
Zápisnica

z   15.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  časti Bratislava  -  Karlova  Ves,
konaného dňa  14.  06.  2016  v zasadacej miestnosti  miestneho zastupiteľstva, Nám. sv.
Františka 8, Bratislava

O B S A H

Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 2

1. (Nový) Návrh Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní
voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky. str. 6

2. (V pôvodnom návrhu č. 1) Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. str. 8

3. (V pôvodnom návrhu č. 7) Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. Bratislava
o dlhodobý nájom nebytového priestoru v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej
ulici v Bratislave. str. 14
4. (V pôvodnom návrhu č. 3) Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole
Veternicová 20 v Bratislave. str. 23
5. (V pôvodnom návrhu č. 4) Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016
- riešenie havarijného stavu bazéna v budove Základnej školy na Majerníkovej ul. a
dofinancovanie Základnej školy Veternicová. str. 37

6. (V pôvodnom návrhu č. 5) Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy
Veternicová 20 v Bratislave. str. 44

7. (V pôvodnom návrhu č. 6) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej
súčastí a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. str. 45
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8. Rôzne. str. 73

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 73

Úvod

p. Čahojová,  starostka MČ: Vážené dámy,  vážení páni,  vyzerá to teda, že je dostatočný
počet  prezentovaných  poslancov  prítomných.  Mohli  by  sme  pomaličky  ...  začať.
Zaujmite  svoje miesta. Prosím, aby ste zaujali svoje miesta,  ... upokojili sa ... a mali
by sme začať,  aby sme teda nepredlžovali...  Je 16 hodín a 10 minút  a .. je  vysoká
pravdepodobnosť,  že toto zastupiteľstvo bude dlhšie  trvať.  Aby sme tu nesedeli  do
neskorých  večerných  hodín.  Takže vážené  panie  poslankyne,  vážení  páni  poslanci,
vážený  hostia  z  radov  verejnosti,  vážení  zástupcovia  médií  a  vážení  prítomní
pracovníci  miestneho  úradu,  otváram 14.  zasadnutie   ...  15.  zasadnutie  Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves.   Je  14.   jún roku 2016, 16
hodín,  11 minút. Jedná sa o mimoriadne zastupiteľstvo v 7. volebnom období . Podľa
počtu  podpísaných  poslancov  na  prezenčnej  listiny  konštatujem,  že  naše  miestne
zastupiteľstvo je  uznášania  schopné. Všetkých, ktorí budú prispievať  do diskusie,  v
akejkoľvek  podobe  a  forme,  prosím,  aby  hovorili   kolmo  na  mikrofón...alebo  do
mikrofónu,  aby bol  zvukový záznam kvalitný,  aby sme   vedeli  vyhotoviť  kvalitný
záznam. Predtým než pristúpime k schvaľovaniu nášho programu, vám oznamujem, že
sa ospravedlnila  ústne za neskorší príchod pán kolega,  pán poslanec Labuda, ktorý
ohlásil teda, že príde na zastupiteľstva a  príde trošku neskôr. Pán poslanec Kmeťko
príde trošku neskôr. A ešte pán poslanec Martinický, ktorý rovnako príde. Viete ešte  o
niekom,  kto sa ospravedlnil?   Pán poslanec  Zajac,   nech sa  páči.   ...Pán poslanec
Kadnár  je  ospravedlnený z celého  ...  z celého  zastupiteľstva.  Áno, je  odcestovaný.
Dobre.  Viete  ešte  o  niekom?  Keďže  o  nikom  nevieme,  tak  môžeme  pristúpiť  k
schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Keď ideme podľa abecedného poriadku, tak za overovateľov
zápisnice  nasledujú  páni  poslanci  Kadnár,  ktorý  tu  práve  nie  je,  takže  toho
preskakujeme, vrátime sa k nemu  nabudúce. Pán poslanec Kmeťko, ktorý tu - ešte nie
je - a pán poslanec Krampl a Labuda,  nasledujú. Tak, ja neviem ... Krampl je tu...pán
poslanec?  ... Za overovateľa... aj návrhovej komisie... za overovateľa... Súhlasíš s tým
,  aby si bol za overovateľa? Pán poslanec Kmeťko ešte neprišiel,  takže pán poslanec
Lenč. Pýtam sa ... za overovateľa? Ďakujem veľmi pekne. Takže dávam hlasovať o
overovateľoch zápisnice,  ktorými by mali  byť  pán poslanec Krampl a pán poslanec
Lenč. Prosím hlasujte.
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Hlasovanie:  Za 19 prítomných poslancov, proti  nebol nik , zdržal sa 1. Máme schválených
overovateľov.

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p.  Čahojová,   starostka  MČ: A  nasleduje  schválenie  návrhovej  komisie,  ktorá  podľa
všetkého už zaujala svoje miesta. Čiže myslím,  že pán poslanec Zajac, za klub Naša
Bratislava,   pán poslanec Krampl a pán poslanec Bendík - nezaradený.  Súhlasíte so
svojou kandidatúrou? A ja dávam hlasovať o takto navrhnutej návrhovej komisii.  Kto
je za?...    Je tu reklamácia... pán poslanec Lenč hlási,   že mu nefunguje hlasovacie
zariadenie.  Prosím  preveriť.   A  vyhlasujem  toto hlasovanie  za  zmätočné.  Bude  sa
opakovať.  Pán poslanec Lenč hlási,  že mu  nefunguje  hlasovacie  zariadenie.  Prosím
vyskúšať.   /Takže  ...ešte  nemáme?...   Takže,  aby  sme   vedeli,  budeme  hlasovať
opätovne  o voľbe  návrhovej  komisie  v  zložení:  pán poslanec  Zajac,  pán poslanec
Krampl  a  pán  poslanec  Bendík.  Takže  opakujeme  hlasovanie  o  voľbe  návrhovej
komisie. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie :  Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali sa dvaja. Máme zvolenú
návrhovú komisiu. 

Bod 003
Program rokovania

p. Čahojová,  starostka MČ:  Prosím všetkých poslancov, aby svoje návrhy na uznesenie,
alebo pozmeňovacie návrhy,  alebo doplnenia,  podávali v písomnej forme, čitateľne,
podpísané a návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrhy uznesení  v takom... v takom
znení, v akom boli predložené, a aby ste ich  zabezpečili svojim podpisom. Ďakujem
veľmi  pekne.  Vážené  kolegyne  poslankyne,  vážení  poslanci,  pristúpime  teraz
schváleniu alebo prerokovanie programu dnešného zastupiteľstva. Program ste dostali
v pozvánkach. Ja len konštatujem,  alebo vám oznamujem, že dňa ... dňa 10.6. ... sme
obdržali list  ... sme obdržali list od pani kontrolórky, pani inžinierky... / 10.6. / pani
inžinierky  Dzivjakovej,  že  z  vážnych  dôvodov  sa  vzdáva  funkcie  miestneho
kontrolóra.  Z  vážnych  osobných  dôvodov -  a  súčasne  vám oznamujem,  že dňom
vzdania sa funkcie kontrolórky zaniká aj pracovný pomer. Preto sme povinní vyhlásiť,
alebo  prerokovať  voľbu,  novú  voľbu  miestneho  kontrolóra.  Takže  tento  bod
navrhujem zaradiť do programu dnešného rokovania. A keďže viem, že pán poslanec
Zajac  bude  navrhovať  zmenu  ...  niektoré  ...  poradia  niektorých  bodov,  tak  ja
prispôsobíme  zaradenie  tohto  jeho  návrhu.   Takže  ešte  nežiadam  o  zaradenie  na
konkrétne miesto v bode programu, ale budem teda žiadať o jeho vloženie.  Nech sa
páči, otváram diskusiu k návrhu programu. /... Nie je to príliš nahlas?  Prosím, trošku
stíšiť ten mikrofón, lebo sa mi to zdá príliš nahlas. /  Takže pán poslanec Zajac, máš
slovo. 
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p. Zajac : Chcel by som dať návrh na zmenu programu, chcel by som, aby sme dali také tie
ľahšie  témy dopredu a potom, keďže všetci vieme, nebudeme sa tu teda okolo toho
týrať ... že máme tú ťažšiu tému,  tak všetky tie body, ktoré sa týkajú tej ťažkej témy
by som navrhol dať na ... na koniec rokovania, a preto teda by som chcel navrhnúť -
ja  som si  teraz  otvoril  ten pôvodný,  čiže  ja  neviem,  ako  sme  sa  dohodli  na  tom
bodovaní, ale podľa toho, ako ... ako navrhujem,  by malo byť ...malo by to byť... My
by sme  mali  o 16.-tej začať vystúpením verejnosti.  To je  niečo  ...  čo my máme  v
rokovacom poriadku. A ... keďže teraz sme ... vieme, že nie je mimoriadne a riadne...
je riadne -  akurát  v inom čase,  v neplánovanom čase, mali by sme aj ten bod zaradiť
preto, lebo rokovací poriadok je platný na každé zastupiteľstvo. Čiže navrhujem, aby
prvým bodom bola polhodina pre verejnosť.   Už to nestihneme  o 16.-tej,  lebo to ...
lebo sme tak, ako sme. Tým 2. bodom, navrhujem,  aby pre jednoduchosť,  ostali tie
body - Stanovisko miestneho zastupiteľstva ... takto ... už to je jasné... Potom by som
bol rád, keby sme dali...  keby sme dali to ... čo je .... to oznámenie pani kontrolórky.
Teda o odstúpení  pani  kontrolórky a  vypísanie,  alebo  vyhlásenie  toho výberového
konania, aby sme teda túto vec, to je taká technická vec. Potom by som bol rád, keby
sme dali VZN o odpadoch. To je VZN mesta.  O odpadoch. A našu reakciu na toto
VZN.  Potom by som bol rád, aby sme dali ten bod Voľba členov, ale ... asi sme to aj
stiahli, dokonca?...  

p. Čahojová,  starostka MČ: ...To ja musím ... áno ... nie - miestna rada dnes zasadala tesne
pred  zastupiteľstvom.  Neodporučila  predložiť  na  toto  rokovanie,  ale  až  na  riadne.
Takže tento bod programu sťahujem. 

p. Zajac :  Čiže tým pádom toto tam nebude,  vynechávam ... Potom by sme mohli  prejsť
žiadosti o  prenájom priestorov,  ktorú podala  spoločnosť  OKR.  Potom by som bol
veľmi  rád,  lebo  všetky  tie  ďalšie  body  už  sa  týkajú  ...  -  a  ak  máme  teda nejaké
doplnenie,  ktoré  prišlo  mimo  toho  písaného  programu,  tak  tam dajme  tie  body.
...Neviem ...nie?...

p. Čahojová,  starostka MČ: Prišla žiadosť pána poslanca, pána tajomníka Šíbla,   ale ... to
bude  na riadne. 

p. Zajac : Dobre. Čiže nemáme iné. A potom by už bola tá ... všetky - tam sú 4 uznesenia,
alebo 4 ... 4 body týkajúce sa Základnej školy, uznesenia, Veternicová. Ten 1. bod je v
tom programe  Prenájom  tried  na  Základnej  škole  Veternicová  ZŠ  ...  pre  ...  pre
Základnú školu sv.   Františka.  Druhé je  zmena v rozpočte. Tam sa týka jeden bod
Základnej  školy  Veternicovej.  Potom  je  petícia,  ktorú  predložila...  Občianske
združenie  Veternica,  teda  petičný  výbor.  A  potom je  návrh  VZN-ka  na  zrušenie
Základnej školy Veternicová. Bol by som ale rád, keby sme si pred týmito urobili takú
tu hygienickú prestávku, aspoň na polhodinu.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Bod Rôzne zostáva tak, ako je?
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p. Zajac : Bod Rôzne je na konci. Áno.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Takže skúsim... takže skúsime ešte raz to zopakovať ,
aby nám v tom...  aby sme  v tom mali  jasno. Ako 1.  bod by malo  byť  Vystúpenie
verejnosti,  ktoré  je  povinné  podľa  rokovacieho  poriadku.  Ako  2.  bod  by  bolo
Vyhlásenie, alebo návrh...  na nové konanie voľby miestneho kontrolóra. Ako 3. bod,
podľa programu, Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu ... k VZN-ku hlavného
mesta o nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi.  Bod č. 2 sťahujeme.  A ako ďalší  bod
Žiadosť spoločnosti All 4 Car.  A potom všetky body, ktoré sa týkajú Základnej školy
Veternicová. Dobre som to rozumela? ... A navrhuješ prestávku ... aby sme si dali,
hygienickú,  pred tým jedným  blokom.  Dobre.  Takže  ja  dávam hlasovať  najskôr  o
tomto pozmeňovacom ... Ešte pán poslanec Bendík sa hlási o slovo. Nech sa páči. 

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Chcem dať návrh, aby sa o tom bode 1 - Vystúpenie o
obyvateľov, aby sa hlasovalo samostatne. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Dobre.  Samozrejme.  Takže hlasujeme,  tak ...  najprv   o  ...
samostatne o bode Vystúpenie verejnosti, ako bod číslo 1, podľa rokovacieho poriadku
nášho, ktorý platí. Tam sa hlási pán poslanec Dulla, ešte, nech sa páči.

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Keď teda ideme robiť poriadky v programe, alebo sa ideme o to
pokúsiť,  tak  v  súlade  so  svojím  najlepším  vedomím  a  verím,  že  aj  svedomím,
navrhujem  z  programu  rokovania  vypustiť  bod  Prenájom nebytových  priestorov v
Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave. To považujem za predčasné. A rovnako
za  predčasné  považujem  rokovanie  o  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia
Mestskej časti Karlova Ves o zrušení tejto základnej školy. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Rovnako navrhuješ, bod 6, hej,  stiahnuť? Dobre. Takže teraz
by som asi dala hlasovať najskôr o návrhu pána poslanca Bendíka. Myslím si,  že  ...
samostatne hlasujeme  o návrhu - bod č.  1- Vystúpenia verejnosti,  ktoré patrí podľa
nášho rokovacieho poriadku na 16. hodinu, ale z technických dôvodov sa to nedalo
dnes, takže ako prvý ... by mal byť bod  Vystúpenie verejnosti. Nech sa páči, prosím
hlasujte o zaradení tohto bodu.

Hlasovanie :  Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
schválené. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasledujeme ... nasleduje ... zaradenie Návrhu na vyhlásenie
dňa konania  voľby miestneho kontrolóra, ako bod číslo  2.  Prosím hlasujte  o tomto
návrhu.

Hlasovanie : Za 18 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa ....nezdržal sa žiaden poslanec.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  A nasleduje  návrh  ...  nasleduje  ďalšie  časti  návrhu  pána
poslanca  Zajaca.  Môžme to dať an blok.  Rokovať  by sa malo  ďalej  o  Stanovisku
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miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o
nakladaní s komunálnymi odpadmi atď. Potom by sa malo rokovať, ak sa nemýlim, o
žiadosti spoločnosti All 4 Car. Pretože bod číslo 2 - Voľba členov dozorného orgánu je
stiahnutá. Kto je za takto prednesený návrh?

Hlasovanie :  Za 18 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1 poslanec. Návrh bol prijatý.

p. Čahojová,  starostka MČ: Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Dullu. A to je
vypustenie bodu číslo 3 Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Veternicová
číslo 2O z rokovanie dnešného zastupiteľstva. Prosím hlasujte o tomto návrhu.

Hlasovanie  :   Za 4 poslanci,  proti 11 poslancov, zdržali   sa 5 poslanci.  Uznesenie  nebolo
schválené.

p. Čahojová,  starostka MČ:  A ešte tu máme  návrh pána  poslanca  Dullu  na  vypustenie
bodu, pôvodného bodu  č. 6 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o
zrušení Základnej školy Veternicová 20. Prosím hlasujte.

Hlasovanie :  Za 4 poslanci, proti 7 poslanci,  zdržalo sa  9 poslancov. Ani tento návrh nebol
prijatý. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže už žiadne iné návrhy neboli,  budeme teraz  hlasovať o
programe ako o celku, so schválenými zmenami. Prosím hlasujte. ... Kontrolórka bola
schválená ako 2 bod... Takže prosím hlasujeme  o  programe ako o celku.

Hlasovanie :  Za 18 prítomných poslancov, proti 1 poslanec a zdržal sa 1 poslanec.  Takže
program sme mali schválený.

p. Čahojová,  starostka MČ: Teraz ... naozaj, keďže ste zmenili rokovací poriadok a neželali
ste  si,  aby  boli  označované  body,  ktoré  boli  dodatočne  zaradený  písmenkami  za
číslom, tzn. 1.a , 1.b, nula, atď., voči tomuto ste mali skutočne námietky, tak potrebuje
chvíľočku technickú prestávku, technická obsluha, aby priradila teraz správne čísla  k
jednotlivým bodom programu, aby sme sa nemýlili  počas rokovania. Koľko? ... Dve-
tri minúty. Ďakujem.

Bod 1
Návrh Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o  spôsobe a vykonaní  voľby
miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže, vážení kolegovia,  ja  by som poprosila,  máte materiál
pred sebou. Treba si uvedomiť,  že oznámenie o voľbe miestneho kontrolóra musíme
zverejniť 40 dni pred dňom konania voľby a najneskôr do 60 dní od zániku funkcie
miestneho  kontrolóra, alebo  vzdania sa pani kontrolórky. Žiaľ  toto obdobie sa nám
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prekrýva  veľmi  nepríjemne  s  letným  dovolenkovým  obdobím,  kedy  sme  ani
neplánovali zasadanie miestneho zastupiteľstva. Budeme sa...c budeme sa mimoriadne
zísť.  Berieme  to  do  úvahy.  Predpokladaný  termín  voľby  miestneho  kontrolóra  je
niekedy aj od 25. júla a 1. augustový týždeň. Tam by sme sa niekde mohli dohodnúť,
tam sme sa niekedy mohli stretnúť. Ale dnes by sme potrebovali teda schváliť,  že sa
voľby konať budú. Termín máte aj uvedený  - 25. júl - v materiáli, v bode d) v návrhu
uznesenia. Všetky podrobnosti voľby miestneho kontrolóra, asi si ich pamätáte z prvej
voľby,  máte uvedené  v dôvodovej správe. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa
páči.  Keďže  sa  do  diskusie  nikto  nehlási,  diskusiu  uzatváram a  prosím  návrhovú
komisiu,  aby predniesla  návrh uznesenia.  ... Aha ...ešte prepáčte,  vážení  kolegovia,
predtým,  než ...návrhová komisia  prednesie  návrh uznesenia,  my sme pred chvíľou
skončili rokovanie miestnej rady, ktorá sa uzniesla na tom, že v časti  d) - uznesenia ....
prosím, ...že v časti d)  uznesenia zmeníme termín "v regionálnom denníku" - na  - "v
regionálnom periodiku" - a termín - "najneskôr do 30. 6." termín ... rušíme, pretože to
periodikum vychádza niekedy začiatkom júla. Nevieme presne . Asi by to nestihli do
30. 6.  Ale  budeme  sa  to  pokúšať zverejňovať,  čo najväčšom množstve  médií.  Ale
povinne, čo najrýchlejšie,  na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti. Čiže
meníme regionálny denník, na regionálne periodikom - bez termínu  30. 6. Je potrebné
ešte, aby ste si navrhli komisiu z poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorá sa zúčastní,
alebo  teda bude otvárať obálky s prihláškami.  ...Áno...  takže prosím kluby,  aby sa
dohodli.  ...   Takže  za  poslanecký  klub  Naša  Bratislava  pán  poslanec  Rosina,  pán
poslanec Dulla a za pravicový klub pán poslanec Lenč. Dobre. Takže prosím návrhovú
komisiu prečítať návrh uznesenia.

Návrhová komisia:  Milí kolegovia,  takže v časti a),  b) , c)  - tak ako ste sa mohli dočítať
materiáli,  ktorý vám prišiel e-mailom , v časti d) -  schvaľuje - zverejnenia oznamu o
vyhlásení  voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava   - Karlovej Ves na
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, na webovej stránke Mestskej
časti Bratislava - Karlova   www.karlovaves.sk  a v regionálnom periodiku. Bod 2., 3
- a) a b)  ostávajú,   a bod e)  volí  komisiu  z poslancom Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, na otváranie obálok kandidátov na funkciu
miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí prihlášok týchto kandidátov  v  zložení:
pán poslanec  Rosina,  pán poslanec Dulla  a pán poslanec  Lenč. A hlasovanie  bude
tajné. Tu treba vyškrtnúť, že bude tajné.  To je zo zákona.  To je v bode...  3. b) 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  Takže prosím,  hlasujeme  o tomto
návrhu. Nech sa páči. 

Hlasovanie :  Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Tzn. že voľba miestneho kontrolóra sa bude konať 25. júla
2016. Uznesenie  bolo schválené.  Prosím vás,  vážení  kolegovia,  aby ste si zariadili
svoj dovolenkový režim a aby ste mohli  prísť na  zasadanie zastupiteľstva v tomto
termíne.  A v tejto chvíli  vyslovujem vďaku za všetky služby,  ktoré vykonala  pani
inžinierka Dzivjaková  pre toto zastupiteľstvo a želám jej skoré uzdravenie.
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Bod 2
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a
o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č.  13/2012 o miestnom poplatku za  komunálne  odpady a
drobné stavebné odpady.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť   k  ďalšiemu  bodu  nášho  schváleného
programu a tým je  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava  –
Karlova Ves /... prosím kľud .../ k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Hlavného
mesta  Slovenskej  republiky  Bratislava  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a
drobnými  stavebnými  odpadmi  na  území  Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky
Bratislava  a  o  zmene  a doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia  Hlavného  mesta
Slovenskej republiky Bratislava č. 13 z roku 2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a  drobné  stavebné  odpady.  Na  úvod mi  dovoľte uviesť,  že sme  16.  mája
dostali list od pána primátora, v ktorom nás informoval o návrhu všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a o zmene a doplnení
všeobecného, všeobecne záväzného nariadenia  o miestnych poplatkov za komunálne
odpady  a  v  zmysle  Štatútu  hlavného  mesta,  ak  nezaujmeme  písomné  stanovisko
miestneho zastupiteľstva k tomuto návrhu do 30 dní, tak sa považuje naše stanovisko
za súhlasné a že nemáme pripomienky k tomuto návrhu.  Materiál prešiel všetkými,
teda príslušnými  komisiami,  ktoré pripomienkovali.  Pripomienky máte v písomnom
materiáli.  Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Nech sa páči.  S technickou poznámkou
pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem pani starostka, veľmi pekne za slovo. Preto technická, pretože sa netýka
priamo  tohto bodu. Sedíme  tu necelú  trištvrte hodinu,  už nám rozdávajú papierový
tretí materiál. Ja si dovolím protestovať. Sme vybavení na elektronickú komunikáciu.
Ja žiadam všetky materiály doručovať elektronicky. A teda, ak by sa náhodou niekedy
tlačilo, vzhľadom na zrakovú indispozíciu potrebujem oveľa väčšie písmo.... takže..

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za pripomienku. Len pán poslanec, ste teraz dostali
program,  program,  kde  sú  riadne  očíslované  body tak,  aby  sme  predišli,  aby  sme
vyhoveli  vášmu želaniu,  aby sme neoznačovali body na A.1, B.0, atď, ale aby mali
riadne poradové čísla. Museli sme prečíslovať body v zmysle schváleného programu.
Preto dostávate nanovo vytlačený program. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem pekne pani starostka. Opakujem, dostávame už tretí materiál dnes. A ten
materiál za tú dobu, za ktorú sa tlačil, sa mohol elektronicky rozposlať asi 10×, takže
nevidím  v  tom problém.  Je  to  len  o ochote,  vôli  a  možno  troška  snahe  zmeniť
myslenie niektorých pracovníkov.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ja vám milerada vyhoviem, pán poslanec, páni poslanci, teda ak
bude  taká  väčšinová  vôľa,  že  vám to nemusíme  rozdávať,  skrátime  čas,  ušetríme
papier aj námahu. Takže ... neviem, či mám o tomto dávať hlasovať... tak rozhodnite
sa v poslaneckých kluboch alebo v komisiách, či si to želáte alebo nie. Nebudeme to
robiť, ak to bude vaše želanie. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som začal tiež reakciou na 4-stranový materiál Doplnenie
pripomienok. No, budem hovoriť za seba. Ja neviem tak rýchlo čítať a už vôbec nie
odborný text,  ktorý by mal  byť  súčasťou legislatívneho  procesu. Mrzí ma  to, že to
došlo do tohoto stavu, že rada odporučila rokovať o niečom, čo uzrelo administratívne
svetlo sveta toť nedávno, pre nás teda. Nebýva to zvykom o takom niečom ... z behu
rokovať.  Neviem,  možno  je  to  čiastočne zhodné  s tým,  čo  sme  dostali.  A ak  áno,
možno  bolo  treba vyznačiť,  že táto časť a tento odsek, alebo táto skupina  textu je
zhodná s tým, čo bolo v pôvodnom materiáli,  aby sa získalo... možno sa sústrediť na
to, čo je, prípadne skutočnosti navyše. Toľkoto k tomu 4-stranovému.  K tomu, čo sme
dostali včas,  si dovolím riadny príspevok. Podľa dôvodovej správy cieľom je nielen
vyjadriť  stanovisko mestskej časti,  ale  aj vylepšiť  návrh VZN formou pripomienok,
odporúčaní.  Pri  tejto  činnosti  je  veľmi  dôležitá  prehľadnosť  legislatívno-technickej
podoby. Nebýva zvykom návrh zmeny prezentovať uvedením znenia s prečiarknutými
slovami. V úrovni vládnej legislatívy, s ktorou mám bohatú skúsenosť, sa používajú v
zásade  3  formy  -  návrhom na  doplnenie  chýbajúceho  slova  alebo  znenia  úpravy,
-návrhom na nahradenie slova iným, inými slovami,  slovom  a  -na vypustenie časti
alebo  úplného  znenia.  V  tomto  duchu  odporúčam predkladateľovi  tieto  úpravy  v
stanovisku Mestskej časti Karlova Ves:  -1). § 53 ods. 3 písm. d) návrhu VZN vypustiť
slovo „materiálovo“,  a za slová „písm.  b)“ doplniť  slová „alebo c.)“  Po 2.)  v § 3
ods. 3 písm. e) návrhu VZN vypustiť slová-  „alebo termicky zneškodniť podľa písm.
d)“.   Po 3).  v  § 9  ods. 1  písm.  f)  návrhu  VZN slovo  „slúžiacu“  nahradiť  slovom
„určenú“,  vypustiť  slová  –  „chatová  osada,  byt,  nebytový  priestor  a  záhradkárska
osada“.  Poznámka: byt, ani nebytový priestor nie je určený na individuálnu rekreáciu
v zmysle stavebného zákona. Osady nie sú nehnuteľnosťami.  Sú to pojmy územného
plánovania  na  účely  funkčného  využitia  územia   vymedzenia  funkčnej  plochy  pre
individuálnu  rekreáciu.  Ako  vyplýva  z  poznámky  k  návrhu  stanoviska,  plávajúce
zariadenia, v zmysle § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Zb. zákonov v znení neskorších
predpisov  nie  je  nehnuteľnosťou  určenou  na  individuálnu  rekreáciu,  v  zmysle
stavebného zákona. Ak sa chce požadovať zapojenie do zberu komunálneho odpadu,
potom formou návrhu na doplnenie návrhu VZN v písm.  e) toho istého paragrafu a
odseku, lebo uvádzané typy plávajúcich zariadení spĺňajú charakter inžinierske stavby,
alebo  o  samostatnú  úpravu  s legislatívno-technického  hľadiska,  pridaním  nového
písm.  na konci toho istého paragrafu a odseku, v tomto prípade ako písm. g). Ak sa
chce  upraviť  špeciálna  okolnosť.  Taká  úprava  by  umožnila  jasný  odkaz  na
previazanosť na zákon o vnútrozemskej plavbe, ktorým sa argumentuje v poznámke.
Po  4.)  -   v  § 12  ods. 5  návrhu  VZN slová  „1×  za  mesiac  kalendárový“  nahradiť
slovami „raz za 2  týždne“,  v § 12 ods. 7  návrhu  VZN slovom „slúžiacu“ nahradiť
slovom  „určenú“,  vypustiť  slová  „chatová  osada,  byt,  nebytový  priestor  a
záhradkárska osada“. Pre doplnenie o plávajúce zariadenia platí primerane, čo bolo v
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bode 3 k § 9 ods. 1 písm.  e).  Po 6. )  - Návrh odstrániť duplicitu § 22 vypustením
ods. 1 alebo ods. 2 z návrhu VZN, je prekvapivý, lebo fakticky je to dvojaká možnosť
pre obyvateľov hlásiť nelegálnu skládku, čo je v záujme plniť verejnú službu za dane
a poplatky. Ak existujú dve možnosti, je to pre obyvateľov lepšie, ako ak by mali iba
jednu. Uznanie návrhu na úpravu by prakticky znamenalo  rozšírenie prípadov, kedy
orgány  mesta,  mestských  častí  v  Bratislave  odkazujú  občana  na  toho  druhého.  Z
prijatia  hlásenia  nevyplýva  povinnosť  odstraňovať  nelegálnu  skládku.  Bude  na
orgánoch samosprávy  hlavného  mesta  a  mestských  častí,  ako  si  budú  odovzdávať
informácie  v  záujme  plnenia  zverených  pôsobností.   Po 7.)  -  v  § 23 návrhu  VZN
vypustiť ods. 2. Po 8.) -  do návrhu stanoviska Mestskej časti Karlovej Vsi doplniť
požiadavky:  -  v  návrhu  VZN  doplniť  úpravu  povinnosti   -  a)  poskytovateľa
spoplatnené  služby  odvodu  a  likvidácie  odpadov  z  prenajatých  vlastných  nádob
komunálneho  odpadu,  opakovania  vývozu  v  ten  istý  deň,  ak  sa  z  dôvodov
nezavinených užívateľom služby neuskutoční 1. vývoz odpadu. Po  b) - poskytovateľa
spoplatnenej  služby  odvozu  a  likvidáciu  odpadov  z  prenajatých  vlastných  nádob
komunálneho  odpadu,  informovať  vlastníkov  bytov  a  nebytových  priestorov
v domoch, prostredníctvom predsedov spoločenstiev alebo správcov v zmysle zákona
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov o neuskutočnenom vývoze bezprostredne
po neúspešnom pokuse, spolu s dôvodmi a uviesť približný čas opakovaného pokusu
o vývoz.  Po  c) -  poskytovateľ a poskytovanú službu  odvozu a likvidácie  odpadu z
prenajatých i vlastných nádob komunálneho odpadu volať políciu, ak pri opakovanom
pokuse o vývoz odpadu ... nesprávne  odstavené  auto je  prekážkou vývozu.  Po d) -
správcov  pozemných  komunikácií  zabezpečiť  prístup  k  stojiskám  nádob  na
komunálny odpad, aj k samostatne stojacim nádobám, vhodným dopravným značením.
Všetky návrhy na doplnenie sledujú cieľ zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom
vo  fáze  vývozu  z miesta  nádob dočasného  uskladnenia.  Keďže domácnosti ani  iní
producenti nemajú možnosť priamo upravovať pomery na verejných komunikáciách,
ktoré slúžia  na  prístup  k nádobám,   v  rozhodujúcej  miere  vo  vlastníctve  účelovej
organizácie malo by byť práve v jej záujme, aby čo najlepšie plnila službu verejnosti,
pre  ktorú  bola  zriadená.  Rovnaký  záujem  by  mali  mať  orgány  hlavného  mesta,
mestských  častí,  ktorým zákonodarca  zveril  pôsobnosti  v  životnom prostredí a  pri
správe pozemných komunikácií. Ďakujem.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Pán poslanec,  ďakujem za rozsiahlu  pripomienku  aj návrh.
Pripomínam,  že  viac  ako  5  minút  si  čítal  doplňujúci  návrh  uznesenia  alebo
pozmeňujúci, alebo nový návrh...?

p. Dulla:  Ak teda môžem,  nedávam návrh na zmenu  uznesenia,  nepotrebujem,  aby niekto
hlasoval o mojich vedomostiach a poznanie legislatívy. Je to hneď v úvode vyjadrené.
Odporúčam predkladateľovi osvojiť si. Je na ňom, či si osvojí, alebo neosvojí.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, len pán poslanec, ja, ak som stihla snáď tretinu pochopiť
z toho, lebo to nevidím pred sebou napísané, ja som v tom úplne stratená. Ja to pred
sebou nemám písomne. To, čo máme písomne pred sebou, to je to, čo vyšlo z komisii,
pripomienky úradu a poslaneckých komisií. A ten materiál, ktorý ste dostali na stôl, je
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informatívny  materiál,  o  ktorom sme  sa  rozprávali,  ktorý spracovali  poslanci  inej
mestskej časti a informovali sme o tom poslancov, že niečo takéto existuje. Nie je to
niečo, čo by spracovával miestny úrad pre vašu potrebu. Je to informačný materiál pre
vašu potrebu, o ktorom sme vás včera informovali, že existuje. Rozmnožili sme to pre
všetkých poslancov. Nič viac, nič menej.  To, čo máte v oficiálnom materiáli je to, čo
vzišlo  z našej komisie  životného prostredia... a neviem teda, v ktorej komisii to ešte
bolo. Máte to v materiáli uvedené, ktoré komisie  rokovali o VZN. Ja, žiaľ, mrzí ma,
ale ja sa v tom strácam, v tom tvojom návrhu. Ja neviem, čo by som si osvojila z toho
návrhu.  Niektorým častiam som rozumela,  ale  niektorým číslam,  ani  som nestihla
priradiť  jednotlivým  paragrafom,  tak ja  teraz neviem,  ako si  mám poradiť  s touto
situáciou?  Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Rozumiem. Ale minule sme tu boli takí, že som aj podal návrh, aj sa hlasovalo, aj to
nestalo sa právoplatné. Keďže ja som sa o tomto tiež nedozvedel na rokovaní komisie,
lebo rokovala o návrhu tohto iba jediná komisia, ani sme netušili, že do tej komisie nič
také ide,  aby  sme  si  mohli  prípadne  iné  komisie  nájsť  chuť  a odvahu,  čas  o  tom
rokovať.  Mňa  to  mrzí  rovnako.  Ja  nevidím  efektívnejšiu  formu,  ako  predniesť
odporúčanie. Ak odporúčanie sa minie účinkom, určite, pokojne život pôjde ďalej.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže neexistuje  písomná podoba, na ktorú by sme sa mohli
pozrieť?

p. Dulla: Existuje. Dostali ju všetci členovia klubu Naša Bratislava. A pokiaľ majú záujem aj
ostatní, kľudne to dám. Ale práve, preto, že ja neočakávam, že sa o tom bude hlasovať.
Ja to nepotrebujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, tak ja navrhujem, aby sme prerušili  rokovanie o tomto
bode, aby sme sa sústredili,  prípadne si pozreli cez prestávku a zaradili to pred bod
Rôzne, keď prerokujeme všetky ostatné body, aby sme sa vrátili k hlasovaniu o tomto
bode. Súhlasil by si stým pán poslanec?

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja hovorím, že záleží na predkladateľovi. Nejde o môj názor. Ja
som svoj názor vyjadril  v odporúčaní.  Či sa bude o ňom ešte raz rokovať nie je  na
mne.

p. Čahojová, starostka MČ: Vlado, ja som v práci od rána, nestíham si čítať maily.

p. Dulla: Aj ja... mám od rána toho práve dosť. Aj napriek tomu, že som na dôchodku. Nie je
také na prvý pohľad voľné, ako som si predstavoval. Úplne pokojne hovorím, nie  ...
nevidím v tom niečo rozhodujúce. Podobne, ako tá informácia o výsledkoch návrhov
alebo spracovania v inej mestskej časti. Tak isto sa nebude asi o nej dnes hlasovať. A
ak áno, tak potom má logiku sa tomu venovať komplexne,  spoločne. Jedno i druhé.
Ale ak sa nepredpokladá hlasovanie o tom, čo sme tu teraz dostali, to doplnenie, ale ...
tak ja takisto nemám potrebu hlasovať o tom, čo som predniesol. Ja som to vyjadril
úplne jednoducho.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre,  ďakujem  veľmi  pekne.  Ja  vás  poprosím  vážení
kolegovia, že by ste sa aspoň zdvihnutím ruky vyjadrili.  Ste za to, aby sme dokončili
tento bol v tejto chvíli? Prosím, vyjadrite sa zdvihnutím ruky.  Dobre, takže len traja.
Tzn. že po prerokovaní komplexu problémov Veternicová, vrátime sa k tomuto bodu a
ho dokončíme. Ďakujem Vám pekne.

Bod 2 - pokračovanie

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre, takže vrátime sa k bodu číslo  2 a tým je Stanovisko
miestneho  zastupiteľstva  k  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta
Bratislavy.  Ak  si  dobre  spomínate  pán  poslanec  Dulla  predniesol  vo  svojom
diskusnom príspevku nejaké ... niektoré návrhy,  ako by si on predstavoval,  ako by
mali vyzerať pripomienky nášho zastupiteľstva k predloženému návrhu VZN. Mrzí ma
, ja ich v písomnej podobe  nemám naštudované, ak ich poslal mailom, nemala som na
to príležitosť.  Ale...ak si niekto ...ja  si ich teda nedokážem osvojiť,   lebo  som ich
nedokázala absorbovať v tej vyslovenej podobe. Ak je t niekto z vás, kto si ich osvojí
a chce ich predložiť, ako návrh na zmenu alebo doplnenie uznesenia, nech sa páči. A
pani Volková sa prihlásila do diskusie, odovzdávam jej slovo.

p. Volková : Ja som sa prihlásila ešte pred prestávkou, len si si to nevšimla, pani starostka,  ja
som chcela zachytiť  pani Hanulíkovú,  kým tu bola lebo som sa jej chcela  opýtať,
prečo hlasovala na meste proti zvereniu ... Lenže už zdrhla,  tak to je jedno. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre...

p. Volková :  Chcela  som sa jej  opýtať,  prečo hlasovala  na mestskom zastupiteľstve proti
zvereniu areálu na Majerníkovej ...pardón, na Molecovej,   v mestskej časti..

p. Čahojová,  starostka MČ: Myslím, že ona nehlasovala proti ...  jej manžel asi ...

p. Volková : ...ale nehlasoval Za.  Ale, keďže tu nie je, tak to je  bezpredmetné. Sa nabudúce
opýtam. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nikto iný nie je prihlásený do diskusie, takže diskusiu... Nech
sa páči, pani poslankyňa Poláchová. 

p. Poláchová :  Ďakujem za slovo. Ja by som chcela doplniť pripomienky mestskej časti k
VZN hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odpadoch. My sme  o tom
diskutovali  na komisii  životného prostredia,  niektoré pripomienky úrad už pripravil
vopred, o  ktorých sme  už boli  informovaní.  Tie  sú v materiáli,  ktorý ste dostali  v
písomnej, vytlačenej podobe , uvedené na strane 3 až 4. Tie komisia aj prijala všetky,
celé  ...  jednomyseľne...  celá  komisia  ich  prijala.  A  chcela  by  som doplniť  ďalšie
pripomienky, ktoré... , ktoré tam pridávame, pretože vypracovala ich Bratislava - Nové
Mesto a myslíme  si,  že sú veľmi dobré a potrebné. A myslím,  že aj zohľadňujú  tú
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najdôležitejšiu pripomienku pána Dullu, ktorú povedal, že občania, alebo teda tí, ktorí
vyrábajú odpad, produkujú odpad, majú právo, keď na to platia, za túto službu, aby ten
odpad bol aj odvezený.  A to je   v  pripomienke číslo  2 doplnené. Môžem to trošku
zhrnúť, máte tie materiály pred sebou. 1. pripomienka je o tom, že máme tu aj zber...
kalendárový zber - jesenné a jarné upratovanie, tak aby aj to tam bolo zohľadnené. 2.
pripomienka práve zohľadňuje to, aby keď ... keď nebol ten zber odvezený, aby bol v
čo najkratšom čase, takto, dodatočne urobený 3. pripomienka - Žiadosť o zapojenie...
zmenu, vlastne hovorí o prílohe na Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia
do systému zberu komunálneho odpadu. 4. pripomienka je o tom, že minimálne,  keď
je interval nedostatočný, tak môže byť ako zhustený. 5. pripomienka sa odvoláva na tú
... na tú pripomienku číslo  2. A 6.  pripomienka je  o tom, že dočisťovať stanovištia
zberných nádob... by sa mali.  Máte to všetci pred sebou, takže navrhujem doplniť o
tieto pripomienky, o  týchto 6 pripomienok.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi.

p. Poláchová : Aj ...to asi odovzdám návrhovej komisii. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu.  Keďže nikto sa
nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia:  Takže... takže dáme najprv hlasovať o doplnení.  A bude to doplnenie
podmienok... pripomienok, ktoré sú v materiáli.  Ja ich nebudem celé čítať, lebo je to
dlhé a sú to pripomienky 1 - 6, a tak, ako sme dostali o materiáli na začiatku rokovania
...  a  predniesla  ich  pani  poslankyňa  Poláchová.  Je  to jej  návrh  na doplnenie...  do
našeho materiálu. Takže dávam o tomto hlasovať.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže dávam hlasovať  o  návrhu  uznesenia,  ktoré máte  v
materiáli, áno,  s pripomienkami, ktoré tu boli prednesené a ktoré už sú v materiáli.... 

Návrhová  komisia: Nie,  najprv  to  doplnenie...  najprv  doplnenie,  ktoré  teraz  pani
poslankyňa... 

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže dávam hlasovať o doplnení pripomienok, ktoré navrhla
doplniť pani poslankyňa ... pani poslankyňa Poláchová. Prosím hlasujte.

Hlasovanie :  Za  18 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Doplnenie bolo schválené.
Prosím návrhovú komisie predniesť uznesenie

Návrhová komisia: Takže... takže dávam hlasovať: Miestne zastupiteľstvo ... zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  súhlasí  -  s materiálom -  aj s doplnkami,
ktorý sme práve pred chvíľou odsúhlasili.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dávam hlasovať o návrhu uznesenia pripomienkami, ktoré sme
si schválili. Nech sa páči.
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Hlasovanie :  Za 17 poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec. Aj toto uznesenie bolo
schválené.

Bod 3
Žiadosť spoločnosti All 4 Car, s.r.o. Bratislava

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pristúpime k ďalšiemu bodu a tým je  bod č. 3 Žiadosť
spoločnosti  All  4  Car,  s.r.o.  Bratislava  o  dlhodobý nájom nebytového  priestoru v
stavebnom  objekte  číslo  268  na  Majerníkovej  ulici  v Bratislave.  Predkladateľom
návrhu je pán prednosta asi. Odovzdávam mu úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Táto situácia vznikla s tým, že daný priestor mala
prenajatá spoločnosť Billa  na 10 rokov. Nájom skončil k 31. 5. 2016. Boli rokovania
s Billou. Billa  niekoľkokrát deklarovala,  že teda podá žiadosť  a ... a bude žiadať o
predĺženie  v  nejakej  inej,  obdobnej  forme,  ako  bola.  Bohužiaľ  Billa  túto  žiadosť
nedala  a v tom momente,  tým pádom k 31. 5. 2016 táto nájomná  zmluva  skončila.
Spoločnosť All 4 Car je podnájomcom alebo bola podnájomcom Billy a dostala sa do
situácie, kedy ten priestor v danom čase využívala legitímne, lebo mala podnájomnú
zmluvu,  ale  v tomto momente ju  využíva  bez právneho  titulu.  Z tohto dôvodu sme
navrhli ... teda spoločnosť All 4 Car dala žiadosť ... dali žiadosť na prenájom na 20
rokov, vzhľadom k tomu, že tam je krátky časový úsek, a aby sa dali vyriešiť rôzne...
rôzne možnosti, tak sme navrhli, do 31.12.2016,  ako prípad hodný osobitného zreteľa,
dokedy miestny úrad pripraví nejaké 2-3 alternatívy možnosti riešenia tohto priestoru.
Ale preto, aby... aby ten priestor bol ... aby vlastne on tam má prevádzku  pneuservis,
celkovo by sme asi skôr nevedeli aj tak nejaký rozumný priestor zabezpečiť,  ani nič
iné vyriešiť, z tohto dôvodu je to ako prípad hodný osobitného zreteľa do 31. 12. 2016
s tým, že spoločnosť All 4 Car požiadala o celý priestor. To znamená o celý priestor,
ktorý bol do 31. 5. prenajímaný spoločnosti Billa.  Cena je  tam 16,70 EUR na meter
štvorcový  na  rok,  čo  predstavuje  ročne  17.924 EUR,  pričom to bude  samozrejme
nejaká pomerná časť,  ktorá bude platená za obdobie od... od podpísania zmluvy do
31. 12. 2016. Z tých informácií, ktoré tam sú, len pre informáciu, lebo vlastne ešte na
rade vznikla otázka, ako sa budú riešiť, lebo tam je vlastne tá časť toho servisu a za
ním  sú  parkovacie  miesta,  ktoré  sú  prístupné  z Billy,  tak  majiteľ  spoločnosti  sa
vyjadril,  že bude robiť všetko pre to, aby cez tú svoju prevádzku, kde... kde sa dá k
tým miestam dostať,  sprevádzkoval ten prístup k tým miestam,  aby sa k  ním  dalo
dostať. Bude sa snažiť teda tak aj v rámci toho šesťmesačného obdobia nájsť nejaký
modus operandi, kde by sa proste dalo... dalo nájsť riešenie.  Že on má o ten priestor
samozrejme záujem dlhodobejšie. Určite dá opätovne žiadosť, ale nemusí byť... ako-
môže tam samozrejme si... poslanci, ktorí nakladajú s majetkom mesta, môžu... môžu
zvážiť aj použitie iného zámeru. V tomto momente si myslíme, že naozaj toto riešenie,
na to obdobie je najlepšie a tie ostatné, tie ostatné možnosti vám pripravíme do konca
roku  a  predložíme  a  potom o  tom rozhodnete,  že  čo  ďalej  s  týmto  priestorom.
V prípade,  videl  som tu pána  Kóšu,  keby  chcel  vystúpiť,  tak samozrejme  môže  k
danému bodu vystúpiť.  Ale myslím  si,  je  to prípad hodný osobitného zreteľa,  budú
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potrebné 3/5 poslancov. A naozaj to len na riešenie situácie, za ktorú ani spoločnosť
All  4  Car  nemôže,  lebo  nevznikla  ich  zavinením.  Vznikla  z  dôvodu,  že  bohužiaľ,
nedošlo k žiadosti o predĺženie a pôvodné rokovania, ktoré boli s Billou, tým pádom
sa nedalo v tom krátkom čase niečo iné zrealizovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu,
nech sa páči. Keďže sa nikto zatiaľ nehlási,  ja by som sa spýtala  -  Pán prednosta, to
znamená,  že tie  miesta,  ktoré sú teraz za  pneuservisom,  budú voľne  prístupné pre
verejnosť, alebo ako to je? 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Doteraz  ich  vlastne  mala  Billa.  Zámer  je  teda,  že  aj  z
dlhodobého hľadiska má spoločnosť All  4 Car záujem aj o tieto  miesta.  My,  aj pri
rokovaniach  s Billou,  sme  deklarovali,  že našim  cieľom je  tieto  miesta  v  nočných
hodinách  dať k dispozícii  na  nočné parkovanie,  vzhľadom k tomu,  že to je  oblasť
s veľkým... s veľkým problémom parkovania. Pôvodný zámer, o ktorom sa rokovalo s
Billou bol taký, že malo  dôjsť kvázi k nejakej zámene, kedy cez deň by sme dali k
dispozícii  parkovacie  miesta  my Bille  a naopak, na oplátku by zas Billa  dala  svoje
parkovacie  miesta  k  dispozícií  nám,  pre  obyvateľov.  Toto  bolo  asi  na  troch
stretnutiach rokované. Bohužiaľ, nakoniec nedošlo k žiadosti... ako... k dohode, aby...
aby teda spoločnosť Billa podala túto žiadosť. Priznám sa, nejak som sa nedopracoval
k  tomu,  že  kde  to  uviazlo.  Na  všetkých  stretnutiach  deklarovali,  že  im  to  príde
rozumné a majú záujem týmto spôsobom postupovať. Čiže náš cieľ určite je tie miesta
sprístupniť na nočné parkovanie obyvateľom. Do 31. 12. 2016 sa pán Kóša vyjadril, že
sa  bude samozrejme  snažiť  nájsť  nejaký režim,  ktorý by bol potom funkčný aj od
1. 7.,...  od 1. 1.  2017. Do toho obdobia to má  prenajaté  a proste má  určite,  určite
vlastne tie miesta je záujem využiť z jeho strany aj pre jeho klientov, ale úplne 100 %
garantovať, ako on ešte nevie ani 100 % zagarantovať, že ten prístup sa mu podarí v
tom rozumnom čase tam spraviť. Čiže... ako je to naozaj v rovine, že snáď budeme,
bude sa snažiť, tak je to deklarované, že bude sa snažiť samozrejme to sprístupniť. Má
to prenajaté to na 6 mesiacov. Nemyslím si,  že by to bol nejaký obrovský problém.
Ani pre Billu, ani, ani preto, že vlastne tým, že momentálne sa nijak inak nevyužívajú.

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

p. Zajac: Ja sa len chcem spýtať, že ... mne je to ľúto, neviem nájsť teraz v tých uzneseniach
komisii, či nedáme tam ... to.. Neosvojíte si to niekto to stanovisko finančnej komisie?

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za pripomienku. Lebo ja tiež tu mám otvorené
stanovisko finančnej  komisie,  ktorá „odporúča vyhovieť  žiadosti o nájom s tým,  že
nájomca zabezpečí bezplatné užívanie parkovacích miest v garáži pri zachovaní nájmu
16,70 EUR na meter štvorcový, komerčne využitej plochy do konca roku 2016.“

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Nemám problém si to osvojiť. Len hovorím, že tam nastáva
ten  problém,  kde  on nemá  na  to  momentálne  úplne  sám dosah.  Pretože  v  tomto
momente sú tie miesta dostupné iba zo strany Billy.  Billa  keď to zavrie, tak sa tam
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momentálne na tie miesta nedá dostať. Čiže on nevie úplne splniť túto požiadavku. A
je k tomu potrebný stavebný zásah, aby sa dalo z jeho vstupu, odkiaľ vlastne, ktorý
pôvodne bol, ktorý on pôvodne uzatvoril, dostať k  tým parkovacím miestam. Čiže z
toho, čo sme sa, čo som sa rozprával asi môže sám vystúpiť a povedať vám k tomu
názor,  je  -  že  teda  bude  sa  snažiť  takto  to  samozrejme  spraviť.  Lebo  pokiaľ  to
neotvorí,  tak  sa  k tým  miestam  nevie  dostať.  Možno  asi  najlepšie,  keď  vystúpi
a vyjadrí sa k tomu jasne.  Ako za navrhovateľa, s tým samozrejme problém nemám,
len to neviem zagarantovať. A pri diskusii,  ktorú sme mali s pánom Kóšom, mi tiež
povedal, že úplne 100% nemá na to dosah. Čiže, asi keby ste vystúpili a možno sa k
tomu vyjadrili.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. No, je situácia v danom priestore dosť jasná. Aj vzťahmi. Podľa
všetkého  v danom priestore za servisom,  umyvárkou a pneuservisom máme  nielen
odstavné plochy,  ale  aj jednu miestnosť,  po prerobení únikového východu, ktorá je
prenajatá.  A  potom  tam  máme  2.  únikový  východ.  V akom  je  stave,  je  druhá
záležitosť? Do  tej prenajatej miestnosti musíme  zabezpečiť  prístup, lebo  poberáme
nájomné.  Čiže  musíme  hľadať  technické  riešenie,  ako -  aj  bez  Billy  zabezpečíme
užitie...  užívanie  predmetu nájmu.  2.  záležitosť je  tá, že prístup dozadu má  viacero
možností. Sme to podrobne prebrali aj na mieste činu, aj v rámci zasadnutí komisií.
Je...

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, dokončiť.

p. Dulla:  ... Je toto principiálna otázka. Ak neumožníme  prístup pre využitie  autami,  aj tak
musíme  nejaký  prístup pre toho nájomcu,  tej miestnosti,  ktorú používa  ako sklad,
zabezpečiť.  Súčinnosť s Billou  je  hypotetická.  Nehovoriac už o všetkých ostatných
súvislostiach. Ja som za to, aby sme pokračovali v tej idey, že sa zabezpečí prístup na
tie  odstavné  plochy,  lebo  miernou úpravou sa dá dosiahnuť  približne  20 miest  na
krátkodobé parkovanie  cez deň a tých istých  20 miest  na  celonočné  odstavovanie,
zakaždým možno v inom režime, ale predsa je to veľký prírastok v tomto kritickom
mieste. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja by som sa spýtala. Ty tomu teda rozumieš tak,
že pán Kóša si prenajme aj tie zadné priestory a bude za ne platiť nájom 16,70 EUR?

p. Dulla: My sme si dovolili v tej finančnej komisii urobiť ten kompromis a sme to povedali
tak  -  Za  plochy,  ktoré  budú  komerčne  pre  využívané,  bude  nájom  –  alebo  -
odporúčame  nájom.  Za  tie  plochy,  ktoré  budú  slúžiť  k  bezplatnému  užívaniu
verejnosťou, nie je asi ekonomicky oprávnene pýtať nájom, lebo chceme poskytovať
verejnú službu. Aj my by sme to asi prevádzkovali bezodplatne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Áno pán poslanec, len ja  som rozumela stanovisko finančnej
komisie, že nájomca ... žiada nájomcu zabezpečiť bezplatné parkovné.
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p. Dulla: Áno, my to žiadame, lebo dávame tomu prednosť. Kombinujeme prirodzený záujem
prevádzkovateľa služby, ktorý tam je roky a je momentálne v tej situácii, že je v stave
odkázanosti.  Rešpektujeme  to.  Ale  zároveň  rešpektujeme  aj  prirodzený  záujem
verejnosti využívať  tie  miesta  na parkovanie,  ktoré existujú  fyzicky.  Nielen záujem
vybudovať  nové.  A keď raz tu máme  tie  miesta,  tak hľadajme  kompromis  týchto
dvoch záujmov tak, aby aj jeden aj druhý sektor neutrpel zbytočnú ujmu. Ďakujem.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Čiže ja by som to len zhrnul.  Ono len to potom treba celé
prepočítať. Lebo ja si síce môžem osvojiť návrh finančnej komisie,  ale vzhľadom k
tomu, že finančná komisia nedala zmenu, tak to uznesenie je trochu také, že... že my
musíme  špecifikovať,  koľko bude platiť  za aké metre štvorcové. Keď tam dáme to
uznesenie, ktoré finančná komisia dala, že za komerčné - to je nedefinované. To je ...
proste  uznesenie  je  neurčité.  Nie...  ale  tam  je  napísané,  že  nájomca  zabezpečí
bezplatné, že bez garáži pri zachovaní nájmu komerčne využívanej plochy. A teraz -
koľko je komerčne využívaná plocha, vieme? Ak je to tých 370 m², čo predtým, tak to
treba proste, Bohužiaľ, ako, mňa mrzí to, že a potrebujeme do toho uznesenia prijať
koľko metrov štvorcových sa za 16,70 prenajíma.  Ak je  to tých 370 m²,  tak potom
viem si osvojiť to, že uznesenie bude prenájom 370 m² za 16,70, za podmienky,  že
sprístupní ostatné priestory.  Ok, tak to takýmto spôsobom áno. Len v tom uznesení,
keby to bolo  tak napísané  je  jednoznačne.  Lenže  tam je  napísané  komerčne - a ja
neviem, či sa využíva komerčne len tých 370, alebo väčšie množstvo. Dobre.

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

p. Bendík: Ak teda tomu správne rozumiem,  tak prístup na tie  parkoviská bude cez vstup
Billy? A nebudeme... no neviem, možno dobre, nech vystúpi pán Kóša a nech povie,
že či sa mu oplatí robiť na pol roka nejaké úpravy? A či sme si istí, že ten vchod bude
napr. na tej pravej strane. A či po pol roku nebude potrebné ho presunúť na ľavú. Lebo
toto reálne môže hroziť z tej situácii,  alebo z toho, že ako bude ten ďalší model toho
fungovania.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. V zásade tak trochu to už tu bolo povedané. Myslím si, že by bolo
dobré stručne... proste napísať,  ak o tom máme hlasovať - metre štvorcové, ktoré sú
využívané,  by  som povedal,  v  rámci  služby...  bezplatnej  služby  občanom,  metre
štvorcové, ktoré by, resp. počet parkovacích miest, ktoré by sa využívali komerčne a
vyčísliť  sumu, za čo by za to využívalo. Proste bez týchto konkrétnych čísiel je dosť,
proste, ako nelogické vecne a zodpovedne o tom hlasovať. Prípadne, pokiaľ sú na to,
aby  sa  to  zabezpečilo,  nejaké  predpokladané  náklady,  tak  zase  vyčíslenie  tých
nákladov a návrh kto a z čoho ich bude platiť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa
páči.
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p. Hanulíková:  Ja by som chcela  možno  poprosiť pána Kóšu,  keby sa vyjadril.  Počul tu
nejaké návrhy,  že či sa  mu  ozaj oplatí,  že by budoval nejaký vchod. Lebo  je  to v
podstate nejaký zámer, ktorý ho bude asi stáť dosť peňazí. Že či sa mu to oplatí toto
budovať. Lebo potom je možné, že toto zastupiteľstvo mu to neprenajme, že aj toto je
treba. A potom ešte aby sa vyjadril aj k tým otázkam, k tým metrom štvorcovým, či to
vlastne chce, aby sme vedeli, že za takýchto podmienok.

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

p. Zajac: Dobre, ja skúsim iba, ako... ja som, dobre... že jednu finančnú komisiu rozumieme
viacerými spôsobmi. Ja som mal za to, že teda debatujeme práve o tom, že v tomto
momente  je  to  -  vždycky,  nevieme  odpovedať  na  niektoré  otázky  technického
charakteru. Koľko metrov, kde preraziť dieru, kde , čo? Povedali sme si, že my máme
veľký záujem.  To sme si na finančnej komisii  povedali.  A bolo by dobré, aby do tu
odznelo.  My rozumieme  tomu, že podnikateľ je  z našej mestskej časti,  zamestnáva
našich občanov a ponúka službu, ktorá má v našej mestskej časti úspech, a chceme mu
pomôcť. Na jednej strane. Na druhej strane, máme tam isté miesta, parkovacie, ktoré -
keďže my máme v mestskej časti veľký nedostatok parkovacích miest a teraz môže
byť veľa variant ako ich použijeme.  Môže nastať dohoda, že cez deň si použije  pán
podnikateľ  a tak,  ako  my  sme  dneska,  že  od nejakej  15.  hodiny  budú  vyhradené
parkovacie miesta. To sú všetko technické veci, ktoré by mali,  ale vzniknúť v debate,
nie  tu,  ale  medzi  úradom a podnikateľom alebo  oddelením a podnikateľom.  A my
dneska na pol roku dávame niečo, čo nevieme úplne presne vyšpecifikovať a preto je
to tam.  Na tvári miesta  sa uvidí,  koľko metrov štvorcových je  komerčných,  tam je
cena 16 niečo...

p. Čahojová, starostka MČ: Faktická, pán poslanec, faktická. Takže s riadnym príspevkom
pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Považujem to za úplne jasné,  jak sme to preberali.  A chcel by som ubezpečiť
pána Kóšu, že my všetci sme za to, aby tam zostal ďalej. Že toho pol roka je myslené
na to, že to je skúšobná prevádzka, kedy sa rieši povedzme havarijný stav, ktorý je pre
neho  neprijateľný,  že nemôže  prevádzkovať  svoju  činnosť.  A za toho pol roka sa
ukáže, akým spôsobom sme schopní spraviť prístup a spolu s ním navrhneme riešenia
a po tom pol roku podpíšeme nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie. Tu to nie je o tom,
že my by sme chceli pána Kóšu priniesť do nejakej situácie,  kedy bude investovať
úplne zbytočne. Nevieme  to teraz spraviť,  a preto je  tam polročná doba. Tá skončí
a spraví  sa  ďalšia  nájomná  zmluva  už  na  obdobie,  ktoré  je  pre  všetkých  jasné.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Z hľadiska tejto diskusie  možno by som navrhoval takéto
riešenie  a  bolo  by  prijateľné  pre všetky strany.  Čiže  my  prenajmime  celých  1073
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metrov štvorcových za 16,70 a v momente, keď ich pán Kóša verejne sprístupní,  tak
môže  požiadať  o  zníženie  a  od dátumu,  kedy sprístupnil  parkovanie,  to bude  mať
menej.  Je to motivačné aj pre neho, aby čím skôr tie parkovacie miesta boli verejné.
Pokiaľ nie sú verejné, platí komerčne 16,70. V momente, akonáhle ich sprevádzkuje
na verejné,  tzn. urobí otvor, atď. automaticky ich z toho komerčného vyjmeme von,
lebo  budú verejné.  Ako  - neviem,  možno  tento návrh  by mohol  byť  jednoduchým
riešením.  Tým pádom my  vieme  schváliť.  Ako  náhle  sa dôjde  k  zmene  a bude to
verejné parkovisko, tak sa to odpočíta tak, ako je  tam napísané v usmernení.  Len sa
treba, že či by s tým súhlasil pán Kóša.

p. Čahojová, starostka MČ: Neviem, či sme sa správne pochopili. Lebo otázka je, presne to,
čo povedala pani poslankyňa, že keď on nebude mu predĺžený ten nájom, či sa mu tie
stavebné úpravy oplatí robiť na taký krátky čas? Či by nebolo jednoduchšie prenajať si
tú pôvodnú časť bez tej celkovej výmery.  Nechcete sa tak tomu vyjadriť pán Kóša?
Musím sa   opýtať formálne  poslancov,  či súhlasíte  s  tým,  aby pán Kóša  vystúpil.
Zjavná väčšina, nech sa páči.

p. Kóša, All 4 Car:  Dobrý deň. Ja sa momentálne neviem úplne presne vyjadriť.  Hovorili
sme na tej komisii, že to bude nejaké dočasné riešenie, aby sme našli spoločnú cestu.
Ja  tam chcem zostať,  preto  som žiadal  aj  o celé  to parkovisko.  Chcel  by som ho
využívať  ja  komerčne.  Ak  to nepôjde  využívať  komerčne,  tak by som si ponechal
aspoň tie priestory, ktoré doteraz mám. Neviem, ale hovorím, je to ten polrok, myslím,
že je  to čas,  počas ktorého sa dá nájsť  tá cesta. Ale  s tým,  že sú tam 2 technické
riešenia.  Skúšali  sme...  alebo  chceme  vyskúšať  -  pre  mňa  jednoduchšie  riešenie,
finančne.  Ale  ak  to  nepôjde,  budeme  to  musieť  v podstate  prebúrať,  aby  bola
sprístupnená celá tá parkovacia plocha. Ale tie finančné splátky, alebo neviem ako to
nazvať, tú sumu, to neviem... akože ak ju zatiaľ nebudem vedieť využívať,  aby som
bol aj ja na tom nejakým spôsobom ziskový, alebo aspoň návratnosť.. Myslel som si,
že to najprv nejako doriešime...

p. Čahojová, starostka MČ: Môžem vás prerušiť otázkou? To znamená, že vy ste za to, aby
sme  schválili  uznesenie  do konca  roka 2016  tak,  ako  je  predložené?  To znamená
celých 1073 m² za nájom 16,70 EUR meter štvorcový? A v decembri 2016, teda ku
koncu roku sa rozhodneme ako ďalej? Takto by ste si želali, aby sme to schválili?

p. Kóša, All 4 Car: Neviem... akože tá suma 16,70 EUR za meter štvorcový je momentálne
pre mňa  veľa.  Poviem to tak...  Pre Billu  to  možno  nebol  problém,  pre mňa  je  to
problém zaplatiť.  Ale hovorím, že skúsme to aspoň do konca roka nejak vymyslieť,
nejakú cestu...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  tak sme  sa  dostali  do veľmi  nepríjemnej  situácie.  Pán
vicestarosta?  Slovo?

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Možno  by  bolo  riešením,  keď
hovoríme  o  takto krátkom čase,  kedy  sa  má  nájsť  definitívne  riešenie,  keby  sme
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žiadateľovi prenajali len tú časť, ktorú má v súčasnosti, za tých podmienok, ktoré sú
uvedené, teda tých 16,70.  A do konca roku našli riešenie, čo s tým zadným traktom,
tak, aby to mohlo fungovať. Čo na to hovoríte?

p. Kóša, All 4 Car: Môžme tak, aspoň to, čo zatiaľ momentálne užívam. Vtedy sme hovorili
aj to, že je možné riešenie, že to behom jedného mesiaca  ....  do tej časti, že môžem
prebúrať až na to parkovisko, aby sa to sprístupnilo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec Dulla  /
údajne tá červená, nejaký technický omyl./  Nech sa páči pán poslanec.

p.  Dulla: Ďakujem za  slovo.  Je  to  taký zvláštny  stav,  že  rokujeme  o tom,  v  odborných
komisiách, k niečomu dospejeme  - a nepremietne sa to do návrhu. Mrzí ma to. Mohli
sme tomu predísť. V každom v každom prípade, či už sa to urobí s verziou, ktorá tu
odznela, že sa prenájme všetko, s právom požiadať o úpravu, je to v podstate to isté,
ako sme  dospeli  vo finančnej  komisii.  Alebo  skončí to nakoniec  tak isto.  Alebo  ...
pozmeňujúco  povedané,  skončilo  by  to  tak  isto.  Takže  ja  to  vnímam  tak,  ako
principiálne  hlasovanie  o  zachovaní  služby  pre široký okruh  klientov,  ktorí sú  na
Dlhých dieloch. A tie mierne detaily,  je to na vývoj, ktorý zaznamenáme v 2. polroku
tohto roku a na základe praktických skúsenosti budeme môcť modifikovať podmienky
pre ďalšie prenajímanie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, na toto musím reagovať. Lebo tu mám stanoviská
3  komisií  -  odlišné.  Každá  komisia  má  iný  názor.  Komisia  životného  prostredia
verejného  poriadku  neodporúča  schváliť  rozšírenie  nájmu  a  zachovať  súčasný
existujúci  rozsah  nájmu.  Komisia  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  sociálneho
rozvoja žiada zvážiť alternatívu o využití na parkovanie pre obyvateľov mestskej časti.
To  samozrejme  od  januára  môžeme  o  tom  uvažovať.  A stanovisko  finančnej
a podnikateľskej je také, o akom sme hovorili. Tak, podľa ktorého sme mali... na ktoré
sme mali  premietnuť do návrhu uznesenia? Sú to 3 rozdielne  stanoviská. Nasleduje
pán poslanec Martinický s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

p. Martinický:  Ďakujem. Dúfam, že sa zmestím do tej minúty.  No, pokiaľ sú rôzne názory
rôznych  komisií,  bolo  by myslím  dobré,  keby nejakým...  keby sa na rozhodovanie
pripravili  -  ak sa  o  tom má  hlasovať  -  2  alebo  3 alternatívy,  stručne zdôvodnené,
vysvetlenie.  Tá má  také plus mínus,  tá ma také plus mínus,  s tým sú také náklady,
s tým sú také náklady a potom sa môžeme proste rozhodovať. Viem si predstaviť napr.
aj... aj také riešenie, že pokiaľ prenajímateľ  zhodnotí nejakou investíciou náš obecný
majetok, tak že sa mu to dá z toho nájomného  odrátať atď. Ale to už sú... to už sú
technické  záležitosti,  ktoré  treba  s  nejakou  kalkulačkou  a  s nejakými,  proste,
príslušnými  paragrafmi  pripraviť  na úrade,  kompetentní ľudia  a  potom predložiť  v
nejakých alternatívach na hlasovanie.  A myslím si,  že to nie  je vec,  ktorú je možné
kompetentne  takýmto,  by  som  povedal,  všeľudovým  hlasovaním  a  diskutovaním
rozhodnúť alebo pripraviť vecne. Ďakujem.

20



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

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Osobne  nevidím  rozpor medzi  tým,  čo sa  uzniesla  Komisia
regionálnej politiky a Komisia finančná a podnikateľská. Lebo práve tá 2. reagovala
na  tú  požiadavku  sprístupniť  parkovacie  miesta  verejnosti.  Čo  sa  týka  rokovania
životného... Komisie životného prostredia, som dosť prekvapený, že táto problematika
bola ich súčasťou programu. Ale každý má právo vyjadriť svoj názor. Myslím,  že to
samo  o  sebe,  že  by  odporúčali  len  to  prenajať  naďalej,  čo  je,  nemáme  zaručené
užívanie verejnosťou. Takže je v našom záujme, aby sa tam dalo chodiť parkovať?  Ja
som presvedčený, že je. Ďakujem.

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

p. Svoboda:  Prikláňam sa k názoru pána Záhradníka a to, aby pánovi podnikateľovi bolo
prenajaté... prenajatá taká istá výmera, akú užíva dodnes, za tú istú sumu, s tým, že má
pol roka na to, aby spravil  stavebné  úpravy také,  ktoré zabezpečia  prejazd na naše
parkovacie miesta, ktoré sú za jeho prevádzkou. Nedostane sa do časovej tiesne, bude
mať na to pol roka, aby to spravil.  On si svoje priestory môže upraviť v rozsahu, vo
veľkosti, aké on potrebuje, čiže zhruba približne v tej výmere akú dnes užíva. Pokiaľ
on s tým bude súhlasiť, tak sme všetci spokojní, akurát my nedostaneme nájomné za
časť  tých  priestorov.  Ale  to  je  aj  naša  chyba,  pretože,  bohužiaľ,  tak  sa  situácia
vyvinula. Proste Billa odskočila od zmluvy a nemôže niekto druhý znášať tú stratu za
nás. Proste, to... tá strata je naša a nie pána, ktorý tam podniká. My od neho môžeme
len požadovať, aby si on upravil priestory tak, aby zabezpečil prístup. Čiže prikláňam
sa k návrhu pána Záhradníka. Plochu, ktorú užíva, za sumu, ktorú má, na pol roka. S
tým,  že  za  toho  pol  roka,  alebo  do  konca  toho  obdobia,  ktoré sme  tu  spomínali,
zabezpečí prístup na zadné parkoviská, ktoré nám patria. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Aj  ja  ďakujem  veľmi  pekne.  O slovo  sa  prihlásil  pán
vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Kolegovia, tak by som chcel teda
prečítal  návrh,  môj  pozmeňujúci,  k  uzneseniu  tak,  ako  je  navrhnuté.  Miestne
zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  schvaľuje,  v  súlade  s
príslušnými  ustanoveniami  zákona  o majetku  obcí,  prenájom nebytového  priestoru
nachádzajúceho  sa  v  stavebnom  objekte  číslo  268  na  parc. č. 1669/592  a  časti
parc. č. 1669/561  o  celkovej  výmere  370 m,  pozostávajúceho  z  prevádzky
autoumyvárne, pneuservisu, kancelárie a skladového priestoru na Majerníkovej ulici v
Bratislave na dobu od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 s možnosťou predĺženia na ďalšie
obdobie, spoločnosti All 4 Car, s.r.o. so sídlom na Hlaváčikovej ulici 27 v Bratislave,
za účelom prevádzkovania ručnej autoumyvárne, pneuservisu a ... pneuservisu. Výška
nájomného predstavuje sumu 16,70 EUR za meter štvorcový na rok. Pôvodný návrh.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac s pripomienkou, nech sa páči.

p. Zajac:  ... Že ja  by som chcel  poprosiť  o  pridanie  ešte,  či by si si  neosvojil  k  tomuto
pozmeňovaciemu návrhu aj to, aby ten čas bol využitý na to, aby vzniknutú situáciu
úrad  spolu  s  podnikateľom  vyriešil  tak,  aby  v  tom  novom  nájme  bolo  možné
sprístupniť tie parkovacie miesta, ktoré za tým sú, verejnosti. Čiže to je len odkaz, aby
mestský úrad v tejto veci komunikoval, aby sme za nedostali do situácie, že budeme
prenajímať spodok, a nedostaneme sa nikdy k zadným...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, myslím si, že to je zbytočné preto, lebo to naozaj
je v našom záujme, všetkých zúčastnených, vrátane partnera Billy a pána Kóšu, ktorý
určite bude sa snažiť, aby táto dohoda vznikla. Myslím si, že iný návrh neprišiel,  len
návrh pána vicestarostu pána  Záhradníka.  Ak sa už nikto  do diskusie  nehlási,  túto
diskusiu ukončíme a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh.

Návrhová komisia: Takže dávam najprv hlasovať o návrhu na zmenu, ktorú podal poslanec
Záhradník. A teda tá zmena sa týka, no... takže doplniť text od – schvaľuje - v súlade s
ustanovením paragrafu atď. a o celkovej... zmena bude  -  o celkovej výmere 370 m²
pozostávajúceho  z  prevádzky  autoumyvárne,  pneuservisu,  kancelárie  a  skladového
priestoru na Majerníkovej ulici.  A pokračovať to bude ...  v k.ú Bratislava - Karlova
Ves na dobu od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 a tak, ako máme uvedené v materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prečítanie návrhu. Dávam hlasovať o
tomto návrhu pána vicestarostu. Nech sa páči.

Hlasovanie :  Za  23 poslancov,  proti nebol nik,  nezdržal sa  nik.  Takže takýto návrh bol
schválený. Dúfam, že pán Kóša je spokojný... aspoň dočasne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  vám  veľmi  pekne  a  teraz  pripomínam,  vážení
kolegovia,  že predbežná dohoda bola,  že po tomto bode si dáme prestávku. Keďže
rokujeme podstatne rýchlejšie,  ako sme zvyknutí,  rokujeme len hodinu a pol,  tak by
som sa spýtala  predsedov poslaneckých klubov,  že teda, či navrhujete, trváte na tej
prestávke? Akú dlhú prestávku? ... Takže predsedovia poslaneckého klubu, ak vidím
teda zhodu, sú tu od 12.00, lebo bola mimoriadna rada aj riadna rada, ktorí cítia, že
potrebujú prestávku, hygienickú... Koľko, pán poslanec? Tak dajme 20 minút. Dobre.
Lebo sme trošku nedisciplinovaní.  Prosím Vás teda o dochvíľnosť, čakajú tu občania,
aby  sme  ich  nenaťahovali,  ich  čas.  Poprosím,  máte  v  zasadačke  miestnej  rady
pripravené  občerstvenie.  Vážení  prítomní  zástupcovia  médií,  rovnako aj pre vás  je
nenachystaná hore... nejaké nápoje, nejaké drobné občerstvenie. Nech sa páči, môžete
sa ponúknuť. Páni poslanci,  prosím vás teda, aby ste boli dochvíľni.  Ďakujem veľmi
pekne. Pani poslankyňa Hanulíková?

p. Hanulíková: V podstate už to nie je aktuálne. Ja som chcela, že aby sme išli bez prestávky,
lebo tí rodičia tu čakajú a chcú sa teda vyjadriť... takže preto. To bol môj návrh.
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p. Čahojová, starostka MČ: Majú šťastie, že rokujeme popoludní, čiže po pracovnej dobe.
Nemuseli sa pýtať u zamestnávateľa, tak budeme sa snažiť sa vrátiť do rokovacej sály
čo najskôr. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia,  myslím  si,  že  už  aj  akademický  čas  na
predĺženie prestávky vypršal. Prosím Vás, aby ste zaujali svoje miesta. Nezabúdajme,
že tu  máme  aj  verejnosť,  ktorá čaká  na  naše  rokovania.  Takže  začíname  rokovať
o bloku, ktorý sa týka objektu základnej školy, inštitúcie a objektu Základnej školy na
Veternicovej ulici č. 20, tak ako sme sa dohodli. Ďakujem Vám za pozornosť. 

Bod 4
Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave.

p. Čahojová, starostka MČ: Skončili sme podľa nového poradia  bodov rokovania pri bode
č.  4  a  tým  je  Prenájom  nebytových  priestorov  Základnej  školy  Veternicová  20
v Bratislave.  Pôvodne  bod  č.  3.  Prekladateľom  materiálu  je  pán  prednosta,
odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o žiadosť školy, cirkevnej školy,
ktorá v  tomto  roku mala  opätovne  veľké  množstvo  záujemcov  na  prihlásenie  sa.
Momentálne  by  vedeli  otvoriť  len  2  triedy.  Z  toho  dôvodu  pán  riaditeľ  hľadal
možnosť,  či  existuje  v rámci...  preňho  nejakým  spôsobom prijateľného  riešenia  v
blízkosti budovy nejaký iný priestor, ktorý by vedel využiť  za účelom...  za účelom
otvorenia štyroch tried,  ktoré je  teda kapacitne nejakým spôsobom maximum,  ktoré
vie otvoriť. Napriek tomu, že by podľa záujemcov vedel otvoriť aj 6 tried. Hľadali sa
rôzne...  teda  jedna  z  možností  boli  4  voľné  triedy  v  budove  základnej  školy
Veternicovej. Tento materiál je predkladaný z dôvodu, že momentálne tam tie 4 triedy
voľné sú. Táto možnosť tu je. Určite všetci poslanci postrehli aj list riaditeľov, ktorý
sa  tohto týkal.  Samozrejme  čiastočne  sa  tu  dostávame  do  nejakej  situácie,  kde  na
jednej  strane  mestská  časť  dostáva  peniaze  za  deti,  ktoré  chodia  do  školy  v  jej
zriaďovateľskej pôsobnosti,  tzn. čím je  väčšie  množstvo detí v školách našich,  tým
máme, väčšie množstvo finančných prostriedkov a dostávame teda aj nejaký príspevok
na na školský úrad. Na druhej strane, čím je tam menší počet detí, tým proste potom aj
mestská časť má menšie príjmy.  A na 2. strane je ale potom otázka - Základná škola
Karloveská 32, v rámci rôznych hodnotení, monitoru,  aj z hľadiska toho, koľko je tam
prihlásených detí,  dosť na zápis,  má výborné výsledky a otázka znie teda - čo je  v
záujme  Karlovešťanov, či mať školu alebo mať väčšiu  kapacitu školy s dobrým ...s
dobrým výsledkom ...s dobrými výsledkami alebo či mať, alebo túto školu v rámci
možností obmedziť tým, že tým nejakým spôsobom sa bude preferovať umiesťovanie
žiakov do našich škôl. Táto... tento problém, ktorý vznikol a ten list ktorý bol napísaný
s riaditeľmi sa vyriešil spôsobom, že si teda riaditelia sadli... boli.. Samozrejme, tieto
stanoviska- sú na túto vec 2 pohľady. Teda, jeden je ten pohľad, kde si mestská časť
bude teda chrániť chrániť to, aby sa žiaci nedostávali do iného systému, ako... ako v
školách ich zriaďovateľskej pôsobnosti. 2. je naozaj ten pohľad a je tiež legitimný, že
čím väčšie  množstvo detí vie  prijať Karloveská 32, tak aj tým je  to vlastne služba,
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ktorá  sa  dala  občanom,  ktorí  majú  záujem  sa  na  túto  školu  hlásiť.  Vznikajú  tu
samozrejme  určité ...určité komplikácie.  A ale po stretnutí s riaditeľmi sa tieto veci
vyriešili  a vysvetlili.  To, čo je  naozaj na tom dôležité je,  že kým doteraz riaditelia
spolu,  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  spolupracovali,  respektíve
vymieňali  si  informácie  duplicitných  zápisov,  presne  kvôli  tomu,  aby  vedeli,  aké
množstvo detí,  s ktorými môžu počítať, lebo častokrát není ani problém to, že im o
nejakých pár detí klesne počet, problém je pre nich to, keď nevedia, aký reálny počet
im nastúpi. Pretože potom nevedia, že či budú otvárať 1, 2, 3 triedy atď. Takže to, čo
je  dôležité  nejakým  spôsobom  skoordinovať,  tieto  duplicitné  alebo  triplicitné
prihlášky,  aby sa jednotliví riaditelia  vedeli... vedeli zariadiť a vedeli teda, že koľko
majú kvázi unikátnych ...unikátnych prihlášok, koľko majú duplicitných, triplicitných.
A teda, aby vedeli,  aké je potenciálne riziko, že... že ten žiak pôjde do inej školy.  2.
oblasť,  ktorá...  ktorá v  tomto je,  je  to,  že samozrejme  riaditelia  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti sa nebránia tomu, že Karloveská 32 má nejakým spôsobom záujem...  lebo
okrem minulého  roka  pravidelne  otvárala  3  triedy  prvákov,  len  minulý  rok kvôli
kapacitným  dôvodom  otvorili  2  triedy.  Čiže  ich  nárast  na  4,  teda  s  výnimkou
posledného roku, je zvýšenie kapacity o jednu triedu. Čo nie je taký extrémny nárast.
Pritom, akou filozofiou Karloveská 32 prijíma žiakov, tí žiaci sú približne  - pozerali
sme štatistiku sú približne  50 na 50. 50 z Karlovej Vsi a 50 z ostatných mestských
častí Bratislavy IV, kvôli tomu, že oni obsluhujú celý... severozápadnú časť svojho...
svojho neviem jak sa  - dekanátu, ak to správne nazvem  - a tým pádom vlastne to
množstvo detí, ktoré ... Je to vlastne jediná  cirkevná škola v tejto časti,  lebo potom
ďalšie  sú  v Petržalke,  Starom meste a  v  iných  častiach,  ale  smerom na  Dúbravku,
Lamač, Devín, Devínsku Novú Ves, Karlovu Ves, je to jediná cirkevná škola. Čiže ten
ten nárast,  ktorý Karloveská 32 má,  nie  je  úplne na úkor Karlovej  Vsi,  lebo proste
berie  aj  žiakov...  alebo  50 %  z  dlhodobého  priemeru,  ktorý  sme...  alebo  z
dlhodobejšieho  priemeru,  ktorý sa  pozeral,  tak  počet  detí  mimo  karloveských  bol
zhruba 50 % . Je to proste ich filozofia nejakého prijímania kvôli tomu, že obsluhujú
celý tento priestor. S riaditeľmi sme si teda prešli, samozrejme, až všetky tie výhody a
nevýhody tohto riešenia, či už z 1 alebo 2. Strany. Prišlo sa k zhode, kde samozrejme
riaditelia  nejakým spôsobom nechcú brániť  rozvoju školy Karloveská 32, ale  na 2.
strane teda vyjadrili len tie... tie administratívne kroky, ktoré im v prípade niektorých
situáciách skomplikujú ... komplikujú život. A to sú, hovorím, tie duplicitné triplicitné
zápisy.  A samozrejme  na ďalšej strane,  cieľom mestskej časti je,  aby všetky školy,
ktoré sú  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti dosahovali,  čo  najlepšie  výsledky,  aby si  tí
rodičia naozaj vyberali - možno tam, kde tá škola pôsobí a nepreferovali jednu školu
viac.  Samozrejme,  zabrániť  sa tomu nedá, lebo v zmysle  zákona má rodič právo si
prihlásiť dieťa do ktorejkoľvek školy, podľa vlastného uváženia. Rozdiel je v tom, že
v tomto, kým naše školy, v našej zriaďovateľskej pôsobnosti majú svoj... majú svoje...
svoj  región,  z  ktorého musia  zobrať,  žiakov Karloveská  32, vzhľadom k tomu, že
nemá, tak má výhodu, že nemusí zobrať všetkých žiakov, ktorí sa hlásia. Môže si teda
vybrať koľko tried  a ako otvorí. To teraz k samotnej situácii bola taká ľahká diskusia
o tom, že či je  to prípad hodný osobitného  zreteľa.  Ja si myslím,  že keď si niekto
prečíta metodické usmernenie Ministerstva financií  k tomu, čo Ministerstvo financií
pri predajoch považuje za prípad hodný osobitného zreteľa, tak máte, že ako prípad
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hodný osobitého zreteľa sa považujú predaje, respektíve, analogicky k tomu prenájmy
školám a školským zariadeniam. Cieľom týchto prenájmov je to, že... že zriaďovateľ a
v tomto prípade poslanci,  ktorí o tomto majetku rozhodujú, môžu zvážiť, či proste je
vhodné súťažiť. Ja sa priznám, že za 6 rokov v Petržalke a 4 roky na hlavnom meste
som nevidel súťažiť priestory škôl. Nemám s tým takú skúsenosť, že by sa súťažila
trieda, alebo že by sa súťažili nejaké... nejaké časti školy. Naozaj sa to rieši zvyčajne
ako prípad hodný osobitného  zreteľa. Podľa mňa,  tam...  tá... to kritérium,  ktoré by
malo byť, je kritérium pokrytia nákladov a kritérium nejakého pomerného... pomernej
časti,  ktoré  vyplývajú  ...vyplývajú,  ktoré  sú  potrebné  investovať  do  budovy  a  z
hľadiska jej prevádzky. Tu viem, že tá cena nebola nejakým spôsobom stanovená, že
koľko bude nájom.  Čiže  samozrejme,  sú to energie,  nájom.  Sa diskutoval  v dvoch
úrovniach   -  teda  vypočítavať  nejaký  pomerný  nájom,  alebo  dať  tam jedno  euro.
Možnosť, prečo by to mohlo byť jedno euro sa zvažovalo z dôvodu, že Karloveská 32
a pán riaditeľ sa vyjadril,  že bude platiť  pomernú časť teda nákladov na prevádzku
školy. Tzn. že v prípade, že 9 tried je tam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
a  4  triedy,  ktoré  tam bude  prevádzkovať  on,  tak  ten  pomer  vzhľadom na  metre
štvorcové a tieto plochy sa rozpočíta pomerne. Na 2. Strane, v prípade, že by škola
ostala voľná, tak na seba prenáša náklady na prevádzku celej školy. To znamená, že aj
v prípade, že bude využívať  len 4 triedy, tak bude znášať komplet  celé  náklady na
prevádzku celej  budovy,  čo v prípade, že by budova ostala,  že by v budove proste
ostali ostali prázdne triedy,  tak túto časť za normálnych  iných  okolností by znášala
mestská časť. Tzn. že mestská časť by vzhľadom k pomeru metrov štvorcových, ktoré
sa nevyužívajú, tak by musela prispievať na prevádzku tohto. Čiže je to, samozrejme,
na vec posúdenia poslancov. Môj osobný názor je taký, že táto žiadosť spĺňa ... spĺňa
podmienky  prípadu  hodného  osobitného  zreteľa.  Možno  to  nie  je  najideálnejší
nájomca,  ale  vzhľadom k štyrom triedam,  ktoré sú  momentálne  požadované  a  iné
subjekty neboli...  nebolo  nejaké...  nejaké  množstvo  subjektov,  ktoré by...  ktoré by
prejavili  záujem.  Skôr  boli...  skôr  boli  záujem  o  celú  budovu,  ako  celok.
Najoptimálnejšie pre mestskú časť by tam síce možno bolo mať štátnu školu, strednú
školu už štátnu, avšak viete, ono -  ja k tomu používam také prirovnanie, je taký vtip,
že  - celý život som hľadal ideálnu ženu, keď som ju našiel, hľadala ideálneho muža.
Čiže  my  síce  môžeme  ...pre  nás  môže  byť  ideálna  stredná  štátna  škola,  v  tých
priestoroch, avšak nemusí existovať žiadna stredná štátna škola, ktorá by mala záujem
v tých priestoroch pôsobiť. Či už 2 triedy 4 triedy, alebo celú budovu. Z tohto dôvodu
otázka ceny, je to samozrejme na diskusiu. Myslím si, že v prípade, že pán Horecký
bude  súhlasiť  s  tým,  že  bude  platiť  pomernú  časť  využívaných  priestorov,  tzn.  v
prípade, že tie 4 triedy, ktoré tam má budú jediné 4 triedy v budove, ktoré sa budú
využívať, tým pádom bude znášať celé náklady, tak môj osobný názor je taký, že... že
prenájom za jedno  euro na dobu štyroch rokov, ktorá tam bola požadovaná, je... je
obhájiteľná a naozaj má svoju logiku. Toľko k predkladanému materiálu. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  za  úvodné  slovo.  Prvý  sa  prihlásil  s  faktickou
poznámkou pán poslanec Bendík.
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p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len rád zareagoval k tomu, že predkladateľ
nevidel,  že  by  niekto  niekde  súťažil  školu,  alebo  prenájom  školy.  Bratislavský
samosprávny kraj asi 2 roky dozadu súťažil prenájom školy. Samozrejme, prihlásila sa
tam ...prihlásili sa tam teda 1 záujemca a vznikla tam škola. Tzn. ak nie je... ak teda si
niekto  myslí,  že  škola  sa  nedá  súťažiť,  ja  hovorím,  že  dá  sa.  Ten  materiál  som
podpisoval ja. A naozaj bola to súťaž. Ešte k tej cene nájmu. Kvôli už tej formálnej
správnosti,  to by malo  byť,  keď už - 1 euro za rok, nie  1 euro za ... za v podstate
nemôže byť nulový nájom. Tzn. že jedno euro za rok. Za každý rok. Keď už a kvôli
formálnej správnosti.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za faktickú pripomienku.  Nasleduje s
riadnym príspevkom pán poslanec Horecký. Nech sa páči.

p. Horecký: Takže, tretíkrát, vážená pani starostka, dámy a páni, chcel by som odporučiť toto
uznesenie a vašu priazeň pre tento návrh. A chcel by som vám stručne a jednoducho
vysvetliť, že prečo. Predovšetkým táto škola je síce cirkevná, ale verím, že to v našej
demokratickej spoločnosti nie  na prekážku, ale je to Karloveská škola. Je to miestny
projekt. Hovorili sme... počuli sme tu pred chvíľkou úvahu o tom, že ako môžu škody
medzi  sebou  súťažiť.  Som  presvedčený  aj  z  takého  výhľadu,  ktorý  mám  na
celoslovenské školstvo, že nie  najlepšou formou súťaže medzi  školami ekonomická
súťaž. Školy sú v slobodnom výbere pre rodičov a žiakov. A rodičia rozhodujú podľa
kritérií,  ktoré sú im vlastné,  pretože majú zodpovednosť za svoje deti, o ktorú školu
majú  záujem  a  kde  zveria  svoje  deti  do  výchovy  a  na  vzdelávanie.  Momentálne
riešime  situáciu,  že žiaľ,  na Základnej  škole  Veternicovej  tieto  roky klesal  záujem
o školu.  A je  tam už dlhší  čas voľný priestor tohto 3.  poschodia.  Naše Karloveská
škola má pretlak naopak záujmu. 141 deti je tam presne zapísaných. A je známa nielen
dobrými výsledkami,  ktoré nás hodnotia ľudia zvonku NUCEM  alebo INEKO, ale aj
k takým komunitárnym charakterom, ktorý prináša dobré služby do obce. Opätovne
vás pozývam k tomu, aby ste - je  to tu v blízkosti - sa mohli presvedčiť na vlastnej
skúsenosti, že táto škola slúži verejnosti. Že  jej priestor je verejným priestorom a že
naozaj  aj  naši  obyvatelia  našej  mestskej  časti  využívajú  to,  čo  dobrá  škola,  ako
centrum života v obci poskytovať môže a má.  Podobnú službu,  ako sa teda usilujú
určite aj iné školy a ktoré sa, ktoré sú s úspechom nám darí na Karloveskej 32, chceme
pre  záujem  rodičov  umožniť  a  rozšíriť  túto  službu  aj  inde.  Pripomínam,  že
nerozhodujeme o ničom osobnom záujme. Že nerozhodujeme o komerčnom záujme.
Že na našej škole sa rovnako ako na štátnej škole nevyberá školné. Napokon, všetko to
čo robíme formou dobrovoľníckej činnosti, nie je ani dofinancovávané z prostriedkov
obce. Myslíme si, že škola má byť takto životaschopná a má poskytovať zo svojich síl
tú službu, na ktorú má zákonom stanovené financovanie. A preto som rád, že venovali
ste  pozornosť tomuto materiálu  a  som pripravený,  teda ako  zainteresovaný človek
zodpovedať aj akúkoľvek vašu otázku. Zatiaľ ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne nasleduje pani poslankyňa Hanulíková s
riadnym príspevkom. Nech sa páči.
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p. Hanulíková:  Ďakujem. Ja som zástancom Veternicovej dať šancu. A toto by možno bol
jeden...  jedna  možnosť  ako  Veternicovej  pomôcť.  Ale  chcem  povedať,  že  asi  to
nájomné jedno euro asi tej Veternicovej moc nepomôžeme. Energie sú jedna vec, ale...
ale  aj  to  nájomné  je  2.  Vec.  My  ako  mestská  časť  prenajímame  priestor  aj  na
Majerníkovej.  Možno by sa dalo porovnať, za koľko sa prenajímajú  priestory tam a
takýmto nejakým spôsobom to spriemerovať. Ale chcela by som sa chcela by som sa
spýtať 2 otázky. 1 otázka je tá ... predkladateľ hovoril v svojom príhovore, že žiadne
iné subjekty nežiadali  o prenájom.  Teda za nejakú cenu komerčnú. Že či je  to ozaj
pravda, či žiadny iný školský subjekt žiada? A druhá otázka, je že či my, ako mestská
časť - lebo pochopila som z tej žiadosti, že asi tam bude materská škôlka, že či my,
ako mestská časť sme uspokojili všetkých rodičov, obyvateľov, ktorí chcú dať deti do
materskej škôlky? Že či my tam nepotrebujeme mať materskú škôlku? Či rátame aj s
nejakým takým vývojom, s populačnou krivkou, že či niečo takéto nepotrebujeme tam
mať? Čiže  toto sú moje  2 otázky.  Chcem povedať,  že nemám s tým problém.  Ale
určite, pretože ako som povedala na začiatku, Veternicovej chcem pomôcť. Myslím si,
že  by  sme  tejto  škole  mali  dať  šancu  a  pomôcť  jej.  A  takýto  spôsob bola  jedna
z možností. Ale... ale hovorím, to euro asi nepomôže.

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

p. Zajac: Ja by som len krátko chcel zareagovať na pani poslankyňu, že... že to je správne. Ja
teraz neviem tú odpoveď,  ale  o  to viac  -   ak tam nie  sú umiestnené  ...  ak máme
neumiestnené deti, ja nerozlišujem Karloveské deti na tie, ktoré sú veriace a neveriace.
A verím,  že ani  tie  školy úplne  nerozlišujú.  To nie  je  čisto...  ja  som teda počúval
predrečníka,  tam nie  sú  iba  deti,  ktoré sú podliehajú...  sú  krstené,  ak tomu  dobre
rozumiem. Sú tam aj deti ktoré krstené nie sú. To je len o prevádzkovateľovi. Ale deti
sú karloveské. Čiže keď tam vznikne... ak aj máme neumiestnené , proste hovoríme o
zariadeniach  -  a  to  ale  nemá  nič  spoločné,  komu  slúžia.  Sú  v  našej  obci,  takže
prednostne slúžia tým, ktorí sú tu najbližšie, si ja myslím. Samozrejme, ak má niekto s
tým problém, tak stále má možnosť výberu. A tá možnosť výberu tu je. Ale deliť teraz,
že naše a vaše - to je proste - ja poviem jednu vec ...už nepoviem.

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

p. Martinický: Ďakujem, no začnem tým, že samozrejme nám žiaden zisk z nájomného jedno
euro nebudeme mať. Bol tu... bolo tu spomenuté, že zrovnať s inými prenájmami - no
aj my pri iných  prípadoch rozlišujeme  prenájom na komerčné účely a prenájom na
nejakú službu občanom. Hej? Takých prenájmov sme mali viacej. A tam je to vždycky
proste za to jedno euro preto, lebo je... lebo ten nájomca robí nejakú službu občanom
prevažne z našej mestskej časti. Čiže v tom prípade, aj tu je oprávnený ...oprávnené to
nájomné za euro. Lebo, znovu to nie je prenájom na zisk, ale ale proste službu.  2. vec
je, že my síce nemáme zisk, ale v prípade, že vzhľadom na to, že štátne príspevky sú
závislé  od množstva žiakov, tak čím je  menej  na danej škole žiakov, tým je  menší
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príspevok  od štátu  na  tú školu.  Lenže  náklady na  jej  prevádzku  sú rovnaké.  Čiže
pokiaľ si nový potenciálny nájomca sa zaviaže,  že bude aspoň časť tých nákladov z
vlastnej réžie hradiť, tak vlastne nám znižuje stratu, ktorou my by sme dofinancovali
tú školu a  ktorou ju  už dofinancujeme.  Však nakoniec  všetky ...všetky školy takto
proste, ako, priplácame v rôznej miere,  rôznym spôsobom, z toho dôvodu, že štátny
príspevok je nižší, jak sú celkové náklady na tú školu. Čiže vlastne my z toho máme aj
ekonomický zisk v tom, že nám niekto sa zaviaže hradiť stratu, ktorú by sme mali z
tých nákladov, pri malom počte žiakov. Takže okrem toho, že ako tu bolo povedané,
sú to naozaj naše deti, našej mestskej časti, tak je to aj v tomto zmysle ekonomické
...ekonomicky výhodné. A preto sa prihováram za schválenie tohto návrhu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem. S faktickou pripomienkou pán poslanec Dulla,
nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som si  len  dovolil  poznamenať,  že  v  súvislosti  so
základnou  školou  a  jej  prevádzkou,  používať  ekonomický  pojem  –strata-  nemá
opodstatnenie. To je ako jedna vec. 2. záležitosť, z toho, čo je navrhnuté je zrejmé, že
my tam nebudeme spolupôsobiť. Napriek tomu, že to vyzerá, že áno, 17 dní po začatí
nájmu  sa predpokladá zrušenie  základnej školy.  Tzn. na pôde základnej školy bude
pôsobiť 1 subjekt, nájomca. Takže skúsme systematicky k tomu a nemotajme to, čo
nebude. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Nasleduje... požiadal o slovo pán vicestarosta, nech
sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, chcel by som
pár myšlienok povedať k tejto žiadosti.  V prvom rade chcem povedať,  že prípadné
schválenie  tejto  žiadosti,  nie  je  v žiadnom rozpore s našim  rozhodovaním o osude
Základnej  školy  Veternicová.  Je  pokojne  možné  spolužitie  Spojenej  školy  sv.
Františka v štyroch učebniach a ďalšie fungovanie ZŠ Veternicová v 9. Učebniach, tak
ako je to doteraz. To, že by boli prenajaté 4 učebne tejto škole, tak výnos dlhodobého
nájmu je príjmom mestskej časti. Nie je to príjem školy.  To by som chcel na margo
pani  bývalej  starostky,  ktorá,  verím,  že by toto mala  vedieť.  Tzn.  že  ekonomický
výnos prípadného nájmu nie je príjmom Základnej školy Veternicová. Nemalo by to
tak byť.  A nie  je  to tak ani v prípade Základnej  školy Alexandra  Dubčeka, keďže
viete, že tam je prenajatá budova na Majerníkovej 60. A tak isto nejdú príjmy... príjmy
z týchto nájmov do rozpočtu školy. Ja som proti tomu, aby sa s priestormi škôl robili
takéto obchody.  To je  jedna  myšlienka.  2.  myšlienka,  mne  sa veľmi  nepáči  taká -
možno téza - obrániť detí. Viete to, že či nám neberú deti - ja chcem povedať, že my
nemáme žiadne obecné deti. My tu máme každý svoje vlastné deti. Sú to karloveské
deti. A o tom, kam budú chodiť tieto deti do škôl, dúfam, že sa nikdy nevráti doba, že
budú  rozhodovať  nejaký  múdri  páni  v  kravatách  a oblekoch,  ako  som tu ja  dnes
oblečený, ale že to budú výlučne o tom rozhodovať rodičia. Že slobodná voľba rodiča,
aby on sa rozhodol do akého typu školy dá svoje  dieťa  bude vždy nadradená  nad
akékoľvek  administratívne  prekážky,  ktoré my  by  sme  chceli,  alebo  mali  by  sme

28



tendenciu nejako obmedzovať, že túto školu áno alebo túto nie. Ja som za to, aby sme
my,  ako obec, ktorá zriaďuje obecné školy,  robili  všetko preto, aby naše všeobecné
školy  boli  kvalitné,  dobre  vybavené,  udržiavané,  aby  bola  poskytovaná  kvalitná
pedagogická  činnosť,  ale  zároveň  som za  to,  aby  sme  ako  samospráva  vytvárali
podmienky pre zdravú, keď to nazveme – súťaž, alebo pre tú slobodnú voľbu rodiča.
Tzn. aby na pôde našej mestskej časti bola možnosť aj dať dieťa do súkromných škôl,
aj do cirkevných škôl, tak ako sa rozhodnú rodičia. Tzn. že používať argument o braní
deti.  Potom je trochu argument, že by sme tu mali mať jednu veľkú obecnú školu a
vytlačiť všetky ostatné formy z mestskej časti. Taktiež si neviem predstaviť. Že máme
4 prázdne triedy momentálne na Základnej škole Veternicová a zároveň nám tu pán
riaditeľ Karloveskej  školy hovorí,  že má  problém prijať  možno  70 detí,  bude sa...
budeme rozhodovať o tejto žiadosti aj s optikou týchto 70 deti a ich rodičov. A mali
by sme sa im vedieť pozrieť do očí a povedať – áno, mali sme tu 4 prázdne triedy a
dali sme vám možnosť, aby ste mohli mať deti v tej škole, v ktorej si to vy želáte. To
je  podstatné.  Neviem si predstaviť  že necháme  4 prázdne  triedy na  Veternicovej  a
zamietne žiadosť toho, kto tu reálne v Karlovej Vsi pôsobí. To je 3. myšlienka. A 4. sa
týka vlastne  celej  tej debaty o  osude Základnej  školy Veternicová.  Viete,  že v tej
debate argumentácií  bolo  použitých  mnoho  argumentov,  ale  zaznieval  aj  jeden.  A
hovorilo  sa,  či  nie  sú  nejaké  podozrivé  záujmy  s  touto  budovou?  Či  nemáme,
samospráva,  nejaké  iné  plány?  Počul  som  čudesné  konštrukcie  o hoteloch,
kozmetických klinikách a pod. Není lepší dôkaz, ako dôkaz opakom, tzn. podporením
tejto žiadosti jasne dávame signál,  že samospráva si želá zachovanie školskej funkcie
v budove na Veternicovej. A že ten... tie iné záujmy neexistujú. Že to je budova školy
a má slúžiť  ako škola.  A myslím  si,  že tento dôkaz je  veľmi dôležitý aj pre ďalšie
debaty, ktoré tu budeme mať v ďalších bodoch. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina sa prihlásil,  nech
sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi, aby som sa neozval pri tejto téme. Keď
si človek, také pojmy vykladá - ako – vlasť, domovina - a potom vlastne dôjde k tomu
prostrediu, v ktorom žije. To je pre nás je to Karlova Ves a povie si na čo je hrdý. Tak
ja  som v Karlovej  Vsi hrdý na  2  školy.  Jedna je  Základná  umelecká  škola  Jozefa
Kresánka, ktorej zriaďovateľ nie je naša mestská časť, naša samospráva, ale je to naša
škola. Chodia tam naše deti a dosahuje skvelé výsledky. A preto sa k nej správam ako
k vlastnej a všetkými silami ju podporujem. A tak si myslím, že by sme sa mali stavať
všetci k tejto škole. Druhou školou je Základná spojená škola sv. Františka, ktorá má
neuveriteľný príbeh. Ktorá ako fénix vstala z popola, z ničoho, z úplnej nuly alebo ešte
z akéhosi záporná. Pán riaditeľ Horecký v spravil jedno obdivuhodné dielo.  A to, čo
môže dať našim školám. Nie.. nie... nie je tá konkurencia,  ktorej sa oni obávajú,  ale
oni - čo som bol troška sklamaný z toho listu - predovšetkým by mali žiadať od neho
spoluprácu, a know how, ako sa stať takou dobrou školou, ako je táto škola. Pretože to
nie je sebahodnotenie, ako sme počuli často sebahodnotenie na jednu z našich škôl v
mestskej časti, ale to je... to je výsledok hodnotenia inštitúcií, ktoré sú... ktoré sú na to
kompetentné a predovšetkým rodičov, ktorí takým enormným spôsobom zvýšili počet
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hlásiacich  sa  detí.  Preto...  pretože  to  je  škola  kvalitná,  snažím  sa  ju  všetkými
prostriedkami  podporiť  a  verím,  že tá spolupráca  s ostatnými  našimi  karloveskými
školami prinesie ovocie v tom, že aj kvalita týchto škôl sa zvýši. Pretože náš cieľ má
byť  -  nie  z  toho  lepšieho  stiahnuť,  ale  vytiahnuť  sa  na  úroveň  toho  lepšieho
a najlepšieho.  Preto  prosím  všetkých,  alebo  žiadam,  aby...  vyzývam  kolegov
podporme tento ... tento návrh a hlasujeme za prenájom. Ďakujem.

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

p. Zajac, poslanec: No, ja skúsim pridať názor rodiča základnej školy, ktorá je už 9 rokov,
ako keby v územnej konkurencii so spomínanou školu sv. Františka. Ja som to tu už
niekoľkokrát povedal, som hrdý na Základnú školu Karloveská 61. Nielen teda na tie
ostatné  -  a  som aj  hrdý rodič  troch detí,  ktoré od roku 1996  dodnes  kontinuálne
navštevovali  túto  školu.  Nikdy  som nedal  svoje  dieťa  na  gymnázium  päťročné  či
osemročné, snažil som sa, aby deti dochodili školu na tej základnej škole, kde... kde
začali. Myslím si, že školy nemajú vytvárať inkubátory pre deti. Môžu byť akékoľvek
dobré. Majú ich učiť na reálny život. A reálny život je proste komunita, so všetkými
prvkami tej komunity, so všetkými problémami zlými,  ale aj dobrými vecami, ktorá -
tá  komunita  je  život.  Je  o  dobrých  a  zlých  veciach.  Nielen  o  dobrých  veciach.
Samozrejme,  bol som niekoľkokrát  počas tohto dlhého  môjho  rodičovania  na škole
konfrontovaný s množstvom problémov školy,  na ktorú chodili  moje deti,  kde som
bytostne  nesúhlasil  s  riešením  školy,  ktorá...  ktoré  ponúkala.  Niektoré  veci  som
prezentoval priamo, v dialógu s kompetentnými školy a musím povedať, že zažil som
počas tejto ...počas tohto obdobia niekoľkokrát také lákanie - poď na túto školu, ktorá
je  pre moje  dieťa dokonca ešte aj bližšie   -  na metre štvorcové a dokonca aj musí
prekonať o jednu ...by som povedal hlavnú ulicu menej,  preto, lebo my sme z tejto
strany Karlovej Vsi, nie z tej, kde sa nachádza 61. A áno, ja sa tým netajím a poviem
to - pre mňa to zaradenia, alebo to zadanie, to ...to čím je škola, že je katolícka, bola
neprekonateľná prekážka. A ja som teda to svoje dieťa do tejto školy nedal. Napriek
tomu, že teda niektoré z týchto riešení ponúkala určite lepšie.  To viem dnes, preto,
lebo som kontinuálne videl riešenie u detí mojich... rodičov mojich spolužiakov ktorí,
teda do tej školy odišli.  Ja som sa snažil celý čas, čo som na tej škole pôsobiť v tej
škole aktívne, pomáhať jej a hovoriť jej, že tá škola sa má aspoň trochu podobať na tú
školu, ktorú teda prezentuje a nemusí to byť... nemusí to byť rovno teda pod nejakou...
pod nejakým náboženstvom alebo nejakou inou ideológiou, ale môže sa aj ako civilná
škola a verejná  škola.  Preto, lebo  je  to v nás,  je  to v silách  rodičov,  je  to v silách
učiteľov, je to v silách zriaďovateľa, aby sa takto vyvíjala. Napriek tomu si nemyslím,
že by som ja mal ako človek, ktorý mal dieťa v inej škole, je na to hrdý, že má to dieťa
v inej  škole,  vysporadúva  sa  na  tej škole  s  tými  problémami.  A nemám ...  proste
nemyslím si, že by som mal mať krvou podliate oči voči tej 2. škole . Nechcem deti
deliť- tejto mestskej časti a nechcem aby boli obecné. Veľmi sa mi páčil ten... to, čo
som ja tak neobratne povedal,  toto nie  sú obecné deti.  Som... myslím  si,  že rodičia
majú právo výberu. Myslím si, že my, ako zriaďovateľ, tí, ktorí môžu zriaďovať školy,
by sme mali zriaďovať školy pre tých, ktorí nesiahnu po inej ponuke. Alebo tie naše
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školy musia  byť  tak perfektné,  že budú siahať  po našej  ponuke.  A potom budeme
rozširovať našu sieť škôl. Lebo budeme ich menežovať perfektne a potom budeme my
mať tých 90 detí navyše. Ale priatelia, priznajme si, že toto je Martin Luther -  „mám
sen“ - dneska tam nie sme. Dneska my máme problémy na každej škole. Naše školy,
ktoré sme zriadili,  majú  menej  žiakov, ako sú schopné poňať.  Tu je...  tu je  priamy
opak. A ja nevidím dôvod, len preto, že som rodičom dieťaťa na inej škole, aby som
žiadal,  aby táto dobrá škola nemala... nemala ... nemala  proste možnosť sa rozvíjať.
Preto, lebo je evidentne o ňu záujem. Keď si dám logické veci do súvisu pozriem sa do
všetkých merateľných monitory , INESSY ... všade tá škola je na čelných miestach. A
preto aj ja budem - alebo teda vyzývam aj ostatných poslancov, aby... aby skutočne
debaty o oddialení  tohoto problému  si nechajme  na akademickú pôdu a riešme ich,
keď budeme mať čas. Ja som za verejnú obchodnú súťaž. Vždycky je to spravodlivé,
máte  pravdu,  ale  vtedy,  keď je  na  to  čas.  Ja  si  myslím,  že  je  teraz aspoň mojou
povinnosťou pomôcť tomu, kto to teraz potrebuje.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Nasleduje  pán  poslanec  Rosina  s  druhým
príspevkom. Nech sa páči.

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za slovo. Ešte by som rád doplnil  niektoré myšlienky.
Keďže som vychválil 2 školy, ktoré sú v našej mestskej časti, bolo by nespravodlivé
keby som nepochválil  aj ďalšiu.  A to je  Základná  škola Alexandra Dubčeka, ktorú
teda poznám kvôli tomu, že všetky moje deti tam chodili. A veľmi by som rád ocenil
dielo, ktoré zhruba za ten rok urobil pán riaditeľ Bernát, ktorý z jednej potápajúcej sa
školy, ktorá zápasila stále s peniazmi, spravil ...zo škôl v našej zriaďovacej pôsobnosti,
čo sa týka hospodárenia,  tú najlepšiu  školu.  A čo sa týka nejakého  komunitného...
komunitného života - neviem posúdiť v ostatných školách,  ale  v tejto viem,  je  tam
spolupráca s rodičmi dobrá. Verím, že aj naše školy majú šancu sa ďalej zlepšovať. To
je  1  myšlienka.  A 2 myšlienka  by som sa  rád vyjadril  k  vystúpeniu  predrečníčky
kolegyni...  kolegyne Hanulíkovej.  Ako viete,  býva tradíciou, že ju vyzývam,  aby sa
vzdala  poslaneckého mandátu.  A dnes to tak neurobím,  pretože svojím vystúpením
naznačila - ja chcem veriť tomu, že chce hlasovaním podporiť túto dobrú myšlienku.
A ja verím, že tak aj urobí. Ďakujem veľmi pekne.

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

p. Martinický: Ďakujem veľmi pekne. Len 2 vety. Jedna vec, ja keď som hovoril,  ktorýsi z
predrečníkov sa k tomu, myslím pochopil som to kriticky, vyjadril,  že v súvislosti s
deťmi alebo školou nie je možné hovoriť ekonomicky, že je to stratové alebo nie je. Ja
som to myslel  len  v  tom zmysle,  že  je  z  toho nejaká  mínusová  položka v našom
rozpočte, pokiaľ musíme dofinancovávať školu. Nič viacej a nič menej.  Samozrejme,
je  lepšie   -už -  ako  poslanec  musí  mať  záujem,  aby  sa  minimalizovali  mínusové
položky v rozpočte.  Čiže  to bolo  myslené  len...  len takto.  A 2.  vec,  by som chcel
poprosiť,  ako, kolegov,  ak máme argumenty pre alebo ...alebo  za schválenie  tohto,
nemusíme tu riešiť druhé školy.  To nie je ani finančná a ani nejaká propagandistická
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súťaž,  či porovnávanie  druhých škôl.  Pokiaľ budem hlasovať za tento prenájom,  to
tým nijakým spôsobom nevyjadrujem názor na iné školy. To je druhá vec ináč.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pán vicestarosta.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ : Ďakujem pekne.  Keďže  vidím,  že  diskusia  sa
schyľuje  k záveru, návrh uznesenia,  ktorý je  predložený,  je... cena nájmu  tam nie je
uvedená.  Tak by som dal  návrh v súlade  s odporúčaním finančnej  komisie,  tzn.  s
cenou nájmu vo výške 1 EURO ročne, plus energie - ďakujem - na celý objekt.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Vážení  kolegovia,  prihlásili  sa  dvaja  tu  prítomní
občania do diskusie k tomuto bodu. Ako 1. sa prihlásila pani Barteková. Prosím, aby
ste vyjadrili zdvihnutím ruky súhlas s tým, že môže vystúpiť. Ďakujem pekne. Nech sa
páči mikrofón. / pán inžinier, máme pre hosťa?/ Ďakujem.

p. Barteková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Vážení poslanci, pani starostka, ja sa len chcem
opýtať,  že nerozumiem trošku tomu, že prečo sa rieši tento prenájom? Pretože mne
osobne sa napr. dostala ďalšia  požiadavka na prenájom ...v podstate.. ak.. to máme -
7.6. pán Dušan Kniežovič, Alena Baranová.  A to je tiež, ale tiež ponúkajú iné ...inú
sumu, mne sa zdá že 10 euro nájomné s DPH na meter štvorcový za rok, a čisto za
učebne  kabinet,  4  eurá  s  DPH  na  meter  štvorcový  na  rok  za  chodbu.  Tak  isto
vzdelávacia  inštitúcia  prejavila  komerčnú...  komerčnú  cenu  navrhovala  za  tieto
priestory.  Avšak  čisto  hypoteticky sa pýtam,  keby náhodou škola ostala,  že odkiaľ
vôbec ste zobrali tie 4 miestnosti? Pretože na našej škole žiadne 4 voľné miestnosti
nemáme. A pokiaľ viem, tak tá jediná, ktorá je na 3. Poschodí, tak niekto z mestskej
časti tam má  prenájom do konca  tohto júna  za  jedno  euro.  Takže  neviem,  o  čom
...ktoré miestnosti vôbec ... sú v úvahu?  Čo sa týka prenájmu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem odpovieme na otázky. A ako druhý sa prihlásil  pán
Dalibor  Kravárik.  Nech  sa  páči.  A  ...  poprosím  zastupiteľstvo,  aby  sa  vyjadrilo
zdvihnutím roky. Ďakujem pekne. Zjavná väčšina, nech sa páči.

p. Kravárik, obyvateľ MČ : Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. V 1. rade by som sa vás
chcel  opýtať,  koľko  stála  Základná  škola  Veternicová  Mestskú  časť  Karlova  Ves
financií?  Koľko? Ani cent  ročne. Všetko, čo bolo uhradené ...bolo uhradené. Takže
všetky finančné prostriedky,  ktoré chýbali  školám,  všetkým školám v Karlovej Vsi,
tak  boli  prefinancovávané...  prefinancovávané  cez  dohodovacie  konanie.  Všetky
vyplatilo  Ministerstvo školstva. Ako jediná škola v Karlovej Vsi nedostala Základná
škola Veternicová z rezervného fondu Mestskej časti Karlova Ves ani cent. Takže -
koľko vás stála škola Veternicová. To sa chcem opýtať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla chce reagovať. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ako obyčajne, dostávame sa k otázkam a odpovediam, ktoré tu
už  niekoľkokrát  odzneli.  Aj  v minulosti.  Takže  -  dohodovacie  konanie  je  časovo
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odsunuté  oproti okamihu,  kedy treba  platiť.  Je  irelevantné,  že na  konci  roka  nám
štátny rozpočet  vyrovná  cez  rok poskytnuté  dofinancovanie.  Tie  peniaze,  ktoré sú
pripravené na iné, nemožno v priebehu roka na to pôvodné použiť. Volá sa to časové
rozlíšenie.  Na konci roka nám to dofinancovanie  je  platné  jak Meresjevovi  vlnené
ponožky. Už raz pre vždy - čas hrá v neprospech. Buď tie peniaze mám zo štátneho
rozpočtu načas, alebo ich musím financovať zo svojich, v priebehu roka.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďalší... znova sa prihlásil opäť pán občan, pán Dalibor
Kravárik. Prosím zastupiteľstvo, aby sa vyjadrilo  zdvihnutím ruky. Nech sa páči pán
Kravárik.

p. Kravárik, obyvateľ MČ : Pán Dulla, áno, máte v určitých veciach pravdu. To áno. Ale,
ako spomínam ,  teraz čo je  najväčší  problém,  alebo  s čím vy argumentujete,  proti
zrušeniu  Základnej  školy Veternicová,  sú  ekonomické  ukazovatele.  A  ja  som vám
teraz  povedal,  že  žiadnu  stratu  škola  Veternicová  nevyprodukovala.  Hej?  V  tom
zmysle, že v dohadovacom konaní dostali... dostane táto škola všetky peniaze. Ďalšia
vec...  mám  toho  trošku  viac  ,hej,  ale,  čo  sa  týka  toho  dohodovacieho  konania,
vyhovárali  ste sa v minulosti,  že nemusí  táto škola dostať peniaze z dohadovacieho
konania.  Tak isto  nemusia  dostať  ostatné školy peniaze  z  dohadovacieho  konania.
Hej? A my máme projekt, ktorý zachráni túto školu.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne  pánovi  Kravárikovi.  Reagovať  chce  pán
poslanec Zajac, ako prvý.

p. Zajac: Ja len veľmi krátko. Lebo ja neviem, ako to súvisí s prenájmom teda tých štyroch
tried? Ja by som bol rád, keby sme odpovedali pani Bartekovej,  lebo to je jasné.  To
súviselo s tým. Ale my tu o Základnej škole Veternicová budeme hovoriť, podľa mňa
asi 7 hodín ešte. A budeme mať všetky materiály pred sebou. A ja teda toto vnímam
ako trošku... že predčasné ešte.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Presne v tomto zmysle  som sa chcel vyjadriť.
Riešime bod Prenájom miestnosti základnej... teda Spojenej školy sv. Františka a nie
niečo iné.  Takže prosím aj verejnosť,  ak chce vystúpiť,  samozrejme  nechceme vám
klásť žiadne prekážky, ale prosím k téme. Ďakujem.

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

p.  Dulla: Ďakujem  za  slovo.  Aj  keď teda  to  nebude  k  otázke  prenájmu,  tu  predsa  len
zareagujem.  Keďže som bol oslovený.  Čo sa týka dohadovacieho konania,  je  to tak
ako som povedal,  bez ohľadu na to, čo si myslí verejnosť. A keď sa jedná o projekt,
ktorý má zachrániť Základnú školu Veternicovú, ja len dúfam, že nie je na tej úrovni
návrhu, ktorý sme si tu vypočuli na stretnutí zástupcov obce,  rodičov s poslancami,
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kde nám jeden z prítomných odporučil zobrať si úver.  Však – dnes sú úvery úplne
lacné. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Asi v rámci záverečného slova. Ja by som sa ešte vyjadril,
myslím, že k tej poznámke ohľadom nájmu. Pán vicestarosta Záhradník odpovedal, že
akýkoľvek  nájom,  dlhodobý,  by na  ...  v  základnej  teda v  budove  Základnej  školy
Veternicová, bol by to príjem mestskej časti, nebol by to príjem základnej školy. A to,
čo  si  potom v  materiáli  o  Základnej  škole  Veternicová  pozrieme  je,  že  problém
Základnej školy Veternicovej nie  je problém s prevádzkou budovy. Jej problém je -
nemá  na  úhradu  miezd  zamestnancov,  pedagogických  a nepedagogických.  To  je
obrovský rozdiel.  Aj v minulosti,  keď Alexandra Dubčeka mala  problémy,  tak mala
problémy  a nedoplatky na energiách.  To je  sakramentsky rozdiel.  A môžeme sa tu
rozprávať o čom chceme, lebo energetické náklady vyplývajú z toho, ako bola budova
postavená,  koľko  priestoru  sa  využíva  atď.  A  my  tie  budovy  máme  a  nejakým
spôsobom ich prevádzkujeme. Ale keď škola z hľadiska počtu detí nemá ani na to, aby
zaplatila  učiteľov, lebo proste to, čo je  problém Veternicovej je,  že jej normatív na
mzdy,  na  osobné  náklady  vysoko  nedosahuje  tie  čísla,  ktoré potrebujú,  aby  vôbec
pokryli tieto mzdy - ukážeme si to v tom konkrétnom bode - tak to je problém. A ten
problém vy riešite - a prepáčte, bolo by to podľa mňa absurdné - plátať s tým, že s
nájmami budeme plátať to, že škola nemá na prevádzku, na osobné náklady... tak to
budeme plátať tým,  že budeme  prenajímať  komerčne,  čo najdrahšie,  priestory,  aby
sme  zaplatili  prevádzku na mzdy.  To žiadny subjekt  takto nemôže,  ani  krátkodobo
riešiť. Tobôž dlhodobo. To na túto otázku. Čo sa týka žiadosti, že prečo táto žiadosť...
inej  školy nie  je  prerokovaná. Vzhľadom k tomu, že je  toto predložené ako prípad
hodný osobitného  zreteľa a v zmysle  zákona, a takýto zámer  musí  byť  zverejnený
minimálne  15 dní.  Tak táto žiadosť, ktorú... o ktorej hovorila  pani Barteková prišla
7. 6. a tým pádom na toto zastupiteľstvo nemôže byť o nej rokované, pretože nejakým
spôsobom, zákonne by o nej nemohla rozhodnúť. Takže je predložená žiadosť, ktorá
prišla. Samozrejme, my sme upozornili o tom, že takáto, žiadosť existuje. Neformálne
prišlo  ďalších 8 alebo 9 subjektov, ktoré sa uchádzali o priestory na Základnej škole
Veternicovej s tým, že - samozrejme boli to od nejakých... ja neviem kynologických a
neviem  ďalších  nejakých  rôznych  škôl.  Ale  všetky  proste  prišli  na  neformálne
stretnutie. Oficiálnu žiadosť dali len 2 školy v termíne, ktorý je a ktorý je tu zverený.
To je vlastne základná škola... Spojená základná škola sv. Františka a druhá táto. Až
na  to,  že  túto o  tejto  nie  je  možné  v zmysle  zákona nejakým spôsobom rokovať,
pretože nebola,... jej zámer nebol zverejnený 15 dní.  Asi...  jaj ešte tu proste zazneli
tiež otázky - Ja myslím,  že  -ako sú tu teraz otázky, že či je  to nejakým spôsobom
orientované ,neorientované. Lebo naozaj tá diskusia sa nám zbytočne presúva na.. to
ohľadom  problému  zo  Základnej  školy  Veternicovej  k  tomu  sa  dostaneme.  V
nasledujúcich bodoch. Ale prenájom tejto školy, ktorý je... sa týka tejto školy. Ja napr.
úplne slobodne môžem povedať, napriek tomu, že nie som veriaci,  napriek tomu, že
by  som  nikdy  svoje  dieťa  do  takejto  školy  nedal,  čiže  nie  je...  filozoficky  sa
nestotožňujem s týmto spôsobom, tak ako poslanec by som bez mihnutia oka za toto
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zahlasoval.  Pretože keď zoberiem všetky parametre, ktoré tam sú, tak si myslím,  že
není to najideálnejšia  škola, ale z akéhokoľvek množstva uchádzačov by vždy patrila
medzi  troch,  štyroch  najlepších  uchádzačov,  ktorí  by  sa  tam  kedykoľvek  mohli
prihlásiť.  Čiže  z  tohto dôvodu,  úplne  bez mihnutia  oka by som za takýto materiál
zahlasoval.  Pretože  má  podľa  mňa  logiku.  Je  ...  sú  tam proste  splnené  x  iných
parametrov.  A to, či  to má  byť  za komerčný  nájom alebo  nemá  byť  za  komerčný
nájom,  je  na  posúdenie,  samozrejme,  poslancov.  Pri  štyroch  triedach,  na  nejaký
konkrétny...  na  nejaké konkrétne  obdobie  si osobne viem predstaviť  aj jedno  euro.
Určite,  pokiaľ  by  sa  jednalo  o  nejakú  školu  alebo  o  nejaký  subjekt,  ktorý  by
prenajímal celú školu, tam by som už s jedným eurom nesúhlasil.  Pretože tam naozaj
sa  musí  mestská  časť k  tomu  stavať  spôsobom,  aby pokryla  náklady  na  opravy a
ostatné veci s tým súvisiacimi.  Ale z takéhoto hľadiska,  na nejakú... na nejaký...  na
nejakú  kratšiu  dobu,  čo  je  v  tomto  prípade  4  roky,  spôsob...  a  s  rôznymi
komplikáciami,  ktoré tam môžu  ešte  nastať,  úplne  -  úplne  s  kľudným  svedomím.
Takže... Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte ešte aj mne pár slov, lebo tu
neodzneli veľmi dôležité informácie, ktoré iste si zaslúžia vypočuť aj rodičia, ktorí sú
prítomní  v predsálí.  Iste  viete,  nie  je  to tajomstvo,  že  mám tiež nejaké  deti,  ktoré
chodili  do  škôl  v  Karlovej  Vsi.  Moje  deti  nenavštevovali  cirkevnú  školu.
Navštevovali...  navštevovali  Základnú  školu  na  Veternicovej  a  Základnú  školu
Alexandra  Dubčeka.  O  Spojenej  škole  sv.  Františka  som sa  dozvedala  z počutia,
z rôznych  -  možno  nejakých  takých  mediálnych  informácií.  A  o  dobrej  povesti,
samozrejme, medzi ľuďmi sa šíria dobré aj zlé informácie veľmi rýchlo a o tejto škole
som sa naozaj dopočula len dobré veci. To, čo však nevie bežná verejnosť a je mnoho
informácií aj takých, ktoré som sa aj ja dozvedela, som sa pustila do štúdia... do štúdia
žiadosti pána riaditeľa je  to, že na detí v štátnych školách dostávame príspevok od
štátu  -  povedzme  normatívy  vo  výške  100 %.  V  porovnaní  s  tým cirkevné  školy
dostávajú výšku normatívu  z toho, čo dostáva štátna škola na dieťa  88 % . Je  taká
štátna politika, je takto financované školstvo. S tým nič neurobíme, ani to nezmeníme,
ani  to  nemôžeme  ovplyvniť.  Ale  taký je  fakt.  Pri  zohľadnení  tohto faktu  treba  si
uvedomiť skutočnosť, že za takýchto podmienok dokázal... dokázala Spojená škola sv.
Františka v starej budove vymeniť okná, opraviť strechu, vybudovať vlastnú kotolňu,
nájsť  si  spoluprácu  a  projekty a  granty a  vytvoriť  komunitu  na  opravu  a  projekt
renovácie, rekonštrukcie okolia školy, školského dvora a množstvo ďalších vecí. A to,
čo je veľmi podstatné, je to - to som naozaj netušila, máte to v materiáloch, kto si to
prečítal, tak sa to dočítal je, že táto škola sa stala útočiskom detí, či už karloveských,
alebo nie... neviem tam to percentuálne rozšírenie nie je, ale niekoľko desiatok vyše 60
detí so  špeciálnymi  vzdelávacími  potrebami.  Štátne školy na každé dieťa,  ktoré má
nejaké takéto diagnostikované problémy dostávajú príspevok k 100 % normatívu ešte
ďalšie peniaze. V prípade ťažších porúch aj príspevok na asistenta. V cirkevnej škole
je  niečo  takéto odopreté.  A napriek  tomu väčšina  detí,  ktoré majú  takéto ťažkosti
skončila práve v náručí tejto školy, ktorá ich prijala, pretože -  alebo na našich školách
mali  problémy,  alebo  naše školy nemali  záujem o takéto deti.  Tento prieskum sme
nerobili, ale to číslo hovorí samo o seba. Pozrime sa teda kriticky na naše školy, koľko
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detí so špeciálnymi  vzdelávacími  potrebami máme v našich školách? Koľko takých
detí je  na Základnej škole Veternicová? Napr. keď hovoríme o nej. A aj za takýchto
veľmi  náročných  podmienok  a  bez  akejkoľvek  pomoci  táto  škola  prosperuje,  má
vynikajúci  kredit.  A ja  si  myslím,  že  by sme  mali  byť  naozaj hrdí  na  to, že ju  v
Karlovej Vsi máme. Ja len toľko. Ak to boli informácie o ktorý bežne bežný občan
nemá  ani  potuchy,  ani  by  sa  tým nemal  trápiť,  ale  keďže  sme  pri  tejto  diskusii,
musíme aj o týchto veciach hovoriť. A treba to zohľadniť. Ja želám základnej škole...
Spojenej  základnej  škole sv.  Františka,  aby sa jej  darilo.  Rozhodnutie  je  vo vašich
rukách.  Vážení  kolegovia,  prosím  návrhovú  komisiu  ...ukončujem  diskusiu-   aby
predniesla  návrh uznesenia.  Ešte tak s faktickou poznámkou pán poslanec Svoboda.
Nech sa páči.

p. Svoboda: Chcem sa spýtať pána Záhradníka, povedal, že za celý celý objekt za jedno euro.
Tak za predmet nájmu, čiže tie 4 triedy plus príslušenstvo. Tak – ok. Všetko.

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

Návrhová  komisia:  Takže  dám  najprv  hlasovať  za  návrh,  ktorý  predložil  pán  poslanec
Záhradník.  Je to návrh na doplnenie uznesenia.  Žiada doplniť do textu ceny nájmu -
doplniť cenu nájmu vo výške - za celý predmet nájmu 1 euro ročne, plus energie.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže, návrhová komisia rozhodne... Nech sa páči, poraďte sa.
Dobre. Návrhová komisia, prosím predniesť návrh uznesenia.

Návrhová  komisia: Lákalo by ma povedať - dávam hlasovať o tom - jak som to predniesol
prvýkrát. Ale keďže nie  som taký zlomyseľný,  takže dáva hlasovať o doplňujúcom
návrhu pána poslanca Záhradníka. Je to návrh na doplnenie uznesenia.  Pán poslanec
žiada  doplniť  ceny  nájmu  vo  výške  za  celý  predmet  nájmu  -  jedno  euro  ročne
a energie ... plus energie. To bude doplnenie uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujme o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za 18 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 5 poslanci. Ďakujem pekne. Tento
návrh je schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu predniesť celé uznesenie.

Návrhová komisia: Takže dávam návrh hlasovať o celom uznesení tak, ako sme ho dostali
predložený s tým, že teraz je tam doplnenie, ktoré sme pred chvíľou odsúhlasili. Takže
dávam hlasovať za  - schvaľuje a text, ktorý máme známy.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Pripomínam  vážení  kolegovia,  že
hlasujeme  o  osobitnom zreteli  zo  všetkým čo  k  tomu  patrí.  Takže,  nech  sa  páči,
hlasujeme.
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Hlasovanie:  Za  18  poslancov,  proti  3  poslanci,  zdržali  sa  2  poslanci.  Tento  návrh  bol
schválený. Veľa šťastia.

Bod 5
Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - riešenie havarijného stavu

bazéna  v  budove  Základnej  školy  na  Majerníkovej  ul.  a  dofinancovanie
Základnej školy Veternicová.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Vážení kolegovia, môžeme pristúpiť k nášmu ďalšiemu
materiálu.  Je to bod programu číslo  5. Jedná sa o Návrh na zmenu rozpočtu číslo  1
mestskej časti na rok 2016 - riešenie  havarijného  stavu bazéna v budove Základnej
školy na  Majerníkovej  ul.  a  dofinancovanie  Základnej  školy na Veternicovej  ulici.
Predkladateľom materiálu je pán vicestarosta, odovzdávam mu úvodné slovo. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, predkladáme
návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti, tak, ako povedala pani starostka. Vecne sa
týka asi troch prípadov. A dovoľte, aby som krátkosti okomentoval všetky skutočnosti.
1. návrh je na... sa týka otázky riešenia opravy havarijného stavu školského bazéna na
Základnej škole Alexandra Dubčeka. Ako iste viete, tento stav tento bazén z dôvodu
kritického  stavu  bolo  nútené  uzavrieť,  lebo  bola  ohrozená  bezpečnosť  detí  a
kúpajúcich sa a mestská časť započala prípravu rekonštrukcie bazéna. Samozrejme je
našim zámerom, aby mestská časť nebola jediným subjektom, ktorý sa bude podieľať
na  celom  financovaní  nákladov  na  opravu  bazéna.  Plánujeme  požiadať  o
spolufinancovanie  Ministerstvo  školstva,  prípadne  ďalšie  štátne  orgány,  ktoré  by
takúto podporu pre revitalizáciu školského bazénu mohli podporiť. Z našej strany je
potrebné prijať určitý záväzok vo forme finančnej spoluparticipácie na takomto riešení
rekonštrukcie.  Preto navrhujeme,  aby sme  presunuli  finančné  prostriedky vo výške
200.000 EUR z  rezervného  fondu  mestskej  časti  do  fondu  opráv škôl a  školských
zariadení mestskej časti, ktorý máme vlastne zriadený za účelom práve riešenia stavu
na objektoch našich  škôl a školských  zariadení.  To je  ...to je  1 návrh.  Poviem,  že
predpokladaná hodnota realizácie prác na bazén je  okolo 600.000 EUR. 2. návrh sa
týka otázky dofinancovania Základnej školy Veternicová. Tu by som chcel uviesť, že
nám pani riaditeľka školy pani Belegišanin doručila 30. 5. na mestskú časť žiadosť o
dofinancovanie  miezd  zamestnancov  školy,  odvodov  do  poisťovní  a  ďalších
prevádzkových nákladov školy za obdobie  do 31. 8.  2016. Škola má nepostačujúci
rozpočet  z  dôvodu nízkeho  počtu žiakov,  s  ohľadom na to, ako je  cez normatívne
financovanie  na  žiaka  financovaná  a v  súčasnej  dobe  nepokrýva  základné  potreby
nákladov školy. Keďže ako zriaďovateľ vieme, že Základná škola Veternicová je naša
rozpočtová organizácia, tak nemôžeme dať ruky preč od takýchto žiadostí, od týchto
žiadostí.  My  tú  spoluzodpovednosť,  alebo  zodpovednosť  za  ten  finančný  stav  v
Základnej škole Veternicová ako mestská časť musíme  niesť na svojich pleciach. A
keďže  momentálne  nemáme  zabezpečené  dofinancovanie  týchto  nákladov
z dohodovacieho konania a dokonca sme dnes obdržali pomerne negatívnu informáciu
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z Ministerstva školstva, že ani nám nebude vyhovené v tejto žiadosti, tzn., že stav, keď
je ohrozená výplata miezd učiteľov, to už nehovorím o tom, že sa neplatia odvody a že
sa neplatia záväzky vyplývajúce z nákladov školy, tzn. energie a pod. tak mestská časť
nemôže pred týmto stavom zatvárať oči. Keďže viem, že bolo na viacerých fórach aj
s rodičmi,  s  radou  školy  sme  diskutovali  o tom,  aká  je  teda  finančná  situácia,
mnohokrát nám bolo ako keby oznamované, že škola nemá tie finančné problémy, tak
som  rád,  že  prílohou  tohto  materiálu  sú  vlastnoručne  podpísané  žiadosti  pani
riaditeľky,  ktoré teda verifikuje.  Nemám dôvod jej neveriť.  Očakával som, že tento
stav,  negatívny  nastane,  ak nedôjde  k  zásadnej  zmene  v hospodárení  školy.  To sa
nestalo. Tzn., že tá potreba dofinancovania je akútna. A keďže škole bude chýbať do
konca 31. 8. 46.687 EUR, tak je potrebné, aby sme v rozpočte túto čiastku vyčlenili na
dlh školy,  teda zabezpečili  fungovanie  tejto  školy.  Chcem ešte  upozorniť,  že opäť
tento návrh nemá nič spoločné s našim rozhodovaním o osude ZŠ Veternicová. Lebo
prípadné náklady na odstupné, odchodné a na rušenie  školy nie  sú v tomto návrhu
zakomponované. Toto je prevádzkový deficit, ktorý vznikol. A v prípade, že by škola
pokračovala  ďalej,  tak  sa  po  1.  9.  predpokladáme,  že  tento  deficit  bude  ešte
navyšovať. Takže to je... to je 2. návrh. A 3. návrh tejto rozpočtovej zmeny je naozaj
len formálna zmena úpravy rozpočtu vo fonde opráv škôl a školských zariadení, kde sa
nám zásluhou verejného obstarávania podarilo vysúťažiť nižšiu cenu za rekonštrukciu
hygienických zariadení na Základnej škole Majerníkova o 5.000 EUR. Ale na 2. strane
žiadame o navýšenie prostriedkov na o 7.000 EUR na opravu zatekajúcej strechy na 3.
poschodí Základnej školy Karloveská 61. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne za úvodné slovo. Ako prvý sa prihlásil  do
diskusie s faktickou poznámkou pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

p. Zajac: Ja by som chcel dať iba procedurálny návrh v tejto chvíli.  Faktickou som povedal,
že by som chcel dať procedurálny. Dobre, ja by som chcel aby sme, aby sme rozdelili
toto hlasovanie. Aby sme aj tú diskusiu aj to hlasovanie potom viedli po jednotlivých
týchto  udalostiach,  alebo  aktivitách,  alebo  nápadoch,  požiadavkách.  To  je  moja
faktická pripomienka. V tom poradí ako je to v dôvodovej správe. Je to 1., 2., 3., ale v
tých uzneseniach je to rozdelené medzi 2 body. Takže ja sa budem držať toho členenia
ako  je  to  v  tom ,v  tej  dôvodovej  správe.  Čiže  by  som navrhol,  aby  sme  jednali
oddelene o... aj v tom poradí, tak ako je to navrhnuté v tej dôvodovej správe. Takže 1.
je odstránenie havarijného  ... havarijnej  situácie bazéna, 2. je  zmena rozpočtu fondu
opráv a 3. je dofinancovanie ZŠ Veternicová. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže v časti b) aby sme hlasovali o jednotlivých častiach, 1., 2.,
3.

p. Zajac:  O celom,  aby sme diskutovali  a potom môžeme hlasovať ako keby po jednom,
vlastne. 
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p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Dobre,  ďakujem  veľmi  pekne.  No,  zatiaľ  padol  len
procedurálny  návrh pána poslanca Zajaca.  Prihlásil  sa  pán poslanec  Dulla,  nech sa
páči. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo, ja by som sa vyjadril, teda vo väzbe na to, čo sme sa dozvedeli,
ako Ministerstvo školstva prehodnocuje svoju pozíciu k použitiu prostriedkov štátneho
rozpočtu,  ktoré  nemajú  obligatórne  určenie,  je  pre  nich  zákonne  určený  len
fakultatívny vzťah. Tak ako sme sa dozvedeli  negatívny výsledok k dohodovaciemu
konaniu. V prvej časti je možné predpokladať, že skončí aj otázka havarijného stavu
bazéna, v súlade s tým, čo som predostrel v diskusii,  v zasadnutí komisie  finančnej
a podnikateľskej  -  opakujem  na  deklarovanie  rozpočtu,  ochoty  rozpočtového
spolufinancovania  nepotrebujeme  presúvať  prostriedky  z  rozpočtového  fondu  do
fondu  opráv škôl.  Stačí sa  k  nim  správať  ako k účelovým,  s  náležitým uznesením
obmedziť  ich  použitie  na  iné.  Pokiaľ  by  došlo  k spolufinancovaniu,  stačia  potom
jednorazovo, spoločne s ostatnými. Čo sa týka odhadovaných nákladov, 600 000 sú to
zatiaľ neisté informácie. My vieme, že nemáme k dispozícii ucelenú časť projektu pre
to, čo nazývame 1. etapou. S ohľadom na to, aké výstupy prišli z pracovnej skupiny je
zrejmé,  že  veľká  časť  tohto  projektu  nebude  bezprostredným  odstraňovaním
havarijného stavu. Takže skúsme sa k tomu postaviť ozaj seriózne, nerobme zbytočné
operácie, lebo aj tak sa budeme musieť tým zaoberať ešte raz. Túto časť, tieto posuny
môžeme robiť neskôr. Ako vieme, máme plánované aj zasadnutie 28. júna, aj na tom
by  sa  dalo,  ale  ešte  aj  to  je  skoro,  lebo  vtedy  možno  ešte  nebude  právoplatné
rozhodnutie ďalších súvislostí. Je viac ako isté, že pokojne to môžeme robiť aj na tom,
ktoré  nás  teraz  čaká,  na  základe  vyhlásenia  voľby  miestneho  kontrolóra.  Ja  teda
odporúčam menej  operácii  a nerobiť  čiastkové  presuny  medzi  fondami,  lebo  to  v
skutočnosti nič osobitne nevyrieši. Ďakujem. 

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

p. Zajac:  Dobre, ja samozrejme s vedomím toho, že pán poslanec dá pozmeňovací návrh a
teda môj návrh bude druhý a je  pomerne v niektorých častiach podobný,  ale  keby
náhodou, tak ja tiež mám. Ja teda mám návrh k tiež k tej časti, ktorá sa týka tej opravy
havarijného stavu bazéna. Ja teda dôverujem aj komisii aj ... oddeleniu, lebo však ako
poslancovi mi iné  ani neostáva a teda ja  rád by som bol,  keby sme, ak je  to treba,
signalizovali nejako záujem pre niekoho, kto teda je možno ochotný podporiť nejakú
našu žiadosť, projektovú alebo bezprojektovú - ale fundovanú žiadosť o úpravu balíka
tým,  že  sme  ochotní  prispieť.  Ja  som  ochotný  aj  komunite  našich  občanov,
spoluobčanov,  rodičov všetkých škôl,  rodičov...  teda žiakov všetkých  škôl,  rodičov
športovcov, malých, ktorí teda využívajú tento bazén, ako aj aktívnej verejnosti, ktorá
využíva tento bazén, že mestská časť je ochotná prispieť nejakou sumou. Pre mňa je
teda tá suma 200 000, ako keby v poriadku. Keďže nevieme dneska povedať, aký je
projekt, nevieme  aká tá finálna  suma....  Ja dneska som schopný a ochotný prejaviť
záujem  podporiť  túto  iniciatívu  touto sumou.  A  v  tomto  momente,  keď  nemáme
všetko to, o čom hovoril pán poslanec Dulla, navrhujem iba malú zmenu. A tá zmena
je v časti, keď si pozrieme uznesenia - tak je v časti uznesenia - až b) lebo to a) teda
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hovorí o tom v tom bode 2., že presunieme, keď treba na to ukázať dobrú vôľu. Ja nie
som finančná operácia... nerozumiem tomu celkom tak. Ale ak toto má byť prejavenie
dobrej vôle financovať, som za to. Akurát potom v tom bode 2  - je... ja teda by som
chcel nahradiť bod 2 a to je tá zmena - v mojom návrhu by ten bod 2 vyzeral takto:
„použitie finančných prostriedkov fondu opráv vo výške 200.000 EUR na preukázanie
zdrojov k spolu financovaniu  ako doplnok k zdrojom zo štátneho rozpočtu.“ Preto,
lebo to teraz chceme... chceme ukázať veľkému zdroju, čo je štátny rozpočet, že aj my,
malá obec, popri tom, aké možnosti má štát, sme malá obec chceme participovať na
tomto projekte takouto sumou. Toto... toto chcem, nemyslím si, že to už by mal byť
príklad  ako  pokyn  na  to,  spustiť  túto  realizáciu.  Práve  preto,  že  nevieme  aká  je
konečná  finálna  suma  projektu a nevieme,  kto  ešte  ďalší  a  akými  čiastkami  sa  na
financovaní tohto zámeru bude podieľať. Ďakujem. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Práve  preto  Marcel  by  som ťa  poprosila,  či  by  si  ešte
neporozmýšľal,  že  by  si  tam nechal  len  zdroj  k spolufinancovaniu,  ako,  bez  toho
štátneho rozpočtu, lebo aj iné zdroje, samozrejme, musíme hľadať. 

p.  Zajac:  Samozrejme  s tým  súhlasím,  ja  som  sa  tu  trápil,  že  aj  iných  zdrojov  ale
spolufinancovaniu je v poriadku. 

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  si  dovolím  len  upozorniť,  že  použitím  finančných
prostriedkov sa  nedeklarujú  zdroje.  Použitím  sa  spotrebovávajú  zdroje.  To je  taká
ekonomická pravda. A čo sa týka štátneho rozpočtu, ja by som tam nechal - a iných
zdrojov-  pridal,  lebo zatiaľ,  pokiaľ viem,  tak je  rozhodujúci záujem podať žiadosť
ministerstvu na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Nepredpokladám,  že súkromný sektor
bude rozhodujúci spoluinvestor. Ďakujem. 

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

p. Horecký: Ja chcem podporiť ... pána kolegu ..Marcela Zajaca a to z dôvodu skúsenosti, že
keď  by  sme  presúvali  rozpočtové  prostriedky  v  momente,  keď  už  máme  všetko
zabezpečené, tak sa toho nikdy nemusíme  dočkať.  Ako, dosiahnuť taký cieľ,  takúto
veľkú investíciu, ktorá naozaj má presah jednej školy, sa dá postupnými krokmi. Tento
krok mne nie je na smiech, mne pripadá tento krok veľmi taký otvorený a prvý možný,
že deklarovať tú vôľu, tak ako to bolo povedané. Ono, tiež mám rád poriadok a ... keď
už  ten  úmysel,  použiť  prostriedky  takto,  tak  verím,  že  potom budeme  hľadať  aj
energiu,  ako to dosiahnuť.  Napokon tak isto  si myslím,  že tie verejné  zdroje alebo
resp. súkromné zdroje,/ pardon/ aj taká aj dobrovoľnícka činnosť je možná. Je možné
urobiť čokoľvek. Teraz prepáčte mi,  že len zafantazírujem,  ale  - benefičný koncert
alebo nejaké podujatie s týmto účelom a úmyslom je cesta - ako sme - prepáčte, že to
takto poviem, nehovorím to na našu chválu, ako som to spočítal primátorovi hlavného
mesta  Bratislavy,  keď  som  potreboval  od  neho  jedno  stavebné  povolenie  -  sme
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investovali  do  ich  majetku  400.000 EUR  v priebehu  štyroch  rokov.  Toto  je  len
200.000 EUR. Keď sa na to pozriem takto. Čiže si myslím, že to táto mestská časť so
všetkými školami a s verejnosťou môže vykročiť týmto smerom. Ďakujem. 

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

p. Zajac: A to už bude teda asi posledný môj príspevok, potom budem červený v tejto veci.
Ale chcem povedať, že... že ja teda veľmi pekne ďakujem pánovi Dullovi, lebo  - teda
si zoberiem to,  že „a  iných  zdrojov“  čiže,  čiže  nechám tam z toho štátnu a iných
zdrojov, čím to naozaj otvoríme. Budú to akékoľvek – štátne, súkromné, nie je dané,
že aké, je  to výborné a chcem povedať aj to, že je  to výborný signál všetkým tým,
ktorí  ...  naozaj  to  sa  volá  darcovstvo  alebo  filantropia.  V  tomto  prípade  skôr
darcovstvo, lebo to nie je  moc rozvojové, aj keď investovať do vzdelania,  aj toto je
vzdelanie je vždy rozvojové. Takže sme niekde medzi darcovstvom a filantropiou. My
na Slovensku máme darcov, máme filantropov, máme ľudí, ktorí sú ochotní a schopní
prispieť. Ja poviem môj zážitok ako sme sa dostali do dnešného dňa... dostali sme sa
do dnešného dňa tak, že sme veľmi jasne komunikovali s pánom riaditeľom a s pánom
Gabajom o tom, že je treba takýto ten  bazén opraviť,  veľmi súhlasíme  a ja  si teda
myslím,  že naozaj je prvým vykročením to, že my sme ochotní nejakú sumu dať ja
však musím povedať aj to druhé. Ja si myslím,  že toto je projekt, ktorý je vhodný na
to, aby bol spolufinancovaný.  Ten jeden zdroj,  ten poznáme, ten ste pomenovali.  A
kvôli nemu robíme túto finančnú operáciu. Tak to vnímam ja. Tie ostatné zdroje treba
začať hľadať. Áno, bude to stáť nejaký čas, treba ich ale začať aktívne hľadať. Ja som
sám momentálne členom skupiny aktívnych rodičov na Gymnáziu Jura Hronca, ktorý
si povedali,  že si chcú opraviť okolie školy.  Preto, lebo majú tam ihriská a dráhy, na
basketbal,  na futbal,  na čokoľvek iné,  ktoré sú také ako... Ja som sa do toho pustil
preto, lebo  som absolvent  tej školy.  Nie preto, že by som bol rodič dieťaťa na tej
škole.  Oni  ale  oslovili  absolventov.  To  je  všetko  o  tých  komunitách,  o  ktorých
hovorím. Sú to sú prirodzené komunity. Školy majú prirodzené komunity. Čiže ja som
bol oslovený ako člen komunity absolventov, keďže som aktívny blázon, čo je niekedy
horšie  ako  triedny  nepriateľ.  To  chápem.  Tak  som teda  vstúpil  do  tej  pracovnej
komisii  na ... komisie  na tvorbu tohto... alebo  teda hľadanie  zdrojov. Lebo to bolo
prvé, čo sme si povedali - a paralelne táto skupina začala robiť dve veci. Začala riešiť
majetkovoprávny vzťah k územiu,  kde chce stavať,  lebo  to bolo prvé. Začala  riešiť
projekt ako to bude vyzerať, lebo to bolo 2. A začala zháňať financie na návrh toho
projektu,  lebo  to  bolo  to  tretie.  Samozrejme,  že  v tom prvom  kole  nedostali  od
žiadnych  oficiálnych...  žiadna  mestská  časť,  žiadna  VUC-ka,  žiadny  zriaďovateľ
žiadny nič. Nikto. Nie. V 1. kole boli veľmi neúspešní, preto, lebo - prečo, však to je
škola,  veď to predsa,  vy tam chodíte  telocvikovať,..  no veď my  už platíme  dane..
Takže,  ja  chcem  len  povedať,  že  za  3  mesiace,  začali  sme  zhruba  v  januári  sa
stretávať. Dnes sa z tej sumy, ktorá bola stanovená na cca 300.000 EUR, vyzbieralo
170.000 EUR  rôznymi  aktivitami,  rôznymi  fundraisingovými  aktivitami,  kde  patrí
usporiadanie  kultúrnych  podujatí,  oslovovanie,  pýtanie,  žobranie,  písanie  toho
všetkého. Ale - a to je  jedna škola.  Tu máme celú mestskú časť.  Nulová pomoc od
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zriaďovateľa. Tu je obrovská chuť zriaďovateľa. Ja hovorím, že poďme do toho, ale
nepoďme do toho, že to najjednoduchšie  - vycálujme všetky peniaze sami. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne,  to  ani  nemôžeme,  lebo  ich  toľko
nemáme, samozrejme. Pán poslanec Rosina s faktickou poznámkou. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Poznámka sa netýka témy. My poslanci nie sme v
pracovnoprávnom  vzťahu  k  mestskej  časti,  ale  napriek  tomu  si  myslím,  že  toto
pracovné  prostredie  by  malo  spĺňať  nejaké  parametre.  A ten  vzduch,  ktorý
momentálne je v tejto miestnosti, sa mi zdá byť dosť nevhodný na rokovanie. Takže
by som poprosil,  buď vyvetrať  alebo  spraviť  prestávku,  alebo  nejaké...  nejaké  iné
opatrenie,  pretože  sa  môže  stať,  že  nebudeme  schopní  logicky  uvažovať  a  prijať
správne rozhodnutia. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Nasleduje  ešte  verejným príspevkom pán
vicestarosta. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Tak kým som ešte schopný logicky
uvažovať a nedôjde kyslík v sále, tak by som chcel povedať, že ako predkladateľ by
som si vedel predstaviť,  že si osvojím návrh,  ktorý dal kolega Zajac.  Rozumiem,...
rozumiem tej filozofii.  Na 2. strane ale by som chcel potom v autoremedúre rozšíriť
uznesenie  o  poverenie,  aby pani  starostka mohla  vyhlásiť  verejné  obstarávanie  na
zhotoviteľa diela - 1. etapy odstraňovania havarijného stavu bazéna. Vysvetlím, aký to
má súvis. Zdá sa, mi, že už nemáme veľa času, alebo nemali by sme strácať čas. Tzn.
chcel by som, aby bežal paralelne proces fundraisingu,  teda hľadania zdrojov, ale aj
paralelne  proces zistenia,  koľko to naozaj bude zdrojov. Lebo ten odhad, ktorý je  -
niekto povie, že možno ani nie je kvalifikovaný, ale len verejná súťaž na dodávateľa
môže priniesť možno úsporu. A možno to nebude takáto veľká suma. Ale chcel by
som, aby sme tieto procesy rozbehli,  Aby v jednom momente, keď bude vysúťažený
dodávateľ, bude zrejmá cena, tak – samozrejme, pani starostka nebude môcť podpísať
zmluvu v prípade, ak nebude finančné krytie, iné, ako to, ktoré máme schválené. Ale
nebudeme  strácať  proste  čas.  Takže  osvojujem  si  teda  návrh  poslanca  Zajaca
a v autoremedúre  dopĺňam  uznesenie  –  v  písmene  c)  poveruje  starostku  vyhlásiť
verejné obstarávanie  na zhotoviteľa diela  - 1. etapy odstraňovania havarijného stavu
bazéna. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Dulla nasleduje, s druhým príspevkom.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No, presne tohto som sa obával.  Je to bianko šek. O mne je
známe, že ja bianko šeky nepodpisujem.  Dnes nevieme presný rozsah toho projektu.
Podľa mňa,  napriek  tomu,  že  sa necítim  byť  v súčasnosti  špecialistom na  verejné
obstaranie,  nemáme relevantný podklad na vypracovanie kvalifikovaných súťažných
podkladov. Nič nezískame tým, že dnes to schválime.  Lebo podľa informácii,  návrh
uceleného  projektu  prvej  etapy  má  byť  dodaný  do  23.  júna.  Potom by  mal  byť
odkontrolovaný tými, ktorí rokovali s projektantom, či je tam ozaj všetko, čo tam je. A
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potom ustáliť ten vecný rozsah obstarávania - v delení - na odstraňovanie havarijného
stavu a ostatné práce. A v delení na opravy, preto, že tam netreba úkony stavebného
úradu a to ostatné, preto, že pravdepodobne bude treba minimálne ohlásenie a čakať
30 dní alebo niekoľko dní na vyjadrenie. A ešte bude treba určiť, ktorý stavebný úrad
to bude robiť. Proste je tam kopa odborných súvislostí. Ja odporúčam - práve naopak,
v úvodzovkách  „stratiť“  nejaký  čas  práve  preto,  aby  sme  sa  nemuseli  opakovane
súťažou zaoberať pre úspešné námietky. Máme pred sebou mimoriadne vážnu vlastnú
investíciu. A akékoľvek kvaltovanie atď.  –Komenský - Poprosím vás, radšej hamovať
ako  banovať.  Ja  mám dlhé  roky praxe  v investičnej  výstavbe.  Buďte takí  láskaví,
radšej viac opatrnosti, ako odvahy. Ďakujem vám. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, keďže nikto iný nie je prihlásený do
diskusie, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla návrhy. Takže
prosím návrhovú komisiu. Kde to viazne? Takže nech sa páči. 

Návrhová komisia:  Dobre,  tak aby sme teda naplnili  aj tomu procedurálnemu návrhu, tak
pôjdeme, teda ... o tých troch investičných, pôjdeme, pôjdeme po častiach. Po jednej.
Ale chcem povedať, že... chcem povedať, že nie  ...nepôjdu v tom poradí ako, však
vlastne sme ani v žiadnom poradí nediskutovali.  Takže toho - 1. investičného - alebo
tej prvej...  tá prvá  zmena  sa týka použitia  rezervného  fondu mestskej časti.  Takže
dávam  hlasovať  -  za  a)  schvaľuje  použitie  rezervného  fondu  mestskej  časti  na
dofinancovanie Základnej školy Veternicová vo výške 46.687 EUR. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme o písmeno a) ods. 1.  Hlasujeme o a)
1. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 9 poslancov, proti hlasovalo  7 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov, z počtu
prítomných 22. Toto uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia:  Dobre, čo sa týka zámeru bazén budem dávať hlasovať v bode a)...  v
časti a) za bod 2 - presun finančných  prostriedkov vo výške  200.000 z rezervného
fondu mestskej časti do fondu opráv a školských zariadení mestskej časti a zároveň v
bode b) v časti b) za prvé dva - zmenu tvorby a čerpania fondu opráv škôl a školských
zariadení  Mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves  na  rok 2016  nasledovne.  Príjem
finančných  prostriedkov do fondu opráv a školských zariadení  vo výške 200.000 z
rezervného  fondu. Čiže to je  príjem.  Teraz to, čo som ... tá autoremedúra si prijal
poslanec,  vicestarosta,... viceprezident som chcel povedať..., ale áno a je to použitie
finančných  prostriedkov  fondu  vo  výške  200.000 EUR  na  preukázanie  zdrojov  k
spolufinancovaniu ako doplnok k zdrojom zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov a bod
c) poprosím pána vicestarostu, aby prečítal, keďže sme nestihli dostať písomne. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  C)  -  poveruje  starostku  vyhlásiť  verejné
obstarávanie na zhotoviteľa diela 1. etapy - odstraňovania havarijného stavu bazéna. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Takže počuli ste návrhovú komisiu. Je to v poriadku, Marcel?
Je to v poriadku. Hlasujeme o tomto návrhu. Spúšťam hlasovanie.

Hlasovanie:  Za 22 prítomných poslancov, proti 1 poslanec,  nedržal sa nik.  Toto uznesenie
bolo prijaté.

p. Čahojová,  starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia: No a posledná... posledný investičný zámer je vyjadrením a teda dávam
hlasovať za schválenie bodu b) - schvaľuje zníženie čerpania finančných prostriedkov
fondu  na  rekonštrukciu  hygienických  zariadení  v  2.  etape  Základnej  škole
Majerníkova o sumu 5.000 EUR. A po 4.) zvýšenie čerpania finančných prostriedkov
z fondov na opravu zatekajúcej strechy na 3. poschodí Základnej školy Karloveská 61
o sumu 7.000 EUR. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči, hlasujme o tomto návrhu. 

Hlasovanie: Za 23 prítomných poslancov,  proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Tiež uznesenie
bolo prijaté. 

Návrhová komisia: To je všetko. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nie je potrebné hlasovanie o uznesení ako celku? 

Návrhová komisia: Nie, lebo sme všetky body postupne odsúhlasili.  

Bod 6
Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová 20 v Bratislave

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  teda  veľmi  pekne.  Môžeme  pristúpiť...  ...  Pán
poslanec Rosina, je zapnutá klimatizácia, viac nedokážeme urobiť. Tuná my to cítime,
že to ide, ale neviem ako tam vzadu. Ak sa to dá zosilniť pán inžinier... klimatizácia,
dá sa zosilniť? Pán inžinier? Dá sa zosilniť klimatizácia? Dobre, poprosíme technikov.
Ďakujeme veľmi pekne....  Čakajú tu rodičia. Takže, nasledujúcim bodom je bod číslo
6., a tým je Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová číslo 20
v Bratislave.  Iste  vieme  všetci,  že  sme  dostali  petíciu,  ktorú podpísalo  1820 osôb,
ktoré podporujú  zachovanie  školy  na  Veternicovej.  Sprievodný  list  k  petícii  máte
v materiáli. Predkladateľom materiálu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem pekne. Vzhľadom k informácii  ,vlastne,  čo bude
nasledujúci bod, respektíve to, čo tu prebieha od februára, to je zámer zrušiť základnú
školu Veternicová. Bola urobená petícia. Táto petícia bola doručená na miestny úrad s
tým, že v zmysle zákona, zastupiteľstvo je povinné prerokovať túto petíciu  a zobrať
k nej ... prijať k nej nejaké stanovisko. Mohli by sme začať rozoberať v tomto bode.
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Ale  myslím  si,  že  ten správny  bod bude  ten nasledujúci,  tzn.  všeobecne  záväzné
nariadenie,  ktoré sa bude prijímať. Tam si vieme vysvetliť  tie detaily.  Ale zo strany
miestneho  úradu  a  mňa  ako  predkladateľa  je  stanovisko  nevyhovieť.  A hovorím,
všetky tie argumenty prečo, si vieme rozobrať v tom nasledujúcom bode. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne  za  úvodné  slovo.  Otváram k tomuto bodu
diskusiu,  nech sa páči.  Ani  z  prítomných  občanov,  ani  z radov poslancov sa nikto
nehlási do diskusie. Občania sú prihlásení až do nasledujúceho bodu. Takže ak nemá
nikto záujem vystúpiť v diskusii,  diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby
predložila návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Dávam návrh hlasovať za uznesenie tak, ako bolo predložené. 

p. Čahojová, starostka MČ: Spúšťam hlasovanie o tomto bode. 

Hlasovanie: Za 17 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 7
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  o

zrušení  Základnej  školy,  Veternicová 20,  Bratislava a jej súčastí  a  o  zmene  a
doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy
a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

p. Čahojová,  starostka MČ:  ..... a tým je  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Základnej školy,  Veternicová 20, Bratislava a
jej  súčastí  a  o  zmene  a  doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 3 z roku 2016 zo 16. februára 2016 o určení školských
obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Karlova  Ves a  o  mieste  a  čase zápisu  dieťaťa  na plnenie  povinnej
školskej dochádzky .  Pripomínam, že tomto bode, alebo o tomto všeobecne záväznom
nariadení  sme  mali  v pláne  rokovať na poslednom predletnom zasadaní  miestneho
zastupiteľstva. Taký bol náš zámer. Ale od Ministerstva školstva sme dostali 19. mája
prípis,  alebo  rozhodnutie o prerušení správneho konania... o prerušení do 15. júna,
kde Ministerstvo školstva nás žiada... ako ... doložiť  ... aj ... doložiť   k žiadosti o
vyradenie  školy aj súčasti školského klubu detí a výdajne  školskej jedálne,  predĺžiť
schválené  všeobecne  záväzné  nariadenie.  Odovzdávam  slovo  predkladateľovi
materiálu pánovi prednostovi.

p. Hrčka,  prednosta MÚ  MČ:  Ďakujem za slovo. Čiže tú prvú časť, kvôli čomu teda je
zvolané mimoriadne zastupiteľstvo, to je to, že Ministerstvo školstva zastavilo konanie
v tejto veci z dôvodu, že si vyžiadalo stanovisko, že - kým zámer schváliť vyradenie
prerušilo, s tým, že kým zámer schváliť ... zámer vyradiť Základnú školu Veternicová
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zo siete škôl a školských zariadení, na ňu stačí nadpolovičná väčšina prítomných, tak
na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebné 3/5 , a v tom odôvodnení teda
ministerstvo žiadalo, že či naozaj, ... aby sa teda nekonalo v ďalších  veciach,  či sú
3/5  poslancov, ktorí súhlasia, teda, podmienečne s tým, samozrejme ... lebo vyradenie
môže nastať až po ... po tom, ako to urobí ministerstvo. Takže si vyžiadali  vlastne
predbežný súhlas s podmienečným ...  s podmienečnou ... účinnosťou, ktorá je viazaná
vlastne  na rozhodnutie  Ministerstva školstva.  Tu sa vlastne dostávame  k hlavnému
predmetu celej veci a dlhodobej diskusie,  ktorú tu máme. Ja by som len naozaj,  pre
informáciu,  dnes sme dostali správu z Okresného úradu - a to je tu tá diskusia o tom,
že koľko stálo  túto mestskú časť dofinancovanie  Základnej školy Veternicová. Tak
momentálne, keď sa požiadalo o dohodovacie konanie - to je to, ktoré pravidelne síce
bolo platené - tak sme dostali dneska odpoveď, že "vašej žiadosti nebolo vyhovené".
Čiže mestskej časti ... mestskej časti nie  je v tomto dohadovacom konaní ... nebudú
preplatené žiadne finančné prostriedky, ktoré momentálne generuje - alebo náklady,
ktoré generuje  Základná škola Veternicová a ktoré bude musieť zaplatiť z vlastného
rozpočtu,  pretože to je jeho rozpočtová organizácia a v dohadovacom konaní ich v
tomto momente nedostane. Není  vyhovené.  To len sa dostávame k tomu meritu vecí,
že ako to je a ako to bude. Čiže už sa teda dostávame do tej roviny , kde to nie sú - že -
veď vás to nič  nestojí.  -  Minulý rok to bolo síce v dohadovacom konaní  uhradené
65 000, v tomto , ste počuli  v predchádzajúcom materiáli,   samotná pani riaditeľka
doložila podklady, na základe ktorých bolo vypočítané, že bude potrebné do 31. 8. , t.j.
k dátumu, kedy je zámer zrušiť školu, potrebných 43 či 45.000 EUR. A to ešte  nie je ,
samozrejme, konečná suma, pretože v prípade, že by škola nebolo zrušené, tak to bude
navýšené o ďalšie 4 mesiace. A to, čo je ďalším problémom,  momentálne, základnej
školy Veternicová,  je  samozrejme výsledok zápisom, kde za posledných 10 rokov sa
tam zapísaná najmenší  počet detí.  Doteraz najnižší  počet 25 zapísaných - to ešte sa
samozrejme nerovná počtu, ktoré budú... ktorí nastúpia v septembri -  bolo  25 - to boli
za rok 2015 - 2016 a 2012 - 2013 . Teraz zapísaných bolo 18, následne ešte ďalšie  2
boli dohlásené. Čiže momentálne Veternicová má zapísaných 20 detí, z ktorých - keď
si pozriete tabuľku - nikdy počet prihlásených,  alebo zapísaných nezodpovedá počtu
detí,  ktoré...  ktoré  skutočne  nastúpili.  A  tak isto  by  som rád  upozornil  na  to,  že
podaktorí  rodičia  na  Facebooku  verejne  vyzývali  iných  rodičov,  aby  im  pomohli
zachrániť školu tým, že se si prihlásia svoje dieťa, aby mali čo najväčší počet zápisov,
pričom boli upozornení na to, že samozrejme, nevadí, že nemajú zámer zapísať dieťa
na  Základnú  školu  Veternicová,  ale  oni potrebujú,  čo najväčšie  množstvo  zápisov.
Čiže otázka, ešte znie,  koľko z tých 20  je reálnych a koľko z tých 20 sú takí tí, ktorí
to pomohli.  To bohužiaľ v tomto momente nevieme.  Čo sa týka hlavného problému
Základnej školy Veternicová, tak tento problém je dlhodobejšieho charakteru.  Som
preto  rád,   že  tu  máme  bývalú  pani  starostku.  Možno  nám   k  tomu  dá  nejaké
stanoviska.  Tento  problém  sa  začal  prejavovať  už  v  roku  ...   v  školskom  roku
2013/2014, kedy škola potrebovala  v dohadovacom  konanie 33 000 EUR. Následne,
v minulom roku 2014/2015 to už bolo 64 000 EUR.  64 745.  A podľa súčasných
odhadov  a  teda tých  prepočtov,  ktoré sú,  tak tohtoročná  suma  by  mala  prekročiť
minuloročných 64 000 ? Malo by to byť, myslím, odhadom 71 alebo 72 000. To je pri
súčasnej...  pri súčasnej situácii, tzn. ešte nevieme, aké budú náklady na teplo, ešte tam
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neni zarátané, že ak od januára, samozrejme, nenastúpi dostatočný počet detí, zníži sa
počet žiakov -  počet žiakov sa zníži nielen z toho dôvodu, že deviataci odídu, zapíše
sa menšie množstvo prvákov, odchádzajú aj z 5. ročníkov do osemročných gymnázií.
Medzičasom, z informácií,  ktoré máme, tak z viac ako 30 rodičov si z Veternicovej
zapísalo  svoje deti na iné Karloveské školy,  z ktorých máme informácie,  že teda sú
tam zapísané deti.  Čiže to bude ďalší pokles. V súčasnosti, podľa týchto informácií,
vyzerá  že  ...  z  tých  informácií,  ktoré  máme,  je  že  ak  by  aj  nedošlo  k  zrušeniu
Základnej  školy Veternicová, tak predpokladaný počet žiakov by bol 150 a menej.
Keď si  predstavíte,  že pri  188 žiakoch,  ktorí tam chodia  dnes,  generuje  táto škola
stratu prevyšujúcu 70.000 EUR,  tak v prípade, že by naozaj - a z tých informácií  a
podkladov, ktoré máme vychádza, že ten počet žiakov bude nižší ako 188  - určite -  a
naozaj,  z tých informácií,   ktoré sú, tak to číslo  môže byť aj nižšie  ako 150,  tak tá
strata bude neudržateľná.  Neudržateľná nie z dôvodov, o ktorých sa tu hovorilo,  že
škola má problém s tým, že neprenajíma priestory a podobne. Problém školy je v tom,
že má malé množstvo detí. A keď si zoberiete osobné náklady, ktoré Základná škola
Veternicová vykazuje  v svojom účtovníctve a dáva Výkaz ziskov a strát na daňový
úrad, tak zistíte, že od roku 2011, kedy škola mala 30 zamestnancov a osobné náklady
mala 306 000, sa v priebehu piatich rokov 2012, 13 a 14 ... a 15  počet zamestnancov
znížil o štyroch, na 26, počet pedagogických zamestnancov klesol z 23 na 18 - tzn. o 5,
ale osobné náklady narástli o takmer 30.000 EUR. Tu sa dostávate dosť do paradoxnej
situácii,  že  na  jednej  strane  klesá  -  podľa  výkazov  počet  -   teda  reálne  počet
zamestnancov,  aj  pedagogických  aj  nepedagogických,  na  druhej  strane  osobné
náklady,  ktoré zodpovedajú mzdám a odvodom, podľa výkazov rastú - za rok 2015
podľa výkazov to bolo 335 000 na osobné náklady, v roku 2014 to bolo  333.000 EUR
na osobné náklady.  Pre porovnanie,  rok predtým,  2013, to bolo len 305 000 a 2011
306. Čiže v porovnaní s rokmi 2011 a 2013 narástli osobné náklady na základnej škole
10 %, o 30.000 EUR, pričom o viac ako 10 % klesol ... respektíve skoro o 20 % klesol
počet zamestnancov. To potom spôsobuje, že keď si prepočítate, koľko je normatív na
osobné  náklady  a  koľko  je  zamestnancov  a  pedagógov,   tak  zistíte,  že  z  dôvodu
zachovania funkčnosti škody,  počet pedagógov za posledných 6 rokov neklesol, hýbal
sa  zhruba  od  11,1  do  12  ,   pričom  ale  počet  zamestnancov...  pričom  počet
zamestnancov,  ktorí  pripadajú  na  jedného  žiaka  ...  teda  ...  počet  ...  žiakov,  ktorí
pripadajú na  jedného zamestnanca sa z 9,5 žiaka na zamestnanca znížil na 7,7 žiaka
na zamestnanca. Tzn. takmer o  dvoch žiakov na zamestnanca klesol počet.   To je
potom presne  ten spôsob,  kedy sa vám stane,  že z  hľadiska  normatívov  ,  mzdové
náklady, ktoré štát vyhradzujú na platenie z miezd učiteľom nestačia  na pokrytie ich
miezd.  Čiže  tu  nie  je  problém  -  Veternicová  má  novú  budovu,  nemá  energetické
problémy.  Z tých údajov, ktoré sú,  pravidelne  ročne od 8 do 15.000 EUR ušetrí na
energiách,  teple  a  podobných  veciach,  ktorými  si  ešte  pomáhali  pri  financovaní
osobných nákladov, tzn. mzdových.  Len tie mzdové náklady - vy neviete znížiť počet
učiteľov pod určitú hranicu.  Vy keď máte 9 tried,  tak nemôžete znížiť,  lebo  by ste
nevedeli  pokryť  počet  detí.  Napriek  tomu,  že  keď vám počet  detí  klesá,  tak vám
príspevok  so  štátu  na  ich  mzdy  klesá.  Ono  je  to  ...  keď chcete  učiť  jedno  dieťa,
potrebujete jedného učiteľa a jednu triedu, alebo 1 priestor. Keď chcete učiť 30 detí,
alebo 25 detí, tak vám stále stačí 1 učiteľ a 1 priestor. Len tu je to opačným smerom.

47



Kým  počet  detí  a  počet  príspevku  sa  znižuje,  tak  pod  určitú  hranicu  počet
zamestnancov,  pedagogických  a  nepedagogických   sa  znížiť  nedá.  Toto je  veľký
problém Základnej školy Veternicovej, ktorý sa nedá vyriešiť ani zo dňa na deň, nedá
sa vyriešiť ani tým, že by sa zapísalo 10 alebo 15 žiakov. Podľa tých čísel a tabuliek
vychádza,  že  ten počet,  ktorý by  bol  na  Základnej  škole  Veternicová  potrebný  je
200 ... minimálne 230, ale na takéto štandardné fungovanie sa začína hýbať až okolo
250, 270 detí, by tam muselo byť. Aktuálne je tam 188. Ten  trend je klesajúci. Kým v
2010-tom ich bolo 294, v 2013-tom to už bolo iba  230 a v 2015 - 6 je to 188. A počet
stále klesá. Môžeme sa tu baviť o tom, že vo februári tu boli argumenty, že aké máme
analýzy, aké nemáme analýzy, či sú správne, alebo sú nesprávne, no z hľadiska toho,
že pani riaditeľka poslala informáciu, že nemá ani na vyplatenie májových miezd, tak
všetky analýzy môžeme zahodiť za hlavu, pretože realita je taká, že  škola nemá ani na
vyplatenie  miezd.  Nehovoriac  o  tom,  že  akým  spôsobom hradí  škola  faktúry,  tak
uprednostňuje  istých  dodávateľ  pred  inými.  Kým  niektorí,  ako  Bratislavská
vodárenská spoločnosť, do dnešného dňa nemá zaplatené faktúry, pričom boli splatné
11. januára, 19. januára,   27. januára,  a takisto Bratislavská teplárenská, ktorá mala
splatné faktúry 25. januára,  12. februára-  vo výške 1.800 EUR, 600 EUR a pod., do
dnešného dňa ich nemá uhradené. Ale samozrejme, sú hradené iné. Sú napr. hradené ...
sú uhradení dodávatelia ... alebo dodávateľským spôsobom si škola robí personalistiku
a účtovníctvo, tak títo dodávatelia dostávajú mzdy každý mesiac načas,  alebo ... teda
mzdy - dostávajú  zaplatenú  faktúru každý mesiac  načas,  čo ale  nie  je  v  súlade  so
zákonom, pretože neexistuje,  že ...niektoré subjekty, vybrané, nemajú zaplatené 5- 6
mesiacov svoje faktúry za dodávky a niektorí iní dostávajú v lehote splatnosti.  Je to
naozaj problém, ktorý tu je od februára. A od februára, bohužiaľ, pani riaditeľka, ako
sa  hovorí -  dávala  hlavu  do piesku  - a   tvrdila,  že tuná neni  problém.  Aj  niektorí
rodičia tu vo februári, tí ktorí si pamätáte, vystupovali, že máme zle údaje, čísla nám
nesedia  a škola  nemá  žiadne  finančné  problémy  -  realita  je  taká,  že teda finančné
problémy  má a veľmi vážne. A teraz je  to ozaj otázka toho, že či tie problémy sú
riešiteľné.  V  tomto  momente  si  myslím,  že  riešiteľné  určite  v  krátkodobej...  v
krátkodobom horizonte, nie sú. Argumentovať tým, že dajte škole 2 -3 -4  roky - no
naozaj,   to je  tak možno horizont,  kedy by v ideálnych  podmienkach,  úplne  v tých
najideálnejších  podmienkach,   by  sa  možno  začala  dostavať  do  nejakého  spätného
nárastu  počtu  detí.  Otázka  znie,  kto  bude  dovtedy  financovať  stratu  na  mzdách.
Argument, ktorý tu zaznel, že - veď vás to nič nestojí, platí to ministerstvo - no, ono to
je  také  dvojsečné.  Áno,  na  jednej  strane  konkrétne  mestskú  časť  v  dohadovacom
konaní  to  nič  nestojí,  avšak  stojí  to  všetkých  obyvateľov,  ktorí sa  na  to  skladajú.
Pretože kým náklady na výučbu jedného žiaka na Veternicovej sú omnoho vyššie, ako
na žiakov iných škôl, tak tie prostriedky keby sa použili na iné školy, tak tie školy by
vedeli  efektívnejšie,  kvalitnejšiu  pripraviť  vzdelávací  proces.  Avšak,  keďže sa tieto
prostriedky používajú  nehospodárne a - viete,  keď vás...  keď musíme  si prepočítať
náklady na žiaka,  a keď si pozriete tie náklady na žiaka, tak kým v roku 2010 náklady
na  žiaka  vychádzali  1166  EUR,   momentálne  náklady  na  žiaka  vychádzajú  na
Veternicovej 1.687 EUR, čo sa týka osobných nákladov. Čiže tie náklady vyrástli  o
takmer 50 % . A tie peniaze, ktoré momentálne na toho žiaka dopláca ministerstvo, čo
dopláca de facto z peňazí všetkých ostatných, tak tým pádom o toľko menej peňazí je
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v  systéme.  O  toľko  menej  peňazí  môže  ísť  do  iných  škôd,  ktoré  hospodária
efektívnejšie,  ktoré dokážu to vzdelanie dávať za tých 1.100, 1.200 EUR v priemere
na osobné náklady na žiaka . A ... či sa to niekomu páči, alebo nepáči, proste takto to
fungovať  nemôže  a  teda  k  tomu  zaujať  zodpovedný  prístup.  To,  či  škola  bude
vyradená alebo bude vyradená, bude v konečnom dôsledku rozhodovať Ministerstvo
školstva. Čiže aj keď príjme všeobecne záväzné nariadenie, bude mať podmienečnú ...
podmienečnú platnosť. Tzn. až keď ministerstvo sa teda rozhodne, že ho vyradí, alebo
nevyradí. Ak ho ministerstvo nevyradí, Veternicová k 1. 9. 2016 bude ďalej fungovať.
Kto bude platiť  tie náklady,  ako to bude fungovať,   uvidíme.  Ja si však myslím,  že
každý  s  elementárnou  ekonomicky...  každý  človek  s  elementárnym  ekonomickým
vzdelaním  a  so  zodpovedným  prístupom,  bez  ohľadu  na  to,  že  to  je  nepopulárne
opatrenie,  nemôže zatvárať oči pred tým,  že táto škola,  bohužiaľ,  nemá  na to, aby
vedela zabezpečiť základnú prevádzku a fungovanie. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem za úvodné slovo. Ako prvý ... alebo - do diskusie sa
prihlásila pani poslankyňa Hanulíková. Nech sa páči. 

p. Hanulíková : Ďakujem. Predkladám návrh na zmenu uznesenia a tým je - neschvaľuje...
Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Základnej
školy  Veternicová 20.  Odôvodním:   Z  toho  dôvodu,  dostali  sme   všetci  mail  od
rodičov,  podpísaný je  pani Mgr.  Bartekovou, kde majú  rokovania na ministerstve,
potrebujú čas,  lebo  majú tam...  už sa tam aj zúčastnili,  majú sa tam ešte zúčastniť.
Takže preto dávam tento návrh na uznesenie, aby sme im dali tú šancu, lebo sú to ozaj
aktívni rodičia. Ja vám poviem, ja som takých rodičov, ktorých... bojujúcich  za školu
a za svoje deti,  ešte teda nestretla.  Takže im veľmi  fandím.  A chcela  by som ešte
možno  povedať  to,  my  stále  rozprávame  o našich  školách,  ako  keby  Veternicová
nebola  naša.  Aj Veternicová  je  naša.  A trošičku k tomu zápisu.  Mne sa to zdá od
mestskej časti trošku taký podraz, pretože mestská časť vyhlásila pred zápisom detí do
1. ročníkov, že sa škola zatvára.  A teraz , povedzme si,  sami - sme rodičia,  dali by
sme tam dieťa, škola sa zatvára , načo tam budem dieťa zapisovať?  Čiže tento krok sa
mi zdal byť trošku taký unáhlený.  A možno aj preto sa menej deti zapísalo. Čiže je
to ... nehovorím, že je to...  môže to byť jedna z tých možností - prečo. Ďalej by som
sa chcela spýtať, že keď sa vlastne toto VZN príjme,  že čo sa plánuje? Ja som ešte
stále  nepočula ...  vlastne ... my - škola, zrušiť - to stále počujem, ale nepočula som
čo... čo bude so školou ďalej?  Lebo tých fám bolo. Pán vicestarosta povedal nejaké
myšlienky. Čiže plánuje sa to, že potom tá škola sa celá postupne ... lebo v tom dopise,
ktorý aj písal pán riaditeľ  cirkevnej školy, že teraz tam bude materská, plánuje, potom
základná - čiže celá sa dá do prenájmu cirkevnej školy? Alebo ... Lebo my ... stále -
zavrieť - počujem,  ale nikdy som nepočula to, že čo tam chceme.  To je tá otázka, na
ktorú nikomu asi nebolo zodpovedané. Preto možno aj rodičia mali také dilemy-  že  -
jéj , ide sa tam toto robiť,  toto, nerobiť, bola by to veľká škoda, je to najnovšia škola,
je pri lese, je nádherný priestor, čiže- je tam nové športovisko. Čiže ozaj tú školu je
treba ponechať. Už akým spôsobom - a je si ju treba zachrániť,  a je o ňu bojovať. A
ozaj som nevidela z tohto zastupiteľstva ani túto - ani 1 krok k tomu, že by sme išli, že
niečo  ...  niečo  také  pozitívne,  že  ...  pomôžme.  Tu  boli  rodičia,   všetci  po  nich
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pokrikovali,  všetci im  dávali  otázky.  Oni  si  tu pripravili  projekt,  ktorý má  neviem
koľko strán na záchranu školy, ale nikto im nepovedal, že - teda, počúvajte dobre, ten
projekt síce ste pripravili,  ale trošku má medzery -  lebo od toho je úrad, aby... aby im
pomohol  a nie, že ich tu všetkých okrikuje a nejakým spôsobom, akože stále... stále
rozpráva, že to je zlé ...a toto nemôžete ... a predložte... ďalšiu analýzu, ďalšiu analýzu
a ďalšiu analýzu, keď  predložíte tú, potom ešte ďalšiu. Ja som to takto vnímala,  keď
som tam bola, takže ja preto predkladám tento návrh na zmenu uznesenia. Ďakujem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Než  odovzdám  slovo  pánovi  Savčinskému,  ktorý  chce
reagovať,  tak sa musím ohradiť  voči tomu, pani poslankyňa,  že úrad obrykuje   na
rodičov. Dovoľte, nikto z úradu nikdy sa na rodičov, ktorých my snahu o zachovanie
školy chápeme a ťažko prežívame  tieto problémy,  nikto sa na rodičov neobrykoval.
Skôr by som mala pocit, za sa tu niekto  iný obrykoval na nás. Ale to už chápem ako
emóciu, ktorá je spojená s týmto vážnym procesom a nikoho za to neobviňujem,  ani
nikoho za to neohováram.  Ale  žeby z úrad niekto niekoho obrykoval,  tak to si teda
vyprosujem,  pani poslankyňa.   Ste povedali,  že z úradu obrykujeme.  Ale ste to tak
povedali!  Slovo má poslanec... pán poslanec Savčinský.

p.  Savčinský  :  Pani  Hanulíková,  počúval  som vás,  priznám sa  ,  s  nemým  úžasom.  Vaše
vyjadreniu sú pre mňa šokujúce. Vy sa dnes staviate do pozície záchrancu tejto školy,
čo je  pre mňa  neuveriteľné.  Očakával som to, čo robíte celý  čas v zastupiteľstve v
tomto volebnom období - sa zdvihnete a odídete, keď  ... väčšina vecí, ktorých ste ako
starostka ... Ja vám len pripomeniem čísla, ktoré... ktoré sú jasne. 1. volebné obdobie -
nastúpili ste v roku 2006 - bolo na Veternicovej  456 detí. Postupne 408, 338, 294.  2.
volebné obdobie vaše ste začali s počtom 371, 250, 230, 219.  Skončili ste na 199.
 Chcem sa vás  opýtať,  aké opatrenia  ste  urobili?  Ako  ste tejto  škole  pomohli  ,  sa
snažili  ju  zachrániť? To, čo tu dnes riešime,  je vaše zlyhanie a ja poprosím, aby ste
neboli v pozícii záchrancu. Lebo je to nedôstojné. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p.  Martinický  : Ďakujem.  Ja  len  k  dvom  ...  k  dvom  poznámkam  pani  poslankyne
Hanulíkovej. Hovorila, že možno sa žiaci... vlastne ... žiaci neprihlásili,  pretože sme tu
hovorili o zrušení školy. Pred nie ... veľa  ...  sa tu hovorilo v niektorom pri príspevku,
že sa možno prihlásiť aj na viacej škôl. Tzn. kto chcel,  mohol si dať prihlášku aj na
školu Veternicovú, aj na ... ktorúkoľvek inú a  potom čakať, či sa zruší alebo nezruší.
A potom, žiaka dať ... na Veternicovú. Tzn. že ten argument, že sa neprihlásili  preto,
lebo  sa  plánovalo  zrušenie,  podľa  mňa  neobstojí.  2.  vec  -  že  nebola  tu  snaha
zachrániť. Bola tu snaha zriadiť na tej škole pracovisko, ktoré by spadalo, pod druhú
školu, napriek tomu, že by nás to stálo z rozpočtu viacej, my sme sa o to snažili.  Čiže
to bola snaha konštruktívne zachrániť tú školu. A namiesto... a namiesto nejakého ...
pozitívnej reakcie, boli sme silno obviňovaní z nepriateľstva v škole. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina s faktickou poznámkou.
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p. Rosina : Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa v plnej miere stotožňujem s názorom kolegu
Savčinského. Kolegyňa Hanulíková je tá, ktorá to takpovediac všetko má na svedomí.
Neriešila  nič.  A teraz to ide hádzať na našu hlavu.  Postaviť sa k problému a riešiť
problém,  aj keď je  takýto vážny a nie  je  príjemný.   Zatvárať školu  nie  je  nikomu
príjemné.   To si ona nezobrala  na svoje plecia,  to nechala  na iných,  ale  teraz bude
"obrykovať  "  nás,  ako  niekomu  škodíme.  Takže  ja  nemám  na  ňu  žiadne  otázky,
pretože  ... ani nepočítam s tým, že by som dostal akúkoľvek relevantnú zmysluplnú
odpoveď. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasleduje pán poslanec Buzáš s faktickou poznámkou. 

p. Buzáš:  Ďakujem,  pani starostka, za slovo. Pani bývalá  starostka,  prekvapili  ste ma.  Tie
ničím nepodložené, také jemné urážania tuná, neviem, či sú divadlo pre potenciálnych
voličov, alebo pre naše podráždenie. V každom prípade dúfam, že sa minú účinkom. A
nevidím v nich kvapku racionálneho  jadra.  Aby sme  sa teda vrátili  k tomu gru - k
podstate veci.  Škola dlhodobo, neudržateľne,   s počtom žiakov klesá.  To je  hlavný
dôvod. Keďže aktívni rodičia rozvinuli mnohé siete,  .../ poprosím, keďže  som celý
čas ticho ... aby som ešte chvíľu mohol hovoriť / ... tak má niektorí z mojich kolegov a
nadriadených,  známych  oslovovali,  aby  som nedopustil  zrušenie  školy.  Nebol  tam
žiadny  logický  argument,  len  pozícia  nadriadeného,  alebo  teda  nejaké  priateľské
väzby.  Ja  mám pocit,  že  takto sa zodpovedné  rozhodnutia  nerobia.  Ak  je  to  naše
rozhodnutie  zlé,  ja  som ochotný si všetky argumenty vypočuť a zmeniť  ho.  Zatiaľ
celý vývoj udalostí ma utvrdzuje v tom, že naše kroky sú síce možno nepopulárne, ale
správne. Tak, ako v chirurgii zahnívajúca končatina buď sa odreže, alebo sú väčšie
problémy neskôr. Je to taká trošku analógia. K tomu, prečo tie počty žiakov klesajú.
Veľa ľudí ma oslovovalo, s tým, že prečo rušíme túto školu? Tým,  že o tom vedia.
Hovoril som, že prekračujem čas, pretože som celý čas ticho, tak si ho dovolím raz
prekročiť.  Toto  zastupiteľstvo  som  sa  ešte  neozval  a  pravdepodobne  sa  už  ani
neozvem.  / Ak som sa s mnohými ľuďmi o tom chcel rozprávať,  3× som sa stretol s
prípadom, že nechcem o tom rozprávať. Mal som tam svoje deti,  mal som tam svoje
dieťa, dal som ich preč. Takže zrejme niečo v tom "dánskom štáte smrdelo". A to sme
sa od tých rodičom nedozvedeli,  tak, ako sme sa nedozvedeli o ekonomickej situácii.
Ja  len k tomu, že... že prečo teda asi  tie  počty tak neudržateľne klesajú.  A ešte  k
bývalej pani starostke. Dúfam, že nebude sama na seba reagovať faktickou. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hanulíková.

p. Hanulíková: Áno, ďakujem. Iba som chcela pánovi poslancovi Savčinskému odpoveď - že
áno, my sme evidovali  to, že počet žiakov na Veternicovej  sa znižuje a my sme...
máme  tu  šéfku  školského  ...  ktorá  bola  aj  vtedy   šéfkou  školského,  my  sme
pripravovali  do  tejto  školy  materskú  školu.  Pretože...  hovorím  ..  ja  som podala  aj
otázku, že aký máme  počet  detičiek  v  materských  školách,  pretože my  sme  za ...
bývalé   ...  v  bývalých  časoch  sme  mali  jednoducho  stále   nedostatočný  počet
materských škôlok. Čiže nemali sme deti umiestnené. Preto sme plánovali,  že jedno
poschodie vyčleníme materskej škole a tým pádom detí keď skončia materskú školu,
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budú v pokračovať v tejto základnej škole. Čiže tým by sme tejto škole pomohli. Čiže
takýto bol plán. Čo je pravda, že toto sme rozobrali s pani riaditeľkou, pani riaditeľka
moc  tejto  myšlienke  nebola  naklonená,  ale  táto vec...  táto vec  ...  je  pravda,  že sa
riešila.   A my sme  už potom povedali,  pristúpime ... pristupujeme  aj k tomu, že ...
budeme rokovať s radou školy,  že aby tá materská škola tam bola,  pretože boli tam
také náznaky, že  ... - zvoní ,  detičky to budí -  Čiže všetko toto,  technické ... tieto
technické veci, ktoré - ja hovorím, že sú to drobnosti, sa dali  vyriešiť a myslím si, že
toto  by  škole  pomohlo,  aj  pre  získavanie  nových  detičiek  a  aj  by  to  pomohlo
obyvateľom, ktorí nemôžu umiestniť deti do materských škôlok.

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Ďakujem.  Pani  poslankyňa  Hanulíková,  než  udelím  slovo
pánovi  poslancovi  Zajacovi,  dovoľte  mne  drobný  príspevok.   Do  diskusie,  alebo
reakcia  na  stanovisko  ...  pani  bývalej  starostky  -  Že  ste  o  tom rozprávali  a  pani
riaditeľka už si nepamätá, ako ste sa presne vyjadrili, nebola naklonená -  znamená, že
sa  neudialo  a  neurobilo  vôbec  nič.   Pani  bývalá  starostka,  už  pán  riaditeľ  Varga
upozorňoval v hodnotiacich správach školy na nebezpečnú tendenciu poklesu deti. Sú
verejné...   zverejnené  na  stránke  Základnej  školy  Veternicová,  každému prístupné.
Upozorňoval  opakovane,  že  ak  táto  tendencia  bude  pokračovať,  je  to  pre  školu
neudržateľné. Nájdete si zmienku o tom aj v dôvodovej správe. Takže táto tendencia
bola už za pána riaditeľa Vargu. Za pani riaditeľky Belegišanin trvale pokračovala. A
neurobilo sa nič. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. Ďakujem za slovo.

p. Zajac :  Už ja mám v tých argumentácie taký trochu pocit beznádeje,  že  sa opakujeme.
Lebo sme takto tu sedeli pred - ja už neviem pred koľkými mesiacmi,   v takom istom
garde, rodičia  boli tam,  my sme boli tu. Teraz sa tu veľa, veľa rozprávali.  A ...  ja
chcem podať, že  aj vtedy, aj dnes chcem také dve veci vyzdvihnúť.  Tá prvá vec je, že
...naozaj,  ja  ... nemám len tú skúsenosť ako pani bývalá  starostka, že nevidela  ešte
takých aktívnych rodičov. Ja som takých aktívnych rodičov videl aj na iných školách.
Verte- sú. Rodičia si hája záujmy svojich detí. A sú. Možno že vy ste ich nevidela, ale
sú.  Nie  sú  to  prví  a  nebudú  to  ani  poslední  aktívni  rodičia,  ktorí  takto  budú
vystupovať.  A ja  im chcem za  to poďakovať.   Lebo   aktívni  rodičia  urobili  svoju
aktívnu prácu. Dávali návrhy, dávali... dávali niekedy ...môžeme sa... môžeme o tom
polemizovať - vhodne, niekedy nevhodne ,však to je vec vkusu. Aj to sme si tu minule
povedali.  Ja som tiež náturou skôr ohnivejší človek, neviem veci riešiť úplne pokojne.
To je ale... Zvolili  si stratégiu a tú stratégiu majú. Myslím si, že sme si tu poposielali
maily,  keď budeme čítať  tie maily,  alebo keby sme si chceli,  tak  všeličo by sme sa
dozvedeli aj my. Akí sme, - čo sme, - kde sme. Chcem však povedať zásadné - Tu,
žiaľbohu dneska nesedíme ako aktívni rodičia proti aktívnym rodičom, ale sedíme na
pôde mestského zastupiteľstva... miestneho zastupiteľstva, zriaďovateľa školy - a veci
tu nejako fungujú A to nejaké fungovanie tých vecí je také, že zriaďovateľ, mestská
časť, má oddelenie, ktoré spravuje školu. A to oddelenie  , a celý zriaďovateľ prenáša
isté kompetencie riadenia tejto školy na vedenie tejto školy, kde zo zákona vyplývajú
nejaké  spolukompetencie,  ktoré má  Rada  školy.  Ja  chcem povedať  len  to, čo  som
podal aj predtým - a so smútkom v hlase hovorím aj teraz.  Pre nás, v tomto momente,
partnerom, hoci sa nám pekne počúvajú všetky nápady, ktoré máte a majú akýkoľvek
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rodičia.   Ak je  skupina rodičov detí,  ktorá má ... ktorých je 120 alebo 130,  tak má
vždycky  šancu založiť si občianske združenie a založiť si súkromnú školu na báze
zriaďovateľa,   ...  alebo  požiadať  o  zaradenie  do...  štruktúry  a  teda  byť  škola
prevádzkovaná. Nemusí to byť ziskové. Môže to byť aj nezisková škola. My v štáte
máme tieto možnosti. Nie je tu ...nie je tu napísané, že to musí byť len podnikateľský
subjekt.  A mohli  sme sa  dneska baviť  o tomto smelom nápade  a využití tej...  tej
budovy  - o   čom sa  tu  tak trošku bavíme.  Nie,  my  tu  bavíme  o Základnej  škole
Veternicová, ktorú reprezentuje pani riaditeľka Belegešanin - a ako ju  reprezentuje.
Tak, že sa dozvieme od pani ...pani poslankyne Hanulíkovej,  ohnivý príspevok, že -
"poďme do toho, poďme im dať ešte šancu" -  a ... a my sme riešili, ale ... a my.. - ale
potom aj pripustí,   že nebola tomu naklonená. A my sa jej nemôžeme na to spýtať,
lebo  ona  tu  dnes  nie  je.   Nebola  tu  ani  minule.  A  nemáme  od nej  nič  iné,  ako
informáciu,  ktorú  sme  preberali  ...   bod  dozadu.  A  tá  informácia  je  tristná.
Manažmentu,  ktorý predstavuje  pani riaditeľka Belegešanin  chýba  na to, aby...  aby
bola... aby mohla vyplatiť   vôbec  základnú vec, to znamená učiteľom plat za to, čo
odrobili,  okolo 40.000 ... a iné veci. Treba aj platiť faktúry za elektriku, aj za teplo je
treba. To si tiež musíme priznať. Chýba jej okolo 45 000, ak sa nemýlim, za nejaké 3
mesiace, alebo 4 mesiace? Do konca augusta, odkedy je... čiže ...áno.. Tak to je za... za
na  tento rok. Čiže  od septembra...  od januára.  Tak to sú...  je  5.  mesiac  ,   koniec
začiatok 6. Za  5 mesiacov.  No a to si myslím,  že to je to, čo sme ...to čo sme sa my
už aj teda  bavili tak priateľsky. Že my sme , ako komisia,  konali nielen tak, ako pani
riaditeľka ... teda - pani starostka bývalá, že teda - stretla sa s pani riaditeľkou,  dali jej
návrh, pani riaditeľka k tomu nebola naklonená - no tak latentne tú myšlienku nechali
visieť   niekde vo vzduchu. Mňa by zaujímalo,  kedy ste teda o tej ... o tom návrhu
škôlky začali rozprávať a odkedy - teda - tak latentné to bol jediný návrh na to, ako
znížiť  to  klesanie  vášho  managementu.  Tak  my  sme  išli  ďalej.  My  sme  naozaj
požiadali  uznesením  školskej  komisie,  potom  sme  to  prezentovali  cez  našich
zástupcov v rade školy celej rady školy, kde by mali byť zastúpení rodičia a mali by
byť  zastúpení  učitelia.  A  odpoveď  je  pre  mňa  stále  len  žiadosť  pani  riaditeľky
Belegišanin.  To  je  oficiálna  odpoveď  Základnej  školy  Karloveská  ...  pardon  -
Veternicová 20 o osude ktorej dnes budeme hlasovať. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto z pánov poslancov sa nehlási do
diskusie... Pán poslanec Borovička, nech sa páči.

p. Borovička : Ďakujem za slovo. Ja málo rozprávam, ale mrzí ma tá jedna... tá jedna z tých
vecí,  že stále sa spomína, že my poslanci sme nechceli tejto škole pomôcť. My sme
vám chceli pomôcť - nedalo sa pomôcť. S pani riaditeľkou sme sedávali, a my už sme
jej vtedy naznačili,   v tom, pokiaľ sa nemýlim,  v júni,  keď sme predvolali,  že k tomu
môže prísť, že môže prísť - k tomu, že fakticky nebudú peniaze, nebude možné toto
akože už ďalej ťahať. A chcem sa vrátiť tuto k pani Hanulíkovej. Pani Hanulíková, vy
ste nespravila túto vec preto, lebo bolo pred voľbami.  Vy keby ste to spravila  vtedy,
pred voľbami, 1 rok alebo pár mesiacov pred voľbami,  že škola sa musí zrušiť , mala
ste strach, že padnete. Teraz to vyzerá, že padneme my, ale my sme to spraviť museli,
lebo  finančné plnenie to nie  je  možné utáhnut. Vy ste na to šla  veľmi figliarskym,
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normálne,  ťahom.  Ja - a  nikto ...  ja  vás nepoložím,  vás,  školu,   či to bude...  či to
bude.... Keď tam rozprávate o škôlke - veď vy ste predsa bola šéfkou! Vy ste tú škôlku
tam mohla normálne - keby ste chcela - pretlačit. Stačilo ten návrh dať sem poslancom
a poslanci vám to možná schválili. S vami sa jednať nedalo pani Hanulíková. Pekne sa
smejete. Ja to viem. Veď sa troška poznáme, nie?  Tak, ďakujem za slovo. 

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

p. Kmeťko :  Ďakujem pani  starostka za slovo. Ja  neviem,  niekedy - čo som povedal,  že
človek si tu pripadá jak niekde v Kocúrkove, alebo v inom štáte, v inej planéte. Pani
Hanulíková vždy vyrazí dych. Ako - keby sme povedali dneska, že tá škola -toto a toto
-  vieme, čo s ňou, polovička Dlhých dielov, aktívnych rodičov nás obviní z toho, že
už tu máme dopredu pripravené, máme provízie,  máme  peniaze atď. atď. Takže ja
vám rovno poviem, pokiaľ nebude zrušená škola, nikto nevie, čo sa stou budovou deje.
Ale  to je len budova.  Ale v tej sú deti. Pani Hanulíková, najprv hovorme o deťoch,
nie o tých tehlách, o tom betóne. PO tom poslednom stretnutí s rodičmi, čo sme tu boli
- bolo to -  by som povedal, po iných stretnutiach, ktoré boli hodné hektické a hodne
kričiace, z môjho pohľadu veľmi komorné, veľmi solídne.  Je mi jasné, že prišli ste na
dva a pol minúty, - šup-šup - a povedali ste, že to tu bolo nanič, že sme len kritizovali
rodičov, že nič  nespravili.  To vôbec nebola  pravda.  Len problém bol v tom, že to
prezentovala OZ Veternica a nie management školy,  ktorý to mal tu prezentovať.  Aj
dneska tu mala byť pani riaditeľka a prezentovať záchranu školy.  Nie rodičia. To je
tragédia.  To je tragédia. Keď začala... celý tento ...problém okolo Veternicovej, keďže
nie som ani v školskej komisii, nikde inde, už som to povedal viackrát, vyčlenil som si
svoj súkromný čas, aby som absolvoval všetky stretnutia. Boli dlhé. Pripravoval som,
čítal som si.  Nikdy som nepovedal na nikoho z rodičov ani na vás niečo  zlé.   Na
rozdiel od toho, že po prvom stretnutí v januári, hneď na 2. deň bola vypísaná petícia -
hoci sme povedali, že  nebude sa robiť nič. A konkrétne aj moje meno už bolo ťahané
po internete. Fajn. Zaujímalo by ma, pokiaľ ste nezistili,  alebo - teda ste si mysleli, že
tá škola padá dole, teda ste počuli čísla, keby ste si vymenili s terajšou pani starostkou
miesto, odkiaľ by ste zobrali dneska 40.000, zajtra  60 , bazén 600.000 plus,  hento-
tamto-tamto.  Možno že by ste zobrali ... ja neviem skadiaľ? Skúste dať návrh. Možno
že ste lepšia  komisia  ako my všetci dokopy , ale  ja  som vždy tvrdil,  aj vzhľadom k
svojmu veku, kto dá návrh, pokiaľ by padla koruna,  zodvihnem idem ďalej. Nemám
problém.  V škôlke,   na tej škole,  to sa ani nechcem k tomu vyjadrovať,  lebo  to je
škoda A posledná  vec,  to je  ...  to ma  najviac  mrzí,  že tu rozprávame o peniazoch,
rozprávame o škole, rozprávame  - ja neviem -  o všetkom možnom, ale hovoríme -  je
tam 150  deti,  ktoré  učia   pani  učitelia,  aj   jeden  pán  učiteľ,  alebo  pedagogický
pracovník, učí 4 - 5 - 6 predmetov. Pani riaditeľka sa ohrádza, že to tak nie je , pán
Horecký prečítal, že to tak je.  A  to je tragédia, pani Hanulíková. Že už vtedy, keď ste
vy tu sedeli,  tam  za stolom, ste mali zatrhnúť. Takto, priatelia, nie.  Pokiaľ to nejde,
zrušme to skôr, než bude viacej škody ako osohu. Ďakujem pekne.

p. Čahojová,  starostka MČ: S riadnym príspevkom nasleduje pán poslanec Savčinský. 
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p. Savčinský  :  Ďakujem pani  starostka.  Tak isto  teda chcem povedať,  že ... oceniť,  že tá
debata sa za tie 3 mesiace posunula, je oveľa vecnejšia,  odbornejšia.  Veľmi pozorne
som všetky maily  čítal,  ktoré prichádzali  zo strany rodičov, Občianskeho  združenia
Veternica. Dovolím si možno zareagovať na ten posledný s 15 výkričníkmi. Je od pani
Bartekovej.  Hlboko  si  aj  ja  vážim,  tak ako  bolo  povedané,  tú aktivitu,  snahu.  Tá
prezentácia,  ktorú ste nám zaslali  je  skutočne super.  K tej prvej veci -  Aj mňa by
úprimne  potešilo,  keby  Ministerstvo  školstva  si  osvojilo  tento  projekt,  ktorý  ste
predložili na ministerstvo a rozhodlo sa ho teda akceptovať aj s tým, že by ho ročne
dofinancovalo  zo svojho  rozpočtu.  Bolo by to úplne  super.  Neviem si celkom ale
predstaviť,   ako to bude ...ako by to s tým, keď vyjadrenia  ministerstva sú presne...
presne opačné tendencie, kde skôr... skôr je tendencia racionalizácie siete škôl. K tomu
mailiku,  ešte  ...  ešte  tam ste  napísali,  že je  to  celá  akési  nedorozumenie,  ktoré sa
nemuselo stať. Tak za seba poviem, že ja to nevnímam ako nedorozumenie. Veľa sme
sa tomu venovali aj na školskej komisii,  takže pre mňa tie fakty sú úplne, úplne jasné.
Potom informácie  ešte pre vás, lebo píšete, že ste pripravení podporovať metodické
zmeny v implementácii,  ponúknuť aj ostatným školám v rámci mestskej časti, aby s
ohľadom ... pre základné školy s výhľadom na tri roky boli úplne finančne sebestačné,
bez vyrovnávania  finančných  prostriedkov v rámci  dohodovacích konaní.  Tak vám
chcem povedať  takú informáciu, že momentálne sú všetky - všetky naše školy dnes už
finančne  sebestačné.  S  ...  hospodária  s  vyrovnaným  rozpočtom,  aj  vďaka
minuloročnému prijatiu dvoch všeobecne záväzných nariadení. Jedno bolo o príspevok
...  príspevok  a  spôsob  platby  na  čiastočnú  úhradu  nákladov.  2.  bolo  na  mzdy  a
prevádzku. Takže dnes... dnes už tento problém na iných školách nemáme. Potom ste
nám zaslali aj ... mrzí ma , že som sa nedostal ku kompletnému stanovisku Rady školy,
ktoré ste  ...  ktoré ste k  návrhu  zriaďovateľa  ...  ale  len  fotku ...  to  viesť  k  národu
zriaďovateľa  na  vyradenia,  ale  len  teda...  len  teda fotku ...  bola  ...  doručená  nám
poslancom len fotka s  obsahom, čo to všetko obsahuje. Tak priznávam sa , že sú tam
také veci, ktoré má zase tiež zaskočili, že - dovolím si citovať : "zanedbala povinnosť
Štátna školská  inšpekcia  pri ...  pri svojom vydaní"  ,  "Okresný úrad pochybil,  lebo
postupoval  v  rozpore so zákonom",  "zriaďovateľ  bol  voči  rade školy nedostatočne
súčinný". Takže nejak mi to tak stále vychádza, že všetci ... všetci nejak  zlyhávajú. A
čo ma ešte zaujalo, ale hovorím, keby som sa možno k tomu dostal, - "dezinterpretácia
poklesu počtu žiakov na ZŠ Veternicová" - je tu samostatná podkapitola , tak neviem
ako sme už dá čísla.... ako sa čísla  dajú dezinterpretovať. Tak buď sú, alebo nie sú.
Takže ... toto ... toto ma tak troška  prekvapuje. No a na záver mi dovoľte zopakovať,
čo som už povedal aj na tom zastupiteľstve, keď sme schvaľovali zámer. Za to , čo
nás... dnes... všetkých traumatizuje a čo tu dnes riešime, nemôžete vy, rodičia, nemôžu
vaši pedagógovia, ale prepáčte, ani my, terajší poslanci a zriaďovateľ.  Ale len a len
fakt, že škola, napriek tomu, že má svoju kvalitu - ja som nikdy nespochybnil kvalitu
tejto školy, má dnes  kritický nedostatok detí. Že celková nám klesá počet detí. A že
na Dlhých dieloch v Karlovej Vsi nie  je  momentálne záujem o takýto typ školy.  A
to ...s čím dneska prichádzate,  je  ...  je  super,  ...   ale  tak ...4 -  5 rokov  neskôr.  A
priznávam sa, keby sme to možno pred 4-5  rokmi  ... keby ste to vy riešili,   teda, vy
nie, ale vaši predchodcovia, ani to neviem, či by viedlo k záchrane... k záchrane školy ,
ale...snáď...  snáď  áno.   A  ešte  úplne  na  záver.  Pani  Barteková,  chcem  sa  vám
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poďakovať,  že  ste  mi  opakovane  zaslali  sľub  poslanca,  hej,  ktorý  ...  ktorý  mi
pripomenul, že sa mám správať svedomite a zodpovedne. Ďakujem. 

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

p. Zajac :  Ja iba možno s takým smútkom v hlase,  že možnože pred tými štyrmi rokmi to
bola práve tá šanca pre pani poslankyňu Hanulíkovú. Vidíte, rodičia to dokázali.  Vy,
vo vedení mestskej časti nie.

 p. Čahojová,  starostka MČ:  Vážení kolegovia, kolegyne, ako som avizovala, prihlásili  sa
občania do diskusie.  Ako prvá sa prihlásila  pani Barteková. Prosím, aby ste vyjadrili
zdvihnutím ruky súhlas s jej vystúpením.  Ďakujem. Nech sa páči. Mikrofón prosím.

p. Barteková,  obyvateľka MČ :  Ja by som rada najprv  odpovedala  na  otázky,  alebo  na
pripomienky, ktoré tu boli dané. Som si písala,  tak možno sa niekde pomýlim.   Pán
Hrčka,  vy ste  spomenuli,  že 30 detí bolo  prepísané  na  iné  školy.   Áno,  ale  len  v
prípade,  že sa Veternicová zruší   a len preto,  že nie  je  dostatočný počet  na iných
školách,  na  ktoré tie  deti chcú  ísť.  Tak  sa  ponáhľali.  Lebo  na  Tilgnerovej  nie  je
dostatočné miesto , alebo nemajú žiadnu kapacitu, na Karloveskej je len nejakých cca
20-30 detí  a ostatok by išiel na Dubčeka. Takže rodičia sa zľakli a zapísali tam deti,
ale s tým, že ak Veternicová ostane,  tak neodchádzajú. Takže, to je len k tomu počtu.
Tvrdíte  ,  že 10 rokov klesá počet  žiakov.  Áno - ale  zas ste zabudol podotknúť, že
prečo. Ten dôvod bol taký - a to odpoviem aj vám, pán  Savčinský ... kde sa pýtate, že
o čom je ...  Ja tu mám takú tabuľku, a ..je to vlastne... a súvisí to aj s tým  vyjadrením
rady školy,   ktoré vlastne  dostali  -  a  mňa  to  strašne  mrzí,  že  nemáte  všetci  tieto
informácie a že v podstate tento materiál, ktorý je podľa mňa dôležitý,  na to, aby ste
sa vedeli správne rozhodnúť, tak by ste podľa mňa mali mať. A nechápem, prečo ho
mám ja posielať vám, keď ho v podstate na miestnom úrade máte.  X vecí sme vám
naposielali,  robili kópie.  A ja  tomu proste nerozumiem,  že prečo vy... A na základe
čoho vôbec rozhodujete, keď takýto materiál nemáte? Tu sú všetky analýzy. A vlastne
je tu rozpísané aj tie všetky otázky, ktoré máte. Napríklad, ako súviselo s počtom detí.
Ten počet detí klesal.  A to z toho dôvodu, že sa presunula  - vysvetlím na začiatku-
keď sa presunula Karloveská na Veternicovú, tak sa presunula celá  škola.  Tam bol
veľký počet detí a to 450 , alebo  cca takýto počet.  Tak tie deti sa tam nezmestili.
Veternicová je naprojektovaná na  11 tried.  Je to proste 11 tried- a basta!. . 330 detí.
Zvyšok tých detí bolo na Dubčeka a  60 detí sa  učilo  v jedálni.  Preto -  a keď si
pozriete aj normálne oficiálne zápisy z Rady školy v roku 2010 - 2011, na našej škole
tak je  tam vyslovene  nariadenie  z  miestneho  úradu,   že pán riaditeľ,  vtedajší,  má
znižovať  počet  žiakov.  Bolo  to nariadené  a 2 roky bolo  toto nariadenie  platné - a
nariadené z mestskej časti,  že ten počet sa musí znížiť, aby boli adekvátne podmienky
pre tie deti. Čiže postupne, deti sa ... nové triedy sa neotvárali a musel sa znížiť počet.
Takisto, keď sa riešil  .. .  zmena riaditeľa a  nastúpila  pani Belegišanin,  pán Varga,
preto, aby už nemal miesto -  a to je nariadenie od tejto strany, tak musela byť zrušená
celá trieda. Čiže celá trieda, 30 detí, sa neotvorilo. A tým pádom sme prišli o ďalšie
deti. A len preto, že sa potreboval niekto zbaviť jedného pracovného miesta? A to bolo
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pracovné miesto bývalého riaditeľa, pána Vargu.  Tak ... tu máte... A tie počty,  pán
Savčinský,  ste sa pýtal,  že zavádzame,  alebo vy zavádzate,  alebo ... si tu nevieme
nájsť reč... ku tomuto ...alebo sme sa nejak nestretli,  tak tie počty sú jasné. Nájdete ich
presné na výkazoch - či už u vás, alebo u nás na škole. A tie sú jasné. V roku 2010  -
271 žiakov. Ja stále nerozumiem, prečo my sa rozprávame o nejakom obrovskom ...
obrovskej strate počtu žiakov, keď tie počty klesajú v každej jednej škole v Karlovej
Vsi.  Poslali  sme vám tabuľku, dostali ste grafy,  kde je  jasne vidieť,  že tá  lineárne
krivka na všetkých školách ide približne rovnako. Posledný rok je úbytok na žiakov
10.  Nebudem z taktických dôvodov hovoriť o iných školách, pretože sme sa dohodli,
že  nebudeme  poukazovať  na  ostatné  karloveské  školy,  preto,  že  my  sme
Karlovešťania. Každá jedna škola má svoje plusy a mínusy  a myslím, že keby sme sa
spojili  a  vytvorili  tím spolupráce medzi ostatnými školami,  tak vieme  tu koncepciu
školstva, ktoré momentálne v tej Karlovej Vsi chýba vytvoriť.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujeme veľmi pekne. Pán poslanec Zajac chce reagovať.
Nech sa páči. 

p Zajac : Ja len jednu otázku, že ... že... pani Barteková, ja reagujem na vás, že - to je fajn, že
- prečo teraz? Prečo nie pred rokom, keď sme vyslali signál aj teda vám, rodičom aj
učiteľom a prečo nie po minulom zastupiteľstve, kde sme riešili  toto?  A naopak, vy
ste - lebo toto sú krásne slová,  to sa dobre počúva,  ja vám garantujem, že keby ste
tento prístup mali už ... už pred tým zápisom, keď sme tu vtedy hlasovali o tej ...   a
my sme sem prišli  hlasovať o ...  tom, aby tu bolo elokované pracovisko. To bolo
presne na to vymyslené, aby ste vy mali priestor na toto vymýšľanie ... a spoluprácu ...
a  spájanie  sa  ...  s  kompetentnými.  Prečo  ste...  lebo  ja  si  pamätám,  skôr  vaše
vyjadrenia,  na poslednom zastupiteľstve,   ktoré napríklad dnes riešime  ...ako ... ako
vážne...  vážne  spochybnenie  napr.  tej  školy  Dubčekovej,  na  základe  oni  ,naozaj  -
ktorého majú menej... Proste, inak ste vystupovali,  keď ste tu boli na tom ... na tom
zastupiteľstve poslednom. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje... príspevok pán poslanec Horecký.
... Bohužiaľ... rokovací poriadok,  pán poslanec Horecký má prednosť.

p. Horecký : Ďakujem pekne. Vážení rodičia,  kolegovia ja chcem ponúknuť takú skúsenosť.
Keď som sa stal riaditeľom na vtedy Cirkevnej základnej škole sv. Františka z Assissi,
tak sme mali po jednej triede v ročníku. A keď som prišiel na tú školu v Karlovej Vsi,
čo je  mesto, to nie  je dedina,  kde môže byť jednoducho malá škola,  pretože sú tam
všetky deti, ktoré sa tam narodia, tak som zistil z viacerých dôvodov, ale zjednoduším
to -  škola bola v takej situácii, že buď to bolo o raste,  alebo o páde. Tá škola nebola
životaschopná,  keď mala  po jednej  triede v ročníku.  Nebola životaschopná, pretože
nevedela dať dostatočnú kvalitu. Učiteľky, ktoré chceli zaujať a vybudovať tú školu,
dneska ste svedkami,  že ich úsilie  bolo korunované úspechom, tak tie učiteľky dreli.
Oni  robili  spôsobom,  ktorý pritiahol  záujem rodičov a detí.  Výsledok  ale  bol,   že
niektoré z  nich  odišli,  boli  vyhoreté,   boli  hotové  a  ja  keď  som prišiel,  tak  ako
manažér, som videl, že toto sa nedá ťahať. Je veľká téma, na ktorú tu nemáme priestor,
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ešte  nie  sme  NR SR,  o  tom,  že  školy  nie  sú  životaschopné  apriórne,  lebo  majú
štruktúru zamestnaneckú takú istú, ako pred päťdesiatimi rokmi v socializme,  keď o
všetkom  sa  rozhodovalo  inde.  Ale  faktom  je,  že  školy  sú  dosť  chudobné  na
management  a  na personálne  obsadenie  a  je  ťažké ich riadiť.   Je  ťažké tam robiť
kultúru firemnú, je  ťažké tam budovať profesionálne spoločenstvo. Ale dá sa to. Za
cenu veľkých obetí. Ale my sme urobili experiment. Mali sme školu po jednej triede, a
došli sme do stavu, že som videl,  že škola alebo padne, alebo sa rozvinie.  A nám sa
podarilo  to druhé.   Tzn.  že išli  sme  do paraleliek,  mali  sme  kde.   Problém je,  že
Veternicová,ktorá bola postavená ako materská škola, ak sa nemýlim - a vy hovoríte
11, projekt hovorí 13 - ale to jedno, stále  to nie je ani len pre dve triedy v ročníku.
Preto som vás presviedčal,  a ponúkal som pomoc, pre elokované pracovisko. Lebo
som videl, že táto škola v meste ... to nie je malotriedka na dedine-  kde je upravený
koeficient,   lebo  je  to  jediná  škola  zriaďovateľa,  tak je  vyšší.  Tu sa  počty žiakov
sčítavajú.   A darmo má táto škola menej,  platí pre ňu ten koeficient,  ktorý platí pre
zriaďovateľa za celkový počet  žiakov.  Nie  je  zvýhodnená.  Ona  ako taká,  nie  je  v
tomto stave životaschopná. Skúste tomu uveriť.  Ja vám povie niečo, čo sa vám veľmi
nebude páčiť. Pre vaše deti to môže byť lepšie. Ja keď som sa dozvedel, že tí učitelia,
ktorí tam učia,  majú viacero predmetov - ja viem, o čom hovorím, lebo som sa toto
snažil zabezpečiť -cez suplovanie, cez neodborné vyučovanie s výsledkom, ktorý bol
neprežiteľný.  My  sme  išli  inou  cestou,  ktorú sme  ísť  mohli.  Vám  som rovnako
ponúkal tú cestu, cestu elokovaného pracoviska. Aby odišla záťaž managementu a aby
blízka  škola  toto  mohla  mať  ako  pracovisko.  Ľutujem,  že  ste  to  vtedy  neprijali.
Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pôvodne som chcel reagovať na vystúpenie pani
Bartekovej,  ale pán Horecký ma predbehol, troška nešikovne som ja zareagoval.  Ale
koniec-koncov,  bolo  to  dobré,  pretože  veľmi  dobre  sa  mi  vystupuje  po  tomto
vystúpení predrečníka.   Ale teda vrátim sa k pani Bartekovej.  Ja považujem toto jej
vystúpenie  za prelomové.  Prelomové  v tom zmysle,  že  za asi  trištvrte  roka, čo sa
venujem tejto záležitosti, aj teda nad rámec mojich bežných povinností, som sa snažil
zúčastňovať všetkých stretnutí, ktoré sa organizovali,  či v užšom, alebo širšom kruhu.
Teda hlavne ... v širšom kruhu som sa zúčastňoval,  aby som sa zmestil,  tak prvýkrát
som začul slovo spolupráca.  Doteraz to bolo presne, ako pani Hanulíková - boj.   S
vami, vážení rodičia, ani so školou nikto z nás nechcel bojovať. Neviem prečo, odkiaľ
ste pojali takúto myšlienku , že treba bojovať s nami? A bojovať, ... a  cez právnikov a
robiť rôzne úhybné manévre, a nedať stanovisko rady školy a urobiť niečo také. My
sme chceli,  uchádzali sme sa o vašu spoluprácu.  My sme vám ju ponúkli.  My sme
vám ponúkli elokované pracovisko. Žiaľ, bojovali ste. Možno teraz prvýkrát zaznelo
slovíčko spolupráca, ale myslím si, že už je dosť neskoro. Je mi ľúto.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Ako ďalší prihlásený z radov verejnosti sa
prihlásil  pán Viliam Kitta.  Prosím,  aby ste sa vyjadrili,  či môže vystúpiť.  Ďakujem
pekne. Nech sa páči, pán Kitta, máte slovo. Nech sa páči , mikrofón.  
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p. Kitta, obyvateľ MČ :  Dobrý deň všetkým.  Dovoľte, aby som obrátil pozornosť k tomu
navrhnutému dokumentu...  k tomu dokumentu   o ktorom sa tu jedná,  podľa bodu
programu. Čiže § 2 ods. 2 - teda , to máte pred sebou- Výchova a vzdelávanie žiakov
základnej  školy,  teda Veternicovej,  bude  zabezpečené  v školách  v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti. No, teraz taká kontrola pozornosti - Keď teda sa naši žiaci
rozdelia medzi Základnú školu Dubčeka a Karloveská 61, dajme tomu, podľa kapacít,
bude  to  v  súlade  s  týmto  ustanovením?  Zrejme  áno,  hej?  Však  obidve  sú  v
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KV.  Otázka je, že či to bude  aj v súlade so zákonom
o štátnej správe v školstve? NO.. asi nebude, pretože tam hovorí toľko, že pri zrušení
školy  sa  žiaci  delia  podľa  trvalého  bydliska,  kam  patria,  do  školského  obvodu.
Neznamená to teda, že keď je na Dubčeka  nejaká kapacita X, na Karloveskej Y,  tak
ju využijeme  tak, aby sme mohli žiakov rozdeliť.  Žiakov treba rozdeliť  podľa toho,
kam patria. Hej? Tam ďalej, v § 3, sa hovorí teda, že celý školský obvod, s výnimkou
Svíbovej ide na Dubčeka. Hej? To znamená, že celú kapacitu, de facto, má prebrať ...
má prebrať Alexandra Dubčeka. No ... teraz z nejakého materiálu,  to bola tá porada,
tuším riaditeľov ... alebo tak, tam vyplynulo z toho toľko, že ročníky 1 až 5 , z našej
školy,  majú  ísť  dole  na  Dubčeka,  s  tým teda ,  že  tam sa  to...  nejak  otvoria  nové
učebne. Triedy...  ročníky 6 až 9 sa majú  rozdeliť  medzi Základnú školu Alexandra
Dubčeka  a  Základnú  školu  Karloveská  61,  pričom teda  môžeme  očakávať,  že  na
Karloveskej  teda  tá  možnosť  otvoriť  novú  triedu  nie  je.  Čiže  kapacita,  nejaká
dodatočná  tam nebude.  Potom z počtu žiakov,  ktorú tam majú,     v  triedach a  z
maximálneho počtu žiakov v triede, podľa školského zákona,  sa dá vypočítať, aká je
aj kapacita jednotlivých ročníkov. Hej? No a tak to potom vyplýva,  že akurát v tom 6.
ročníku,  u nás ...  je  nedostatočná kapacita..   na  Dubčeka,   mínus    9 žiakov. Hej?
Týchto 9 žiakov, ktorí sú zo školského obvodu Veternicová a žiadny z nich nebýva na
Svíbovej,  majú  ísť ... majú ísť   - teda majú  právo ísť na Dubčeka, ale  asi nebudú
môcť.   No,  ...  jedine  teda...  jedine  že  by  ...  jedine  teda,  že  by  bol  prekročený
maximálny počet žiakov v triede-  hej? -  ktorý teda ustanovuje školský zákon. Otázka
teda je... že teda koho záujmy teda chcete hájiť? Hej? Teda či záujmy týchto žiakov,
ktorí majú  rovnaké právo na kvalitné  vzdelanie,   aj to  zabezpečenie  maximálneho
počtu žiakov, alebo niekoho iného ... nejakých iných detí... z iných mestských častí.
Myslím si, že ste poslancami Karlovej Vsi  a máte sa starať o ... Jednoducho ... chcem
apelovať na to, aby ste hájili  záujmy deti z Karlovej Vsi  ... Aj tých  mínus 9 žiakov,
ktorí tam nebudú môcť byť potom normálne umiestnení. Tak - ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ  :   Ďakujem  pekne  pán  Kitta.  Nasledovný  príspevok  ...  s
nasledovným príspevkom sa prihlásil pán  Dalibor Kravárik.

p. Kravárik, obyvateľ MČ : Ďakujem pekne za slovo. Mám bolesti chrbta, tak si sadnem,
tak ako vy,  takže dúfam, že mi to prepáčite.  Chcel by som reagovať na ... na pána
poslanca Horeckého. Naša škola nie je o nič horšia, ako vaša. A ani o nič lepšia. To je
prvá vec. Tak isto sa nachádzame v tej istej situácii, ako ste sa nachádzali vy predtým.
Hej?  Náš  projekt,  ktorý  sme  predložili  ministerstvu  školstva,  nie  je  to  len  jeden
projekt.  Tých  projektov  je  viacej.  Má  za  úlohu  zachrániť  túto  školu.  Čiže,  my
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vychádzame z reálnych čísel a táto škola, ak budeme postupovať podľa tohto projektu,
takúto školu dostaneme do plusových čísel.  Tak isto ako vy.  To nie je  problém. To
vieme urobiť aj my. Ďalej ďalšia  vec... áno - tuto je  ten projekt, ktorý dostal aj pán
minister  Plavčan,  veľmi  intenzívne  sa  o  to  zaujíma.  Už prebehlo  jedno  rokovanie
a bude ďalšie. Prvé rokovanie bolo s pánom Galanom, druhé bude s pánom ministrom.
Ako som už spomínal, teraz bol rozhovor pre TA3, pýtali sa ma na konkrétne veci. My
sme z taktických dôvodov vám nechceli tento projekt... projekt poskytnúť. Z určitých
dôvodov, samozrejme. Hej? Musím ešte reagovať na ďalšiu vec. Vy ste sa tu oháňali
elokovaným  pracoviskom,  nie  konkrétne  vy  –teraz  -  pán  Horecký,  ale  niektorí
poslanci a vy ste nás vlastne... vy ste o tomto  probléme vedeli omnoho skorej ako my.
Postavili  ste nás pred hotovú vec,  niekedy v januári.  Hej? A my sme nedisponovali
toľkými  informáciami  čo  vy.  Preto  najprv  bolo  odmietnuté  elokované  pracovisko
nami, ako rodičmi. Takže toto je prvá vec. Druhá vec: -vedeli ste o tomto probléme -
nemôžete  otočiť  na  pani  Hanulíkovú,  viacerí  z vás  tu  sedeli  aj  predtým,  aj  v
predchádzajúcom  volebnom  období.  A  keď  ste  zistili  takýto  problém,  ktorý  sa
vyskytol na základnej  škole Veternicová, tak ste na to mali  poukázať a mali  ste to
riešiť. Samozrejme ten management školy, je zlý, to si priznajme. Manažment školy je
zlý. Prečo ste to neriešili skorej? My vieme od minulého roku, máme aj maily,  že ste
o tom vedeli,  a že ste  diskutovali  spolu.  Hej?  Nebudem spomínať  poslancov,  pani
starostku... Máme k dispozícii tie emaily, máme k dispozícii časy, dátumy všetko nám
pekne sedí. Ďalšia vec, ďalšia vec čo sme... čo... na čo by som chcel upozorniť, je tá,
že vlastne bola voči našej škole vytváraná antikampaň aj v Karloveských novinách.
Pozor. Mám to tiež doložené. Bolo vyhlásenie  už niekedy v januári,  vo februári,  že
škola sa ruší a podobné veci. V Bratislavských novinách takisto. Nakoniec sme článok
museli uviesť na pravú mieru, pretože bol nepravdivý. Hej? Čiže toto všetko spôsobilo
aj  pokles  záujmu  rodičov o túto  školu.  Ale  ako  vám vravím,  ten projekt,  čo  som
spomínal,  práve  je  určený  na  to,  aby  táto  škola  bola  ozdravená,  zachovaná,  aby
fungovala, aby bola v čiernych číslach. Ďakujem.

D. Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujeme  pekne  pán Kravárik.  Reagovať  chce  pán
poslanec Rosina. Nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teda, veľmi, veľmi váham a teda veľmi vyberám
slová, pretože,  buď pán  Kravárik  je  totálny ignorant  - až do januára tohto roka sa
vôbec nezaujímal o dianie v tejto škole, v ktorej má deti, alebo, potom neviem, zrejme
zástupcovia rodičov v Rade školy sú ignoranti a sabotéri, pretože Rada školy už dávno
pred januárom riešila  problém manažmentu ... Žiaľ bohu, vďaka zástupcom rodičov
a zástupcov zamestnávateľa  v Rade školy, nebolo prijaté žiadne... žiadne rozhodnutie
čo sa týka zmenu manažmentu školy. Ak tvrdí teda, že sa o tom dozvedel v januári, je
mi ľúto. Mal možnosť sa o tom dozvedieť oveľa skôr. A ešte ho chcem poprosiť, keď
teda, tak veľmi dobre sa mu hľadajú a nachádzajú cestičky na ministerstvo, keď tam
bude, aby veľmi pekne poprosil o dofinancovanie tejto školy. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.
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p. Martinický:  Ďakujem za slovo. No, ja som si tu poznačil niekoľko takých zvláštnych viet.
Pán predrečník z radov rodičov, povedal „naša škola nie je... nie je o nič horšia“ ako
teda – škola,  ktorej je  riaditeľ,  túto, predrečník  náš - a sme  v rovnakej  situácii.  To
celkom nesedí.  Tu nikto... tu nikto nepovedal,  za celý čas, aspoň z poslancov, že by
škola  bola  horšia.  To  nám  niekto  podsúva.  To  nie  je  pravda.  Druhá  vec  -  treba
rozlišovať školu, ako budovu, školu z hľadiska žiakov a rodičov a školu z hľadiska
riadenia  –  proste  -  ako  manažmentu.  Tu  nikto  ...  a potom vyučovacieho  procesu.
Neriešime vyučovací proces, neriešime rodičov. Problém je v managemente, ktorý je
taký... z časti zrejme, pretože klesá počet žiakov na všetkých školách a z časti, pretože
robí nejaké chyby,  že sa dostala škola pod kritickú situáciu, tak, že produkuje stratu,
vzhľadom na  to...  na  príslušné  ukazovatele,  ktorými  sú  školy  dotované  štátom.  V
rovnakej  situácii  škola  nie  je  z dvoch -  prinajmenšom v dvoch  -   dosť  dôležitých
veciach. Škola Veternicová je modernejšia budova. To znamená, že má o dosť rokov,
relatívne  novšia.  To znamená,  že je  tam asi  menej  nákladov na  technické  opravy,
údržbu a pod. prípadne havarijnej  situácii.  Čiže v tom nie  je  v škole...  v tom nie je
rovnaká, ale  je na tom lepšie.  A nie je rovnaká v tom, že je  to ...že proste cirkevná
škola dostáva na  rovnaký počet žiakov,  ... na rovnaký počet ich rodičov - voličov
a občanov a platiteľov daní... na dostáva len ... len  80 %  toho  - na žiaka zo štátneho
rozpočtu, čo štátna škola. Čiže zas to je  ďalší dôvod ...  ďalšia  skutočnosť, v ktorej
tieto školy v rovnakej situácii nie sú. A teraz k poslednému bodu. Jednak - chcel by
som vedieť konkrétne  - antikampaň. Ak sa a niekde zverejní... zverejní fakt, že klesá
počet  žiakov pod kritickú  hladinu,  to nie  je  žiadna  antikampaň.  A posledná  vec -
úplne. Viacerí ste tu sedeli predtým, vedeli ste. No, vážení rodičia,  my sme sa mnohé
informácie predtým, od predchádzajúceho vedenia mestskej časti mali problém získať.
Aj keď sme po nich cielene šli. Pýtali sme ... si .. To nie je ... - ... buď sme skončili s
mlčaním,  alebo  s  upozornením,  že  to  nie  je  v  našej  kompetencii.  Vo  viacerých
oblastiach  nám boli  informácie  zatajované.  Dôležité  veci.  Takže  mnohé  veci  sme
nevedeli. A 2. vec je, že čo bolo, v našej kompetencii riešiť. Treba to rozlišovať, čo je
v kompetencií  poslancov riešiť  -  a 2.  vec  je  v kompetencii  ...  čo je  v kompetencií
miestneho úradu. Ďakujem.

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

p. Horecký: Ja len naozaj jednu vetu, poznámku. Je to až paradox, že by poslanci miestneho
zastupiteľstva, ktorí nie sú ani profesionálne nejak formovaní, alebo vzdelávaní na to,
aby  nahádzali  a  substituovali  management  škôl,  aby  nám  bola  kladená  za  vinu
neinformovanosť  rodičov  o  tom,  kde  majú  deti.  Ako  -  naozaj  tá  kvalita  školy  je
najbližšia  vám.  Najbližšia  vášmu  pohľadu.  A naozaj to nie  je  o  tom,  že  by niekto
zhadzoval prácu všetkých ľudí na tej škole,  alebo vás,  angažovaných rodičov, čo tu
stojíte hodiny,  hodiny,  hodiny,  v dobrej viere,  že to robíte pre svoje deti. Ja som si
dovolil vám len povedať k tomu, že preskúmajte túto svoju ... vieru, že to je dobré pre
vaše deti. Opakujem, že som riaditeľ školy, ktorej sa zadarilo, ale videl som, že nie je
životaschopná, ak má mať po jednej triede v ročníku. Ďakujem. 

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

61



p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád vrátil k meritu veci a tým je VZN o zrušení
tejto školy. O tom sa tu nejak rozpráva málo. Na februárovom zastupiteľstve som bol
zástupca - zástanca skôr tej myšlienky elokovaného  pracoviska a za úplné  zrušenie
som nehlasoval. Teraz mám ale... som náchylný zahlasovať za toto VZN-ko z jedného
dôvodu. Veľmi sa mi páči, že tie dali dohromady projekt, ktorý teda momentálne ste
predložili na Ministerstvo školstva. A toto VZN-ko o zrušení školy má podmieňovaciu
účinnosť.  Hej? Pokiaľ Ministerstvo školstva sa rozhodne, že školu zruší,  nadobudne
právoplatnosť a škola sa zruší.  Pokiaľ sa rozhodne inak, toto VZN-ko je  viac-menej
bezpredmetné a nikdy nenadobudne právoplatnosť. Momentálne,  dá sa povedať, tým
pádom,  ak  odhlasujeme  toto  VZN-ko,  je  ten  kameň  momentálne  na  Ministerstve
školstva a na vás, a na projekte, ktorý ste predložili,  či teda sa ministerstvo rozhodne
ho realizovať. Naozaj by som vás rád poprosil, tieto všetky fakty o ktorých sa tu teraz
dlho rozprávame, už veľa z nich odznelo vo februári. Proste točíme sa dokola. Skúsme
byť konštruktívni a posuňme sa ďalej. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže z poslancov sa nikto nehlási, nasledujú
ďalší  záujemcovia  o vystúpenie  v diskusii.  Nasleduje  pán  Štefan  Marton.  Nech  sa
páči.  Vyjadrite sa, pozdvihnite ruky, či súhlasíte s jeho vystúpením. Ďakujem pekne.
Nech sa páči.

p. Marton, obyvateľ MČ: Dobrý večer pani starostka. Vážené panie poslankyne, poslanci.
Našťastie tu nie  som hodiny a došiel som pred chvíľou, lebo mám nejakú pracovnú
vyťaženosť a v noci odlietam preč podporiť našich futbalistov. Na rovinu povedané,
budem veľmi rád, keď sa mi podarí odísť na pozitívnej vlne ich povzbudiť a budem
ich povzbudzovať tam aj tu doma. Ale k meritu veci.  Počuli  sme veľa informácií  ,
dovolím si povedať, za tých necelých 5 mesiacov, čo sme sa začali aktívne stretávať,
komunikovať  v  rámci  školy,  s vami  s  poslancami  atď.,  som  získal  množstvo
informácií,  zažil som milión reakcií,  či už pozitívnych negatívnych.  Kde fakty boli,
kde fakty neboli. Kde bolo veľa pocitov, veľa veci bolo relevantných, ale tak isto veľa
veci nebolo relevantných. A myslím si, že to je za nami.  My tu dneska sedíme preto,
že tak isto, ako aj vy, aj my sa chceme rozhodnúť správne. Aby toto rozhodnutie bolo
správne. My ako zástupcovia rodičov, sme sa snažili urobiť pre to maximum. Tak ako
to už bolo niekoľkokrát povedané, vypracovali si rôzne projekty, vstúpili sme do toho
aktívne  a  chceme  aktívne  pokračovať.  Je  teraz  na  vás,  ako  sa  rozhodnete  vy,  na
základe-  predpokladám informácií, ktoré máte a najlepšom duchu a v rozhodnutí. My
veríme,  že to  bude  dobré  rozhodnutie  pre  všetkých.  Nejedná  sa  teraz o rodičov a
nejedná sa ani o naše deti. Vo finále sa jedná o deti, ktoré sú ešte aj v škôlkach, ktoré
len prídu do tej školy.  Jedná sa o deti a o rodičov, ktorý sa len nasťahujú do našej
mestskej časti, do Karlovej Vsi, ktorí ešte len prídu. Aj im chceme ponúknuť niečo, čo
bude zaujímavé. Poznatok, ktorý som nadobudol a boli tu také diskusie, že si budeme
preberať  deti,  budeme  o ne  bojovať  medzi  jednotlivými  školami  -  či  už  štátnymi
zriaďovateľmi alebo cirkevnými atď. Myslím si, že toto sú len také ... také žabomyšie
vojny a taká hra na malom piesočku. Keby, ako tu už bolo povedané, ja si myslím,  že
naše školy majú veľký potenciál a všetky, ktoré sú tu, keď si zoberieme „Tilgnerku“,
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je to bilingválna škola, kde podľa tých čísel,  ktoré boli vo dostupné, 30-40 % detí je
mimo  Karlovej  Vsi.  Tam  dochádza  z  iných  mestských  častí.  Máme  školu  „Na
Dubčeka“, ktorá má obrovský potenciál,  z môjho osobného pohľadu, ako občana na
to, aby sa tam vybudovala športová škola. Má tam bazén, má perfektné ihrisko, môže
sa  tam postaviť  telocvičňa.  5  minút  autobusom máme  odtiaľ  futbalové  ihrisko,   ..
Molecovej ..., blízko máme štadión na rozhraní Karlovky – Dúbravky,  futbalový ...
hokejový. Perfektná škola, ktorá sa môže zamerať na šport. Môže si vytvoriť športové
gymnázium, čo v Bratislave nemáme. Karloveská, je známa o tom, že tu má zvýšený
počet hodín jazykov, tak ako Veternicová sa môže stať školou, kde bude zameraná na
tú techniku a na zelenú školu. A toto je podľa mňa ten hlavný massage a odkaz, ktorý
my by sme mali  tuná dať,  a poskytnúť tým ľuďom nielen,  ktorí sú v Karlovke, ale
ktorí sú aj mimo  našich mestských častí,  aby naše všetky školy boli zaujímavé,  pre
všetkých. Áno - kto chce. Kto chce dať dieťa do cirkevnej školy – áno, má tú možnosť
-  je široká spádová oblasť - super. Fajn,  ide tu. A vo finále na tom získavame, ako
keby, všetci občania Karlovej Vsi, lebo aj tí ľudia radi k nám potom prídu bývať. Lebo
vieme poskytnúť deťom či už materské školy, alebo i školy. A toto pre... podľa mňa je
veľmi dôležité. Aby sme hľadali koncepčné riešenie. Lebo vo finále sa nám môže stať,
že tí rodičia, niektorí, si povedia, že nedáme tam to dieťa, lebo tie deti nám ujdú, bude
tam nespokojnosť a doplatia  na to aj iné  školy.  Lebo  si povedia iní  rodičia  -  tu sa
hádajú,  tu zrušili  školu,  nevedia  sa dohodnúť, není jasné  zameranie  - no tak dáme
niekde inde,  budem to dieťa voziť do mesta. Aj tak idem do roboty, do toho biznis
centra,  tak  odveziem  ho  do  mesta  a nechám  ho  tam.  Ale  predpokladám,  že  toto
nechcete ani vy ani my.  A my chceme  poskytnúť spoločne tým ľuďom kompletný
servis, aby tie deti tu ostávali, aby tie deti sme nevozili v autách hore dole, ale aby deti
sa mohli hrať na ihriskách a vytvárali si tu komunitu. To je... ako z môjho pohľadu na
to celé, ktoré sa tu udialo za toho pol roka, čo sme to tu mali možnosť diskutovať, tak
si myslím,  že sa hráme na veci,  ktoré sú zbytočné. A mali by sme hľadať riešenia a
jedným z riešení je ten projekt. A spoločne sa posunúť ďalej a spoločne lobovať na
ministerstve, aby vytvorili projekt nejakej školy. A potom môžeme lobovať za ďalšiu
školu. Môžeme lobovať za Dubčeka, aby to bola športová škola s gymnáziom, alebo s
nejakou inou formou. Toto si myslím, že pre nás je podstatné. Ďakujem vám.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj my ďakujeme pán Marton. Nasleduje pani Mária Barteková.
Prosím vyjadrite sa. Ďakujem pekne, nech sa páči. 

p. Barteková, obyvateľka MČ : Ja sa vzdávam ... On ... povedal všetko. 

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pani Barteková sa vzdáva svojho slova. Do diskusie sa
opätovne prihlásil pán Dalibor Kravárik. Nech sa páči, vyjadrite sa prosím. Ďakujem,
máte slovo pán Kravárik. 

p.  Kravárik,  obyvateľ MČ : Ďakujem pekne.  Chcel  by  som reagovať  na  pána poslanca
Rosinu -hej? - ktorý spomínal, že o túto kauzu sa zaujímam len od začiatku roka. Ale
to nie je pravda. Ja som formou mesindžeru posielal aj pani starostke už minulý rok
nejaké  informácie.  Sme  spolu  sme  cez  mesindžer komunikovali,  ohľadne  školy
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Veternicová. Hej? Čiže ... aj to vám viem dokázať. Robil som to na vlastnú päsť, čo -
potom som si  uvedomil,  že  samozrejme,  je  lepšie,  aby som ...  aby  som,  aby  som
spolupracoval s rodičmi a spojil sa s nimi.  Čítam tu tie poznámky..  Čo sa týka toho
ministerstva, áno, môžem vás ubezpečiť, že keď tam budem, ...  tak sa budem ...  

p. Čahojová, starostka : ...Musíte to držať kolmo, potom je to počuť.

p. Kravárik, obyvateľ MČ : ... tak sa budem snažiť vybaviť to dohodovacie konanie. O to sa
nemusíte  báť.  Čo  sa  týka  antikampane,  ktorú  ste  spomínali,  tak  budete  to  mať
zdokumentované na moje facebookovej web-stránke, ktorú určite veľa z vás sleduje. A
ďalšia  vec,/  ..  ďakujem,  už  teraz  funguje  to.../  ,  čiže  my  sa  ako  jediná  škola,
Veternicová, ako jediná v škola sme sa nevyhovárali, že nám berie deti pán Horecký,
hej?  Boli  to  skôr  ostatné  školy.  Ale  ako  som  sa  dozvedel,  tak  vraj  ste  si  to
vydiskutovali s riaditeľmi. Čiže my, ako jediná škola sme nenapadli..., nenapadli túto
školu, ktorú riadi pán Horecký. Pretože to nepotrebujeme.  Náš projekt je  proste tak
dobrý,  že my nevidíme  žiadne  ohrozenie  v  ... jeho  škole voči našej.  Hej? Teraz...
Zabudol  som sa  predtým  opýtať,  ako  to  teraz  vlastne  chcete  vyriešiť?  Keďže  sa
schválil nájom pánovi Horeckému, tak mne - opravte ma - nevychádza, že týchto 188
detí chcete vlastne premiestniť niekde inde,  na úkor - teraz nemám to presné číslo  -
pán Horecký,  koľko  chcete dať  na  Veternicovú?...  Detí?  Koľko  presne?  Viete my
povedať takto? No určite je to menej ako 188. Hej? Čiže vy chcete dať 188 detí našich
preč na úkor toho, že by ste tam dali vašich 90 detí? Nie? Dobre. Tak to mi potom na
to odpovedzte, prosím vás,  lebo  to som nepochopil a preto sa len pýtam.  Ďakujem
pekne zatiaľ.

p. Čahojová, starostka  MČ: Pán poslanec Rosina chce reagovať. Nech sa páči.

p.  Rosina: Ďakujem  veľmi  pekne.  Keďže  predrečník  uviedol  moje  meno,  dovolím  si
podotknúť, že ja  pravdovravnosť pána Kravárika  nijako  nespochybňujem.  A keďže
uviedol,  že  o skutočnosti,  že manažment  školy  na  Veternicovej  je  zlý  sa  dozvedel
v januári,  logicky z toho vyvodzujem,  že buď on bol ignorant - a sa o dianie v škole
nezaujímal - to je jedna možnosť. Alebo 2. možnosť, že zlyhali zástupcovia rodičov v
rade školy, ktorí o tomto dávno mali informáciu a rodičov neinformovali. Nič viac, nič
menej. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka : Nasleduje s poznámkou pán poslanec Horecký.

p. Horecký : Viete, ja som robil všetko preto, aby to naozaj, aj keď vám to ...vás to irituje,
aby to skončilo elokovaným pracoviskom. Som ponúkol pani Belegišanin v júni 2015
pomoc. Vystupoval som tak na zastupiteľstve.  Ale  jednoducho, je  tu ...škola je  len
inštitúcia.  To nie  je  živý človek. A ja  tu nebudem dodržiavať vlastne nejakú umelú
pietu alebo pátos a nedokážem sa pozerať na prázdne miestnosti.  Alebo  keby sa tak
stalo,  ja  že nie  som ani minister,  ani nemanažoval som vašu školu a nemám za ňu
zodpovednosť.  A  keby  sa  tak  stalo,  že  tá  škola  bude  zrušená,  jednoducho  ja  sa
nehodlám pozerať  na  prázdny  priestor.  Určite  však  to,  že  keď  záujem o cirkevnú
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školu, nie je príčinou nezáujmu o vašu školu. A takisto ja nemám žiadnu silu, ja som
tu  v  menšinovom  klube,  nemám  žiadnu  silu  všetkých  týchto  ľudí  -  dospelých
a svojprávnych  - nejako  primäť  a donútiť,  použiť  nástroj nejakých  hier.  Lebo to je
absurdné.  Jednoducho,  ak  sa  tam  uvoľňuje  priestor,  tak  ho  využijeme  pre  detí
a rodičov. Nie pre mňa. Spomínate moje meno. Ja som len riaditeľ. O týždeň, alebo v
septembri tam môže byť iný riaditeľ. Ja slúžim tomu, čomu som povolaný. To je celé.
... Tak ,moje informácie sú také, že je  tam voľná chodba. A na tú voľnú chodbu sa
zmestia naši prváci. To je celé. Čo bude ďalej, uvidíme. 

p. Čahojová, starostka MČ : Pán poslanec Martinický nasleduje, s poznámkou.

p.  Martinický:  Ja  by  som len  prosil  predrečníka  z  radov rodičov,  nezamieňať  príčiny  a
následky  a  rešpektovať  poradie  vecí.  Najprv  boli  problémy  na  škole,  ktoré  mali
administratívny  charakter.  Tieto  problémy  sa  v predchádzajúcom volebnom období
primerane  neriešili.  Potom  boli  snahy  riešiť  ich.  Potom  bola  nedostatočná  ...
nedostatočná  informovanosť  z  ...  zo  strany  vedenia  školy  a  zrejme  aj  Rady školy
ostatným  rodičom.  Potom  bola  snaha  zachrániť  školu  elokovaným  pracoviskom.
Potom sa toto odmietlo.  Potom nasledovalo  hlasovanie  poslancov o zrušení  školy.
A potom až prišlo  k ...  návrhu,  respektíve  rokovaniu  o tom, že by sa v prázdnych,
respektíve  nie  dostatočne využitých  priestoroch,  mohli  vyučovať  detí zo  školy  sv.
Františka. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ : Aj ja ďakujem. O slovo ešte raz požiadal pán Kitta. Prosím aby
ste sa vyjadrili k jeho vystúpeniu. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Kitta.

p. Kitta, obyvateľ MČ: Dobrý deň, ešte raz. No, vlastne ma tak napadlo, v priebehu, keď
som počúval,  tu bola taká informácia,  o ...  ...  ... dohodovacieho konania,  teda, že
spôsobuje  to takú schodkovitosť.  Ide o to že - predstavte si situáciu,  že je  škola  -
hypotetickú, že škola má nejaký ten schodok, dopláca sa v dohodovacom konaní, a ten
schodok je  rovnaký za dva  roky,  ktoré nasledujú  po sebe.  Dopad je  nula.  Pretože
v priebežnom roku dostanete doplatok z toho minulého roku. Hej? Čiže to si môžete
rozpočtovať a môžete ich použiť Čiže .. len toľko. Tá informácia teda, že dohodovacie
konanie ...spôsobuje nejakú strašnú katastrofu v týchto financiách, môže byť do istej
miery pravdivá vtedy, keď ten schodok... nejak prudko narastá. Pokiaľ sa stabilizuje,
tak to nie je žiadna katastrofa pre rozpočet mestskej časti. Ja len toľko.

p.  Čahojová,  starostka  MČ  :  Ďakujem  pekne  pán  Kitta.  Ďalším  prihláseným  je  pán
vicestarosta. Nech sa páči.

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

nechcem, aby sme sa už veľmi vracali do minulosti,  lebo si myslím,  že treba najmä
hovoriť o budúcnosti. Ale keď sme vo februári na zastupiteľstve túto tému preberali
prvýkrát, keď sa schvaľoval zámer, tak viete, že ja som hlasoval proti zrušeniu školy.
Zároveň som vtedy povedal,  že mám veľký rešpekt pred tou aktivitu,  ktorú ste ako
rodičia  vyvinuli.  Je  to naozaj  obdivuhodné  úsilie,  aj  ..  aj tá rýchla  mobilizácia,  to
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všetko bolo z mojej strany ocenené. A oceňujem to aj dnes. Prebehol istý čas, spoznali
sme  sa,  niektoré  veci  sme  si  vydiskutovali,  v  nejakých  veciach  sme  sa  zblížili,
v nejakých , žiaľ, sme sa možno aj vzdialili.  Zároveň som vtedy povedal, vo februári,
že trvám na tom aj dnes,  že školu riadi  management,  nie  rodičia  a  ani  nie  priamo
zriaďovateľ,  ale  management  školy.  Za  tým  si  stojím  aj  dnes,  keď  tu  opäť  ten
management  nie  je.  Keď vy bojujete  za záchranu  školy a  ten management  tu teda
nevidím.  Z môjho  pohľadu  sa  stali  3  chyby,  alebo  3 problémy,  v  tom období  od
februára do dnešného dňa. Dovoľte, aby som ich teda pomenoval. Nechcem hľadať ...
aby sme hľadali už mieru viny alebo, čo bola príčina – následok. Poviem to len ako
fakty.  Prvý fakt, vnímam,  že veľmi neskoro ste sa ako rodičia  stotožnili s názorom,
ktorý my sme mali  už dlhšie  a sme tak konali,  že kardinálnym problémom školy je
management.  To,  že  vaši  zástupcovia  v  rade  školy  až  v  máji  tohto  roku  navrhli
vyvodiť  personálnu  zodpovednosť  voči  riaditeľke,  si  myslím,  že  nastalo  naozaj
neskoro. Veľmi  neskoro na  to, aby už dnes bola  vôbec pani riaditeľka odvolaná z
funkcie, keďže vieme, kedy končí školský rok a aké sú ďalšie kroky. To si myslím, že
malo nastať omnoho skôr. A tá šanca na záchranu by bola omnoho reálnejšia.  Druhý
taký... taká myšlienka je k metódam a spôsobom toho boju... boja za záchranu. Viete,
tiež nerád používam slovo boj, ale veľa ten  - to slovo boj -  sa tu spomínalo. Myslím
si,  že práve vygradovanie,  až nezmyselné vygradovanie negatívnej publicity o škole,
teraz hovorím - nejdem hľadať vinníkov, konštatujem fakt - že škola bola podrobená
brutálne negatívnej  publicite.  Diskusia sa zvrhla na útoky na iné  Karloveské školy,
veľmi  negatívne.  Boli  vťahovaní  žiaci  do  ...  do  vecí,  o  ktorých  majú  rozhodovať
rodičia a kompetentní. To si myslím, že vyhrotilo vzťahy a opäť zredukovalo šancu na
nájdenie nejakého kompromisu na tejto našej úrovni, teda na úrovni mestskej časti. A
po tretie – veľa tu... veľa tu hovoria rodičia o projekte záchrany. To je veľmi,  veľmi
vznešené a veľmi to vzbudzuje takú nádej.  Veľmi ma mrzí,  že ten projekt záchrany,
vlastne  my  ho  nepoznáme.  Pán  Kravárik  povedal,  že  z  taktických  dôvodov,  pani
Barteková v nejakom maili  používala,  že to je  ten tromf, alebo tak nejako sa mi to
javilo.  Ja to... ja to... ja  tomu rozumiem, ale tiež uznáte, že toto je  ukážka toho, aká
hlboká nedôvera medzi nami je už dnes. Keď vy ste nám vlastne ten projekt záchrany,
to riešenie,  ani len vlastne  z  taktických  dôvodov nedali  a  rokujete s ministerstvom
školstva.  Pevne  verím,  že ten projekt  záchrany  nie  je  postavený  len  na  realitnom
využití  priestorov. Že to nie  je  len o tom,   prenajímať  voľné  priestory komerčným
spôsobom,  teda  najkomerčnejším.  To  znamená,   to  nebude  mať  nič  spoločné  so
školstvom a dofinancovanie  školy z  komerčných  výnosov.  Dúfam,  že to nie  je  na
tomto  postavené.  Lebo  voči  tomu  som kategoricky  proti a  hovoril  som o tom pri
svojich  predchádzajúcich vystúpeniach.  Keďže táto hlboká nedôvera a šanca,  podľa
mňa, nájsť kompromis na našej úrovni, teda na úrovni mestskej časti sa zredukovala
na minimum,  dokonca sa obávam, že tá šanca nájsť riešenie medzi nami už padla, to
už je proste pasé, tak si myslím,  že by bolo asi naozaj asi najférovejšie, ak k tomu to
smeruje, aby to rozhodol niekto tretí, v tomto prípade Ministerstvo školstva. Preto si
myslím,  že je potrebné schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie,  ktoré tu je  dnes
predložené,  lebo  ono  je  variantné,  nadobudne  účinnosť  len  vtedy,  ak Ministerstvo
školstva  rozhodne  súhlasne  o  vyradení  a nenadobudne,  ak  neschváli  návrh  na
vyradenie  zo  siete.  To  znamená,  že  vy  naozaj,  keďže  komunikujete  a  rokujete
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s ministerstvom,  tak  treba,  aby  ste  túto  komunikáciu,  tie  rokovania  doviedli  do
zdarného  konca,  presvedčili  ministerstvo  o  svojej  pravde,  o  reálnosti  projektu
záchrany.  A  ja  za  seba  poviem,  že  akékoľvek  rozhodnutie  ministerstva  úplne  s
rešpektom s pokorou a v pokoji príjmem, budem ho rešpektovať a budeme podľa neho
rokovať ďalej. Ďakujem.

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

J. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som si robil poznámky, a teda
nereagoval som priebežne.  Vrátil by som sa ešte k 1.  vystúpeniu pani Hanulíkovej,
ktorá  hovorila,  že  vy  sme  vyzývali  rodičov,  aby  robili  analýzy.  Evidentne  ste
nevenovali  žiadnu  pozornosť  celej  tejto  veci,  lebo  my  sme  žiadne  takéto žiadosti
nedávali. Práve naopak - rodičia chodili s analýzami, ktorými  sa snažili vyvrátiť naše
čísla.  Čiže to nebolo,  ako ste teda povedali,  že my sme hovorili  rodičom  - urobte
analýzu,   -urobte analýzu.   Nepovedal som  - bol som na veľmi veľa stretnutiach a
nepamätám si  o  žiadnej  analýze,  ku  ktorej  by  sme  rodičov  vyzývali.  Rodičia  ...,
takže ... nevkladajte, prosím vás, takéto veci, ktoré nie sú pravdivé a evidentne ste boli
celá ... celé mimo  tohto systému. Čo sa týka zodpovednosti , pani Barteková, ja som
rozumel tomu, že ste povedali niečo, že v roku 2009 - 2010 sa niekto snažil zbaviť
bývalého  pána  riaditeľa...  som také niečo  ...  v  takomto  kontexte  ste  ...ste  vraveli.
Možno som to zle rozumel. Ale v 2009 – 2010 ... tu viete, kto bol na úrade. A určite tí
poslanci, ktorí tu sedia, nemajú za to zodpovednosť, že sa menil riaditeľ. Čo sa týka...
čo sa týka toho, že zriaďovateľ dával žiadosť o klesanie žiakov. Ja vám prečítam, čo je
napísané v správe z roku 2008/2009, keď bol riaditeľom Jozef Varga. Tak citujem zo
správy  „ pre  ďalšiu  existenciu  školy  je  15 percentný  úbytok,  a aj  s  vzhľadom na
zapísaný počet žiakov do 1.  ročníka  pre nový školský rok 2009/2010 nepríjemný.“
V 2008/2009,  kedy  toto  písal,  chodilo  na  školu  338  žiakov  a on  konštatoval  15
percentný úbytok, pretože predchádzajúci rok ich chodilo viac. A do 2009/2010 bolo
zapísaných v tom čase ... v tom čase 28 žiakov sa zapísalo. Rok predtým sa zapísalo
40. Teda ... ja  neviem či ... možno  som čítal iné  správy,  ale  už 2008/2009 riaditeľ
školy upozorňoval na to, že úbytok je obrovský. A že to bude mať... že to bude pre
existenciu školy nepríjemné. Od roku 2008/2009  lebo 2009/2010 sa stala riaditeľkou
pani Belegešanin,  sa v žiadnej správe neuvádza problém úbytku žiakov. Proste  ten
problém z 2009/2010 zmizol. Zmizol na papieri. Nezmizol, bohužiaľ, v realite. Čiže ja
neviem,  aké  boli  žiadosti  zriaďovateľa  o  znižovanie  počtu,  ale  vychádzajúc  aj
z informácií,  aj z prepočtov, ktoré si spravíte, zistíte, že naozaj tá škola bola pôvodne
dimenzovaná  na  škôlku.  To bola  prerobená  škôlka  na  základnú  školu.  A preto  jej
kapacita neumožňovala mať ani v deviatich ročníkoch 2 triedy. Proste nemá kapacitu
na to, aby mala 18 tried. To znamená, aby v každom ročníku boli 2 triedy. Potom sa
presne  dostávate  do  problému,  že  tí  učitelia,  ktorí  majú  zabezpečiť  výchovno-
vzdelávací  proces,  skrátka,  sa  ťažšie  dimenzujú.  Pretože  jednotlivé  roky,  keď  si
pozriete  koľko  detí  nastupovalo  v  jednotlivých  rokoch,  tak  zistíte,  že  napríklad  v
takom roku 2012/2013  zrazu  bolo  zapísaných  30...   25  detí  a  nastúpilo  19 do  1.
ročníka.  Rok predtým to bolo 32, predtým 27, 32. Tam sú výkyvy.  A presne o tom,
čím máte väčšie množstvo detí, tým máte väčšiu šancu tie výkyvy zvládnuť. Bolo tu

67



také ... že prečo to neriešili poslanci, ktorý tam sedeli? Prepáčte, my sme zriaďovateľ
a ja mám problém sa dostať k číslam zo základnej školy. A keď tie čísla dostanem, tak
v nich občas nachádzam chyby.  Ako napríklad v súpise uhradených a neuhradených
faktúr. Vypýtali sme si zoznam uhradených a neuhradených faktúr a výpisy z účtov
a urobili  sme  si kontrolu,  že sme  si  naozaj  skontrolovali,  že či všetky faktúry boli
podľa výpisov uhradené, tak ako je uvedené. A zistili sme, že tam 2 faktúry v hodnote
600 EUR boli  zabudnuté.  Boli  uhradené,  ale  boli  vykazované  v účtovníctvach  ako
neuhradené.  Ja,  ako,  tu  na  pozícii  prednostu,  zriaďovateľ  -  škola  má  vlastnú
subjektivitu.  Pokiaľ  spolupracuje,  tak   k  tým  údajom  nás  pustí.  A  pokiaľ
nespolupracuje, my sa k tým údajom nevieme dostať. Čiže, keď sa zriaďovateľ nevie
dostať alebo ťažšie  sa dostáva k informáciám,  tak poslanci  sediaci v rade školy,  to
majú podstatne komplikovanejšie. A ten, kto má dbať na hospodárenie a na riešenie je
zriaďovateľ. To znamená štatutár zriaďovateľa. Bývala pani starostka je ten, kto si mal
všímať  trendy,  kto mal tieto veci  riešiť.  A teraz, viete,  keď to... keď začnete riešiť
školu pri 188 deťoch, proste to trebalo ten trend a ten výpočet už mal dávno niekde
byť.  Už dávno  mal  niekto  biť  na  poplach,  a povedať -  že haló!  -  ale  toto nebude
vychádzať! Tie čísla nebudú v poriadku. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Neviem, myslím, že
pán Kitta povedal, že on vychádza z reálnych čísel. O tých reálnych číslach – viete, tu
je  problém.  My sme  sa vo  februári  ani  nezhodli  na tom,  či škola  má  alebo  nemá
problém.  My sme sa tu na tom naozaj 2 alebo 3 hodiny nevedeli zhodnúť. My sme
vám vraveli,  že škola nemá  dostatok financií  a má  problém.  A vy ste tvrdili,  že vy
máte iné čísla a všetko je v najväčšom poriadku. A potom príde v máji list, že napriek
tomu, že sme poslali májový ...  májovú tranžu na prevádzku školy, tak škola nemá na
májové  výplaty.  Pretože tie  peniaze,  ktoré dostali na máj,  už minuli  v apríli.  To je
skrátka... to je skrátka ...Ako chcete riešiť? A ja  som vám to... ja  si to veľmi dobre
pamätám -  nedá sa riešiť  problém pokiaľ  si ho ani  nepriznáme.  A to bol problém
februárového zastupiteľstva, že sme sa tu o tom bavili,  že je  tu problém a treba ho
riešiť.  A tu  bolo  častokrát,  že  není  problém.  Ja  som veľmi  prekvapený,  že...  že
omnoho viac rodičov teraz vystupuje výrazne rozumnejšie . A je to možno škoda, že
sa týmto spôsobom nedebatovalo dlhší čas. Bolo to celé - na tom stretnutí, aká tu bude
osobná diskreditácia, ako budeme...  ako budeme ... čo chceme komerčne prenajímať
školu a pod. To je úplná škoda ... Ako je zlá škola Dubčeka...  Dubčeka - prvýkrát po
piatich  rokov  mala  nižší  zápis  ako  Karloveská  61  presne  preto.  5  rokov  mala
Karloveská ... mala Alexandra Dubčeka väčší počet v 2013/2014 dvojnásobný počet,
skoro,  zapísaných  žiakov  ako  Karloveská  61.  V  2014/2015  o viac  ako  50 %  atď.
Prvýkrát  teraz mala  Karloveská  61 84 a Dubčeka  72 zapísaných.  A bolo  to presne
preto, že „diabol“ bol v ... v škole Alexandra Dubčeka, ktorý chce sa rozširovať, alebo
ktorý chce na úkor Veternicovej - celé zlé -  Úplne, kvôli tomu ... Namiesto toho, aby
ste ... ste riešili  problém, tak ste , proste, len naozaj poukazovali na všetkých okolo.
Úplne zbytočne. Až ... fakt to neriešilo  žiadny problém.  Že poslanci vedeli problém
omnoho skôr. No - poslanci sú tam z nejakého dôvodu. A rodičia v rade školy majú
svojich zástupcov. Ak rodičia v rade školy neinformujú svojich, tým, kým sú zvolení,
tak je to problém tých rodičov, že si zvolili  nesprávnych ľudí. Ale aj..., n na komisii
školstva,  aj  na  rade  školy  v 2015,  to  bol  máj,  jún  2015  sa  o  týchto  problémoch
hovorilo.  Vedela  to  riaditeľka,  vedeli  to  zástupcovia  v  rade školy z ...od učiteľov,
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nepedagogických  pracovníkov,  od rodičov...  A  vy  poviete,  že  prečo  sme  vám tú
informáciu  nedali..?  –  No,  ale  vám tú informáciu...  ako  -  my  sme  boli  v tom,  že
samozrejme  o tej  informácii  sa  vie.  Ako,  ospravedlňujem  sa,  ale...  ale
nepredpokladám,  že  keď  riaditeľka  je  informovaná  o probléme,  rada  školy   je
informovaná o probléme - tak sa tie informácie nedostanú k rodičom. To potom naozaj
je  problém.  Ale  zase - rieši sa  ten  problém o 6,  9,  10 mesiacov neskôr,  potom tie
možnosti  riešenia  sa  tým  značne...  značne  zužujú.  Dostávame  sa  k tomu,  že
ministerstvo - Vravíte, že máte projekt, ktorým chcete presvedčiť ministerstvo. Ja si
myslím, že v tomto čase, už naozaj, tak ako povedal pán vicestarosta, ten kto to bude
musieť financovať, ten váš projekt bude ministerstvo. Pretože vy tvrdíte, že mestská
časť to nebude financovať,  že to všetko je  v dohadovacom konaní.  Ak presvedčíte
ministerstvo, že ten váš projekt je životaschopný a že vám tú šancu dá, je to absolútne
bez problémov. A ešte raz - toto VZN-ko - pôvodný zámer bol taký, že ministerstvo dá
návrh na  vyradenie  a  až potom bude  ...  potom budú  poslanci  rozhodovať o VZN.
Myslím si, že napriek tomu, že to niektorí vnímali negatívne, tak teraz sa tá minca de
facto  obrátila.  A vzhľadom k tomu,  čo  rozprávate,  tak  je  to  možno  aj  dobré,  že
poslanci  rozhodnú  a  posledné...  poslednú  pečiatku,  posledné  rozhodnutie  bude  na
ministerstve. Ak presvedčíte odborných zamestnancov ministerstva, že to má zmyslel,
že to je životaschopné, že to má šancu, tak ju dostanete. A ministerstvo bude musieť
teda  vyriešiť,  akým  spôsobom dofinancovať  ten rozdiel.  A tým pádom,  naozaj  si
myslím,  že ... že aj o tých číslach..., bavíme  sa tu o tom, že kto má  aké čísla.  Pán
Kravárik pre televíziu  povedal, že oni majú tie „reálne čísla“,   my máme tie „menej
reálne čísla“.  Ja neviem,  akože, naozaj,  hovorím,  my sa niekedy nevieme  dohodnúť
ani  na  tom,  že  aké  máme  čísla,  kto  má  správne  čísla,  kto  má  nesprávne  čísla.
Nechajme  teda rozhodnúť  ministerstvo.  Myslím  si...  myslím  si,  že  ministerstvo  je
vlastne  to,  kto  je   ...  najkompetentnejšie.  Ak  poslanci  príjmu  všeobecne  záväzné
nariadenia a ministerstvo nepríjme - nevyradí školu, nebude škola vyradená. Proste od
1.  9.  2016 bude ďalej  fungovať  a ministerstvo  sa  bude musieť  vysporiadať  s tým,
akým  spôsobom  ďalej.  A v prípade,  že  ju  vyradí,  tak  de  facto  dá  za  pravdu
pravdepodobne Štátnej školskej inšpekcii,  Okresnému úradu, ktoré sa vyjadrili,  že s
vyradením súhlasia. A tým pádom bude problém vyriešený. Ale hovorím, ako, naozaj
veľmi ma mrzí, že tá ... taký spôsob diskusie, aký bol dneska, nebol možno v januári,
februári,  na i-x iných stretnutiach. Mohli sme byť dneska niekde naozaj úplne inde.
A naozaj celý ten zámer - a môžete rozprávať čo chcete, bol som na stretnutiach, kde
sa vám vysvetľovalo, že elokované pracovisko je riešenie, ktoré... ku ktorému mestská
časť prišla. A celý čas sme vás upozorňovali, že bez zmeny vedenia, ktoré ste zamietli
v rade školy,  lebo  ste nesúhlasili  s odvolaním riaditeľky,  na  návrh zriaďovateľa .  -
Skrátka sa nedá riadiť škola z pozície rodičov. Školu musí riadiť ten, kto je za to tam
kompetentný,  zodpovedný,  ten...  kto  má  ten podpis  platný  -  to  je  štatutár.  A keď
nedovolíte  zmeniť  štatutára, možnosť je  elokované - nesúhlasíte s elokovaným...  Vy
de facto naozaj, napriek akejkoľvek snahe - a teraz - či to je správne, nesprávne - na
otázku, že či by ste súhlasili,   vo februári s elokovaným pracoviskom,  keď sme  sa
rozprávali... možno pred mesiacom, tak ste opakovane zodpovedali - nie  nesúhlasili.
Pretože to jednoducho znamená koniec Veternicovej. A my chceme zachovať značku
Veternicová za každú cenu. Otázka znie : Je to o značke? Alebo je  to o tej budove,
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o žiakoch,  o tých  učiteľoch?  Lebo  tá  ...  ten návrh  elokovaného  pracoviska  by  bol
urobil len to, že by bol odpratal manažment a všetko mohlo fungovať.  Samozrejme,
za predpokladu, že by bolo treba niečo spraviť.  My sme to vtedy povedali,  že budú
prichádzať racionalizačné opatrenia,  ale získa sa tým čas na to, aby sa škola niekam
mohla posunúť. To proste bolo zamietnuté. A hovorím, dneska už naozaj je tá situácia
tak ďaleko,  že  bude  musieť  rozhodnúť  ministerstvo  -  či  sa  to poslancom páči,  či
nepáči,  budú musieť rozhodnutie ministerstva akceptovať. Hovorím, mrzí ma len, že
niektoré  debaty  v takom  duchu  neprebehli  pred  tromi,  štyrmi,  piatimi  mesiacmi.
Mohlo to byť celé iné. Nemuselo to byť také ... nemuseli by byť niektoré školy úplne
zbytočne  poškodené.  Mohli  byť  aj úplne  iné  riešenia  na  stole.  Je  to škoda.  Toľko
z mojej strany. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka  : Ďakujem veľmi pekne. Prihlásila  sa do diskusie ešte pani Andrea
Suchá.  Prosím,  vyjadrite  sa.  Nech sa  páči,  prosím  mikrofón.  Prosím  kolmo  ...  do
mikrofónu.

p. Suchá, obyvateľka MČ : Dobrý večer. Vážení prítomní, v tichosti, v kľude som počúvala,
sledovala, čo tu bolo povedané. Chcem len dodať nejaké doplňujúce informácie, ktoré
tu pred chvíľočkou odzneli.  Len na doplnenie. Bolo tu niečo povedané o Rade školy,
že Rada školy neodvolala v novembri riaditeľku školy. Takže ja k tomuto bodu chcem
len doplniť. Vyberám zo zápisnice, ktorá bola spravená v júni v roku 2015. Zápisnicu
zhodou okolností  robila  jedna  z  pani  poslankýň.  Neviem,  či môžem menovať,  tak
radšej som ticho. Ale vyberám z nej. Čo sa týka informovanosti rodičov - v júni! My
sme sa, ako Rada školy o zlej finančnej situácii dozvedeli v máji,... myslím 14. mája ..
ak sa nemýlim,  možno 15. mája 2015. Aká je situácia a rodičia ostatní rodičia školy
mali  byť  informovaní.  Takže  vyberám  zo  zápisnice.  „  Pán  Greššo  sa  zúčastnil
rozšíreného výboru ZRŠ, na ktorom predniesol zápisnicu z májového zasadnutia Rady
školy.  Podľa  vyjadrenia  pani  Tučkovej,  pán  Greššo  neinformoval  rodičov  jedine
o chybe vedenia školy a to vytvorenie dlhu 9.000 EUR. A teraz pozor – „snažil sa skôr
motivovať rodičov a nájsť v kolektíve rodičov priestor na pozitívne návrhy,  riešenia,
aby to čo najmenej zasiahlo  život našich detí v škole.“ Takže myslím si,  že tu to je
jasne zapísané,  že pán Greššo rodičov vo výbore ZRŠ jasne informoval.  Čo sa týka
ďalšieho.  V júni  2015,  v tej  istej  zápisnici  boli...  bol  predložený  návrh
racionalizačných opatrení na ozdravenie školy. Nebudem to tu čítať, je to dosť dlhé. Je
tam päť bodov. Toto bolo zapísané v máji.  Keď chcete aspoň päť bodov: - spojenie
paralelných  tried toho istého  ročníka,  -  zníženie  finančných  prostriedkov na  mzdy
zamestnancov a zníženie počtu zamestnancov, - prenájom priestorov školy, - prenájom
tretieho  poschodia,  -  týždeň anglickej  konverzácie.  Veľmi  rýchlo  som to prečítala.
Čiže  ...  skončila  som?  Môžem.  Dobre.  Racionalizačné  opatrenia  boli  predložené
a v novembri  prišlo  toto.  Návrh  na  podanie  riaditeľky  školy,  s odôvodnením:
Oznámenie  KV/ŠO atď. z 22.  apríla  2015 vo  veci  porušenia  finančnej  disciplíny  -
výsledky kontroly ZŠ Veternicová. To mal byť prvý bod na odvolanie.  Druhý bod -
nedostatočná  spolupráca  s radou  školy,  zriaďovateľom  a odbornou  komisiou  pre
školskú  mládež  atď.  A tretí  bod  -  zhoršujúca  sa  finančná  situácia  rozpočtovej
organizácie  Veternicová,  vytváranie  dlhu  a -  !  -  neprijatie  dostatočných
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racionalizačných opatrení. Čiže z týchto troch bodov teraz: - 1. Bod – kontrola... bola
urobená, .... - nebola ... Keď sme sedeli na Rade školy, sme nemali k dispozícii, žiadne
relevantné závery,  lebo vec bola otvorená. Dokonca si pamätám, keď sme sedeli na
Rade  školy,  jeden  z poslancov,  prítomných,  povedal:  „vyjadrujme  sa  k veciam
informačne  dostupným“.  To slovné  spojenie  si  do  dnešného  dňa  pamätám.  Takže,
keďže ani on nevedel  celkom zaujať  stanovisko, povedal toto. A ešte tam bol taký
dodatok, že boli tam reči o právnikoch. Takže nech sa právnici dohodnú medzi sebou,
alebo nech to doriešia. Čiže, porušenie finančnej disciplíny - naozaj sme nevedeli,  na
základe  čoho.  Pretože  sme  nemali  nejaké  relevantné  závery.  Ďalej  tu  bolo
nedostatočné racionalizačné  opatrenia.  Teraz som vám prečítala,  že päť bodov tam
bolo. Čiže minimálne v týchto dvoch bodoch by sa pani riaditeľka školy mohla veľmi
výrazne obhajovať - a naozaj by sme asi ...asi ... asi neobstáli to odvolanie.  A jedine
teda nedostatočná spolupráca - o tom by sme mohli viesť diskusie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pani Suchá. Vážené dámy, vážení páni,
keďže  už  nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási,  ani  z radov  verejnosti  ani  z radov
poslancov, dovoľte mi úplne záverečné slovo, veľmi krátke. Žiadalo by sa mi povedať
veľa. Úprimne poviem, mnohí z nás, sú - aj z nás, ktorý tu sedíme sme touto situáciou
postihnutí -  v zlom slova zmysle.  Necítime  sa v nej  dobre.  Prežili  sme  ...  spolu so
školou prežívame  ťažké obdobie,  obdobie otázok, ktoré si musíme  zodpovedať sami
pred sebou, spytovanie  svedomia,  ľahšie  toho druhého ako svoje vlastné,  ale  verím
tomu, že teda vstupujeme aj do svojho  vlastného vnútra. Ale čo ma veľmi mrzí, tak to
je to, že za to posledné obdobie - možno roka, možno necelého roka, sa minulo veľmi
veľa  energie...  Veľmi  veľa  energie,  ktorá -  je  mi  to  veľmi  ľúto ...  povedať,  bola
mnohokrát vyplytvaná nesprávnym spôsobom. Všetci vieme a je zbytočné povedať, že
to  tak  nebolo,  alebo  ...  Bolo  to  tak.  Cítili  sme,  že  cesta  vytvorenia  elokovaného
pracoviska je možnosť, ako sa vyhnúť práve týmto zraneniam - predovšetkým detí, ale
aj  dospelých.  A  to  nehovorím  len  o  rodičoch  tých  detí,  ale  hovorím  aj  o  tých
učiteľoch,  hovorím  o poslancoch,  ktorí  sa  osobne  poznajú  s učiteľmi,  s rodičmi,
s deťmi - o nás  všetkých,  ktorí sa  stretávame  a boli  sme  ochotní venovať  svoj čas
a svoje sily a počúvať druhú stranu. Hovorím o poslancoch a hovorím aj o rodičoch,
ktorí vedeli  kultivovaným spôsobom vám poslancom,  ale  aj nám vedeniu  mestskej
časti interpretovať  svoje  emócie,  svoje  problém a svoje  videnie  riešenia  tejto  veci.
Žiaľ,  v  mnohých  prípadoch prevážilo  to horšie,  čo  v nás  ľuďoch je.  A v súvislosti
s touto vecou sa šírili - a musím to povedať aj keď, necítim sa ukrivdená, ani ublížená
-  verím,  že ani  vy  nie  -  šírili  sa  nepodložené  informácie,  klebety,  ohovárania,  lži,
vyslovené  nepravdy na adresu ...  Dokonca ...pán Kitta,  veľmi pekne vám ďakujem
a oceňujem za starostlivosť,  ako ... alebo pardón, predstavitelia  Rady školy,  ako ste
pripravili záverečné, posledné stanovisko školy, alebo poslednú informáciu, ktorú sme
od vás dostali. Bola veľmi pracne pripravená, krásne zviazaná. Nebudem sa vracať k
jednotlivým veciam,  ktoré ste tam uvádzali a spochybňovať údaje, ktoré ste - podľa
môjho názoru  -nesprávne interpretovali, alebo aj vytiahli zo súvislostí. Ale to, čo mňa
v dnešnom období,  po tom všetkom,  čo sme  si povedali  a čo sme  si vysvetľovali,
mimoriadne  sa ma  dotklo,  tak to bolo  to, že ste konštatovali  znova,  že motiváciou
racionalizácie možno nie je záujem ušetriť verejné zdroje, ale aj iný záujem - prípadne
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aj o najnovšiu  školskú  budovu z roku 2001 a pozemok v atraktívnom prostredí pri
lese. To sa priznávate k tým najhorším... alebo podporujete tie najhoršie veci, ktoré sa
šíria o tomto probléme, ktoré sú nepravdivé. A ja dúfam a verím, že budúcnosť ukáže,
aké  to  boli   hrubé  osvedčujúce  a  ubližujúce  slová.  Musím  povedať  s veľkým
poľutovaním, že - aj keď s pochopením pre ... pre odhodlanie rodičov brániť záujmy
svojich detí, že vynaložili obrovskú energiu. A myslím si, že to chápeme prečo je to
tak. Čo ma mrzí je, že postavili nás, nielen nás vedenie mestskej časti, ale aj mnohých
poslancov do pozície  -  ako keby agresora.  Ako  by sme  boli tí,  ktorí –  my - škole
chceme ublížiť. To, že aby sa tento problém vyriešil  k spokojnosti obidvoch strán, na
to bolo  potrebné,  aby bola  ochota počúvať  na  obidvoch stranách.  To znamená,  tá
správna chvíľa sa premeškala v čase, keď sme navrhovali problém vyriešiť zriadením
elokovaného  pracoviska.  Táto ... tento čas sme už premeškali  a už ho nedokážeme
vrátiť.  Ako  konštatovali  moji  predrečníci,  je  mi  veľmi  ľúto,  že  neexistuje  doteraz
medzi rodičmi,  učiteľmi,  zriaďovateľom, poslaneckým zborom bazálna  dôvera. Aby
sa rozprávalo - ak majú rodičia skutočný projekt na záchranu školy, bolo dosť času na
to, aby ho predložili.  A aj vy aj my sme boli ochotní vynaložiť všetok svoj čas, ktorý
máme k dispozícii,  aby sme o tom diskutovali.  Nepodarilo  sa. Ja všetkým rodičom,
učiteľom,  poslancom,  kolegom ďakujem  za  každý  náznak  dobrej  vôle,  ktorou sa
pokúšali tento problém nejakým spôsobom vyriešiť, bez ohľadu na výsledok. My, ako
poslanci, sme povinní zvážiť a pozorne sledovať vyvážené uspokojovanie potrieb tejto
mestskej časti v každej oblasti,  nárokov a pozornosti, ktorú si vyžadujú aj iné školy,
iné naše organizácie.  A naozaj,  účelnosť našej energie,  vynakladanie  účelnosti našej
energie,  našich  síl,  našich  finančných  prostriedkov  sledovať  tak,  aby  sme
nepoškodzovali záujmy ostatných. V tomto zmysle by som vás prosila, aby ste veľmi
uvážlivo sa rozhodli, ako budete toto záverečné hlasovanie absolvovať. Ja vám veľmi
pekne ďakujem za akékoľvek rozhodnutie a za ochotu - v každom prípade - za každé
rozhodnutie  niesť  zodpovednosť.  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia:  Dobre, takže dávam v 1. rade návrh na hlasovanie o návrh na zmenu,
ktorý predložila pani poslankyňa Hanulíková. Zmena je prostá. Je tu návrh na zmenu
uznesenia a bude znieť: - neschvaľuje VZN o zrušení Základnej školy Veternicová.

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

Hlasovanie :  Za 1 poslanec,  zdržali  sa 3, proti 16 poslanci.  Toto uznesenie nebolo prijaté.
Prosím návrhovú komisiu o prednesení ďalšieho uznesenia.

Návrhová komisia: Čiže, návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -
Karlova  Ves,   schvaľuje  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti Bratislava  -
Karlova  Ves  o  zrušení  Základnej  školy  Veternicová  20,  Bratislava  a  jej  súčastí  o
zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves číslo 3/2016  z 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy
a Spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
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p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať o tomto návrhu .

Hlasovanie  :  Za  19  poslancov,  proti  1  poslanec,  nezdržal  sa  nik.  Toto  uznesenie  bolo
schválené.  
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p. Čahojová,  starostka MČ: ...Prepáčte ...prepáčte pán Marton .. naše zasadanie pokračuje
bodom číslo 2, ktorý sme prerušili. Prerušili sme... Jedná sa o prerokovanie všeobecne
záväzného  nariadenia  o  nakladaní  s  komunálnym  odpadom.  ...  Takže  počkáme
chvíľku, kým sa upokojí predsálie... / Takže, 3 minúty prestávka... hygienická . Nech
sa páči, kto potrebuje si oddýchnuť. Prosím, 3 minúty/.  

Bod 8
Rôzne

p. Čahojová,  starostka MČ: Posledným našim pravidelným bodom je bod Rôzne. Nikto sa
v tejto časti neprihlásil  do diskusie, takže bod  Rôzne uzatváram a zároveň s tým aj
ukončujem rokovanie dnešného zastupiteľstva.  Je 21 hodín 57 minút. Ja vám - vážené
panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za aktívnu, trpezlivo a hrdinskú časť
- chvíľami - na tomto rokovaní aj nad tým, čo mu predchádzalo a želám vám príjemný
zbytok večera.

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

                                                                                                      v. r.  
Overovatelia: Robert Krampl                                     ………………………………………….

                                                                                                     v. r.    
                      Ing. Peter Lenč                                     ………………………………………….
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