaďuje  dozorný orgán,  ktorého  členmi  sú“  a  -  bude
nasledovať  „traja  poslanci,  ktorých  volí  a  odvoláva  miestne  zastupiteľstvo  s
prihliadnutím na zastúpenie poslaneckých klubov. Funkčné obdobie členov dozorného
orgánu  je  štvorročné“.  A  potom  by  pokračovala  tá  veta,  ktorá  je  v materiáli  –
„členovia  dozorného  orgánu  sú  oprávnení  nahliadať  do  všetkých  dokladov
a záznamov, týkajúcich sa činností organizácie“. Domnievame sa, že je... je rozumné,
keď boli konkrétne zvolení traja poslanci, ktorí sa budú systematicky venovať oblasti
kontroly hospodárenia príspevkovej  organizácie.  No a ak by si predkladateľ osvojil
toto  doplnenie  zriaďovacej  listiny,  ešte  by  som  predložil  aj  návrh  na  doplnenie
uznesenia o bod d), v ktorom miestne zastupiteľstvo žiada prednostu predložiť návrh
na  voľbu členov dozorného  orgánu  na  riadnom rokovaní  miestneho  zastupiteľstva.
Termín: 28. 6. 2016. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Pán  poslanec  Dulla  s  faktickou
poznámkou. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Z predneseného návrhu na doplnenie čl. 4 vyplýva, že zánikom
mandátu poslanca by malo zanikať aj členstvo v dozornom orgáne. Tak sa teda pýtam,
či by to tam malo byť, alebo to tam nemusí byť uvedené? Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Na otázky zodpovie - hlavne pána poslanca
Lenča, ktorý teda prvý položil otázky - pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Čiže v minulosti sa riešilo  dodávateľsky:  zimná
údržba, kosenie, vypratávanie - teda koše a riešili sa orezy stromov, kríkov, prakticky
aj  čistenie  vpuste,  opravy  ciest  chodníkov  -  čiže  výtlky  a  ďalšie  činnosti,  ktoré
nejakým  spôsobom  prišli.  A  to  bola  tá...  akože  toto,  čo  sa  riešilo  pravidelne.
Momentálne teraz zimnú údržbu sme riešili v nejakom hybridnom móde, kde sme išli
čiastočne  my,  čiastočne ešte  s dodávateľom.  Letnú údržbu,  kosenie,  už riešime  vo
vlastnej  réžii.  Momentálne  chceme  riešiť  aj  koše.  Ale  s  tým  sú  spojené  nejaké
priestorové problémy, ako je areál,  ktorý momentálne ešte nejakým spôsobom nie je
konečný,  kde by sme  toto vedeli  vyriešiť.  Čo sa týka... čo sa týka orezov, tie  sme
začali už minulý rok riešiť vo vlastnej réžii. Čiže od minulého roka aj orezy začali byť
už riešené mimo dodávateľsky, s výnimkou takých, ktoré sú, že – vysoké, buď plošina
alebo alebo stromolezeckým systémom - Lebo nie bohužiaľ všetky orezy vieme robiť
my.  A neoplatí sa nám držať špecialistu na... na takýto typ tých zložitejších orezov.
Čiže tie jednoduché orezy a také tie z malej plošiny a zo zeme, tie riešime sami, ale tie
zložitejšie  riešime  dodávateľsky  aj  teraz.  A  aj  predpokladáme,  že  budeme
v budúcnosti.  Lebo  momentálne  na  to  naozaj  nie  je  kapacita.  Čo  sa  týka  výtlkov,
cestné  výtlky  riešime  dodávateľsky.  Ale  zakúpil  sa  stroj  na  opravu  výtlkov  na
chodníky.  V niektorých veciach,  ako, vyzerá,  že to funguje.  Občas sa samozrejme
vyskytnú, aj také problematickejšie časti. Takže uvidíme ako - ale, tak tam je to zatiaľ
otázka,  akú  budeme  mať  skúsenosť  s tým...  s  tými  výsledkami,  ktoré sú.  Proste...
snažíme sa... je to... je to, vlastne - pridali sme nejakým spôsobom upratovanie,  lebo
teda - to upratovanie  nebolo  úplne  riešené,  nejak  konkrétne zazmluvnené,  bolo  to,
akože ad hoc. My sme  spravili  to, že vzhľadom k tomu, že tá technika,  ktorá bola
zakúpená  na  zimnú  aj  letnú  údržbu,  je  schopná  čistiť  ...  sú  tam vlastne  také  tie
kartáčové stroje. Plus je to čiastočne riešené aj podporou cez.. s organizáciou TEPOL,
kde sme časť prostriedkov vyčlenili  tým spôsobom, aby sme nejakým spôsobom sa
snažili dostať do toho procesu ľudí bez domova, alebo veľmi nízko príjmové. Zhodou
okolností, aj povedzme takú tú najbežnejšiu  činnosť - ona je naozaj nie vysoko na ...
ako  na  hranici  minimálnej  mzdy,  čiže  tam naozaj  aj  z  tohto prostredia,  čiže  ľudí
dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia bez domova sú najčastejšie tá oblasť ľudí, ktorí sú
ochotní dlhodobo takúto prácu vykonávať.  Pre tých ostatných je to buď naozaj buď
veľmi krátkodobé, alebo len čiste špekulatívne. Čiže aj toto je nejakým spôsobom, že
riešime aj ten sociálny aspekt. Ale na druhej strane je tam aj najväčší potenciál tých
ľudí, ktorí... ktorí to jednoducho , naozaj, by aj poctivo a dlhodobejšie  vykonávali.  A
ak som niečo zabudol – vyhodnotenie - myslím, že aj bude to v najbližšej...v  novinách
bola  tam tlačová  správa,  že čo  sa týka  zimnej  údržby,  tak priemerná  cena  zimnej
údržby za posledné 4 roky bola 172 ...alebo 176 000. Najlacnejšia  bola niekde 124,
najdrahšia  nejakých  225 000.  Nám sa  podarilo,  pričom sme  zarátali  úplne  všetky
mzdové  náklady  na  celých  5  mesiacov,  ktoré  sme  mali  naviac,  dosiahnuť  zimnú
údržbu na 62 0000. Čo je  podstatné zníženie nákladov. A s tým, že vlastne tým, že
bola relatívne dobrá zima,  pre nás,  lebo nesnežilo  tak moc, tak tí ľudia počas tých
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štyroch  mesiacov väčšinu upratovali,  namiesto toho - keď sme mali dodávateľa, tak
bola  pohotovosť - a moc sa  to  nevyužívalo.  Vlastne  tým sa začali  aj robiť  nejaké
ďalšie činnosti. Tak čo týka toho vyhodnotenia, tak samozrejme, ono skôr ide o to, že
či to bude výhodnejšie.  - No mzdy - akože mzdové náklady a ostatné veci sú podľa
mňa rovnaké. Len už z toho začína byť väčšia organizačná zložka. A možno ono sa..
tak... je tam ...alebo bývala aj taká tendencia, že proste dajú sa schovávať náklady, že
proste, čo sa robí, čo sa nerobí. A myslím si, že týmto... týmto touto VPS-kou s týmto..
týmto vyčistením sa to od bude vedieť lepšie vyčistiť. Ale na druhej strane, skúsenosť,
ktorá momentálne je,  je - že pokiaľ máme dobré vybraných ľudí, tak už samozrejme ,
vždy to bude v tej vlastnej réžii lacnejšie  ako dodávateľsky. Len treba si na to dávať
pozor – pri tom dodávateľovi, alebo pri tej vlastnej réžii – proste, treba dávať pozor na
to,  že naozaj  -kontrola...  Kontrola je  tam najdôležitejšia.  Tzn. aby to aj tí  interní
zamestnanci  neflákali,  alebo  nerobili  nejaké  iné  činnosti.  Čiže  pokiaľ  budú  dobre
vybratí,  alebo  budú dobre kontrolovaní,  vždycky  to vyjde  lepšie.  Lebo  vždy bude
nejaká  extra  réžia,  ktorú má  dodávateľ,  vždy  bude  nejaký  zisk,  s  ktorým to bude
chcieť robiť, vždy bude s nejakou rezervou, s ktorou bude operovať. A toto sú presne
tie prostriedky, ktoré môžu ostať v rozpočte mestskej časti a využívať sa ináč. Resp. aj
tie  voľné  kapacity  ľudí  a  techniky  sa  môžu  využívať  aj  na  veci,  ktoré by  sme  si
dodávateľsky nemohli dovoliť,  lebo by nás vyšli zbytočne draho. Čiže zhruba tak. A
ešte teda, samozrejme,  ten návrh si autoremedúrou osvojím.  A nemám s tým žiadny
problém. Jediné, čo tam asi.. to to vlastne, aby bolo dohodnuté, že akým spôsobom to
budete  riešiť.  Ale  nemám  problém.  Samozrejme.  Určite,  tak  jak  som povedal,  je
dôležité, aby tam bol nejaký ... nejaký dozorný orgán a mohol to kontrolovať. Je to je
to naozaj najväčší problém - aj s ktorým sme sa na úrade stretli - je to, že pokiaľ tam
nie  je  kontrola,  ono  to  není  niekedy  ani  že  s úmyslom,  ale  to  skôr  niekedy  z
ľahostajnosti alebo z takej... nezáujmu vznikajú veľké ... alebo pochybnosti vznikajú...
vznikajú neefektívne vynakladania finančných prostriedkov.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou.
Nech sa páči.

p. Zajac: Ja by som sa chcel venovať len tejto časti odpovedí. A možnože je to reakcia hlavne
reakcia na pána Horeckého, že ja si ani nemyslím, úplne, že je nevyhnutné, aby to bolo
efektívne.  Lebo  to,  prečo  sme  siahli  k  tomuto  riešeniu  bola  taká  naša  veľmi  zlá
skúsenosť  s  dodávateľmi  z  minulého  štvorročného  ...  a  teda  –  to  tam -  sme  boli
obdobia. A ide išla nám hlavne o kvalitu. Že keď teda si to robíme, ako keby sami, ale
potvrdzuje to všetko, to čo povedal pán prednosta, že musí tam byť tá kontrola. To je
jasné, ale... ale my sme nechceli úplne, že ušetriť- lebo ja si zase myslím, že... že ona
tá starostlivosť, zeleň, je viditeľná a hlavne citeľná občanmi. Občania ju... chcú mať
okolo seba pekne. A ja  by som tam nejako nasilu  nechcel šetriť.  Čiže veci,  ktoré sa
musia robiť aj niečo musia stáť. A len to som chcel povedať, aby sme nehľadali len
finančné ušetrenie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta má slovo.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno. Tiež by som chcel zdôrazniť, že my vlastne už
dnes vidíme pozitívny rozpočtový efekt toho, že prechádzame na interný výkon týchto
činností verejnoprospešných. Vy, ktorí pozorne sledujete naše výsledky hospodárenia,
tak vidíte,  že my už postupne  - už aj v 2.  polroku minulého  roku, kedy sa  začali
realizovať,  vlastne  prišla  zimná  údržba,  tak tie  pozitívne  efekty už  boli  zjavné.  A
vidíme ich aj tento rok. Ale tak isto by som chcel zdôrazniť ten aspekt, ktorý povedal
kolega  Zajac,  že  nám by  primárne  ani  nemalo  ísť  o  nejaké  zníženie  výdavkov na
údržbu  verejných  priestranstiev  -  ako  o  výrazné  ...výrazne  navýšenie  objemu
vykonaných prác. Lebo si myslím,  že deficit  v oblasti čistoty správy verejnej zelene
a pod, tu je... obyvatelia oprávnene sa dožadujú zlepšenia činnosti. Tzn. nešiel by som
tézou - znižujeme tam rozpočet a síce budeme to robiť efektívnejšie,  lebo neplatíme
externé spoločnosti. Tzn. že my za menej peňazí urobíme rovnaký objem práce. Ale
naopak,  že  proste  pokúsiť  sa  zachovať  objem  financií,  ktorý  dávame  a výrazne,
výrazne väčšiu mieru výkonu, ktorí obyvatelia  na tých uliciach Karlovej Vsi uvidia.
To je ďalší aspekt. Čo sa týka tej dozornej... dozorného orgánu, tam sme s kolegom
Dullom našli riešenie. Ak by sme zmenili formuláciu, že by členmi dozorného orgánu
boli traja členovia, ktorých volí a odvoláva MiZ, teda nepodmieňovali by sme to, že
ide  o poslancov - môžeme  sa,  samozrejme,  dohodnúť,  že to budú v prvom období
poslanci,  v budúcnosti to tak nemusí byť. Tým pádom sa vysporiadame so situáciou,
že zánikom poslaneckého mandátu nezanikne členstvo v dozornej rade, aby prípadné
- ďalšie zastupiteľstvo môže odvolať a zvoliť si nových. Ale aby VPS-ka nebola v tom
období  dvoch...  striedania  dvoch  -  by  som  povedal,  zastupiteľstiev,  bez  výkonu
kontroly  prostredníctvom  dozornej  rady.  Takže  toto  by  som  odovzdal  pánovi
prednostovi,  keďže prejavil  vôľu si to osvojiť,  aby sme to takýmto spôsobom mohli
schváliť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.  A na  záver  by som si  dovolila  ešte
doplniť,  že je to pomerne nový projekt v našich podmienkach. Zbierame skúsenosti.
Nie  je  to  ľahké.  Zima  nám  našťastie  priala.  Ale  pre  istotu  teda  sme  zvolili  ten
kombinovaný model, ktorý našťastie sme nepotrebovali využívať na 100 %. A myslím
si, že už v tomto roku sa prejavilo, že tí naši zamestnanci nerobili... neplatila sa zimná
pohotovosť a pro-forma, ako keby sa robila nejaká údržba, keď neboli snehové zrážky,
ale  naozaj  poctivo,  počas  celého  obdobia  sa  upratovalo,  zametalo,  kartáčovalo.  Ja
verím,  že  keď  takýmto  tempom  budú  pracovať,  aj  keď  teraz  teda  prekonávame
pomerne zaťažujúce obdobie, lebo je veľmi teplo, vlhko a tráva veľmi rýchlo rastie,
takže to upratovanie sa v Karlovej Vsi musí prejaviť,  lebo tá intenzita  sa podstatne
zvýšila. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusné príspevky. Uzatváram diskusiu, keďže
nikto  iný  nie  je  prihlásený  a  prosím  návrhovú  komisiu  o  prednesenie  návrhu
uznesenia.

návrhová  komisia:  K  bodu  číslo  5  -  Návrh  na  zriadenie  Príspevkovej  organizácie
verejnoprospešných  služieb  -  tak ako to predkladá  navrhovateľ,  pritom...  pričom v
bode  b)  ide  -  doplnenie  zriaďovacej  listiny,  dozorný  orgán  -  1.  veta  sa  dopĺňa
nasledovne  :  „traja  členovia,  ktorých  volí  a  odvoláva  miestne  zastupiteľstvo  s
prihliadnutím na zastúpenie poslaneckých klubov. Funkčné obdobie členov dozorného
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orgánu je štvorročné. A dopĺňa sa ešte bod d) do uznesenia - žiada predložiť návrh na
voľbu členov dozorného orgánu na rokovanie miestneho na riadnom zasadnutí ... na
riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 28. 6. 2016.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem.  Myslím,  že  to  vaše  doplnenie  si  pán  prednosta
autoremedúrou  osvojil.  Takže  je  súčasťou  návrhu.  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím
hlasujte.

Hlasovanie:  Za 22 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Veľmi  pekne
ďakujeme za podporu.

Bod 6
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pristúpiť k nasledovnému bodu. A tým je návrh na
zmenu  zriaďovacej  listiny  Karloveského  športového  klubu.  Predkladateľom je  pán
prednosta. Patrí mu úvodné slovo.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Z  hľadiska  činnosti  Karloveského  športového
klubu život priniesol nejaké požiadavky ohľadom zmien - a rozširuje sa tam predmet
činnosti.  Mení sa zriaďovacia listina a rušia  sa... ruší sa organizačný poriadok. Čiže
tento materiál  bol prerokovaný komisiami.  A myslím,  že všetky veci  by mali  byť
zapracované.  V prípade,  že by ste  mali  nejaké  otázky,  tak vám na  ne ...  bude  sa
pokúsiť zodpovedať asi pán Kadnár, vzhľadom k tomu, že bol vlastne.. a nie  - pán
Tarbaj, pardón.. ospravedlňujem sa. Pardón.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  Keďže sa nikto do
diskusie nehlási, prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia.

návrhová  komisia: K  bodu  číslo  6  -  Návrh  na  zmenu  zriaďovacej  listiny  Karloveského
športového klubu. Návrh je tak – ako... uznesenie tak sa navrhuje,  ako ho predkladá
návrhová časť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  21  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Návrh  bol
schválený. Ďakujem pekne.
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Bod 7
Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  bodu  číslo  7.  A  tým  je  Návrh  na
uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12. Predkladateľom tohto
materiálu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Na  základe  žiadosti  Karloveského  športového
klubu, ktorý pôsobí v objekte na Janotovej ulici a platí v jednej mesačnej... v jednej
ročnej  splátke  náklady  s  tým spojené,  tak žiada  o to,  aby  sme  im  to  rozložili  na
mesačné  splátky.  Čiže  11 mesačných,  pričom 12-ta   bude  slúžiť  ako  vyúčtovacia.
Materiál predkladáme v takom znení. Myslím si, že by s tým nemal byť problém, aj z
hľadiska fungovania. Skôr teda naozaj pri KŠK, z hľadiska ich cash flow, by to bolo
výhodnejšie,  že si to môžu rozplánovať do mesačných platieb. Lebo nemajú taký ten
jeden nárazový skok, ktorý platia raz ročne. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Keďže do diskusie sa
nikto neprihlásil, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

návrhová komisia: Uznesenie k bodu 7 - Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve
na objekt Janotova 12. Uznesenie - ako bolo predložené.

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

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Ďakujem veľmi pekne.
Uznesenie bolo schválené.

Bod 8
Návrh na vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na uzatvorenie  zmluvy  na prenájom

nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz pristúpime k bodu číslo 8 a tým je Návrh na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov
na Janotovej ulici číslo 12 v Bratislave. Prekladateľom tohto materiálu je opätovne pán
prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo. Čiže jedná sa o avizovanú zmenu, kde
pôvodne boli  podklady pripravené  tak,  že by bola  obchodná verejná  súťaž na celý
objekt Janotovej. Po dohode je to vlastne upravené tak, že sa obchodná verejná súťaž
vyhlasuje  len na časť tohto objektu.  Jedná sa  o konkrétne zvolené  priestory,  ktoré
momentálne  ne...  neslúžia  úplne  za  hlavným  týmto  účelom,  ktorý  KŠK  funguje.
Samozrejme, každý... každé z tých riešení má svoje výhody , nevýhody. Je to proste na
zvážení. Predchádzajúci by mal výhodu jedného subjektu, ktorý by to spravoval, tak to
bude trošku komplikovanejšie  -  či už rozúčtovavanie.  A na 2. strane ale  bude tým
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jasne  deklarované, že tie činnosti,  alebo tie priestory, o ktoré... ktoré sú v súťaži,  sú
kvázi tie, ktoré... ktoré by sa mali zabezpečovať externe, ak aby sa KŠK viac mohlo
sústrediť na vlastne zabezpečovanie v tých zvyšných priestoroch, alebo aby tie zvyšné
priestory boli využívané za účelom, na ktorej KŠK funguje a na ktoré tieto priestory sú
prenajaté alebo teda zverené. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram  diskusiu.  Nech  sa  páči.
Očakávala  som búrlivú  diskusiu k tomuto bodu. Ale  nejako sa nikto nehlási.  Takže
poslanci prediskutovali, premysleli,  nemajú pripomienky. Keďže sa nikto nehlási,  tak
diskusiu uzatváram. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči.

návrhová  komisia:  K bodu číslo  8  -  Návrh na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na
uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave -
tak ako je v predloženom návrhu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie: Ďakujem. Za 15 prítomných poslancov, proti 2, zdržali sa 3 poslanci. Návrh bol
schválený.

Bod 9
Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.

p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme pristúpiť k bodu číslo 9. A tým je návrh na zrušenie
Fondu statickej dopravy.  Predkladateľ materiálu  je  pán prednosta. Odovzdávam mu
mikrofón a úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Riešili  sme tuná v ostatnom zastupiteľstve protest
prokurátora, ktorý sa zapodieval asi známou medializovanou témou a to bolo to, že pri
výstavbe obytných bytov alebo pri výstavbe bytov niekedy developer nespĺňal počet
parkovacích  miest  a  nahrádzal  to  finančným  plnením  do  fondu  statickej  dopravy,
ktorým sa  potom budovali  ďalšie  parkovacie  miesta.  Bolo  to  napadnuté.  My sme
akceptovali  protest  prokurátora s  tým,  že  ale  tento  fond  sa  v  tejto  mestskej  časti
dlhodobejšie nevyužíval. Takže aj z tohto dôvodu, aj z dôvodu protestu prokurátora, aj
z dôvodu de facto nefunkčnosti, alebo nevyužívania nevyužívania tohto fondu, je tam
návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy. Toľko z mojej strany. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto
sa nehlási do diskusie. Diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh uznesenia.

návrhová komisia: K bodu číslo  9 - Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy:  Miestne
zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,  po  a)  ruší  Fond  statickej
dopravy  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,  ktorý bol  zriadeným  uznesením
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Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves 174/2004 zo dňa
14. 12. 2004. Po b) odvoláva členov rady Fondu statickej dopravy. A po c) schvaľuje
prevod  prevod  zostatku  finančných  prostriedkov  Fondu  statickej  dopravy  do
rezervného fondu.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za  20  prítomných  poslancov,  proti  1  poslanec,  zdržal  ...nezdržal  sa  nik.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 10
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  bodu  číslo  10  a  tým je  prerokovanie
Podmienok  obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom  kuchyne  v  Základnej  škole
Karloveská  61.  Predkladateľ  materiálu  je  pán prednosta.  Odovzdávam mu  úvodné
slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Vzhľadom k tomu, že k 31. 7.  končí prenájom
kuchyne  aktuálnym  prevádzkovateľom,  vyhlasujeme  obchodnú  verejnú  súťaž  na
prenájom týchto priestorov z dôvodu zabezpečenia  stravy pre žiakov 1. a 2. stupňa,
pedagogických pracovníkov a dôchodcov, ktorí sa vlastne v tomto objekte stravovali.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú spracované s prihliadnutím na žiadosť pani
riaditeľky, ktorá dávala teda nejaký... nejaké svoje predstavy. To, čo by som k tomu
povedal je, že teda najväčšie výtlky tam boli - alebo opakovane v minulosti boli nejaké
výtlky na... na kvalitu stravy. Ono je veľmi ťažko vyhlásiť súťaž, že ohodnotiť stravu,
pretože  asi  10  ľudí  bude  mať  10  rôznych  názorov.  Čiže  snažili  sme  sa  nejakým
spôsobom zapracovať a pripraviť ten materiál.  Tak len naozaj sa ... to neni to nejaká
explicitne  merateľná  vec,  že  by  sme  vedeli  povedať,  aby  tam  bola  spokojnosť.
Samozrejme  cieľom je  dosiahnuť  spokojnosť.  Aby,  či  už žiaci,  alebo  pedagogickí
pracovníci boli spokojní s kvalitou stravy. Ale hovorím, naozaj na takýto druh - je to
taká alchýmia,  kde naozaj snažiť sa môžeme, ale uvidíme,  jak to dopadne. Môžeme
mať  šťastie,  môže...  môžu  sa  niektoré  výhrady,  ktoré  boli  aj  k  súčasnému
prevádzkovaniu, opakovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu.  Nech sa páči,  pán
poslanec Buzáš, nech sa páči.

p. Buzáš:  Ďakujem veľmi pekne za slovo pani starostka. Ja by som sa chcel venovať tým
podmienkam obchodnej súťaže po dlhšej diskusii a príprave naštudovanie materiálu.
Hlavne  pánom Sedlákom sme  aj  spolu  s  pánom prednostom skúsili  vyprecizovať
trošku tie podmienky a ja  by som chcel poprosiť predkladateľa, či by teda, keď ich
prečítam, bol ochotný si ich osvojiť a v autoremedúre upraviť. Potom ten materiál, aby
som to nemusel  dávať ako pozmeňujúci  návrh,  tie  zmeny  sa týkajú  v  bode 10 tej
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obchodnej verejnej  súťaže,  pre tú kuchyňu  školskú v bode 4,  kde sa jedná  o dobu
nájmu, by sme navrhovali na dobu určitú na 4 roky, od 1. 8. toho roku do 30. 7. 2020.
V bode číslo  6 sme chceli stanoviť najnižšiu  ponuku nájomného bez energií za 7 eur
na rok a meter  štvorcový.  V bode 7 by sme  chceli  doplniť,  že je  to zabezpečenie
stravovania žiakov, zamestnancov školy,  aby sme nevylúčili  možnosť prihlásiť sa na
stravu dôchodcov. Takže doplniť  aj dôchodcov. V bode 9 je  zmena názvu bodu na
podmienky prevádzkovania,  ktoré sú považované za povinné podmienky a to je teda
podmienka zabezpečenie stravovania, príprava jedla varom, čiže, čiže varenie neviem,
či je  ten termín správny,  hlavne  sa teda jedná  o to, aby neprišlo  k nedorozumeniu.
Nebude  tá  strava  pripravovaná,  dovážaná,  bude  pripravovaná  tam v kuchyni,  pre
približne 350 stravníkov a to sú teda žiaci 1. stupňa, žiaci 2. stupňa zamestnanci školy
a dôchodcovia.  Tiež  by  bolo  vhodné  vypustiť  poslednú  podmienku  referencie  o
existujúcich prevádzkach uchádzača a to z toho dôvodu, že by sme diskriminovali tých
uchádzačov,  ktorí doteraz  žiadnu  prevádzku  nemajú.  V bode číslo  10  navrhujeme
zmenu  názvu  na  ostatné,  zvýhodňujúce  kritéria,  do  zátvorky  nepovinné.  To  nové
znenie  je  preferencia  slovenských  výrobkov a  referencie  o  predchádzajúcich  alebo
existujúcich prevádzkach uchádzača. V bode 13, pre výšku ponúkaného nájomného,
navrhujeme  váhu  kritéria  20 % udržateľnosť kvality  a  pestrosti stravy.  Počas  celej
doby nájmu je váha kritéria 80 %, v prípade zhody v hodnote kritéria bude rozhodovať
skorší dátum podania.  V bode 15 navrhujeme  vypustiť,  citujem: „...prípadne zmeniť
podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže.“  Tam si  mestská  časť  vyhradzovala  právo
kedykoľvek zrušiť obchodnú verejnú súťaž alebo prípadne zmeniť podmienky tak, že
tie  tú zmenu podmienok odtiaľ vypúšťame.  Ďakujem veľmi pekne.  Ešte sa spýtam
pána prednostu, či je potrebné, aby som mu ten materiál dal v písomnej podobe, alebo
len ho dal návrhovej komisii. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec  Dulla  s riadnou,  s  riadnym
príspevkom. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo, ja by som tiež niečo k podmienkam súťaže. Podmienku výhody
skoršieho podania považujem za neprípustnú, lebo keď prídu naraz dvaja v ten istý
deň, tak v tej podateľni jeden je pri okienku o pár sekúnd skorej a ak to budeme takto
značiť,  tak bude  mať  výhodu  len  preto, že mu  niekto  zo slušnosti dal  vo  dverách
prednosť a už by to malo takéto dôsledky. Okrem toho si myslím,  že platí všeobecná
zásada a používa sa dokonca pri ďaleko vážnejších veciach, ako je voľba kontrolóra.
Naposledy sme  to zažili  v Mestskej časti Rači,  kde sa využil  los, čo je  najčestnejší
výber  medzi  rovnými.  Každý má  rovnakú šancu,  to je  moja  pripomienka  a pokiaľ
chceme vylúčiť dovoz, o čom hovoril pán poslanec Buzáš, a aj ostatní v minulosti v
rámci  zasadnutí  komisií,  tak do tej  zátvorky príprava  jedlo  varom treba  vložiť  na
mieste,  aby  to  bolo  jasné.  Lebo  on  splnení,  ten  úspešný  uchádzač  splní,  uvarí,
kdekoľvek  inde  varom,  teda  pripraví  varom  a privezie,  hej.  Vôbec  nič  z  toho
zariadenia, čo tam je, nezveľadí, neminie na to nič, využije zariadenia kdekoľvek inde,
či už Bratislavy,  či dokonca mimo  Bratislavy.  Ak by si trúfal na takú ekonómiu  a
vlastne  nezveľadí  nám  nič,  ja  predpokladám,  že  cieľom  toho  je,  aby  aj  to
technologické  zariadenie  sa modernizovalo,  lebo  bez  toho  sa  asi  nejaká  tá  úroveň
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kvality stravovania zabezpečiť nedá. Čo sa týka doby či 4 alebo 5 rokov, je to tak isto
nahodenie si mincou. Lebo, ak netvrdí, ak nežiadame preinvestovať nejakú konkrétnu
sumu, zveľadiť to zariadenie,  od ktorej by sme vedeli  odvodiť nárast kvality oproti
minulosti,  voči  čomu  boli  výhrady  rodičov,  aj  v  našich  radoch.  Takže  môžeme
povedať, že vlastne je to ťahanie zajaca z klobúka s malým Z. Malý Z, a ja by som sa
prihováral za to, že ak to chceme časovo viazať, tak mali by sme potom naozaj odvahu
povedať, že ako to spárujeme s očakávaným investovaním do technického zveľadenia
toho priestoru. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje  pán poslanec  Zajac,  sú tu
faktické poznámky na pána poslanca Dullu. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p. Martinický: Ďakujem. Ja som chcel vlastne ešte na toho, na, na predchádzajúci príspevok
by som prosil vysvetlenie. Trochu sa mi vidí zvláštne, že navrhovateľ zmeny dal ako
dal, ako zmenu minimálne  nájomné o viac než zvýšenie na takmer dvojnásobok, z 3
eur na 7. Keď si to pamätám dobre, jak som to čítal a v kritériách hodnotenia potom je
výška ponúkaného  nájomného,  váha  kritéria  20 %. Tak ako sa mi  vidí,  proste ako
nelogické,  že  zvyšujeme  nájomné  navrhované  v  tom  pôvodnom  o  viac  než
dvojnásobok, teda na viac než dvojnásobok. Ale váhu toho kritéria potom znížiť na 20
%. To je, to je dosť málo a pokiaľ ide o ponuku stravovania s prihliadnutím na jeho
vhodnosť pre stravníkov, tak tam je, tam by bolo treba stanoviť, že kto a ako bude tú
vhodnosť určovať. Lebo to je asi bez nejakého odborníka. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Buzáš s poznámkou.

p.  Buzáš: Ďakujem.  Ďakujem  pánovi  poslancovi  Dullovi  za  opravenie,  poopravenie,
korekciu. Tá príprava jedla varom .....je  dobrá čo sa týka v prípade zhody kritérií,  že
bude rozhodovať skorší dátum podania. Pán poslanec povedal síce, čo nie a ja by som
bol  teda,  teda  rád,  keby  povedal  aj  to  B.  Čo  v  tom prípade  zhody áno,  čo  bude
rozhodovať? Povedal? Pardón, dobre, beriem naspäť. Čo sa týka, k tej dobe nájmu, no
bude to asi vždy nejakým predmetom, nie veľmi presne exaktne určeného nejakého
nášho pocitu, ale  vychádzali sme z toho, že pán Sedlák mi našuškal predchádzajúci
nájom. Bol tiež na 4 roky, a my sme potom dali ten posledný nájom len na rok, keďže
tam boli nejaké tie oprávnené pochybnosti.  Možno ešte, ešte ku kolegovi,  aj keď na
faktickú sa nemá reagovať. Tak potom možno ďalej v ďalšom príspevku.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prejav disciplíny. Pán poslanec Bendík, nech
sa páči.

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Taktiež zhoda v hodnote kritérií môže to byť tak, ako
hovoril pán poslanec Dulla. Ja by som videl možnosť ďalšiu, napr. ísť do elektronickej
aukcie a mať tam už jedno kritérium. A to tú napr. výšku nájmu , hej? - aj to by mohlo
byť riešenie, že čo ak teda bude.. budú kritéria zhodné.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom sa nikto nehlási.
Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac:  Dobre. Keďže sa už zajace vyťahovali z klobúka, tak aby sme ich teda nechali z
toho klobúka vonku. Ja si myslím, že to už budem, urobím to tretíkrát za tých 6 rokov,
čo teda som poslancom. Ja chcem povedať jednu vec. Že teda mám tu česť, že moje
deti študovali na tejto škole a chodili  na obed. A v poslednom ročníku nechodia na
obed - alebo  -nechodia. Áno, lebo teda sme využili možnosť odhlásiť sa. To je jediná
možnosť,  ktorí  rodičia,  ktorí  nie  sú  spokojní  s  tým,  že  platia  za  niečo,  čo  sa
nezrealizuje. Lebo tie deti to nezjedia. Tak prečo by sme mali za to platiť. Však teda
čudujem sa aj mestskej časti, ktorá tiež prispieva na niečo takéto, že platí za niečo čo
sa, sa nezrealizuje. Takže... takže to je jediná možnosť, ktorú teda momentálne rodičia
majú. Ja som sa vždycky nejak snažil,  aby sme mali tú možnosť ovplyvňovať. Viete,
my sme tam urobili aj dotazník. Robili sme tam, ako som aj v tej rade školy. Trošku sa
tá škola tomu bránila, teraz, teraz dajme tomu nebráni. Na každé upozornenie je to tak,
že pokiaľ je to prenajaté, tak tá pani riaditeľka hovorí, ja to neovplyvním lebo, lebo je
to proste vzťah  medzi  obcou a niekým.  Čiže my sme  tu riešili,  že možno  by bolo
ideálne,  keby bola  škola prevádzkovateľom tej jedálne.  Čiže  neprenajímalo  sa to a
sama v réžii vlastnej,  ako niektoré naše školy to robia, vtedy na tú kvalitu tej stravy
môže dohliadnuť  riaditeľka.  Má to pod mikromenežmentom.  Beriem to, že dneska
pravdepodobne v tých povinnostiach riaditeľov, je toho tak strašne veľa, že toto niečo
by ako bolo nad rámec a tá škola funguje v tých všetkých ostatných veciach v pohode
a nerád by som teda pani riaditeľku trestal takýmto niečím. A preto si myslím,  že my
tí, ktorí prenajímajú a tí, ktorí teda prebrali za pani riaditeľku túto vec, by sme si mali
dať pozor aj na to, že je nejaká možnosť pre rodičov, keď signalizujú, že niečo nie je
v poriadku.  A  ja  súhlasím  s tým,  čo  tu  bolo  povedané,  že  je  to  ťažko
objektivizovateľné preto, lebo deti proste nemajú radi varené. A teda tie jedlá,  ktoré
ako  keby  boli  ponúknuté  v  režime,  ktorý je  povinný.  Ja  som možno  naivný,  ale
sledujem aj nejaké kuchárske,  však dneska  je  to veľmi módne a ja  som teda videl
nielen v televízii Pohlraicha čo je už otrepané, ale videl som aj návrhy od, dneska je
veľmi 2. taká obľúbená disciplína, čo sa volá že star up-y a mladí ............ mladí proste
ľudia, ktorí sa venujú výžive s radosťou startupujú tým, že varia pre športovcov. A pre
dnes tak módne zdravie ľúbivé obecenstvo, čiže má to nejakú nutričnú hodnotu, spĺňa
to nejaké  predstavy zdravej  výživy  a  je  to  ešte  aj  chutné,  sa  to  predáva.  Teda tí
startupisti  si  to  predávajú  myslím  si,  že  pri dobrej  vôli  by  to šlo  a  preto,  aby tie
podmienky boli fér. Ja sa chcem spýtať, lebo je tu v návrhu obchodnej súťaže bod 5
typ zmluvy  a je  dobré,  aby ten človek,  ktorý do tejto  súťaže ide  vedel,  že ako tá
zmluva bude vyzerať. Ja viem, že keď sme niekde dávali žiadosť o euro projekty alebo
o dotáciu zo štátu, tak sme dokonca museli dať podpísanú zmluvu, aby teda sa už tieto
podmienky nemenili.  To bolo súčasťou žiadosti, že sme dali podpísanú nami dopredu
podpísanú zmluvu. Tú zmluvu nemáme, a ja teda navrhujem doplniť ten bod, že je tam
napísané nájomná zmluva blablabla to je jasné. Ale aby bolo jasné, že dal by som za
tým čiarku, s  možnosťou jej  vypovedania  v prípade nedodržania  kvality  stravy,  na
ktoré upozorní rada školy. Ja si myslím, že je to, je to stále rada školy, ktorá presne tie
3 princípy, sú tam učitelia, sú tam rodičia,  sú tam, sú tam poslanci a nepedagogický.
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Čiže je  to zloženie,  ktoré zhruba teda má skúsenosti s tou školou, čiže zo svojvôle
niekoho sa to zrušiť nedá. Ale trošku to predsa len dostáva tú odpoveď, keď rodičia
komunikujú  s  vedením  školy  prečo  strava  je  nekvalitná  že  nemáme  na  to  žiadnu
právomoc, tak proste zasadnú rozhodnú a obec bude konať, čiže nemusí menežovať
celú  tú  jedáleň,  ale  bude  ako  keby  menežovať  nejaký  nejaké  nejaké  signály
nespokojnosti k tomu, že teda bude a bude mať obec možnosť z tohto titulu vypovedať
presne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pánovi  poslancovi  Zajacovi.  S
faktickou pán kolega Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Keďže sa tu jedná o zmluvu na dobu určitú, tak zákon
presne stanovuje, kedy je túto zmluvu možné vypovedať. A tu by som chcel požiadať
naše  právne  oddelenie,  aby  odpovedali  na  to, či je  táto  požiadavka  pána  poslanca
Zajaca  oprávnená,  akým spôsobom sa dá teda vypovedať  tá zmluva?  Či môže byť
dôvodom na odstúpenie od zmlúv, teda od zmluvy na dobu .../haló/.. na dobu určitú to,
že bude nekvalitná  strava.  A tento podnet  dá,  dajme  tomu rada školy,  aby sme  sa
naozaj nedostali do situácie, že budeme mať na krku ďalší súdny spor. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Než dám slovo pánovi prednostovi, tak
upozorňujem,  vážení  kolegovia,  že  podľa platného  rokovacieho  poriadku  je  čas na
vystúpenie verejnosti. Takže ak je tu niekto, kto by chcel vystúpiť, prosím, aby vošiel
do rokovacej sály alebo prejavil svoj záujem. Keďže - zdá sa, že nikto taký nie je, tak
si myslím, že môžeme pokračovať v danom bode. Takže pravdepodobne prichádza čas
na odpovede pána prednostu. Nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čiže takisto si myslím,  že riaditeľ má asi väčšiu
možnosť  ovplyvňovať  ako  sa  robí  strava,  keď tam má  vlastnú  jedáleň,  teda  pod
nejakým  vlastným  palcom -  ako  sa  to  hovorí,  ako  keď má  dodávateľa.  Avšak  na
žiadosť pani riaditeľky, tá to chcela mať - riešiť dodávateľsky, tým pádom presne ako
bolo  povedané  nemáme  záujem  jej  robiť  prieky  a  dávať  jej  teda  iným  spôsobom
prevádzkovať jedáleň, ako chce ona. Čo sa týka príspevkov , vzhľadom k tomu, že to
nie je naša jedáleň a bude zaradená predpokladám v sietí škôl a školských zariadení,
tak na ňu  prispieva  mesto nie  mestská časť.  Čiže  na  tých stravníkov,  ktorí tam sú
plytvá potom mesto, nie mestská časť. To len pre upresnenie, čo sa týka tej váhavosti.
Jasne – nie  - ja  len nielen ... ako ... čiže my neprispievame.  To ako argument. Len
nemáme  naňho  vplyv,  pretože  jednoducho  to  nevieme  my  ovplyvniť.  Čiže  my
neprispievame  na  tých.  My  prispievame  na  tých,  ktorí  sú  v  našej  zriaďovateľskej
pôsobnosti.  Tzn.  naše  kuchyne.  A na  súkromných  a  cirkevných  prispieva  mesto  -
podľa podľa štatútu. A čo sa týka tej váhovosti, tak keďže tam boli 3 eurá minimálna
cena,  tak váha  tohto  kritéria  bola  60 %.  Keďže  sa  tá  minimálna  cena  zdvihla  na
7 EUR, tak automaticky podľa mňa išla váha dole. Pretože tým pádom už sme zvýšili
tú minimálnu hodnotu za meter štvorcový, čiže viac dostaneme na nájme a tým pádom
už je menej zaujímavá cena a dôležitejšia  je potom tá kvalita. Čiže presne preto aby
sme nemali  x kritérií,  ktoré budeme hodnotiť tak sa vlastne pristúpilo  k tomu, že sa
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teda navýšila  tá minimálna cena, ale znížila sa jej váha, čo takýmto spôsob vychádza.
Čo sa týka pripomienok pána Dullu, tak si myslím, že áno malo by tam byť napísané,
že na mieste  výdaja  ešte by tam teoreticky mohlo  byť,  aby to bolo  na mieste  to –
varom  - akože súhlasím s tým. Čiže ak, tak isto myslím,  že aj pán Buzáš sa vyjadril,
že .. že ... že mu to príde logické. Mne tak isto, že podľa mňa to veľmi veľmi dobrá
pripomienka. Lebo naozaj - varom - to môže byť aj dovážané a je to splnená. Takže
áno, autoremedúrou, ak môžem tak tie veci,  ktoré povedal pán Buzáš s tým, že teda
varom na mieste výdaja. Aby bolo jasné, že to musí variť tam, kde to bude vydávať -
u nás. A čo sa týka... čo sa týka - je to štandardná formulka, ktorú využívala mestská
časť pri stánkoch, tým, že vlastne keď boli 2 rovnaké ponuky, kto dal skôr  - nemám
absolútne žiadny problém aby sme tam autoremedúrou upravili,  to že to bude losom,
tak ako sa to rieši v iných veciach. Akože, súhlasím. Naozaj, toto je to ...lenže, keďže
sa  obchodné  verejné  súťaže  využívajú  za  nejakým  účelom,  tak  majetkovoprávne
oddelenie, ktoré to pripravuje, zvykne používať tie isté typy - a dal tam toto kritérium.
Myslím si,  že ho kľudne môžeme pre budúcnosť zmeniť naozaj na los,  ktorý je asi
spravodlivejší, ako ten... ako to časové hľadisko. Toľko z mojej strany. Neviem či som
teda zodpovedal na podnety všetkých.  Asi tiež si myslím,  že keď je  doba na doba
určitá,  tam sú len určité  zákonné dôvody na vypovedanie.  Takže k tomu by sa asi
mohol  vyjadriť  vedúci  právneho,  pán Tarbaj,  že či je  možné  zapracovať  -  i keď -
podľa mňa  veľmi rozumnú pripomienku pána Zajaca,  že keby sa... rada škody bola
nespokojná  alebo  vyjadrila  nespokojnosť,  čo  -  to  môže  byť  uvedené  ako  dôvod
vypovedania  v  zmluve  a  môžeme  samozrejme  do  toho  dopracovať,  že  súčasťou
obchodnej verejnej súťaže bude aj zmluva, ktorá musí byť podpísaná. A  dá sa spraviť
tak, že naozaj z radov poslancov, či už s právnym alebo tí, ktorí majú záujem, sa tá
zmluva proste pred tým, než sa tá obchodná verejná súťaž vypíše – dá. Ale myslím si,
že najdôležitejšie  tam je  naozaj  len  to,  pokiaľ  bude  nespokojnosť,  aby  tá  zmluva
netrvala  4 roky a aby  tam bola  možnosť  nejakého  predčasného  ukončenia.  Čiže  k
tomuto poprosím vyjadrenie pána Tarbaja. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Než dostanete slovo, pán doktor, ešte
pán poslanec Dulla s faktickou poznámkou.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja  ešte  k tomu predchádzajúcemu  vystúpeniu,  kde sa už po
niekoľkýkrát opakuje  o tom, jak  keď prenajmeme majetok na účely prípravy stravy
pre deti v škole, dostaneme príspevok od mesta a nemusíme to ťahať z rozpočtu . Tak
bol by som rád, keby sme niekedy mohli dostať také porovnanie - keby sme v tomto
konkrétnom prípade to prevádzkovali sami. Aký by bol teda ten ekonomický rozdiel?
Lebo ja si stále myslím, že priamy dohľad nad množstvom a kvalitou stravy stojí aj to,
že nedostaneme ten príspevok z mesta na tú stravu. A keďže máme svoje svoj Podnik
verejnoprospešných  služieb,  tak  viem  si  predstaviť  za  istých  okolností,  že  by  sa
postaral o prevádzkovanie aj takéhoto druhu majetku, istým spôsobom úpravy listín.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou.
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p. Zajac: Dobre.  Tak chápem,  že teda na tú dobu určitú by to nešlo,  lebo  tam musia byť
zákonom. A keby sme teda dali na dobu neurčitú, s vypovedacou lehotou 3 mesiace, a
ja som za - korektne oznámiť im dopredu, lebo tam teda povedal toto pán poslanec, že
to je bez udania dôvodu. Ja by som chcel,  aby bolo ale jasné, transparentné a do tej
súťaže  by  som dal,  že  jedným  z  tých  dôvodov,  prečo  my  môžeme  využiť,  alebo
môžeme  -  aj  pre  iné  -  môžu  aj  niečo  vykradnúť,  alebo,  ako  -  nechcem  dopredu
hovoriť,  aké  všetky dôvody boja,  ale  veľmi  čestne  im  povedať,  že nebude  to  bez
kontrol.  Že  proste  nám  záleží  na  tom,  aby  v  tých  našich  školách,  aj  keď  je  to
dodávateľsko- a sme to teraz my, ktorí robíme zmluvu, my si určíme podmienky. A ja
som za to, ako - nechcem aby sme dopredu dávali zmluvy - považujem to aj z hľadiska
vlády za buzeratívne toto za nariadenie, ale myslím si, že dopredu by bolo jasné, že ide
nám o kvalitu jedla, budeme ju sledovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Než pán doktor Tarbaj odpovie, ešte pán
Rosina má riadny príspevok. Nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Neviem, či som náhodou niečo neprepočul ale,
keď som konverzoval  s  deťmi  na  tému  školské  stravovanie,  tak  unisono  boli,  že
zemiaková kaša z prášku –fuj! - a neviem, v tých podmienkach figuruje aj podmienka,
že sa musia jedlá pripravovať z čerstvých surovín, nie z polotovarov. Ak to tam nie je,
tak by som bol veľmi rád, keby to tam bolo.

p. Čahojová, starostka MČ: Myslím,  že pani riaditeľka trvala na tejto požiadavke, ak si to
dobre pamätám, z materiálu pre miestnu radu. A teraz poprosím pána doktora Tarbaja,
nech sa nám vyjadrí na položené otázky. Prosím, dajte mu mikrofón.

p.  Tarbaj,  MÚ MČ: Vďaka  za  slovo.  Podľa  zákona  číslo  116  z  roku  1990  o  nájme  a
podnájme  nebytových  priestorov  v  § 9  sa  hovorí  o  skončení  nájmu.  Pričom  ak
uzatvoríme  nájom na  určitú  dobu,  za  čo  by  sme  sa  z  právneho  hľadiska  v  tomto
prípade  určite  prihovárali,  keďže  ide  o  nájom,  kde  bude  musieť  vykonať  nejaké
investície  ten nájomca, takže bolo by férové voči nemu dať to na dobu určitú. A ak
bude nájom na dobu určitú, tak zákon tu uvádza výpovedné dôvody, ktoré môžu byť.
Tzn. nemôžeme si  priamo  vytvoriť  nový,  svoj,  vlastný,  ale  ten prvý,  ktorý je  tu v
ods. 2  pod  písmenom  a)  je  veľmi  všeobecný  a  hovorí,  že  môže  prenajímateľ
vypovedať  zmluvu  uzavretú na  určitý  čas  pred  uplynutím  času,  ak nájomca  užíva
nebytový priestor v rozpore so zmluvou. Tzn. že tie veci, ktoré sú pre nás podstatné,
musíme  zapracovať  precízne  ako podmienky  zmluvy.  Pričom v tomto konkrétnom
ustanovení môže byť napísané, že porušenie tohto ustanovenia považujeme za hrubé
porušenie  zmluvy.  Bude  to  dôvodom  na  výpoveď.  A  takýmto  spôsobom  vieme
kedykoľvek ukončiť aj zmluvu uzatvorenú na dobu určitú.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  O  záverečné  slovo  požiadal
predkladateľ. Nech sa páči... prepáč, pán poslanec Bendík, nech sa páči s faktickou.
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p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo.  No nie  som si úplne  istý,  že či -  a  toto si dovolím
nesúhlasiť  s pánom Tarbajom, že či my môžeme naozaj to, že rada školy dá nejaký
...nejaké subjektívne stanovisko ku kvalite  stravy, že či to môže byť - myslím si že
nemôže byť.  Pretože nebolo by dobré, keby sme mali ďalšie  súdne spory. Radšej to
dajme na dobu neurčitú a teda súťažme nájom, aby sme získali finančné prostriedky,
ktoré následne dáme do rekonštrukcie tej kuchyne alebo toho priestoru a máme naozaj
3 mesiace na to. A je to zákonný dôvod - bez udania dôvodu 3 mesiace je výpoveď,
výpovedná doba. Tzn. naozaj radšej choďme ako do zmluvy určitej a súťažme o výšku
nájmu a získame peniaze vlastne z nájomného. Je to podľa mňa lepšia cesta.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou.

p. Zajac:  No ja v tomto momente, keďže sa tu tieto veci takto riešia,  mali sme na to rok a
riešime  to dnes,  čo tiež teda nie  som úplne  nadšený,  som za to, ako - dávam taký
procedurálny návrh, že keby sme to hlasovanie odložili.  Ak je taký záujem, dajme o
tom hlasovať o tom procedurálnom návrhu. A keby pán Tarbaj pripravil niečo , on vie
veľmi dobre, že čo chceme, lebo a mne sa to páčilo, čo povedal, len ja by som to rád
videl niekde v tej zmluve, v návrhu alebo v tom texte, aby sme na to nezabudli, ak teda
to máme niekam ....... Inak, ja som zmierený s tým, že sa to ani nepohne už tretíkrát.
Ale ak mám tú možnosť, že by sa to niekam pohlo, tak som za to, trošku odložiť to
hlasovanie.  Nech to pán Tarbaj ešte doladí o túto vec,  tak aby sme boli eventuálne
spokojní.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, odložiť na kedy?

p. Zajac: Na ... pán Tarbaj, za hodinu by sme to vedeli dať? Tak za hodinku.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre tak prosím o formálne vyjadrenie súhlasu s odložením
hlasovania  v  tomto bode.  Prosím,  vyjadrite  sa pozdvihnutím  ruky.  Zjavná  väčšina.
Takže prerušujeme rokovanie v tomto bode. Pán Tarbaj po diskusii a po konzultácii s
pánom ...s pánmi poslancami pripraví materiál v požadovanej podobe.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime , vážení kolegovia, k bodu, ktorý sme prerušili . A to
je bod číslo  10 - Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ
Karloveská 61,  kde sa čakalo  na doplnenie   materiálu,  za spolupráce pána doktora
Tarbaja. Tak dúfam, že... že sa to podarilo. Diskusia nebola uzatvorená. Takže prosím
niekoho, kto sa vyjadrí,  ako toto jednanie  dopadlo, táto diskusia.  Takže pán Tarbaj,
poprosím,  aby ste nám predniesli výsledok jednania.

p. Tarbaj, MÚ MČ: Zhodli sme sa na tom, že po právnej stránke existujú 2 možnosti ako
túto situáciu vyriešiť. Buď dať dobu nájmu na dobu neurčitú, kde bude potom klasické
trojmesačná  výpovedná  doba,  bez  uvedenia  dôvodu,  alebo  ak  sa  zastupiteľstvo
rozhodne pre dobu určitú, tak potom do bodu 9 - Podmienok súťaže, doplniť, že tieto
podmienky,  ktoré  sú  vymenované,  budú  zapracované  do  zmluvy  ako  zmluvné
podmienky a ich porušenie sa bude považovať za hrubé porušenie nájomnej zmluvy.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Nejaký  návrh...  návrh  na  zmenu
uznesenia  doplnenie  nebol.  Takže do diskusie  sa už nikto  nehlási.  ...  S faktickými
poznámkami pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Myslíte, ktoré je podľa vás lepšie to riešenie? A alebo B? Aby sme navrhli to lepšie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No, myslím  si,  že vo  faktickej  poznámke,  nemôžeš  dávať
návrh uznesenia. 

p. Zajac : Nedávam ... Ja už som dal.

p. Čahojová, starostka MČ: Tak ... pán Tarbaj.  Chcete sa vyjadriť,  pán Tarbaj? Nech sa
páči.

p. Tarbaj, MÚ MČ: Po právnej stránke sú tieto riešenia rovnocenné. Z pohľadu toho, kto  by
sa  hlásil  do tej súťaže,  tak určite  mu  bude príjemnejšie,  ak tam bude doba určitá,
pretože to poskytuje väčšiu istotu v prípade uzavretia tej nájomnej zmluvy.

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

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že z hľadiska právnej istoty je lepšia doba
neurčitá.  A poďme  súťažiť  cenu.  Samozrejme  s  tým,  že...  že  budeme  tu  kuchyňu
musieť zrekonštruovať. V podstate je to naša povinnosť, starať sa o náš majetok. To
znamená, súťažme cenu. A nie som si úplne istý či toto by nezakladalo dôvod nejakej
žaloby na vznik škody. Preto - doba neurčitá - navrhujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže diskusia bola uzavretá, prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. ... Takže prosím návrhovú komisiu
aby prečítala návrh uznesenia. Nech sa páči. Prosím kľud.

Návrhová komisia: Takže čítam zmeny : V bode 10  - Obchodná verejná súťaž – kuchyňa.
Doplnenie bodu 4. - na dobu určitú na 4 roky, od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2020. Doplnenie
bodu 6. - najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného bez energií 7 ...7 EUR na
m2 / na rok. Doplnenie bodu 7 - zabezpečenie stravovania žiakov, zamestnancov školy
a dôchodcov. Doplnenie bodu 9 - zmena názvu bodu na Podmienky prevádzkovania  -
povinné   -odrážka - zabezpečenie  stravovania,  prípadné...  príprava  jedla,  varom na
mieste  výdaja,  pre  približne  300  stravníkov,  žiaci  1.  stupňa,  žiaci  2.  stupňa,
zamestnanci  školy  a dôchodcovia.  Vypustí  sa  posledná  podmienka  -  referencie  o
existujúcich  prevádzkach  uchádzača.  Doplnenie  bodu  10  -  Zmena  názvu  bodu  na
Ostatné  zvýhodňujúce  kritéria  –  nepovinné.  Nové  znenie  bude  –  preferencia
Slovenských  výrobkov,   -  referencie  o predchádzajúcich  alebo  existujúcich
prevádzkach uchádzača.  Doplnenie bodu 13 - Výška ponúkaného nájomného - váha
kritéria  -  20 %,  -  udržateľnosť kvality a pestrosti stravy počas celej  doby nájmu  -
80 %. V prípade zhody v hodnote kritérií bude rozhodovať ... los. Doplnenie bodu 15 -
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vypustiť  úvodzovky  -  „prípadne  zmeniť  podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže“.
Návrh  na  doplnenie  uznesenia  do  podmienok  obchodnej  súťaže  do  bodu  5  -  Typ
zmluvy, za text „zmluva bude vypovedateľná, v prípade nedodržania... nedodržiavania
kvality stravy, na ktoré upozorní rada školy.“ 

p. Čahojová, starostka MČ: To odznelo v diskusii?   Tento návrh? Pán Tarbaj žiada slovo.
Pán Tarbaj má technickú ešte. / Prosím mikrofón dajte pánovi doktorovi./

p. Tarbaj, MÚ MČ: Tak, ako bol prečítaný teraz ten návrh návrhovou komisiou, tak som tam
zaregistroval 2 také právne problémy, ktoré by mohli následne vzniknúť. Jeden je ten,
že  v  bode  9 tam bolo  navrhované  vypustiť  tú  poslednú  odrážku,  tie  referencie  o
existujúcich prevádzkach,  ale  zároveň v bode 8 bolo ponechané,  že uchádzač musí
preukázať  skúsenosti  z  prevádzkovania  podobného  stravovacieho  zariadenia.  Tak
neviem,  či  je  záujem vypustiť  aj  v  tom bode  8 túto požiadavku,  alebo  naopak  ju
ponechať. Potom je logické ju ponechať aj v 9. bode. Ale hlavný problém, keďže je to
obchodná verejná súťaž v zmysle Obchodného zákonníka, vidím v tom bode 13 – tá
Zmena váhy kritérií. Ak bude zmenené tak, ako je navrhované, ponúkaná cena na váhu
kritérií  iba  20 %,  tak  nebude  možné  objektívne  tú  súťaž  vyhodnotiť.  Bude  je  to
nevykonateľné. Tá úvaha, ktorá tu odznela v diskusii, že ak zvýšime cenu z 3 na 7, tak
potom môžeme znížiť  váhu kritéria,  nie  je  správna. V tejto súvislosti.  Takže to len
dávam  do  pozornosti,  skôr  než  sa  bude  hlasovať.  Pretože  potom by  som právne
nevedel  naformulovať,  akým  spôsobom bude  tá  súťaž  vyhodnotená,  tak  aby  bola
transparentná a aby tí, ktorí nebudú úspešní nemohli ju napadnúť.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Odovzdávam  slovo  ešte  pánovi
prednostovi 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čiže, áno tá z bodu 8 vypadne, tá 1. časť, pretože
po diskusii bolo povedané, že skúsenosti sú preferent, tzn. sú ... Jasné, ale akože... že
tá  8  z toho  rovnako  vypadne  kvôli  tomu,  že  je  to  výhoda.  Ale  nemalo  by  to  byť
diskriminačné. Čiže z toho dôvodu to vypadlo z povinných a dostalo sa to ... nie  že
nepovinných,  je  to niečo, ako keď sa hlásite  do práce a tiež vám povedia čo musíte
spĺňať a čo je výhodou pre vás. A to, čo by som povedal k tomu hodnoteniu  - viete,
pri umeleckých dielach, je - teraz viem, že možno to nie  je úplne to isté, ale keď sa
hodnotia umelecké diela,  máte komisiu,  ktorá hodnotí a tiež to sú verejné súťaže. A
nejaká  komisia  rozhodne  na  základe  ...  na  základe  napr.  -  ako  ohodnotíte  kvalitu
zvuku? Máte tam odbornú komisiu, ktorá... ktorá to povie. Čiže podľa môjho názoru,
keď sa zriadi komisia, ktorá to bude hodnotiť, bude to legitímne. Tak ako kdekoľvek
inde. A tá strava sa veľmi ťažko posudzuje.  To sme na začiatku povedali - neviem,
akým spôsobom.

p. Čahojová, starostka MČ: Bol prednesený návrh uznesenia. Takže, tak ako bol prednesený
-  o  tom návrhu  teraz  budeme  hlasovať.  Nech  sa  páči,  otváram  hlasovanie  ...  o
prednesenom  návrhu  uznesenia,  ktorý  prečítala  návrhová  komisia.  Takže  toto
hlasovanie je  zmätočné. Poslanci nevedeli o čom hlasujú.  Ešte raz, hlasujeme znova
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o návrhu,  doplňujúcom  návrhu  pána...  na  návrh  pána  poslanca  Buzáša.  Prosím
návrhovú komisiu zopakovať. Nemusíme  sa ku všetkému vracať, ku každému bodu,
len presne vysvetliť o čom hlasujeme.

Návrhová komisia: Dobre, hlasujeme o zmenách... zmenách v bode 10 - obchodnej verejnej
súťaže  kuchyňa  v bodoch,  ako  som ich  predtým  prečítala  a  o  doplnení  ďalej  do
podmienok  obchodnej  súťaže   do  bodu  číslo  5,  tak  ako  som  ho  prečítala.  Tak,
hlasujeme  o zmenách  v bode  10 Obchodnej  verejnej  súťaže  -  kuchyňa  ako tu boli
prečítané.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne,  prosím  hlasujeme.  Prosím  sústreďte  sa,
hlasujeme.

Hlasovanie:  17 poslancov za, proti nebol nik, zdržali sa 4 poslanci.  tento návrh bol prijatý.
Prosím návrhovú komisiu prečítať ďalší návrh.

Návrhová  komisia: Hlasujeme  o doplnení  poslanca  Marcela  Zajaca  k uzneseniu  ...  k
podmienkam k bodu 10, k bodu 5 - typ zmluvy – za text „zmluva bude vypovedaná v
prípade nedodržiavania kvality stravy, na ktoré upozorní rada školy.“

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za prednesený návrh. Prosím hlasujte.

Hlasovanie: Za  9  poslancov,  proti nebol  nik,  zdržali  sa  11  poslanci.  Tento  návrh  nebol
schválený. Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia 

Návrhová komisia: Budeme hlasovať o uznesení, k bodu 10 -Podmienky obchodnej verejnej
súťaže  na  prenájom kuchyne  v  Základnej  škole  Karloveská  61.  Návrh  uznesenia:
Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,  po  a)  schvaľuje
podmienky  obchodnej  súťaže  na  prenájom  nebytových  priestorov  kuchyňa  v
Základnej škole Karloveskej 61 v Bratislave.  Po b) poveruje starostku mestskej časti
vyhlásiť  novú obchodnú verejnú  súťaž za tých istých podmienok v prípade,  ak do
obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa 1 poslanec. Tento návrh
bol schválený. 

Bod 11
Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A my  pokračujeme...  No,  ja  by  som pokračovala,  pretože
očakávame,  že v  krátkom čase  môžeme dostať návštevu,  takže prestávku  si radšej
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načasujeme radšej... Bolo by veľmi nevhod, keďže je ohlásený na 16:30, aby sme si
teraz dali  15 minútovú prestávku a pol hodiny sa naháňali  do sály.  Takže nie.  Bod
číslo  11  -  Prenájom  nebytových  priestorov  na  Perneckej  ulici  v Bratislave.
Predkladateľom je pán prednosta. Odovzdávam mu úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem pekne za slovo. Je to rozšírenie materiálu z minula.
To  je  vlastne  Sociálna  poisťovňa,  ktorú ste  schválili  v  ostatnom zastupiteľstve  a
schválili  sme im ako prípad hodný osobitného zreteľa kancelárie. Tak požiadali ešte o
rozšírenie o jednu kanceláriu naviac, ktorá tam je a susedí s týmito priestormi. Tak len
to predkladáme. A je to vlastne rozšírenie ich priestorov, ktoré tu budú využívať, ktoré
by tu teda mali začať využívať. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Otváram diskusiu.  Nech sa páči.  Keďže sa nikto do diskusie
nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

návrhová komisia: Uznesenie k bodu 11 Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ulici
v Bratislave - v znení ako bolo predložené.

p.  Čahojová, starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  Prosím otváram hlasovanie.  Prosím
hlasujte.

Hlasovanie: Z 22 prítomných poslancov, za hlasovalo 22, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo schválené.

Bod 12
Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.

p. Čahojová, starostka MČ: Možno pristúpiť k bodu číslo  12 a tým je  Predĺženie  nájmu
nebytového priestoru na Majerníkovej ulici číslo 16. Predkladateľom je rovnako pán
prednosta. Opätovne mu dávam úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o predlženie nájmu nebytového
priestoru na Majerníkovej 16, ktoré je to vlastne predĺženie o 2 roky - od 1. 5. 2016 do
30. 4.  2018, nájomné  vo výške 50 EUR na meter štvorcový na rok. Je to nebytový
priestor,  ktorý tam mestská  časť  vlastní  a  ktorý je  využívaný  na  administratívne
školiace centrum kozmetickej firmy. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu.  Nech sa páči.
Keďže  sa nikto  nehlási,  diskusiu  uzatváram a prosím  návrhovú  komisiu  predniesť
uznesenie návrh uznesenia.

návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu 12 - Predĺženie nájmu nebytového priestoru na
Majerníkovej 16 - v znení ako bolo predložené.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujme.

Hlasovanie: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie sme
schválili.

Bod 13
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pokračovať bodom číslo 13. Je to štandardný materiál
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území Bratislava -
Karlova Ves. Odovzdávam slovo predkladateľovi pánovi prednostovi.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujeme za slovo. Jedná sa o uzavretie nájomných zmlúv na
pozemky  pod garážami.  Máte tam tabuľku.  3  z  nich  sú z  dôvodu kúpy a  jedna  z
dôvodu dedičstva, došlo k zmene vlastníka a tým pádom vlastne je potrebné aj zmeniť
zmluvu o nájme na pozemok pod zastavanou plochou. Všetko. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto
sa nehlási, takže diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.

návrhová komisia: Uznesenie k bodu 13 - Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky
v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves v znení ako bolo predložené.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte.

Hlasovanie: Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené.

Bod č. 14
Návrh na predĺženie nájomnej  zmluvy na pozemok v k. ú.  Bratislava – Karlova Ves

Občianskemu združeniu Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Môžeme  pokračovať  bodom číslo  14.  Tým je  Návrh  na
predlženie nájomnej zmluvy na pozemok v katastrálnom území Bratislava - Karlova
Ves občianskemu združenia Iniciatíva občanov - Doktorov Jarok. Odovzdávam slovo
pánovi prednostovi.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Je to vlastne predlženie nájmu, vzhľadom
k tomu,  že to nie  je  ani za štandardné nájomné  a je  to konkrétnemu  občianskemu
združeniu.  Je  to  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa.  Na  to,  aby  to  bolo  možné
prenajať  takýmto spôsobom. S  tým,  že tá doba nájmu  je  tam na základe nejakých
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predchádzajúcich  období  predlžovaná  na  5  rokov.  Je  to  prípad  hodný  osobitného
zreteľa a je potrebné 3/5  všetkých poslancov. Ďakujem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram diskusiu.  Ako  prvý  sa
prihlásil pán poslanec Buzáš. Nech sa páči.

p. Buzáš :  Áno. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ:   .../prosím kolmo, pán poslanec/ 

p. Buzáš : ..../ Keď je krivý človek, vtedy ťažko kolmo. Ale pokúsim sa/.  S týmto návrhom
na predlženie nájomnej zmluvy sme sa už aj stretli v komisiách a je treba povedať, že
tie prijaté uznesenia v komisiách, alebo stanoviská komisii boli prijímané na základe
nie úplne všetkých dostupných informácií.  Takže neboli úplné tie informácie.  Chcem
povedať, že o predlženie tejto nájomnej zmluvy ani nepožiadal tento nájomca, ale bola
to   iniciatíva referenta na úrade. Čo sme tiež vtedy ...vtedy buď prehliadli alebo ani
nevedeli.  A  s  okolím  ...  nie  je  tiež  také  bezproblémové,  ako...  ako  nám  to  bolo
prezentované. Naviac, ten nájom je úplne smiešna suma, kde administratívna činnosť
bude stáť viac , než .. než je ten nájom. Takže na základe informácií ... , ktoré máme k
dispozícii  teraz,  si  dovolím  požiadať  poslancov,  aby  nepodporili  ...  neschválili
predlženie nájmu. Ďakujem. 

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

p. Zajac: Ja by som len chcel teda podporiť to, čo povedal môj predrečník. Ale ja teda chcem
povedať aj to, že - to je  verejný ... to je  proste verejné  priestranstvo. Na verejných
priestranstvách  bývajú  aj  ihriská,  bývajú  aj  ...aj  ...vieme,  že  teda  na  verejných
priestranstvách  si  aj  vysádzajú   ľudia  tie  predzáhradky,  ktoré máme  pred  väčšími
panelákmi,  ale  aj nižšími  panelákmi.  Na tých verejných  priestranstvách  prebiehajú
brigády,  prebiehajú iniciatívy - a ja nie som úplne celkom nadšený z toho, aby sme
každej  takejto  iniciatíve  to  verejné  priestranstvo  dávali  do  prenájmu.  Preto,  lebo
prenájom - už potom to nie je verejné priestranstvo.  Aby bolo jasné, úplne.  Isté ... isté
práva my môžeme dať síce do zmluvy,  že má  byť  tam otvorené, že tam nemá  byť
zámok na tej ... na tej ...  na tých dverách. Ale... ale už to je...  už to nie... Tá prevádzka
už  záleží  od tých,  kto  to  majú  prenajaté.  Vieme,  že  prenájom je  nejaký  vzťah  k
danému...  danému  priestoru.  A  ja  by  som...  ja  by  som nebol  rád,  keby  sme  my
znižovali - ak to je nie nevyhnutné - plochu verejných priestranstiev v Karlovej Vsi.
Poviem aj  tak,  že  samozrejme,  ja  som kedykoľvek  ochotný,  ak  teda príde  nejaký
rozumný návrh, napr. že dané občianske združenie má získať grant  100 000 na nejaké
úžasné vylepšenie  toho priestoru. A ten grant 100 000 je spätý s tým, že tam už pri
takomto niečom musí byť zjavný vlastník,  alebo vzťah k tomu priestoru. Ja som... ja
som ochotný. Ja nie  som v tomto Farakhan.  Ale...  ale  naozaj,  bez nejakého  takého
zjavného dôvodu by som ja do toho prenájmu nešiel.  Ja rozumiem tomu, že si chcú
chrániť, ako keby, nejakú investíciu, ktorú tam dali.  Ale ja tvrdím, že moje susedky -
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ja  bývam  v  paneláku,  ktoré  našťastie  -  pred  každým  jedným  tým  spodným
priestranstvom ja  krásna  predzáhradka.  Často  si  tam vysádzajú  za vlastné  peniaze
stromčeky,  kríky,  kvetiny.  Niekedy im  to aj niekto čorkne - však  vieme,  že ľudia
obchodujú so všetkým - A veľmi by som bol nerád, keby ... keby takéto panie, ktoré
tak isto do toho dávajú svoj pot, krv  - je to, aby sme mali všetci pekné, nielen oni,
tak ...tak boli v nejakom inom postavení,  ako ... ako je  ...ako je... Pretože je  to tak
trošku v zákryte a nikoho  to nekole, je to za tými budovami a nikoho to až tak nekole.
Takže...  takže  ja  by  som bol  -  bez  nejakého  väčšieho  zmyslu,  proti prenajímanie
verejných priestranstiev ako takých. A preto tiež teda sa pridávam k tomu, aby sme
hlasovali proti tomu. 

p. Čahojová,  starostka MČ:   Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buzáš a poznámkou.

p. Buzáš:  Ja by som sa len veľmi pekne chcel kolegovi poďakovať, že vecne zhrnul to čo ja
niekde  mám v hlave,  ale  ma  to všetko ani  nenapadlo   vymenovať.  Takže ešte raz
veľmi pekne ďakujem.  A dúfam,  že som kolegov, tak ako aj pán Zajac presvedčil.
Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:   Ešte pán poslanec Martinický a poznámkou. Nech sa páči.

p.  Martinický  :  Ja  len  mám  takú  otázku,  že  či  predsa  tým  prenájmom  sa  nezvyšuje
pravdepodobnosť, že sa o to niekto aj stará? Lebo pokiaľ má niekto niečo prenajaté,
tak sa o to stará. A nie  je  potrebné...  nie  je  potrebné  - teda - pokiaľ je  to nejako
zviazané priamo s tým prenájmom. Pokiaľ... pokiaľ by sa mal starať a nestará, dá sa to
zrušiť.  Ale pokiaľ sa o to stará,  tak majú z toho aj druhí nejaký úžitok, celé  okolie aj
mestská časť, ktorá má o jednu starosť menej, v istom zmysle. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:   Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný nie je prihlásený do
diskusie, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu aby predniesla... Marcel, už
po  uzávere  ...  po  uzavretí  diskusie.   Mrzí  ma.  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia: K  bodu  14  -Návrh  na  predlženie  nájomnej  zmluvy  na  pozemok  v
katastrálnom  území  Bratislava  -  Karlova  Ves  občianskemu  združenia  Iniciatíva
občanov -  Doktor Jarok.  Miestne  zastupiteľstvo...  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej
časti Bratislava  -  Karlova  Ves,  schvaľuje  predlženie  doby nájmu  na  pozemok pod
ihriskom - ako je ďalej v predloženom návrhu.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte o predloženom návrhu.

Hlasovanie: Ďakujem  veľmi  pekne.  Za  predlženie  nájmu  hlasovalo  5  poslancov,  proti
hlasovalo  9,  zdržalo  sa  9  zo  všetkých  prítomných  23 poslancov.  To  znamená,  že
uznesenie nebolo schválené.
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p. Čahojová,  starostka MČ:  Keďže máme čerstvú informáciu, že pán primátor sa ešte stále
nachádza na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Ružinov a sedíme tu už
dosť dlho, tak vyhlasujem prestávku na krátke občerstvenie a regeneráciu. Keďže je
16  hodine   28  minút,  tak takých  20 ...  25  minút.  V prípade,  že  by  pán primátor
medzitým prišiel, tak vás budeme zvolávať. Čiže nevzďaľujte sa  veľmi od  rokovacej
sály.  Občerstvenie  pre vás i pre prítomných  zástupcom médií  a miestneho úradu je
pripravené v zasadačke miestnej rady na 1. poschodí. Nech sa páči, všetci ste vítaní.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:   Ak  sa  chceme  posunúť,  bola  by  dobré,  pretože  máme
informáciu,  že  pán  primátor  je  na  ceste.  Možno  že  ešte  jeden,  dva  body dovtedy
absolvujeme  a  budeme  skôr  hotoví.  Konštatujem,  že  sme  uznášaniaschopní,  takže
pokračujeme v našom rokovaní. Čas prestávky nám vypršal. 

Bod 15
Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava o súhlas s vedením

trasy  líniovej  stavby  cez  pozemok  vo  vlastníctve  mestskej  časti  Bratislava  –
Karlova Ves.

p. Čahojová,  starostka MČ:  V poradí je bod číslo 15.  A tým je -   Žiadosť spoločnosti
Orange  Slovensko  a.  s.  o  súhlas  s  vedením trasy líniovej  stavby  cez  pozemok  vo
vlastníctve našej mestskej časti . Odovzdávam slovo pánovi prednostovi.

p.  Hrčka,  prednosta MÚ MČ : Ďakujem.  Jedná  sa o  žiadosť spoločnosti Orange,  ktorá
buduje telekomunikačné siete, pričom cez časť pozemku, ktorý má mestská časť vo
vlastníctve potrebujú tieto ...  túto líniovú stavbu zrealizovať, na čo potrebujú súhlas
vlastníka. Ten súhlas je udeľovaný ...spoločnosti Orange s tým, že vlastne platí nejakú
časť za vecné bremeno  a plus  ešte  popri tom aj realizuje  v celom...  celej  trase,  to
znamená,  nielen v tej ktorej ... nielen v tej časti trasy, ktorá patrí mestskej časti, jednu
rast HDPE rúru, ktorá  bude majetkom mestskej časti a bude ju môcť v budúcnosti
využiť v prípade, že ju bude potrebovať a tým pádom si znížiť ...  prípadné náklady -
keby   realizovala  -  či  už  kamerový  systém alebo  nejaké  iné  všeobecne  prospešné
zariadenia. Toľko z mojej strany. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi predkladateľovi za úvodné slovo
a otváram k tomuto bodu diskusiu.  Keďže sa nikto nehlási do diskusie,  tak diskusiu
uzatváram a prosím návrhovú  komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Uznesenie k bodu číslo  15 - Žiadosť od spoločnosti Orange Slovensko
a.s.  Metodova 8,  Bratislava,  o súhlas  s vedením trasy líniovej  stavby,  pozemok vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,  v znení  - ako bolo predložené. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne. Prosím vážených kolegov, aby zahlasovali o
tomto predloženom návrhu. 
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Hlasovanie : Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, proti nehlasoval nik,   nezdržal sa nik.
Návrh bol prijatý.

Bod 16
Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava -

Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k ďalšiemu bodu. A tým je bod číslo 16. Jedná
sa o Návrh vyradenia majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves. Predkladateľom materiálu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem.  Na základe inventarizácie,  ktorá bola vykonaná
koncom minulého  roku sa zistilo  -  a  požaduje  sa  vlastne  - vyradenie  nepoužitého,
opotrebovaného  a nefunkčného  majetku,  ktorého zostatková  cena  je  0 EUR.  Ale  z
hľadiska  toho,  že len  o  majetku  ktorého  obstarávacia   cena  prevyšovala  zákonom
stanovenú sumu  môže rozhodnúť zastupiteľstvo, tak je vám vlastne predkladaný tento
návrh na súhlas s vyradením. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram  diskusiu  k  tomuto  bodu.
Keďže  sa nikto  nehlási,  diskusiu  ...  Pán poslanec  Lenč  s  faktickou,  nech  sa  páči.
...Stihol...

p.  Lenč:  Ďakujem  pani  starostka.  Nechcem  zdržovať,  len  Janko,  prosím  ťa,   to  slovo
použitého  by  som vymenil  za  nepoužiteľného.  Aby  nás  tu  niekto  nenapadol,   že
nepoužitý majetok vyraďujeme . 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ :  ...A ja som teraz, keď som čítal, som čítal nepoužiteľného ...
teraz samozrejme ... mohol som aj ja prehliadnuť ... ne-po-uži-teľ-né-ho. Čiže iba som
možno zle prečítal. Ale bolo tam "nepoužiteľného". Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prepáčte. Keďže nie je  iná pripomienka, prosím návrhovú ...
uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  K bodu  16 -  Návrh na  vyradenie  majetku  v Karlovarskom v  centre
kultúry mestskej časti Karlova Ves - tak ako bolo predložené. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím,  vážení  kolegovia,  aby  ste
hlasovali o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za hlasovalo  21 prítomných  poslancov, proti nehlasoval nik,  nezdržal sa  nik.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem vám veľmi pekne.
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Bod 17
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžme  pokračovať  bodom číslo  17.  A  tým  je  Návrh  na
pomenovanie  ulíc  v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom je pán
prednosta. Odovzdávam mu slovo.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Na  základe  akademickej  obce  nám  prišla
požiadavka ohľadom premenovania  ulice  v lokalite  univerzitného areálu v Karlovej
Vsi na pomenovanie  ulicu  Michala  Greguša,  respekíive  Gregušova ulica  s tým,  že
tento materiál prešiel komisiami. Boli tam rôzne možné výklady a teda názory, ako sa
k tomuto postaviť. A jedná sa o to, že je to skôr požiadavka fakulty, ktorá vzhľadom k
pomenovaniu danej ulice by mala sídlo  na takejto ulici.  A naozaj,  je to proste brané
skôr napriek rôznym možným výhradám, že či sa jedná fakticky o ulicu a je to je to
naozaj  v  areáli  Univerzity  Komenského.  Z  tohto  dôvodu,  aj  z  hľadiska  nejakých
dobrých  vzťahov  sa  im  snažíme  vyjsť  v ústrety,  keď  teda  konečné  pomenovanie
potom ostáva až na mestskom zastupiteľstve. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram  k  tomuto  bodu  diskusiu.
Diskusiu ukončujem. ... Prosím pán poslanec Rosina... ja asi nevidím.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som poprosiť tuná technickú podporu,
aby  premietli  nejaké  obrázky,  čo  som pripravil.  Vlastne  jedná  sa  o  túto  ...o  túto
záležitosť.  Je  to táto  komunikácia,  ktorá tam jestvuje  už  x  rokov.  Doteraz nikoho
nenapadlo ju pomenovať, pretože to je vnútroareálová komunikácia. Tuná to máme v
takomto lepšom zábere.  Keď pozrieme  ďalší  snímok,  takto vyzerá tá komunikácia.
Prosil by som toto ponechať... ale toto nepremietať. Ďalej táto komunikácia - skôr ako
nový názov by si vyžadovala nový chodník. Čo sa týka samotného pomenovania, fakt
si žiadala už predtým o pomenovanie inej ulice po Michalovi Gregušovi. Tento návrh
nebol prijatý a jedným z dôvodov bol ten, že pán Greguš bola, ako bolo v tých dobách
zvykom,  nomenklatúrny  káder.  A  boli  prijaté  iné  iné  návrhy.  Táto  nominácia,
opätovná, dokonca tejto komunikácie prekvapila  nielen mňa, ale aj mnohých členov
matematickej obce ktorých síce osobne nepoznám, ale  si ich hlboko vážim,  pretože
mám o nich dobré referencie.  Je jasné,  že pán Greguš, ak chcel byť dekanom, musel
byť  v  komunistickej  strane,  bol  nomenklatúrnym  kádrom.  My bežní  ľudia  a  naši
rodičia,  najmä  keď sa  stretávali  s  komunistickým  režimom,  nestretávali  sa  s  tými
komunistickými špičkami ako bol Vasiľ Biľak, Viliam Šalgovič a podobní, ale boli to
práve takíto Michalovia Gregušovia, ktorí mali iné štartovacie podmienky. Mali lepšie
štartovacie podmienky a mali lepšie možnosti napĺňať vlastnú kariéru. Ja si myslím, že
osobne neviem jeho  odborné kvality  zhodnotiť.  A pomenovávanie  ulíc  po takýchto
ľuďoch by malo nastať až po uplynutí dlhšej historickej doby, najmenej tých 40 rokov,
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ktoré musel absolvovať Mojžiš so židovským národom, aby vymreli 2 generácie, mali
ľudia čisté myslenie. Ja teda môžem poprosiť  ďalší obrázok, aby som vyšiel v ústrety
navrhovateľovi,  ale  zároveň  aby  som nezamlčoval  pravdu,  ja  dávam pozmeňujúci
návrh,  aby  sa  táto  komunikácia  -  ten pozmeňujúci  návrh  znie,  že  navrhujem  text
„Ulica  Michala  Greguša“  alternatívne  „Gregušova  ulica“  nahradiť  textom „Ulica
súdruha Greguša“. Dávam návrh návrhovej komisii.  Možno niekto bude mať výhrady
k takémuto názvu, pretože to bol akademik a ten pôvodný názov znel na pomenovanie
podľa akademika  Greguša.  Preto prosím ďalší  obrázok. Ďalší...  ďalší  pozmeňovací
návrh, aby sa teda táto ulica volala  „Ulica súdruha akademika Greguša“.  Dávam do
pozornosti návrhovej komisii.  Keďže v tom zdôvodnení bolo uvedené, že bol to prvý
dekan a zakladateľ fakulty, možno by niekto uprednostnil tu tento aspekt veci.  Preto
prosím ďalší  obrázok.  Navrhujem...  dávam ďalší  pozmeňovací  návrh,  aby sa ulica
volala „Ulica súdruha dekana Greguša“. A možno ani tento návrh nebude vyhovovať,
preto si dovoľujem dať ešte ďalší pozmeňovací návrh. Prosím ďalší obrázok, aby sa
volala  „Ulica  súdruha  akademika  dekana  Greguša“,  čo  si  myslím,  by  mohlo  byť
dostatočne vyčerpávajúce. A ak by niekto mal dojem, že je toto prílišné politikárčenie
a  možno  nejaké  znevažovanie,  tak  dávam ešte  jeden  pozmeňovací  návrh.  Prosím
obrázok. Pomenujme  túto komunikáciu „Ulica slovenských matematikov“. Ďakujem
pekne za pozornosť.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne  pánovi  poslancovi  Rosinovi  a  s
faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Dulla. Nech sa páči.

p.  Dulla: Ďakujem za slovo.  Ja  sa teda chcem konečne  dozvedieť,  ak to má  byť  sídlom
organizácie,  kde to  má  evidovaný  vstup,  na  ktorej  strane  budovy je  súpisné  číslo
nehnuteľnosti a orientačné číslo vchodu? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: S riadnym príspevkom pán poslanec Buzáš. Nech sa páči.

p. Buzáš: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si len dovolil poopraviť kolegu, lebo pokiaľ
viem, takáto žiadosť o pomenovanie tejto ulice je prvá. Žiadna predchádzajúca nebola.
Nebola  ani  zamietnutá,  lebo  žiadna  nemohla  byť,  keďže  nebola.  Keďže  som
zamestnancom tejto fakulty,  predpokladal som, že pokiaľ fakulta, ktorá sídli...  nemá
názov,  nemá  ulicu,  nemá  sídlo,  pomerne  jednoznačne  aj akademickým senátom aj
vedením fakulty  jednomyseľne  odhlasuje  nejaký názov,  že nebude  žiadny  problém
vyhovieť tým, ktorých sa to týka. Pokiaľ na tej ulici nie sú žiadne obytné domy-  a to,
či je to ulica alebo to nie je ulica - v tomto prípade nie je predmetné. Chodí sa po nej,
jazdí sa po nej. Takže nejaký širší extenzívny výklad termínu ulica určite spĺňa. Preto
by som poprosil prítomných, aby rešpektovali želanie tých, ktorí si to vedia odôvodniť
a tí, ktorých sa to týka, ktorí sa na tom vedeli zjednotiť. Ak tu boli menovaní nejakí iní
profesori,  je  mi  ľúto,  keď ostali  v  anonymite  tí,  ktorí  si  to  žiadajú,  v  anonymite
neostali. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem.  Toto bol riadny príspevok! Takže s faktickou
poznámkou pán poslanec Rosina. Nech sa páči.
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p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Mám 2 pripomienky. Bol tento návrh... už bol navrhnutý
pri  pomenovávaní  iných  ulíc,  v  nedávnej  minulosti.  Takže  oponujem  kolegovi
Buzášovi, ktorého si veľmi vážim pre jeho vytrvalosť a húževnatosť. To je za prvé. A
za druhé, ako - aký názov bude niesť tá ulica, to nie je záležitosťou len matematicko-
fyzikálnej fakulty.  Je to predsa záležitosť celej Karlovej Vsi,  všetkých jej občanov a
mňa teda, ako poslanca, ktorý má hlasovať za nejaký návrh obzvlášť. Ja teda sa viem
stotožniť s týmto názvom a s týmto menom iba v rozsahu pozmeňovacích návrhov,
ktoré som predložil. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Martinický. Nech sa
páči.

p.  Martinický:  Ďakujem  za  slovo.  Bolo  to  celkom zábavným  oživením,  predchádzajúci
príspevok  kolegu  Rosinu.  Ja  myslím,  že  moji  známi  dosť  jasne  môj  názor  na
predchádzajúci režim, ako, poznajú. Nikdy som sa s ním jako netajil.  A môj otec bol
zapísaný  medzi  nepriateľmi,  proste,  režimu.  Na  toto  –  takže-  si  môžem  dovoliť
povedať aj to, že určite nie  všetci súdruhovia boli rovnakí.  A to, že niekto v takejto
funkcii bol zároveň straníkom ešte nemusí byť dôkazom, že jeho vedecké schopnosti,
zásluhy,  či  proste  výkony  boli  naozaj  hodnotné.  A  že  si  to  dosť  takúto  ...  takéto
menovanie  zaslúži.  A zvlášť  by som z toho nerobil  také haló.  Pokiaľ  máme  ex -
súdruha  premiérom,  hej,  po dvadsiatich  piatich slobodných  rokoch...Takže...  takže,
takže to je ..to je 2. vec. A predpokladám, že pokiaľ po dvadsiatich piatich slobodných
rokoch  sa  sa  vedenie  fakulty  na  niečom  dohodlo,  tak  že  by  sme  ich  mohli  aj
rešpektovať.

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

p.  Zajac:  No teda,  najprv vážne.  Ja  si  nemyslím,  že teraz akože úplne  najlepšie  robiť  si
srandu z akademického senátu matematicko-fyzikálnej fakulty. Lebo ak teda to vážení
kolegovia  nepostrehli,  tak  to  v  tých  vyjadreniach  bolo  -  ja  neviem,  ja  nechcem
posudzovať - a teda ja si myslím, že sme dostali návrh od niekoho, kto teda podľa mňa
je ten, kto má právo posudzovať, alebo má na to nejaký glejt, má tú predstavu. Ja zase
si netrúfam istým spôsobom to spochybňovať. Mal som tiež pár rozhovorov, takže to
meno nie je, samozrejme, asi ľahostajné. Všetky mená budú vyvolávať takéto veci. Je
na hlasovaní... Ja len chcem povedať, že keď teda má byť sranda ad absurdum, tak ak
pán poslanec predloží tie pozmeňovacie návrhy, ja osobne budem hlasovať za súdruha
akademika Greguša a budeme sa hanbiť jak psi.

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

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. K vystúpeniu kolegu Martinického chcem povedať to, že
nechcem v žiadnom prípade kádrovať nikoho za to, či bol v strane a nebol v strane.
Jednoducho je to fakt. A to, členstvo v strane, to je ako keď si športovec dá doping a
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vyhrá preteky. Možno by tie preteky vyhral aj bez tohto dopingu, možno bol naozaj
dobrý, namakaný,  ale  on si ten doping dal a tí ostatní nemali  šancu s ním súťažiť.
Preto  si  myslím,  nechajme  hodnotenie  na  našich  potomkov,  ktorí sú  nezaťažení  a
naozaj budú môcť byť objektívnejší. Z tohto dôvodu som sa rozhodol tak, ako som sa
rozhodol. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  Ešte s  diskusným  príspevkom pani
Poláchová. ... Upozorňujem, že pán primátor je na pôde miestneho úradu. Takže nech
sa páči, pani Poláchová, preruším potom rokovanie.

p. Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím citovať z mailu, ktorým som zisťovala názory
súčasných  profesorov na  matematicko-fyzikálnej  fakulte.  Jeden  z  nich  mi  odpísal.
Keďže teda pochádzam... vyštudovaná som na matematicko-fyzikálnej fakulte. Ja na
tomto návrhu  vidím  len  jednu  drobnosť,  ktorá mi  prekáža.  Má to  byť  vraj  „Ulica
akademika  Greguša“.  Akademik  je  byzantický  titul.  Vkusnejšie  by  mi  pripadalo
„Ulica Michala Greguša“. Inak, profesor  Greguš bol vždy slušný človek. Zastával síce
v minulom režime významné funkcie a bol v strane, ale zaslúžil sa významne o rozvoj
Prírodovedeckej  fakulty  a neskôr vznik  mat-fyz-u a jej  rozvoj.  Osobne  nikomu,  po
politickej  linke  neuškodil.  Práve naopak, vďaka svojmu  vplyvu  dokázal  ochrániť  a
kryť viacerých ľudí,  ktorý by to mali inak nahnuté, najmä  aktívnych katolíkov. Ako
vedec bol dosť významný. I keď sme tu mali aj máme niekoľko významnejších, ktorí
sa nestali akademikmi. Ale to nie je Gregušova vina. Všeobecne akademická obec na
fakulte tento návrh podporuje. A je to zrejme jediné meno, na ktorom je schopná sa
dohodnúť. Tak ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka MČ: Veľmi  pekne  ďakujem za  tento príspevok.  A pán poslanec
Buzáš, veľmi rýchlo je tu pán primátor.

p. Buzáš: Nechám to na potom.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Takže ak dovolíte, kolegovia tak prerušujem tento bod
rokovania.

Pokračovanie po prerušení

p. Čahojová, starostka MČ: Myslím si, že sme zostali pred diskusným ...pán Buzáš, a ešte ...
pán poslanec  Zajac  tam bol?  Alebo  ...  Dvaja  ľudia  boli  prihlásení.  Pán Buzáš  sa
...zdržal...Povedal  že  počká.  Takže  pán poslanec,  nech  sa  páči,  máš  slovo.  Keďže
nebola uzatvorená diskusia, ak chce ešte niekto sa prihlásiť do debaty o pomenovaní
ulice... Nikto sa nehlási, takže diskusiu ukončujem. ...No ...krátko, pán poslanec.

p. Dulla: Ja pripomínam tú moju požiadavku o informáciu, kde má daná fakulta, daná budova
hlavný vstup? Na ktorej strane má  orientačného a súpisné číslo? Aby som sa vedel
kvalifikovane rozhodnúť. Ako je to teda s tým sídlom a odtiaľ má prístup? Či to bude
táto ulica. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Áno, spomíname si na túto otázku. Je tu niekto, pán inžinier,
kto vie zodpovedať na túto otázku? Pán inžinier, vieme zodpovedať na túto otázku? ...
By  som  poprosila,  podeliť  sa  aj  s ostatnými.  /Mikrofón,  poprosím,  dajte  pánovi
inžinierovi/

p. Kosnáč, MÚ MČ: Nech má pán poslanec Buzáš opraví, ale vstup je práve z tej ulice, ktorá
má byť pomenovaná. Ak sa mýlim, nech ma opraví.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš nechce komentovať... 

p. Buzáš : .. Ja už som k tomu povedal toľko... že stačilo ...

p. Čahojová, starostka MČ: Takže... dobre... dobre. Diskusia je uzavretá. Prosím návrhovú
komisiu  aby  predniesla  návrh  uznesenia,  ďakujem  pán  inžinier.  Prosím  predniesť
v takom poradí ako prišli.

 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať o bode 17 - Návrh na pomenovanie ulíc  v Mestskej

časti Bratislava  -  Karlova  Ves,  pozmeňovací  návrh  číslo  1,  predkladateľa  Rudolfa
Rosinu  -  navrhuje  text:   „Ulica  Michala  Greguša“,  alternatívne  „Gregušova ulica“
nahradiť textom „Ulica súdruha Greguša.“

p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím hlasujte o tomto návrhu .

Hlasovanie : Za 2 poslanci,  proti 12,  zdržali  sa  4 poslanci.  Tento návrh nebol schválený.
Prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: 17 - Návrh na pomenovanie ulíc Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
pozmeňovací  návrh  číslo  2,  Rudolf  Rosina.  Text  :  Navrhuje  text:  „Ulica  Michala
Greguša“, alternatívne „Gregušova ulica“ nahradiť textom „Ulica súdruha akademika
Greguša“.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie :  Za 4 poslanci,  proti 12,  zdržali  sa  3.  Tento návrh  nebol schválený.  Prosím
návrhovú komisiu predniesť ďalší návrh.

Návrhová komisia: Bod 17 - Návrh na pomenovanie ulíc Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves.  Pozmeňovací  návrh  číslo  3,  Rudolf  Rosina.  Navrhujeme  text  „Ulica  Michala
Greguša“  alternatívne  „Gregušova  ulica“  nahradiť  textom „Ulica  súdruha  dekana
Greguša“.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím hlasujeme o tomto návrhu.
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Hlasovanie  :  Za 4 poslanci,  proti 12 poslanci,  zdržali  sa  4. Tento návrh nebol  schválený.
Prosím návrhovú komisiu aby prečítala ďalší návrh.

Návrhová komisia: Bod 17 - Návrh na pomenovanie ulíc Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves,  pozmeňovací  návrh  číslo  4  Rudolf  Rosina,  navrhujeme  text:  „Ulica  Michala
Greguša“ alternatívne „Gregušova ulica“,  nahradiť textom „Ulica súdruha akademika
dekana Greguša“.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za  4  poslanci,  proti 10 poslanci,  zdržalo  sa 5  poslancov.  Tento návrh  nebol
schválený. Prosím návrhovú komisiu aby predniesla ďalší návrh.

Návrhová komisia: Bod 17 - Návrh na pomenovanie ulíc Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves, pozmeňovací  návrh 5,  Rudolf Rosina:  „Ulica  Michala  Greguša“...  navrhujeme
text „Ulica Michala Greguša“ alternatívne „Gregušova ulica“, nahradiť textom „Ulica
Slovenských matematikov“.

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

Hlasovanie :  Za 8 poslancov, proti 5 poslancov, zdržali  sa 7 poslanci.  Tento návrh nebol
schválený. Prosím návrhovú komisiu aby predniesla ďalší návrh.

Návrhová komisia:  Pôvodný návrh bodu 17 - Návrh na pomenovanie ulíc v Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves súhlasí s pomenovaním ulíc  v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves takto: V
lokalite  univerzitného  areálu  v  Karlovej  Vsi  „Ulica  Michala  Greguša“  alternatívne
„Gregušova ulica“.. tak ... „Ulica Michala Greguša“ .

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

Hlasovanie: Za  12 prítomní  poslanci,  proti 5,  zdržalo  sa  4.   Tento návrh bol schválený.
Ďakujem vám veľmi pekne.

Bod 18
Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád materských škôl.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia  ideme  k bodu číslo  18.  Bod číslo  18  je
prerokovanie  návrhu  na  odvolanie  a  delegovanie  poslancov  do  školských  rád
materských škôl. Predkladateľom je pán tajomník,  pán poslanec Šíbl.  Nech sa páči,
odovzdávam mu slovo.
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p. Šíbl: Došlo k reálnej zmene, po dohode poslancov, pána poslanca Buzáša a pána poslanca
Borovičku. Čiže mali by sme túto zmenu formálne potvrdiť. Tak isto došlo k reálnej
zmene  odchodom pani  poslankyne,  bývalej  poslankyne  pani  Khuriovej  a nástupom
pána poslanca, pána Slobodu. A tak isto po dohode pani poslankyne Záhradníkovej s
pánom poslancom Záhradníkom, mali by sme túto zmenu potvrdiť, tak, ako je návrh
uznesenia.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pán  pán  tajomník.  Do  diskusie  sa  prihlásil  pán
vicestarosta. Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Veľmi šarmantne to tu pán kolega
Šíbl uviedol. Ja by som vás chcel poprosiť, ak by náhodou by bol medzi vami niekto,
kto by mal záujem byť v školskej rade Materskej školy na „Sáru“ tak veľmi rád, veľmi
ochotne sa tejto nominácie vzdám, vzhľadom na pracovné zaťaženie. Takže toto skôr
bol teda návrh,  že keď moja  manželka  tam nebude,  tak kto iný  tam to  môže tam
nahradiť,  hej - tak ale je to predsa len teda... naozaj úplne vážne to ponúkam, ak by
z vás niekto ... z viacerých dôvodov mal záujem, tam byť, tak prosím, aby ste prejavili
svoj svoj záujem. To je jedna vec. Druhá vec,  mám trochu problém s tým návrhom
uznesenia  s týmito dátumami.  Lebo odvolanie  dňom a menovanie,  teda delegovanie
dňom  26.4.  a 27.4.  2016   -  proste,  aj  keď  to  schválime,  musí  najprv  uznesenia
podpísať pani starostka, až vtedy to je schválené. Tak. Hej? ... No, neviem, či sa bude
môcť  zúčastniť  taký poslanec,  kým pani  starostka má  lehotu,  kedy musí  podpísať
uznesenie.  Ako ... to .. nie  je  to právne v poriadku. Zúčastniť sa môže , chápem aj
z praktického dôvodu,  ako ... netrvám na tej zmene, ale ... proste ... tá delegácia bude
účinná až podpisom uznesenia starostky. Ďakujem.

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

p.  Buzáš:  Súhlasím  s  pánom  vicestarostom.  Pred  dvomi  hodinami  som  telefonoval  a
ospravedlnil som sa. Takže v rade materskej školy sa nezúčastním. Tiež to vidím tak,
že  to  uznesenie  nadobúda  platnosť  až  keď  je  podpísané.  Ak  bude  podpísané,
samozrejme, v budúcnosti sa riadne mienim tejto rady škôlky zúčastňovať. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie, prosím
návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: K bodu 18 - Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských
rád materských škôl: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
tak  ako  je  predložené   v návrhu  -   navrhuje  a  deleguje  poslancov  na  odvolanie
a delegovanie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie : Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Návrh bol
schválený. 
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Bod 19
Návrh na voľbu člena komisie - neposlanca do komisie životného prostredia a verejného

poriadku.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Môžeme  pristúpiť  k 19.-temu  bodu.  Rovnako  je
predkladateľom  pán  tajomník  Šíbl.  Jedná  sa  o  návrh  na  voľbu  člena  komisie-
neposlanca do komisie životného prostredia a verejného poriadku. Odovzdávam slovo.

p. Šíbl: Pani Hudeková bola v tejto komisii ... kým ... ju ... zreformovali. Ale keďže ... bola...
vytvorená na novo, tak musíme aj pani Hudekovú na novo zvoliť. Takže teraz by sme
tak mali formálne učiniť.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja som pôvodne myslel, že sa v tomto bode pridám
a budem navrhovať ako neposlankyňu  do komisie  životného prostredia bývalú  pani
poslankyňu  Khúriovú,  keďže  prejavila  záujem  pracovať  v  tejto  komisii.  Ale
konzultoval som to s ňou a momentálne je dlhodobejšie pracovne teda PN - pracovne
neschopná  a nechcela  by tam teda mať  absencie.  Takže ja  to  iba  avizujem,  že  do
budúcnosti ju  navrhnem ako členku komisie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  pekne.  Uzatváram  diskusiu  a prosím  návrhovú
komisiu aby predniesla návrh.

Návrhová komisia: K bodu 19 - Návrh na voľbu člena komisie  -  neposlanca do komisie
životného  prostredia  a  verejného  poriadku:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti
Bratislava  - Karlova  Ves volí  za členku komisie  z ďalších  osôb, neposlancov,  Ing.
Zuzanu  Hudekovú  do  komisie  pre  životné  prostredie  a  verejných  prostriedok...
poriadok s účinnosťou od 1. mája 2016.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme.

Hlasovanie: Za  20 prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržalo  sa  1.  Tento návrh bol
schválený. 

Bod 20
Informácia o vybavených interpeláciách.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k prerokovanie  Informácií  o vybavených
interpeláciách. Predkladateľom je pán prednosta. Nech sa páči.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Bez úvodného slova.

p. Čahojová, starostka MČ: Otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a
prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia.

Návrhová komisia: K bodu 20 - Informácia o vybavených interpeláciách. Návrh uznesenia -
tak ako bol predložený.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu 

Hlasovanie: 21 prítomných poslancov za, proti nebol nik, nezdržal nik. Návrh bol schválený 

Bod 21
Rôzne - Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka - Zmena názvu prvku programového

rozpočtu mestskej časti

p.  Čahojová: Môžeme  pristúpiť  k bodu  Rôzne.  Ako  bolo  avizované,  pán  vicestarosta
pripravil  istý návrh, čo sa týka rozpočtu. Odovzdávam mu slovo.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne,  pani  starostka.  Tak  ako  som
avizoval  pri  schvaľovaní  programu,  chcel  by  som vás  požiadať  o  jednu  formálnu
zmenu  v  názvosloví  nášho  programového  rozpočtu.  Ide  o  prvok  číslo  8.1.13
Programového  rozpočtu. Je to v kapitole  Kultúra.  My sme  v tejto ...v tomto prvku
8.1.13 schválili  príspevok na vystúpenia ZUŠ v sume 3.000 EUR. Po konzultáciách s
vedením  Základnej  umeleckej  školy  a  z  hľadiska  proste  čistoty  zmluvného
zabezpečenia  realizácie  tohto  príspevku,  nás  ZUŠ  požiadala,  aby  sme  príspevok
smerovali  neinvestičnému  fondu Deti a  umenie,  ktorý je  zriadený pri ZUŠ. Keďže
našim  úmyslom  pri  schválení  rozpočtu  bolo...  bola  podpora   vlastne  vystúpení
Základnej  umeleckej  školy,  žiakov ZUŠ,  na  podujatiach  mestskej  časti  a  takýmto
spôsobom to Základnej  umeleckej  škole vyhovuje,  z  rozpočtových dôvodov,  tak si
myslím,  že by sme toho mohli podporiť. Preto predkladám návrh... návrh uznesenia:
Miestne  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu  názvu  prvku  číslo  8.1.13  Programového
rozpočtu mestskej časti na rok 2016 nasledovne: Názov – „Príspevok na vystúpenia
ZUŠ“, sa mení na „Príspevok pre neinvestičný fond Detí a umenie pri ZUŠ“. Ďakujem
pekne.

p. Čahojová: Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený je pán poslanec Borovička

p. Borovička: Ďakujem pani starostka. Ja iba takú krátku prosbu, a spíš otázku, na teba pani
starostka, s kolegami sme sa dohadovali, či tento rok nebude náhodou nejaké školenie
našich poslancov, nejaké vysunuté niekde, napr. v Limbachu, alebo nebo niekde, lebo
niektorí kolegovia veľa vecí zabudli a že by bolo... či by sme sa nešli školiť ešte raz? 
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ja si myslím, že človek sa učí do smrti. A budeme sa iste o tom
rozprávať. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ako správne pani starostka poznamenala, človek sa učí do smrti. My máme teda
poučenie  z toho  Limbachu.  A navrhujem všetkých...  všetkým  vzdelávania-chtivým,
keď ...keď by sme  si chceli  spraviť  školenie,  spravme ho  tu,  možno  v priestoroch
úradu, cez víkend, alebo možno v priestoroch niektorých z našich škôl, alebo možno
by nám vyšiel  pán riaditeľ Cirkevnej základnej školy v ústrety. Mohli by sme... mohli
by sme mať školenie. Dúfame, že už bude opravené ihrisko, takže aj športové vyžitie
futbalistov, borovičkovcov a ďalších by bolo zabezpečené. Takže to je môj príspevok
na túto vážnu tému. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dlháčik má hľadanie pokladu na Kráľovej hore. My si môžeme
hľadať nejaký poklad v Líščom údolí. Aj to sa dá zariadiť. Pán poslanec Buzáš, nech
sa páči.

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja som iba chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí dokázali
podporiť návrh na pomenovanie ulice tak, ako vyšiel z Fakulty Mat-Fyz-u a keby som
bol len predpokladal náznak nejakých problémov, nikdy by som nebol takýto návrh
doručil.  A  ani  by  som nebol  odporúčal  škole,  aby  si  takú  žiadosť  podala.  A  ku
kolegovi,  s ktorým som si  mimochodom  teraz znovu potvrdil  tykanie  len  toľko -
prezradil nám o sebe ďaleko viac ako akademikovi Gregušovi. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ja by som, mimochodom, navrhla premenovať všetky ulice,
kde sa nech nám podarí zaviesť rezidenčné parkovanie. Pán poslanec Kmeťko nech sa
páči. Nech sa páči, pán poslanec. 

p. Kmeťko:  Štartuje to. Tak, ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len takú praktickú
prosbu mám na vedenie, keď sa budú posielať podklady k rokovaniu, aby tá koncovka
bola odt. ...   ...  (mimo mikrofón)..

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec  Bendík  chce  k tomu  niečo
podotknúť.

p.  Bendík:   Kľudne  nech  to  je  aj  v odp,  ale  nech  to  teda  je  aj  v pdf.  A pdf  určite
v tablete....Veď, keď to bude v odt a ešte v pdf-ku, tak tablet otvorí. 

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

p.  Horecký: Ja  by  som chcel  veľmi  pekne  poďakovať  mestskej  časti  a  menovite  pánu
Sedlákovi za to, že ste nám pomohli  naozaj v takom tom expresnom čase odstrániť
tie ...

p. Čahojová, starostka MČ:  ...Aj pani Sedláková ďakuje...
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p. Horecký:  ...tie garáže nešťastné, teda naše garáže. A tak, ak ste mali  príležitosť prejsť...
vojsť  do  nášho  areálu,  opakujem,  to  pozvanie  pre  každého  z vás  -  je  to  škola  v
Karlovej  Vsi.  Nie  sme  síce  ako  mestská  časť  nie  je  zriaďovateľom,   je  ale  to
Karloveská  škola,  ktorá slúži  verejnosti.  Takže ste pozvaní,  kedykoľvek  tam prísť.
A videli,  by ste, že sa tam práve v tej hodine 12. to bolo odstránené, tak ten víkend
sme urobili  brigádu. Je tam kompostovisko, sú tam záhradky, je tam urobený veľký
kus práce. Práve vďaka tomu, že sa tam mohli dostať tie mechanizmy a na tom mieste
je už aj vyčistený priestor. Takže deti tam majú ďalší bezpečný priestor, kde môžu po
škole tráviť čas. Takže veľmi pekne ďakujem. A bolo to naozaj veľmi dobrodružné,
lebo viem že pán Sedlák, dal tu garáž, pred svoju vlastnú garáž, takže to v rámci tej
politiky parkovania  naozaj veľmi originálne riešenie. Ďakujem.

p. Čahojová: Aj my ďakujeme veľmi pekne. Pani poslankyňa Poláchová nasleduje. Nech sa
páči.

p. Poláchová: Ďakujem. Prosím si mikrofón. Ale teraz vážne. Mám pocit, celé zastupiteľstvo,
že nám chýbajú  práve tieto  technické  pomôcky.  Že sme  si to tu podávali  krížom-
krážom cez niekoľko veľa stoličiek. Takže neviem, ako by sa to dalo zariadiť, aby sme
mali k dispozícii tie mikrofóny...Aby to bolo ..ako také kultúrnejšie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Áno veľmi pekne ďakujem za túto poznámku. Ja už som sa
tým zapodievala.  Myslím,  že tu ešte niekde je  pán Súlovec, ktorý by nám to vedel
presnejšie  povedať.  Ale  predstavovali  sme  si,  že  by  ste  mali  každý  svoj  vlastný
mikrofón.  Ale  je  to  fakt..  fakt  drahé.  Fakt  drahé.  No popremýšľame,  ako..  ako si
trochu pomôcť, samozrejme. Pán poslanec Rosina nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Technická  poznámka  - osobne som presvedčený,  že
veľkú šarapatu s týmito  mikrofónmi  robia  práve akumulátory,  ktoré sa používajú  a
ktoré podľa mojich skúseností sú na daný účel nevhodné. Oveľa lepšie  sú alkalické
články, ktoré dlho vydržia, pretože mikrofóny sa použijú raz za čas a tie články, hoc sú
možno aj na kvalitnej nabíjačke, neprežijú a robia to, čo robia presne. Po niekoľkých
desiatkach sekúnd sa vybijú. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta chce doplniť

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ: Ja  len  pre  informáciu,  aby  ste  vedeli,  sú  tu  2  typy
mikrofónov. Jeden je  ten, čo má pani starostka. Podľa toho, ak si dobre spomínam,
myslím,  že stojí 500 alebo  600 € jeden kus.  A tie,  ktoré tu máte tie  ďalšie,  tie  sa
myslím že pohybujú okolo 150 alebo 180 EUR kus. Ja už som sa na to pýtal, lebo tiež
bola moja predstava urobiť to aspoň, tak, že na troch štyroch poslancov. Len to sme
automaticky dostali, že 6, 7 krát 600 to sme boli na nejakých 4- 4500 tisíc. Je to dosť
veľká suma peňazí. Ono sa to nezdá. Nehovoriac o tom, že mix pult, ktorý tu máme, to
znamená,  tá ústredňa na ktorom je to napojené,  má  obmedzený počet mikrofónov,
ktoré môžu byť. Keď chceme väčšie množstvo, lebo on má obmedzený počet portov,
ktoré tam môžu byť,  ako, zariadení do neho pripojených, museli by sme upgradovať
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ešte aj tú zvukovú réžiu. Verte mi,  že to čo je  predstava, by bolo naťahanie káblov.
Len to  zase  je  spojené  s ďalšími  vecami.  Pracujeme  na  tom. Ja verím,  že niekedy
september, október sa naozaj k tomu dostaneme. Ale keby to bola menšia suma, určite
to tu je. Ale tiež keď sme to riešili,  koľko to stojí, je to naozaj dosť veľká položka.
Nezdá sa to, ale radovo sa hýbeme len na tomto 5.000 EUR. Ako, keď si poviete, že
sme  s týmto  okej,  ja skúsime  to  niekde  nájsť.  Ja  budem  tiež  len  rád.  Len...  len
hovorím, naozaj to je to dosť veľká suma.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže máme taký pekný záver a na záver si  pekne ďakujeme,
dovoľte, aby som aj ja poďakovala pánovi prednostovi... aby som poďakovala pánovi
prednostovi. Ak ste si  všimli,  vážení kolegovia, máme elektronickú úradnú tabuľu. Tí
ktorí sú tu už viacero ...viacero - 2 – viacero volebných  období,  vieme  aká to bola
tortúra, čo sme zažívali,  keď sme ju  žiadali,  trošku modernejšiu  formu komunikácie
s občanmi. My sme prisľúbili občanom otvorenú samosprávu a sme mali takmer celé
dvere  polepené,  aby  sme  informovali,  to,  aspoň  o čom  sme  informovať  museli
vyhláškou, na tabuli. Takže toto sa zmenilo. Ďakujeme pánovi prednostovi. A dovoľte
mi na záver bodu Rôzne, než pristúpime k čítaniu  návrhu uznesení, aby som vám ešte
povedala,  že v piatok je  o  17. hodine  na  Botanickej,  pri Remiášovom kríži,  ak to
poznáte,  asi to poznáte všetci,  je  pietna spomienka  na nešťastie,  alebo  na  udalosť,
ktorá sa tam stala. Je okrúhle výročie, 20. výročie tejto smutnej udalosti. Koná sa tam
teda také stretnutie,  na ktoré vás pozývam v mene ... je to v našej mestskej časti,  v
mene  svojom vás  tam pozývam.  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
došlých uznesení.

Návrhová  komisia: Uznesenie  je  jedno,  doručené  pánom  Záhradníkom:  Miestne
zastupiteľstvo..  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu  názvu
prvku  číslo  8.1.13  programového  rozpočtu  mestskej  časti  časti  na  rok  2016
nasledovne:  Názov  –úvodzovky-  „Príspevok  na  vystúpenie  ZUŠ“  sa  mení  na
„Príspevok pre neinvestičný fond Deti a umenie pri ZUŠ.“

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie : Za 21prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené. 

Bod 22
Interpelácie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pristupujeme  k bodu  Interpelácie.  Otváram tento  bod.  Pán
poslanec Lenč, nech sa páči. 

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja sa chcem spýtať  na jednu vec, ktorú sme už
otvorili  aj  na  dopravnej  komisii,  ale  nejak  sa  mi  nedostalo  na  to odpovede.  Dnes
maľovali priechod na Perneckej, tam jak je tá T-čková križovatka s Borskou. A tým
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pádom  sa  tam  nelegálne  parkovanie,  ktoré  bolo  na  chodníkoch,  ešte  viacej
znelegálnilo.  Pretože  pred  prechodom  sa  nesmie  parkovať,  samozrejme,  ani  na
prechode . Čiže ubudne tam určite miest. Ja sa chcem spýtať na takú vec tam, pozdĺž
Perneckej,  pod Swanom je takých chodník z takých betónových... dlaždíc prerastené
takou burinou asi po koleno. My sme na dopravnej komisii mali taký dotaz, že zistiť,
komu to patrí a že či by sa nedalo dakým spôsobom sprevádzkovať na šikmé alebo na
kolmé parkovanie. Určite by tam pribudlo dosť veľa miest. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Písomne podaná interpelácia? Netreba,
nepotrebujem. Áno, ďakujeme za všetky takéto návrhy, ak máte vo svojom okolí, že
takéto možnosti objavíte,  prosíme, aby ste  nám ich teda ... aby ste nám ich oznámili,
a my  si  vyhodnotíme,  túto  možnosť,  samozrejme.  Keďže  nie  sú  iné  návrhy
interpelácii, vážení kolegovia kolegyne, veľmi pekne vám ďakujem za aktívnu účasť,
želám vám príjemný zvyšok dňa a úspešný zvyšok týždňa. Čoskoro sa opäť uvidíme.
Veľmi pekne ďakujem. Je 21 hodín 4 minúty. Tak pekne nám to začínalo, Dovidenia.

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

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: Ing. Vladimír Dulla                             ………………………………………….

                                                                                                        v. r. 
                     Mgr. Ján Horecký                                  ………………………………………….
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