
Zápisnica

zo  16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
28.06.2016   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. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. str. 3

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2016. str. 4

3. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015. str. 5

4. Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti

 Bratislava - Karlova Ves na rok 2017. str. 10

5. Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - financovanie                                
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves a ostatné zmeny  mestskej časti. str. 10

6. Voľba členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby
Karlova Ves. str. 14

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. str. 15

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves. str. 17

9. Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol. o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č.      
1200 a 1214 na Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží. str. 21

10. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia. str. 22
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva pred
schválením programu rokovania
11. Predĺženie nájomnej zmluvy - WESTEC, spol. s r. o. str. 22

12. Nebytové priestory  Majerníkova 60 - informácia o nájmoch. str. 23

Vystúpenie verejnosti str. 29
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13. Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20. str. 34

14. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. str. 36

15. Návrh na voľbu poslanca do funkcie tajomníka miestnej rady. str. 40

16. Žiadosti o dotácie. str. 41

17. Rôzne. str. 44

18. Interpelácie. str. 46
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 46

Úvod

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobrý  deň.  Vážené  dámy,  vážení  páni,  pomaličky  sa
upokojíme,  zaujmeme  svoje miesta...,  aby sme  nestrácali  čas.  Keďže nás je  dosť...
Takže ešte raz... vážené dámy,  páni,  dovoľte, aby som otvorila  stretnutie miestneho
zastupiteľstva,  v VII.  volebnom  období,  XVI.  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva
MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves.  Vítam  vás,  vážené  panie  poslankyne,  vážení  páni
poslanci,  vítam  prítomných  zástupcov  médií,  ak  tu  sú  medzi  nami,  kolegov
z miestneho  úradu  a samozrejme  zástupcov  verejnosti,  ktorí  sedia  v predsálí.  Pán
inžinier,  máme  aj  vonku  zvuk?  Máme..?  Dobre,  takže  podľa  počtu  zapísaných
poslancov na prezenčnej listine sme uznášaniaschopní,  môžeme začať.  Ktokoľvek si
vezme slovo, alebo bude mu udelené slovo, odporúčam hovoriť do mikrofónu takto
kolmo, vtedy je lepšie počuť. Viete, že náš záznam zvukový odkladáme, archivujeme.
Prosím vás teda, všetko čo budete hovoriť, hovorte do mikrofónu. Upozorňujem, že od
16.hodiny  do  16.hodiny  30.minúty  máme  podľa  nášho  rokovacieho  poriadku
vytvorený priestor pre verejnosť. Čiže vtedy prerušíme rokovanie, ak bude záujem zo
strany  verejnosti.  Na  dnešné  rokovanie  sa  ospravedlnili  písomne...  teda,  sa
ospravedlnila pani poslankyňa Poláchová... a pán poslanec Horecký bude musieť odísť
skôr. Viete ešte o niekom, kto nepríde,  alebo koho treba ospravedlniť? Keďže nikto
iný sa nehlási, tak vieme o týchto dvoch. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p.  Čahojová,  starostka  MČ :  Teraz  by  sme  sa  mali  dohodnúť,  kto  bude  overovateľom
zápisnice.  Podľa  poradia  prichádza  pán  poslanec  Kadnár  a pán  poslanec  Kmeťko.
Súhlasíte s tým, aby ste...? Pán poslanec Kmeťko tu nie je, čiže nasleduje pán poslanec
Labuda. Janko Labuda súhlasí, pán poslanec Kadnár? Dobre. Čiže dávam hlasovať, či
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súhlasíte, aby pán poslanec Kadnár a pán poslanec Labuda boli overovatelia zápisnice.
Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  19  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Čiže  sme  schválili
overovateľov zápisnice. 

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Čahojová, starostka MČ :  Nasleduje schválenie  návrhovej komisie.  Vidím,  že  členovia
návrhovej komisie,  budúci,  už zaujali  svoje miesto. Za pravicový klub pán poslanec
Lenč,  za  klub  Naša  Bratislava  pán  poslanec  Buzáš  a pani  poslankyňa  Volková.
Súhlasíte s...? Súhlasíte. Prosím hlasujte o návrhovej komisii.

Hlasovanie : Ďakujem veľmi pekne. Za 17, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Návrhovú
komisiu máme schválenú. 

Bod 003
Schválenie programu

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia,  poslanci,  teraz pristúpime  k schváleniu...
Takto, ešte vás upozorňujem, aby ste ... dve upozornenia.  Prvé, aby ste svoje návrhy
podávali návrhovej komisii výlučne v písomnej podobe a aby ste každý návrh, či už na
zmenu uznesenia,  alebo na uznesenie, zaopatrili svojím podpisom. A druhé, dôležité,
aby ste sa nenechali znervózniť, pán doktor Špejl nás fotografuje; potrebujeme aj do
zásoby  urobiť  niektoré ilustračné  fotografie  z dnešného  zastupiteľstva,  bude  si  vás
fotografovať...  aj ...možno  každého  jednotlivo...  je  to  pre naše  potreby.  Dúfam,  že
s tým nebudete mať problém... Tak to len také drobné upozornenie. Takže program ste
dostali v pozvánke, máte ho pred sebou.  Ja by som vás poprosila,  alebo vám chcem
oznámiť,  že  sťahujem  z uvedeného  programu  bod  č.10.  A ak  máte  nejaké  ďalšie
návrhy,  otváram k tomuto bodu diskusiu.  Nech sa páči.  Keďže nikto sa nehlási  do
diskusie,  tak v tom prípade vás prosím, aby ste upravený program, to znamená: bod
č.10 je stiahnutý, aby ste schválili svojím hlasovaním. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za je 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Program máme
schválený a môžeme pristúpiť k práci. 

Bod 1
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

p. Čahojová, starostka MČ: Štandardným materiálom každého zastupiteľstva je Informácia
o plnení  uznesení  miestneho  zastupiteľstva.  Predkladateľ,  pán  Hrčka,  ešte  nie  je
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prítomný, lebo prebieha rokovanie Miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Takže, keďže
je to štandardný materiál, zatiaľ bez úvodného slova. Otváram k nemu diskusiu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl. Poprosím mikrofón pánovi poslancovi.../
Ale, ani prihlásenie nefunguje?/ Nech sa páči pán poslanec, máš slovo.

p. Krampl:   Ďakujem za slovo. V plnení  uznesení  je  jedno uznesenie,  č.148 z roku 2015,
ktorým sme zaviazali úrad, aby vypracoval jednotnú koncepciu poskytovania majetku
sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi,  pričom termín splnenia  tejto úlohy
bol  vlastne  k tomuto zastupiteľstvu.  V materiáli,  ktorý je  predložený,  je  navrhnutý
...predĺženie  termínu  do  31.  októbra  2017.  Ja  navrhujem  tento  termín  skrátiť  na
15.11.2016. Dôvody sú tie, aby sme vlastne vôbec  mali čas tento materiál zapracovať
do praxe,  keďže vlastne,  teda,  ak by bol prijatý  v 2017-om,  tak v tomto volebnom
období  by sme  podľa neho  nemali  ako vlastne  postupovať,  pretože nové nájomné
zmluvy  proste by sa nestihli  už podľa neho  spracovávať.  Preto  navrhujem vlastne
skrátiť túto dobu do konca... Vlastne do 15.11.2016. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Písomne prosím, pán poslanec, dobre?
Keďže nikto  iný  sa nehlási,  tak poprosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh
uznesenia.

 
Návrhová  komisia: Najprv  prečítam...  Dobre,  dobre...  Takže  prečítam  ho  celé.  Návrh

uznesenia: Po a) Berie na vedomie: - po 1) Informáciu o splnení týchto uznesení MZ:
Uznesenie č.169/2016, Uznesenie č.175/2016. Po 2) Priebežné plnenie uznesenia MZ:
- po a) Uznesenie č.467/2010,  b) Uznesenie č.260/2012, c) Uznesenie č.329/2013, d)
Uznesenie č.19/2015, e) Uznesenie č.156/2015. Po  b) - Schvaľuje predĺženia termínu
plnenia uznesenia MZ...

p. Čahojová, starostka MČ: / Pán Beňo, nejak vypadáva zvuk.../

Návrhová komisia:  ...číslo  Uznesenia: 426/2013; pôvodný termín:  31.3.2016, nový termín:
31.10.2016.  Uznesenie  469/2013;  pôvodný  termín:  31.3.2016,  nový  termín:
31.12.2016.  Uznesenie  č.524/2014;  pôvodný  termín:  31.3.2016,  nový  termín:
31.12.2016. Uznesenie 148 z roku 2015; pôvodný termín: 28.6.2016, nový korigovaný
termín:  15.11.2016. Zmenu  Uznesenia  č.467 z roku 2010/d nasledovne:  Za slovami
„miestneho zastupiteľstva“ sa doplní text „v podobe informatívneho materiálu.“

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

Hlasovanie: Za  21 prítomných  poslancov,  proti nebol  nikto,  zdržal  sa  1.  Uznesenie  bolo
schválené. 

Bod 2
Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za január - apríl 2016.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k bodu  č.2.  Tým  je  čerpanie  rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január až apríl roku 2016. Jedná
sa...  predkladateľom  je  pán  prednosta,  ktorý  tu  ešte  nie  je  prítomný.  Jedná  sa
o pravidelný  materiál,  ktorý  predkladáme  zastupiteľstvu  na  posúdenie  podľa
rozhodnutia  miestneho  zastupiteľstva  ,  Uznesenia  č.255  z roku  2012.  Otváram
k tomuto bodu diskusiu.  Návrhová komisia  neprečítala návrh pána Krampla? No ale
keď to bolo prečítané ako celé? Tak potom, keďže ... pán inžinier, nech sa páči. 

Návrhová komisia: Bola navrhnutá jediná zmena, ktorá bola zapracovaná do návrhu celého
uznesenia.  Ona odznela  a o nej  sa  hlasovalo.  Keby táto zmena  neprešla,  hlasuje  sa
o pôvodnom návrhu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže pán prednosta tu nie je, ja som predkladateľ, tak potom
je to v poriadku. Takže pokračujeme bodom č.2 a tým je Čerpanie rozpočtu mestskej
časti.  Takže  otváram k tomuto bodu  diskusiu.  Nech  sa  páči.  Do diskusie  sa  nikto
nehlási,  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh  uznesenia.  /  Vážení
kolegovia, nenechajte sa znervózniť fotografovaním./

Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves berie na
vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január
až apríl 2016.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, dávam hlasovať.

Hlasovanie:   Za:  19 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  zdržali  sa  2.  Uznesenie  bolo
schválené. 

Bod 3
Návrh Záverečného účtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2015

p.  Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k návrhu záverečného účtu MČ Bratislava-
Karlova Ves za rok 2015. Vážení kolegovia, predkladáme vám materiál,  v ktorom sa
dočítate o súhrne výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2015. Tento materiál je
pripravený v zmysle  zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy.  Náš...
my sme  sa riadili  podľa schváleného  rozpočtu, ktorý sa nám podarilo  schváliť  17.
marca  v roku  2015.  Počas  rozpočtového  obdobia  prišlo  k niekoľkým  zmenám,
rozpočtovým opatreniam starostky a niekoľkým uzneseniam miestneho zastupiteľstva
-  siedmim  uzneseniam,  ktorými  sa  menil  rozpočet.   Všetko  tuná  máte  napísané,
v predloženom materiáli.  Konštatujem,  že  sme  teda  hospodárili,  alebo,  správali  sa
rozumne, že výsledok hospodárenia bol kladný,  že sme... teda sa podarilo, v bežnom
rozpočte  hospodáriť  s prebytkom  616  480  EUR,  v kapitálovom  rozpočte  vznikol
schodok 143 715 EUR, a vo finančných operáciách prebytok 243 804 EUR. Spolu to
činí  716 569 EUR, ale  treba odpočítať od toho nevyčerpané  transfery a dotácie  zo
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štátneho rozpočtu, ktoré sa budú... s ktorými sa bude hospodáriť v tomto roku, v roku
2016.   Ale  napriek  tomu  náš  výsledok  hospodárenia  hodnotíme  ako veľmi  dobrý.
Dovolili  sme  si  vám navrhnúť  aj  presun  prebytku  rozpočtu  do  rezervného  fondu
mestskej časti :  224 014 EUR, do fondu opráv škôl a školských zariadení  150 000
EUR a do fondu zelene a ochrany prírody, ktorý sme minulý rok založili,  3 500 EUR.
Presun prebytku finančných operácií sme navrhli vrátiť do rezervného fondu, vo výške
243 804 EUR. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči,  otváram k tomuto bodu diskusiu.
Pán poslanec Buzáš má slovo, nech sa páči. 

p.  Buzáš:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som pri  tejto  príležitosti,  tej  dobrej  správy  dobrého
hospodárenia  a veľmi  dobrého  výsledku,  chcel  doplniť  uznesenie  ešte  v časti  „d“,
alebo  o bod d.  Bude  sa  to  týkať  vás,  pani  starostka.  Ak  vám tá vec  nie  je  veľmi
príjemná, tak si zatiaľ môžete spraviť prestávku. Ja nemám problém hovoriť o tom aj
pred  vami.  Z dôvodu  zverejnenia  zmeny  aktuálnej  výšky  priemernej  mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, predkladám návrh na úpravu platu starostky.
Podľa  §4  od.8  Zákona  253,  z roku,  1994  Zb.,  O právnom  postavení  a platových
pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  v platnom  znení:  „Miestne“  a teraz
citujem,  „zastupiteľstvo plat  starostu opätovne raz ročne  prerokuje“  koniec  citácie.
Údaje  o priemernej  mesačnej  mzde  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  za
predchádzajúci rok zverejnil Slovenský štatistický úrad  v marci roku 2015. Priemerná
mesačná mzda podľa údajov štatistického úradu bola v roku 2015 vo výške 883 eur.
Naša mestská časť je  svojím počtom obyvateľov zaradená do VII. platovej skupiny,
podľa zákona, z čoho sa odvíja aj základný plat starostky. Ten je v súčasnosti vo výške
2,89-násobku  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve,
v zmysle  zákona.  Miestne  zastupiteľstvo   môže  svojím  rozhodnutím  zvýšiť  plat
starostky až do výšky 70% základnej sumy. To je až do výšky 4 339 eur. V uznesení
MZ č.87 z minulého roku, zo dňa 23.6.2015, bol plat starostky určený, ako mesačný,
vo výške 2,89-násobku priemernej mesačnej mzdy, zvýšený o 40% a zaokrúhlený na
celé euro nahor. To je 3 472 EURO, s účinnosťou 1. júla 2015. My sme, po zvážení, si
dovolili  navrhnúť toto zvýšenie  platu o desať percentuálnych  bodov. Jedným z tých
dôvodov,  pre  ktorý som si  to  dovolil  navrhnúť  a získal  som aj  podporu viacerých
kolegov  je,  že  odmena  za  prácu  nie  je  vždy  vyčísliteľná  v peniazoch.  Niekedy
poďakovanie je ďaleko viac.   Ale zároveň, ak si vieme vážiť prácu druhých ľudí, je
dobré, ak ju  vieme  aj finančne  ohodnotiť.  Takže z tohto dôvodu podávam návrh na
doplnenie  uznesenia,  časť  d).  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves určuje Dane Čahojovej,  starostke Mestskej časti  Bratislava  - Karlova
Ves,  v zmysle  Zákona  č.253,  z roku  1994  Zb.  O právnom  postavení  a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, mesačný
plat vo výške 2,89-násobku priemernej mesačnej mzdy, zvýšený o 50% a zaokrúhlený
na celé euro nahor. To jest, 3 828 eur, s účinnosťou od 1. júla 2016. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne pán poslanec. Ďalej je  prihlásená
do diskusie pani poslankyňa Hanulíková.  
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p. Hanulíková: Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať: Asi pravdepodobne povinnou súčasťou
rozpočtu by mala byť  správa kontrolóra.  A túto správu kontrolóra som, v podstate,
v materiáloch nikde nenašla. Takže, to je jedna moja otázka.  A druhá otázka, v rámci
čerpania 11.1 – Správa obce, sú v porovnaní s 2014  - mzdy a platy o nejakých vyše
100 ... 106.000 EUR viac. Že či sa prijímali noví zamestnanci, alebo či boli zdvihnuté
mzdy zamestnancom? By som sa chcela spýtať... že teda kde sa to zvýšenie prejavilo.
A potom ešte,  teraz neviem kde, ja  som si to doma študovala a teraz to tu nemám,
bolo,  že  mzda  zástupcu  starostu,  že  je  0,  v porovnaní  s rokom 2014.  Čiže,  či  pán
zástupca robí teda zadarmo, alebo či je ten jeho plat niekde inde v rozpočte, čo som
nenašla. Takže možno iba tieto tri poznámky. Ďakujem veľmi pekne. 

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som tiež rád ocenil spôsob akým úrad, teda, hospodári.
Tie  čísla  sú veľmi pozitívne.  A tiež by som rád ocenil  aj ten fakt,  že napriek teda
veľkým investíciám, ktoré nás momentálne čakajú, či už do bazéna, alebo do lodenice,
sa našla ešte vôľa vyčleniť 150.000 do fondu opráv škôl a škôlok, ktoré, vieme proste,
že tie školy tie peniaze naozaj potrebujú. V rámci týchto ... čísel a týchto informácií si
dovolím, a tiež aj teda som dostal poverenie,  aby som predložil návrh, ktorým by sa
menilo odmeňovanie ... aj  poslancov za ich prácu, pretože si myslím, že si ju zaslúžia.
Prečítam  návrh  tak,  ako  ho  predložím.  Písmeno  1.)   v Pravidlách  odmeňovania
poslancov, volených menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti  Bratislava
-  Karlova  Ves  a ďalších  občanov  pracujúcich  pre  samosprávu  mestskej  časti,
s účinnosťou od 1.7.2016: Za 1.) -  V §6 ods.3a sa mení základná odmena z 8% na
10%.  Toto zvýšenie  bude  znamenať  približne  17 EUR,  čo je tá  základná  odmena
poslanca,  čiže si myslím,  že viac-menej symbolická.  Ale už teraz hovorím, že si ju
zaslúžime. V §7 ods.2 sa nahrádza hodnota 50% novou hodnotou 75%. To je odmena
za prácu v komisiách.  Ako 2. bod by som si dovolil  navrhnúť ... doplniť  do týchto
pravidiel odmeňovania §7a, ktorý by sa volal Paušálna náhrada nákladov, v ods.1 by
bol v znení:  Každému poslancovi sa poskytuje paušálna náhrada nákladov spojených
s výkonom poslaneckého  mandátu  vo  výške  25 eur  mesačne.  Paušálne  náhrady sa
vyplácajú  štvrťročne.  Paušálna  náhrada  slúži  na  pokrytie  dopravných,
telekomunikačných a ďalších nákladov súvisiacich s prácou poslanca. Dovolím si dať
aj procedurálny návrh, aby sa o týchto dvoch, čiže bode 1 – o Pravidlách odmeňovania
a bode 2 – O paušálnej náhrade hlasovalo samostatne. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Nevidím  nikoho  ďalšieho
prihláseného  do diskusie.  Končím diskusiu  a poprosím návrhovú...  Á,  pardon,  pán
poslanec Rosina.

 
p.  Rosina:  Ďakujem pekne  za slovo.  Nie  som si istý,  či  som dobre počul účinnosť  toho

navrhovaného zvýšenia poslaneckých odmien. Ale je tam... dobre som počul, že 1.7.
tohto roku? Ja by som teda dával  návrh,  pozmeňovací,  aby tá účinnosť  nebola  od
1.7.2016, ale od 1.1.2019. V tomto ... v tomto bode, čo sa týka paušálnych náhrad, od
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1.7.2016.  Ďakujem.  A bol by som rád, ak by si  to navrhovateľ  osvojil,  čím by sa
zjednodušila celá procedúra.

 
p. Záhradník, zástupca starostky MČ  : Ďakujem,  s faktickou, na pána poslanca Rosinu,

pani poslankyňa Hanulíková.

p.  Hanulíková: Ďakujem.  Ja  som  iba  chcela,  že  na  tie  otázky,  či  by  mi  mohlo  byť
odpovedané ešte predtým, než sa dá návrhovej komisii slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Pán poslanec Martinický sa... s faktickou.

p. Martinický:  Ďakujem. Ja by som si dovolil s kolegom, pánom poslancom Rosinom, ako
nesúhlasiť. Väčšina miestnych zastupiteľstiev schvaľovala odmeny poslancov hneď na
začiatku volebného... tohto volebného obdobia. A aj po prípadnom schválení tohto ...
návrhu, bude príjem poslancov,  nazvem to –  príjem - je  to skôr určitá  symbolická
odmena,  menší,  než  ...  výrazne  najmenší  v Bratislave.  Podľa  médií,  napríklad
v Starom meste  je  základ  352 EUR mesačne,  v Ružinove  288,  v Karlovej  Vsi  66,
v Rači 350, vo Vrakuni 300. Takže vzhľadom na to, že aké sme  dosiahli  výsledky
a vzhľadom na to, že  ako nepracujeme o nič horšie, ani menej, ako v inom meste, sa
mi vidí ten pôvodný návrh dobrý. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ  :  Ďakujem pekne. K otázkam,  ktoré položila  pani
poslankyňa  Hanulíková.   Správa  kontrolóra  nie  je  priložená  z toho  dôvodu,  že
momentálne  mestská časť nemá  kontrolóra,  zvoleného, menovaného. Viete,  že pani
kontrolórka  bola  dlhodobo  práceneschopná   a odstúpila  zo  svojej  funkcie.   Takže
súčasťou  záverečného  účtu  je  Správa  nezávislého  audítora.  Čo  sa  týka  otázky
k mzdám a platom,  tak ako  ste  boli  priebežne  informovaní  počas  celého  minulého
roka, tak súčasťou zmien, ktoré prebiehali minulého roku, boli aj zmeny organizačnej
štruktúry na miestnom úrade. Z toho vyplývajúce personálne zmeny a náklady s tým
spojené. Čo sa týka mzdy zástupcu starostu, je súčasťou Správy obce, tak ako mzda
ostatných  volených  a menovaných  funkcionárov.   Teda  starostu,  kontrolóra,  resp.
prednostu.  Takže toľko k tomu a teraz poprosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia:  Dostali  sme  dva písomné  návrhy na doplnenia  uznesenia.  Budem ich
čítať  v takom  poradí,  v akom  boli  navrhnuté.  Takže,  môj  návrh  na  doplnenia
uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves určuje Dane
Čahojovej, starostke Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves, v zmysle Zákona č. 253,
z roku  1994  Zb.  O právnom  postavení  a platových  pomerov  starostov  obcí
a primátorov  miest,  v znení  neskorších  predpisov,  mesačný  plat  vo  výške  2,89-
násobku priemernej mesačnej mzdy zvýšený o 50% a zaokrúhlený o celé euro nahor,
t. j. 3 828 EUR, s účinnosťou od 1. júla 2016. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Nech  sa  páči,  prezentujme  sa
a hlasujme. 
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Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za hlasovalo 19 poslancov, proti bol 1, zdržal sa 1. Doplňujúci
návrh sme schválili. Návrhová komisia, nech sa páči. 

Návrhová komisia: Prečítam návrh na doplnenie uznesenia pána poslanca Krampla a ak mi
to dovolí,  tak podľa abecedného poradia zmením jeho „d“ na „e“.  Takže doplnenie,
bod  e): Miestne  zastupiteľstvo  schvaľuje:  zmenu  a doplnenie  v Pravidlách
odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej
časti   Bratislava  -  Karlova  Ves,  a ďalších  občanov  pracujúcich  pre  samosprávu
mestskej časti , s účinnosťou od 1.7.2016 nasledovne: Po 1)  za  a) -  V §6 od.3a sa
mení základná odmena z 8 percentuálnych  bodov na 10 percentuálnych bodov. Za  b)
- V §7 od.2 sa nahrádza hodnota 50% novou hodnotou 75%.  Po 2) - Dopĺňa sa §7a -
Paušálna náhrada nákladov, ods.1 v znení: Každému poslancovi sa poskytuje paušálna
náhrada  nákladov  spojených  s výkonom  poslaneckého  mandátu  vo  výške  25  eur
mesačne.  Paušálne  náhrady  sa  vyplácajú  štvrťročne.  Paušálne  náhrady  slúžia  na
pokrytie  dopravných,  telekomunikačných  a ďalších  nákladov  súvisiacich  s prácou
poslanca.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. On bol procedurálny návrh, aby sa
o týchto dvoch bodoch hlasovalo osobitne. Takže, keby ste -  poprosím teda návrhovú
komisiu, aby ste dali hlasovať o bode 1 a bode 2 samostatne. 

Návrhová komisia: To znamená, prečítam znovu bod 1?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Neviem,  či je  to potrebné, ale...  A)  - je  paušálna
náhrada. Myslím, že to bolo zrozumiteľné.

Návrhová komisia: Ad 1) je odmena a ad 2) je paušálna náhrada. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno... Takže budeme hlasovať najprv o bode č.1 a to
je úprava odmeny. Tak ako bolo prečítané. Ďakujem.

Hlasovanie:  Za hlasovalo 16 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 2. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: A teraz budeme hlasovať o bode č.2 a to sú paušálne
náhrady. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 19 poslancov, proti boli 3, nezdržal sa nik.  Takže návrh na doplnenie
sme schválili.  

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ: Teraz  poprosím  návrhovú  komisiu,  aby ste  dali
hlasovať o zostávajúcej časti uznesenia, týkajúceho sa záverečného účtu.

 
Návrhová  komisia:  Aby som neunavoval  všetkých  čítaním  pôvodného  návrhu  uznesenia,

ktorý máme  každý  v materiáli  –takže  -  podľa  toho  pôvodného  návrhu  uznesenia,
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pribudli  ďalšie  dva  dodatky,  ktoré  sme  si  schválili.  Ten  druhý  dodatok  na  dve
hlasovania.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať o pôvodnej
časti,  po  písmene;  „A“  schvaľuje,  „B“  schvaľuje  a  „C“  schvaľuje,  tak  ako  máte
predložené v materiáli. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. 

Hlasovanie: Za bolo 20 poslancov, proti nik,  zdržali  sa 2. Konštatujem,  že sme záverečný
účet mestskej časti schválili. Ďakujem. 

Bod 4
Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova

Ves na rok 2017.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Pristúpime  k bodu číslo  4 a to je  Návrh na novú
programovú  štruktúru  rozpočtu  Mestskej  časti   Karlova  Ves  na  rok  2017.
Predkladateľom materiálu som ja,  rád  by  som ho  stručne  uviedol.  Ako  iste  viete
kolegovia, miestne zastupiteľstvo uložilo predsedom komisií predložiť návrh na novú
programovú štruktúru mestskej  časti za účelom,  vlastne,  sprehľadnenia  a  -  by som
povedal, takej určitej modernizácie programového rozpočtu mestskej časti tak, aby bol
zrozumiteľný nie len pre poslancov, úrad, ale aj pre občanov, verejnosť; aj z dôvodu
zmien  v rôznych  legislatívnych  kompetenciách,  ktoré postupom času  mestská  časť
musí zabezpečovať,  tak je potrebné sa pozrieť na štruktúru programového rozpočtu.
Takýto materiál teda predkladáme. Prešiel schvaľovaním v komisiách a miestnej rade,
s tým,  že  je  to  len  podklad  pre  prípravu  tvorby návrhu  rozpočtu na  rok 2017,  za
účelom, aby sme dokázali v tom období, do schvaľovania rozpočtu, prepočítať všetky
ukazovatele,  ekonomické,  za predchádzajúce roky, tak ako nám ukladá zákon a aby
boli  teda  porovnateľné  s tým  materiálom,  ktorý  budeme  následne  predkladať
v štruktúre  rozpočtu,  teda  v návrhu  rozpočtu.  Chcem  povedať  aj  v diskusii,  na
niektorých  fórach,  na  miestnej  rade,  že  teraz  neschvaľujeme,  vlastne,  rozpočet
samotný, ale hovoríme len o štruktúre, ako podklad pre spracovanie návrhu rozpočtu
pre rok 2017. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási,  končím diskusiu
a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje

novú programovú štruktúru rozpočtu Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves na rok
2017. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. 

Hlasovanie: Za bolo 20 poslancov, nikto nebol proti, zdržal sa 1. Uznesenie sme schválili.
 

Bod 5
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Návrh  č.  2  na  zmenu  rozpočtu  mestskej  časti  na  rok  2016  -  financovanie
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves a ostatné zmeny mestskej časti.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Pristúpime teraz k bodu č. 5 a to je Návrh na zmenu
rozpočtu  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  na  rok  2016.  Je  to  návrh  č.2.
Dovoľte, aby som zastúpil pani starostku, ako predkladateľku. Predkladáme súbornejší
návrh zmeny rozpočtu vo viacerých oblastiach, týkajúcich sa príjmovej aj výdavkovej
strany  rozpočtu  mestskej  časti.  Tie  najpodstatnejšie  zmeny  sa  týkajú  najmä
preskupenia  niektorých  nákladov  v jednotlivých  častiach  programového  rozpočtu;
reagujeme na operatívne potreby fungovania mestskej časti a  viac-menej vidíte v tej
kapitálovej  časti  rozpočtu,  že  sa  posilujú  investície  do  strojového  vybavenia,
vozidlového, verejno-prospešných služieb, a zakúpenia veľkokapacitných kontajnerov
na komunálny odpad, ako aj nákup príslušenstva pre zimnú a letnú údržbu, a takisto aj
pre  miestny  informačný  systém.  Súvisí  to  s opatreniami  modernizácie  miestneho
úradu,  a najmä,  zabezpečenia  výkonu  verejno-prospešných  služieb,  teda  zimnej  aj
letnej údržby vo vlastných personálnych  aj technických kapacitách, čo bolo vlastne
rozhodnutie miestneho zastupiteľstva na takýto výkon činnosti.  Pri bežnom rozpočte
vidíte tie jednotlivé zmeny;  posilňujeme, zvyšujeme príspevok na dotácie športovým
klubom cez Karloveský športový klub. Takisto dochádza k navýšeniu  kapitoly 11.1:
Osobných  nákladov,  z dôvodu  práve  tej  zmeny  personálnej  skladby  úradu,  keďže
odchádzajú pracovníci, ktorí sú v dôchodkovom veku, je to väčší počet zamestnancov
a je  potrebné im poskytnúť všetky odchodné a odstupné v zmysle  platných zákonov
a kolektívnej  zmluvy.  Takisto  dochádza  k úspore  niektorých  ďalších  nákladov.
Myslím,  že to je veľmi prehľadne spracované v tej tabuľke. Takže otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že rozumiem a úplne si myslím,  že by som aj
rád schválil všetky tie zmeny,  ktoré sú navrhnuté v bode A) tohto uznesenia.  Chcem
ale povedať, že osobne mám trochu problém s bodom B), preto, lebo ideme  schváliť
zmenu  účelu  financií,  ktoré máme  v rezervnom fonde,  na  investíciu,  o ktorej veľa
nevieme. Nemáme projekt, nemáme plán spravovania tejto budúcej investície.  A nie
som si  ja  celkom úplne  istý,  že  či  k tejto  zmene  rozpočtu,  alebo   zmene  určenia
financií,  ktoré sú v rezervnom fonde takto, musí prísť už v tejto chvíli,  nakoľko teda
nie som si celkom istý osobne, že či naša obec na takúto investíciu má. Viem, že sme
tu  dlho  a vášnivo  debatovali  o bazéne.  Viem,  že  zavrieť  školský  bazén  je  veľmi
nepopulárne a veľmi problematické. A veľmi nerád, by som to robil... Viem, že sme
spolu hlasovali,  myslím,  že zhruba pred rokom, o tom, že nechceme zatvoriť bazén
a že sa ho pokúsime opraviť.  Pre mňa však tá suma, ktorú to má stáť mestskú časť,
priznám sa, že trošku presiahla sumu, ktorú si myslím,  že by mestská časť na jednu
z potrebných investícií, ktoré v tej mestskej časti sú, mala dať. Nevidím rozhodne teda
to, že načo! Lebo tam by som si vedel predstaviť,  že budeme mať  nejaký projekt,
aspoň  nejaký  obrázok.  My  sme  sa  tu  dlho  a vášnivo  bavili  v predchádzajúcom
volebnom období o zvláštnych obrazových nápadoch na Seniorské centrum - a teraz
teda nemáme ani zvláštne nápady. To sa teda priznám, že ma prekvapuje. A rovnako,
v minulosti,  vieme,  lebo  sme  tu viacerí,  v minulosti,  sme  mali  problém s tým,  ako
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bola,  ako bol,  že toto zariadenie,  ktoré plánujeme  teraz podporiť...  Ja upozorňujem
síce,  že teraz je  tu 400, ale  už na  predchádzajúcom sme  rozhodli  o použití dvesto
tisícov. Čiže o tejto šesťsto tisícovej investícii nemáme ani tento návrh  tej prevádzky.
Čiže ja  si myslím,  že vyslať  signál do komunity,  že chceme.  Že nechceme  zavrieť
bazén, a ho chceme urobiť - sme urobili na minulom zastupiteľstve.  Ja by som vyslal
signál  do komunity,  že aj komunita  musí  trochu pomôcť a prispieť  na tento bazén.
A preto by som bol rád, keby si predkladateľ osvojil ten návrh, aby teda vypustil tento
bod B z materiálu.

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

p.Dulla: Ďakujem za slovo. Je  to presne,  ako povedal Marcel Zajac.  Je  to podľa všetkého
ďalších 400 000 k tým 200 000 z pred dvoch týždňov. To, čo tam zatiaľ nie je, koľko
je to okrem týchto dvoch súm. Podľa informácií,  ktoré boli k dispozícii 23. júna, mal
byť  mestskej časti dodaný konkrétny projekt, ucelená  dokumentácia  I.  fázy.  Takže
bolo  by  zaujímavé,  aby  sme  teda  vedeli,  čo  už  vie  mestská  časť  o predstave
projektanta. Nie po technickej, priestorovej, materiálnej a konštrukčnej stránke, ale po
nákladovej  stránke?  Čo  bude  vlastne  podkladom,  alebo  súčasťou  podkladov  tej
žiadosti  o príspevok  zo štátneho  rozpočtu?  Ak  to  vie  vedenie  mestskej  časti,  tak
mohlo by to vedieť aj zastupiteľstvo. Podľa možností ešte dnes. Ďakujem.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Než odovzdám vedenie  schôdze
pani  starostke,  chcem  k tomu  bodu  B  uznesenia  vysvetliť,  že  mi  tu  momentálne
schvaľujeme len vyčlenenie 400 000 EURO z rezervného fondu na účel financovania
rekonštrukcie bazéna A. Dubčeka.  Áno, je  to tak, ako kolegovia povedali,  že je  to
vlastne  k tým  200.000  EURám,  ktoré  sme  vyčleňovali  na  mimoriadnom
zastupiteľstve.  To je  pravda  .A je  to  ...  ktoré sme  presúvali  do fondu  opráv škôl
a školských zariadení. Toto rozpočtové rozhodnutie nie je ešte rozhodnutím o čerpaní
zdrojov.  Je  to  rozpočtová  operácia,  ktorú  musíme  vykonať,  ak  chceme  začať
rekonštrukciu  v druhej  polovici  roka.  Preto,  keďže  platí  zákon  o rozpočtovej
zodpovednosti a transfery z rezervného fondu je možné vykonávať len do 31. augusta.
To znamená, že tu teraz nejdeme hovoriť, ani ja sa nechcem vyjadrovať k technickým
otázkam,  ktoré teda  moji  ctení  kolegovia  naznačili,  ale  teraz  potrebujeme  vlastne
urobiť  túto  rozpočtovú  operáciu  a všetky  vlastne  tie  otázky,  ktoré sa  kladú  ďalej,
týkajúce sa rozsahu, technickej špecifikácie, nakoniec verejného obstarávania, to sú tie
náväzné otázky... aj kofinancovania... to sú tie náväzné otázky, ktoré bude treba ďalej
rozhodnúť. Ďakujem a odovzdávam slovo pani starostke. 

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

p. Zajac: Že veľmi rád by som pri tejto príležitosti pripomenul to, že my už jedny peniaze na
rezervnom fonde takto určené máme.  A to sú peniaze určené na výstavbu lodenice.
A myslím  si,  že nikto sa za tých 6 rokov, čo ja  sedím v týchto laviciach,  neodvážil
v akomkoľvek  zostavení,  alebo  v inom  zostavení,  ako  sme  boli,  spochybniť  toto
rozhodnutie.  A preto si nemyslím,  že je  to „len také“ určenie.  Je to niečo, čo bude
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takto fungovať a do budúcna  pre každého.  Ak  nie  pre tých,  čo sme  tu dnes,  bude
znamenať, že tieto peniaze sú na toto určené; neviem si predstaviť,  kto by to vedel
potom spochybniť. To je poznámka č.1. Poznámka č.2 - Aj v minulom uznesení som
podal pozmeňovací „pozmeňovák“, a teda ten prešiel, kde sme zmenšili, že tie peniaze
majú byť  použité na financovanie rekonštrukcie  bazéna, na to, že majú byť  použité
na...  ako  keby  -  kofinancovanie  financií,  ktoré sme  požiadali  z Ministerstva...  už
neviem – školstva. A pre mňa je takýto, po tom, čo sme minule súhlasili túto zmenu, je
takto napísané uznesenie v podstate sa vrátenie k tomu stavu ešte predtým, ako sme
schválili môj „pozmeňovák“ na to dokázanie tých... možností spolufinancovania. Lebo
tu už priamo  hovoríme  o tom, že sa majú za tieto peniaze financovať rekonštrukcia
bazénu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som len podotkla, a neviem, čo všetko tu odznelo, že nie
je to, samozrejme, tak, ako povedal pán vicestarosta, už čerpanie tých 400 000, je to
veľký projekt, je to náročné, je to veľká zodpovednosť, ale my si myslíme..., nedá sa
to  ani  porovnávať  s lodenicou,  lebo  pokiaľ  viem,  pri  lodenici  sme  pred  verejno-
obchodnou súťažou, alebo  neviem,  či už bola podpísaná,  na dodávateľa projektovej
dokumentácie,  tej definitívnej...  realizačnej  dokumentácie,  prepáčte.  Tuná už ...  ten
projekt sme dostali. Dostanete ho aj vy, dostanete ho poslanci zajtra... pozajtra zasadá
bazénová pracovná skupina, bazénová komisia... Či sa stretne pravdepodobne, tak som
od predsedu komisie vyrozumela, že sa chce stretnúť kvôli tomu aj stavebná komisia.
Máme v júni... jún, júl... v júli máme ďalšie zastupiteľstvo... To je tak veľká suma, že
si  nemyslím,  že  by  sa  tu  niekto  na  úrade  s ňou  odvážil  disponovať  bez  vášho
poverenia. Čiže my potrebujeme vypísať verejnú-obchodnú súťaž, pán poslanec, ktorá
nám možno ešte ukáže nejaké nové skutočnosti. Tá suma môže byť znížená. Vypíšeme
ju tak, aby sme neboli zaviazaní povinnosťou ju realizovať,  alebo teda ...kúpiť toho
dodávateľa. Čiže musíme sa chrániť. Je to veľká investícia. Musíme hľadať cesty, ako
znížiť ... ponížiť tú sumu, ktorá vyzerá teda, že naozaj nie je malá.  Uvidíme, čo nám
zajtra povie pracovná skupina a prípadne aj stavebná komisia. Bez vás určite nie. Pán
poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac:  Dobre. Ja len jedno slovo, alebo jednu vetu: Ja teda, možnože tomu zle chápem
celému, ale ja bod B vnímam ako poverenie. To, o ktorom sa teraz hovorí, že bez toho
poverenia nie. Tak mne... Ja len toto som chcel povedať.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Keďže sa nikto iný nehlási do diskusie, tak uzatváram diskusiu

a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení.
 
Návrhová komisia:  Vzhľadom na rozsah návrhu toho uznesenia,  ho nebudem čítať. Každý

poslanec ho obdržal. Takže návrh uznesenia je - podľa predloženého materiálu. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Keďže  iný  návrh  nebol  predložený,  takže  prosím, vážení
poslanci aby hlasovali o tomto návrhu.
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Hlasovanie:   Za 18 prítomných  poslancov,  proti 1,  zdržali  sa  4 poslanci.  Uznesenie  bolo
schválené. 

Bod 6
Voľba  členov  dozorného  orgánu  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Môžeme pristúpiť  k  bodu číslo  6  a  tým je  Voľba  členov
dozorného  orgánu príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves.
Predkladateľ materiálu pán prednosta. Vítam ho medzi nami a odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ospravedlňujem sa za meškanie z dôvodu účasti
na  inom  zastupiteľstve.  Čiže  vzhľadom  k  zriadeniu  Podniku  verejnoprospešných
služieb  je  na  základe  uznesenia  voľba  členov  dozorného  orgánu  príspevkovej
organizácie. V návrhu materiálu sú... teda... návrh je na  3 mená; priznám sa, že malo
to byť v zmysle  toho, jak sú kluby.  Tzn.  za jeden klub dvaja,  za druhý klub jeden
zástupca. Toto ... vzhľadom k tomu, že to patrí poslancom, tak neviem aké mená sú
tam. Ja  v materiáli teda mám len proste vybodkované  pre tri mená. Tak neviem, že za
jeden  klub...   za  druhý klub  ....  akých  kandidátov ,  resp.  ktoré osoby navrhujú  to
dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby.

 
p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Hlási sa pán

poslanec Zajac, nech sa páči.
 
p. Zajac : Ja by som chcel za klub Naša Bratislava, sme ... by sme radi nominovali jedného

poslanca,  jedného neposlanca  ... jednu neposlankyňu,  aby som bol korektný.  Takže
bolo by to meno: pán poslanec Borovička, ako poslanec   neposlankyňa by bola pani
Dagmar Hladká.

 
p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči, pán docent Krampl.
 
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som rád dal jeden návrh na doplnenie tohto uznesenia.

Totižto  v materiáli,  v stanoviskách  komisií,  sa  k  nemu  vyjadrila  finančná  komisia,
regionálna a ... obidve komisie žiadali doplniť do tohto materiálu odmeňovanie týchto
zástupcov, vlastne, v dozornom orgáne. Neviem, vôbec netuším, prečo vlastne sa toto
neobjavilo ani v dôvodovej správe... by som to očakával; teda, že ktorá by ...   prečo to
odmieta? - ale proste jednoducho to tu vôbec nie je. Preto si to dovolím navrhnúť na
doplnenie, proste, že : schvaľuje mesačnú odmenu členom dozorného orgánu vo výške
...  Tu ja by som sa oprel o stanovisko finančnej komisie, ktorá sa uzniesla na tom, že
by malo byť teda to ... výkon tejto funkcie bezplatný. Čiže ja navrhujem výšku 0 EUR.
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Ale  ak  navrhne  niekto  z poslancov  inú  výšku  odmeny,  tak nemám problém si  ju
osvojiť. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ : Ďakujeme. Pán poslanec Buzáš.

p.Buzáš:  Ďakujem.  Ja  som  sa  chcel  iba  spýtať,  či  pani  Dagmar  Hladká  vie  o tejto
kandidatúre, či vyjadrila nejaký súhlas? Nerád by som hlasoval o niekom, kto potom
bude ... potom nejako dodatočne oboznámený.  

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

p. Zajac: Samozrejme, pani Dagmar Hladká vie o tejto nominácií, súhlasila s ňou. Nenavrhol
by som niekoho, kto o tom nič nevie.  Viem, že takéto je pravidlo. Dokonca súhlasila s
touto svojou nomináciou vediac, že to bude bezplatná funkcia.

p. Čahojová,  starostka MČ :  Ďakujem.  Keďže nikto viac sa nehlási do diskusie,  prosím
návrhovú komisiu,  aby... Peter ... pre Pravicový klub ešte nemáme návrh...  Nech sa
páči.

p. Lenč:  Ďakujem za slovo  pani  starostka.  Keďže  my  nemáme  žiaden návrh na  žiadneho
kandidáta, tak nechávame tohto kandidáta toto miesto pre klub Naša Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ : Pán predseda klubu..?
 
p. Zajac: Tak,  ja by som navrhol potom si dať asi  3 minúty prestávku, lebo my sme teda,

samozrejme, s týmto nepočítali. Takže ja by som to navrhol ...  ja by som navrhol dať
tú prestávku. ... Alebo, potom to preložme... 

 
p. Čahojová,  starostka MČ : Dobre. Tak navrhujem tento bod preložiť do bodu Rôzne, po

prestávke.  Cez prestávku  sa poradíte  ...  a  budeme  pokračovať  v rokovaní  v tomto
bode v bode Rôzne. Dobre?  Takže prerušujem bod číslo 6. 

Poznámka: Dokončenie bodu 6 pozri bod „Rôzne“ na strane 45 !

Bod 7
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  o

používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy.

p.  Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme  bodom číslo  7 a tým je  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva k Návrh všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických
výrobkoch na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Pán prednosta,
prosím o prednesenie dôvodovej správy.

p. Hrčka, prednosta MÚ:  Na základe Štatútu sme dostali z hlavného mesta list  ohľadom
vyjadrenia  sa  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  ohľadom  používania
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pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Vzhľadom
k tomu, že v lehote 30 dní sme povinní  k tomu... teda máme  zaujať stanovisko; v
opačnom  prípade  sa  má  za  to,  že  súhlasíme.  Tak   ...   máte  toto  stanovisko
miestneho   ...  teda návrh  ...  máte  návrh  stanoviska   tak,  ako ho  vypracoval  úrad,
vzhľadom na svoj ... proste ... názor k tomuto návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pánovi  prednostovi  a  otváram
diskusiu  k  tomuto bodu.  Nikto sa  nehlási  ...  a  -  hlási  sa  pán poslanec  Zajac.  Pán
poslanec Kmeťko iba mával ale nevidím ho prihláseného...tak ešte raz poprosím. Pán
poslanec Zajac, máš slovo.

p. Zajac: Ja sa priznám, že .... že ...( mi  včera utiekla...) ...  pani Poláchová tu nie je  a budem
musieť písomne predložiť... / Juraj máte to vy písomne? ...  Nemáte, že? /  Dobre.  Ja...
teda si to ... ja to písomne predložím, ale nebude to ... nebude to tak rýchlo,  lebo to
musím napísať ... reálne,  ale zásade je to o tom, že  chceli by sme dať pozmeňovací
návrh a to v tom zmysle,  že samozrejme  : A) by  sme dali,  že berie na vedomie a že
súhlasí,  ale  B) - by sme boli veľmi radi, keby sme mohli, ako mestská časť, požiadať
mesto, aby na území Karlovej Vsi nechala možnosť používať tú pyrotechniku... F2, čo
je tá jednoduchá detská pyrotechnika, v podstate celý Silvester, čiže  od 0.00 do 0.00
a Prvého do 04.  Čiže by vlastne ... do 4-tej rána ... pardon ...04.00  tak. Čiže ja  to
napíšem do tohto formuláru a podám vám to písomne, aby... Alebo ...alebo si to niekto
zoberie? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Konštrukcia, ktorú myslím, pán Zajac navrhol je, že
súhlasíme  a odporúčame  doplniť.  Tak,  ale  potrebujeme  to  písomne.  Pán  poslanec
Rosina, nech sa páči, faktická. 

p. Zajac: Alebo nemohol by si to autoremedúrou osvojiť predkladateľ?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Predkladateľ si to môže osvojiť, ale ... neviem, či ...
asi je  potrebné naozaj  to napísať.   Porozumeli sme zámeru, ale je  to 1 veta. Takže
myslím, že by sme to mohli ... mohli urobiť. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p.   Rosina: Ďakujem  pekne  za  slovo.  Ja  som  chcel  práve  len  toto  chcel  navrhnúť,
procedurálne, aby si to osvojil predkladateľ. A bude to asi najjednoduchšie.

 
p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Tak potom by som poprosil pána Zajaca, keby to

teda ešte raz citoval.  A ... poprosíme pána predkladateľa, aby si to osvojil.  Súhlasne
prikývol.  Takže  predpokladám,  že  má  vôľu.  Len  treba,  aby  to  odznelo.   To  je
stanovisko len, to nie je samotné VZN-ko. Pán poslanec, povedz , prosím ťa, ešte raz...

  
p.  Zajac:  To  doplnenie  by  bolo  tak,  ako  pán  Kosnáč  povedal,  že  odporúča...  odporúča

doplniť..
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ, p. Zajac ( unisono) : ... aby na území Mestskej časti
Karlova Ves bola povolená pyrotechnika typu ... triedy  F2  celý deň 31.12. ... počas
celého dňa...  a 1.1. až do 4.00 ráno.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ: Súhlasíme?  Rozumieme? Doplníme.   ... Takže to
budeme mať v štruktúre, že -  návrh uznesenia bude:  A) -súhlasí s návrhom VZN.  A
a po B) - odporúča doplniť v tejto vete, ktorá odznela, ktorú si pán prednosta osvojuje.
Takže budeme hlasovať o jednom návrhu. Porosím, ak nie sú ďalšie  pripomienky do
diskusie, končím diskusiu, poprosím návrhová komisia, dajte návrh uznesenia.

 Návrhová komisia:  Návrh uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava   -
Karlova  Ves  súhlasí  s  návrhom  všeobecného  záväzného  nariadenia  o používaní
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: A.... predkladateľ si osvojil aj písm.  B) v ktorom
odporúča, aby na území Mestskej časti Karlova Ves bola povolená pyrotechnika typu
F2 na  Silvestra,  teda  31.12. počas celého  dňa a 1. 1.  do 4.00 ráno. Dobre.  Takto
budeme  hlasovať.  Bude  to  jedno  uznesenie,  keďže  si  to  predkladateľ  osvojil.
Súhlasíte  návrhová  komisia?  Ďakujem  otváram  diskusiu  ...prepáčte,  otváram
hlasovanie, prezentujete sa...hlasujte.

Hlasovanie:  Za  bolo  18  poslancov,  nikto  nebol  proti,  2  sa  zdržali.   Konštatujem,  že
stanovisko ... miestneho  zastupiteľstve k návrhu VZN sme schválili. 

Bod 8
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava- Karlova Ves.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: A pristúpime teraz k bodu číslo 8. A to je Návrh na
uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území Bratislava -  Karlova
Ves. Odovzdávam slovo pani starostke. 

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

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Čiže  ďalším  materiálom je  materiál  ohľadom
uzavretia  nájomných  zmlúv na priestory.  Máte tam dva typy;  preto sa o nich bude
hlasovať  samostatne.  Jedno  je  uzavretie  nájomnej  zmluvy  na  pozemok  v  súlade
s súlade  s  ustanovením  § 9  a  ods. 9  písmeno  C,  to  je  z  dôvodu,  že  vlastník
nehnuteľnosti,   že  sa  vlastne  jedná  o  pozemok  pod  nehnuteľnosťou,  tam došlo  z
dôvodu zmeny vlastníka garáže. A b)-čko sú uzavretie nájomných zmlúv na pozemky
pod predajnými  stánkami.   Je  to prípad hodný osobitného  zreteľa z dôvodu, že tie
proste tie stánky sú na nejakých konkrétnych miestach a ... je to .... je to tým pádom
samostatné hlasovanie.  Tam je iné kvórum. Čiže vlastne v tom b)-čku je  3/ 5 , kým
v a) -čku je nadpolovičná väčšina prítomných. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Hlási
sa pán poslanec Lenč. Nech sa páči. 

p.  Lenč:  Ďakujem za slovo, pani starostka.  Tak, ako na miestnej rade,  aj tu avizujem,  že
keďže sa jedná o moje deti, tak som v konflikte záujmov a nebudem hlasovať o tej
časti a). 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Kmeťko.
 
p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám jednu prosbu na predkladateľa. Na finančnej

komisii,  keď sme tieto prenájmy preberali,  konkrétne pani Ružičku a pána Šafárika
tzn.  predajné stánky, neboli tam jasne vyjasnené vzťahy a žiadali sme o vyjadrenie
miestneho  úradu,  respektíve  mesta.  Mesto  dalo  odpoveď,  ktorá podľa  mňa  nie  je
správna. Ale viacej ma zarazilo  pri otázke ohľadne likvidácie komunálneho odpadu,
ktorá je povinná, pokiaľ má niekto prevádzku a prevádzka je pevne spojená so zemou,
čo tieto 2 stánky sú. Tak pani Ružičková predložila zmluvu o zapojení sa do systému
zberu  komunálneho  odpadu,  kdežto   pán  Šafárik  podľa  doplňujúceho  vyjadrenia
napísal,  že odvoz a likvidáciu  komunálneho  odpadu bude odvážať po vlastnej línií.
Osobne  si  neviem  úplne  predstaviť,  keby  som  ja  doma  odpad,  ktorý  doma
vyprodukujeme zobral niekde do auta a odvážal ho na druhú stranu Bratislavy ...proste
kdekoľvek inde. Takže dávam návrh, aby zmluva v tomto prípade bola uzavretá len...
alebo  aby bola  uzavretá ...len do 30. 9.  2016,  na    vyjasnenie  si  týchto okolností.
Ďakujem.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, poprosím písomne.  

p. Kmeťko: Tu by som chcel poprosiť predkladateľa, aby si to osvojil.
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Podobne si dovolím nadviazať na rokovanie   komisie. Tam sme
v  súvislosti  s tým  dvojstánkom na  Dlhých  Dieloch  žiadali  preveriť  tú  výmeru  s
ohľadom na to, že okrem samotných stavieb sú  pri nich ... je pri nich  zabraté verejné
priestranstvo v podobe oplotenej terasy.  Takže neviem,  možno je  nejaký výsledok -
a ku mne sa nedostal; takže ... takú nejakú odpoveď- by som ...povedal.  A druhá vec
je principiálna.  Všetky tieto stavby, keďže nestoja na vlastnom pozemku , mohli byť
povolené  len ako dočasné. A každý kto vstupuje do zmluvného vzťahu a kupuje si
stavbu,  tak sa  má  zaujímať  dopredu,  či má  stavbu  trvalú  alebo  dočasnú.  Nemáme
povinnosť predĺžiť nájom, že niekto si kúpil dočasnú stavbu.  Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán  poslanec Buzáš má slovo, nech sa páči. 

p.Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja by som tiež chcel upozorniť na materiál, ktorý bol prijatý na
komisii  regionálneho  rozvoja  a  týka  sa  bodu  B)  .  My  sme  tam žiadali  a  vlastne
podmienili súhlas s tým prenájmom, alebo nájmom, doplniť potvrdenia o zaevidovaní
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nehnuteľnosti na daňové účely,  doložiť potvrdenie o zabezpečení odvozu a likvidáciu
odpadu, preukázať parkovacie  miesta pre zásobovanie  a vysvetliť  dôvody,  prečo sa
kúpna zmluva nemá vkladať do katastra nehnuteľností. Keďže tých nedostatkov bolo
viac -  a - tak isto neviem...  neviem , že by niečo z toho bolo vysvetlené,  splnené.
doložené,  nemôžem s takouto nájomnou zmluvou súhlasiť . Ďakujem.

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec, nejaký návrh z tvojej strany?
 
p.  Buzáš:  No  pokiaľ  si  zastupiteľstvo  vie  osvojiť  ten  návrh  toho  uznesenia  komisie

regionálnej politiky, tak ja ho viem v krátkom čase písomne vyhotoviť.
 
p. Čahojová, starostka MČ:   Ďakujem.  Čiže žiadaš doplniť  materiál o informácie  - to sa

nedá, teraz ;  doplniť  potvrdenia o zaevidovaní  nehnuteľnosti na daňové účely - sa
nedá , ...  pred podpisom zmluvy?

  
p. Buzáš: Áno. A teda hlasovať o nájomných zmluvách až po splnení týchto podmienok. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Čiže  sú  2  možnosti.   Prvá  možnosť,  že  uznesenie  bude
podmienené doplnením týchto... čiže -  zmluvu môžeme podpísať až v prípade, že to
bude doložené, resp. bude to súčasťou zmluvy..

p. Buzáš: Áno.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  .. Alebo  druhá vec,  že až po doložení sa dajú...   Je to na
rozhodnutí  zastupiteľstva,  že  či  proste  rozhodnete  tak,  že  dáte  tam  podmienku,
alebo  ... alebo sa ten bod stiahne a potom sa  o ňom bude rokovať.   To, čo tam je
...jediná drobnosť je , že vlastne tá ...   vyprší k 30. 6. Ale naozaj, povedzte si, obidve...
obidve  cesty sú...tým,  že je  mimoriadne zastupiteľstvo na 24. alebo 25. 7. dá sa to
samozrejme vyriešiť aj tým spôsobom, že sa to dovtedy doplní a potom sa bude o tom
rozhodovať.  Čiže  okrem  voľby  bude,  povedzme,  rozšírené  potom  o tento  bod,
v prípade, že to bude doložené. A ja  len ešte potom autoremedúrou, tam je  oprava,
lebo  je tam zle uvedený ...  uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou; je v
zmysle zákona nie písm.  c) - ako osobitný zreteľ, ale  správne som to uviedol,  je  to
podľa  písm.  b)  a nie  je  to  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  lebo   to  je  v  zákone
špecificky riešené. Čiže len to b)-čko prípad hodný osobitného zreteľa. Správne som
to povedal, len v uznesení, v dôvodovej správe aj v uznesení je tam chyba. Takže len
autoremedúrou – není to podľa písmena  c) ale podľa písmena  b).  Je to  - a)-čko. Len
opravujem,  aby to bolo v zázname.   Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Keď  už budeme teda dopĺňať to, čo tam dnes nemáme, dovolím
si pripomenúť, že nielen principiálne, ale  - osobitne na Dlhých Dieloch je nedostatok
parkovacích miest.  Všetky tieto prevádzky musia preukázať, že ich majú. Ani jedna
nemá svoje. Ten predchádzajúci vlastník toho dvojstánku  úplne na drzovku uchmatol
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verejný  priestor.  Namaľoval  čiary  bez  jediného  oficiálneho  dopravného  značenia.
Predpokladám,  že aj bez nejakého  zaplatenia.   Už by mala  skončiť  éra partizánov.
Ozaj je dávno po 2. svetovej vojne. Je najvyšší čas do toho vniesť systém. Takže ja by
som to videl na stiahnutie  a nanovo utrasenie preukazmi v dokladov, že je  všetko v
poriadku a zastupiteľstvo  môže  ozaj s  plným vedomím a pokojným svedomím dať
súhlas. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja teraz ... len chcem aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu,
ale  ja  čítam materiál,  ktorý je  zverejnený na webstránke; a tuná tie odpovede na tie
otázky, ktoré komisie dali, tak tie odpovede  tu sú. Je tu aj - čo sa týka katastra, hej,
že ...  že  proste sa evidujú len stavby spojené so zemou pevným základom. Preto sa
predajné  stánky,  neevidujú.  Akože,   môžeme  si  o týchto   odpovediach   ...  možno
s nimi aj nesúhlasiť , ale proste tie odpovede tu sú.  Preto ja si myslím,  že ... Ta isto je
tu tá  výmera toho stánku , hej, že 35 m predstavuje výmera pod predajným stánkom a
17 m predstavuje  výmera letnej  terasy k predajnému  stánku. Všetky tie informácie,
ktoré sme  žiadali,  tu sú.  Len ...  len teda, naozaj,   ja  vidím  jediný problém ten,  čo
navrhoval  pán  Kmeťko,  teda  naozaj,  ten  odvoz  odpadu  nemá  ten  pán  Šafárik
zabezpečený.  Ostatné veci – ja tu odpovede vidím. Ďakujem. 

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

p.Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Jasné, ja som ich tam videl. Len problém bol v tom, že
my sme povedali, že tie stánky sú pevne spojené so zemou. A mesto odpovedalo, ako
keby to bolo prenosné, Robo.  Vieš? A v tom je  problém.  A tým pádom, keď to je
stavba,  tak musí byť zapísaná  atď., atď.  To znamená,   treba to vyjasniť  jasne... Ten,
kto to napísal, buď to teda odpinkol zo  stola. Lebo pokiaľ je to  prevádzka, musí mať
vodu, kanalizáciu atď.  A to už je pevne spojenie so zemou. 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Vážení kolegovia ... Pardon, áno, ešte má pán poslanec
Dulla slovo.

 
p. Dulla : Ozaj ... ďakujem za slovo , ozaj by bolo dobré prečítať stavebný zákon, kedy sa

považuje  technické  riešenie  za  pevne  spojenie  so  zemou.  Všetky stánky na  území
Karlovej Vsi,  okrem tých, ktoré vzniknú na jednotlivých  akciách,  ako  sú trhy,   sú
stavby  pevne  spojené  so  zemou.  Odpoveď  mesta  je  irelevantná.  Mesto  nemá
postavenie orgánu, ktorý by mal právo interpretovať stavebný zákon. Ďakujem. 

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

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem iba pripojiť ku kolegovi Dullovi; keby sme vedeli
ten materiál stiahnuť a dať ho do poriadku tak, aby sme nemuseli neskôr ľutovať, že
sme  nejakú  zmluvu  podpísali.  On  bol  zaviazaný  v  zmysle  toho  uznesenia  našej
komisie  preukázať,  že  má  parkovacie  miesta.  On  nás  informuje,  že  používa
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parkovisko. Toto nebolo cieľom. Ak to chceme formálne uzavrieť, tak je to v poriadku
,ale aj vecne a fakticky to v poriadku nie je. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja  a oznamujem teda, že túto časť b) sťahujeme a
budeme  hlasovať  len  o prvej  časti  uznesenia.  Čo  najskôr  sa  vám pokúsime  dodať
všetky potrebné informácie.  A ak to bude toho 25.,  dostanete to na stôl.  Takže...
keďže nikto iný sa  diskusie nehlási, prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh na
uznesenie.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves  schvaľuje:   A  –a)  -    uzavretie  nájomnej  zmluvy  na  pozemok  v
katastrálnom území Bratislava  - Karlova Ves,  v  súlade  s ustanovením § 9a.  ods. 9
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 Zb. O majetku obcí, v
znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. To pán prednosta,
ako predkladateľ opravil -  pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže.
Písm. b) – predkladateľ vypustil.   ... Tak je tu napísané... Zopakujem teda predmetné
ustanovenie § 9a. ods. 9 písm. b).

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne návrhovej komisii  a prosím zastupiteľstvo aby

hlasovalo o tomto návrhu.

Hlasovanie:  Za 18 prítomných poslancov,  proti nebol nik,  nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
schválené. 

Bod 9
Žiadosť Ing. Ivana Šimčíka a spol. o usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č. 1200

a 1214 na Adámiho ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k opätovnej žiadosti pána Ing. Ivana Šimčíka
a spoločenstva  o ustanovení  vlastníctva  k pozemkom parcely  číslo  1200 a 1214 na
Adámiho  ulici do podielového spoluvlastníctva vlastníkov garáží.  Jedná sa o známu
vec, ktorú už sme tu mali a prerokovávali, opätovne aj na komisiách, kde spoločenstvo
vlastníkov žiada o prevedenie do vlastníctva spoločných priestorov, v ktorých sa nedá
využívať 32 garáží . Odovzdávam slovo  predkladateľovi, pánovi prednostovi. Nech sa
páči.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Ďakujem  za  slovo.  Áno,  táto   žiadosť  tu  už  predtým,
predpokladám, že väčšina poslancovi je s tým oboznámená. Problém predchádzajúce
žiadosti bol v tom, vzhľadom k tomu, že sa jedná o majetok obce, tak na takýto prevod
je potrebný súhlas primátora, ktorý v minulosti nebol. Teraz ten súhlas primátora na
prevod za  takýmto účelom tu je. Čiže v zmysle  Štatútu môže obecné zastupiteľstvo
rozhodnúť a vysporiadať tento problém, s tým, ako to je uvedené. Predpokladám,  že
sa všetci...  alebo teda väčšina  poslancov stretla  s pánmi,  ktorí zastupujú vlastníkov,
ktorí  teda im  vysvetľovali ako k tomu došlo, a akým spôsobom vlastne oni už raz ...
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za tie pozemky platili.  A že to  ...proste... nebolo správne  vysporiadané. Hovorím, je
teda, samozrejmé na rozhodnutí poslancov. Súhlas máme;  a z toho hľadiska, ako máte
uvedené v dôvodovej správe, máte vysvetlené, že prečo dávame návrh, že súhlasíme s
týmto, že schvaľujeme  -  teda v súlade s ustanovením.  Tam je ešte jedna drobnosť.
Viem,  že  ma  upozornili,  že  občas  sa  ten  zoznam mení  kvôli  tomu,  že  vlastne  tí
vlastníci sa tam menia, resp. v niektorých prípadoch, vzhľadom k tomu, že to je starší
spor, tak niekedy aj tí vlastníci zomrú a je to... v ... dedičskom konaní. Takže s tým, že
samozrejme,   to  uznesie  bude potom podľa reálneho  stavu; keby náhodou došlo  k
nejakej zmene. Lebo tam  naozaj k tej zmene môže v tom čase reálne prísť. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ako
1. má slovo pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem, vážené kolegyne a kolegovia oznámiť, že
z dôvodu konfliktu  záujmov  sa nebudem zúčastňovať  ani  rozpravy,  ani  hlasovať  k
tomuto bodu. Ďakujem.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujeme  pekne  za upozornenie.   Keďže  nikto iný  sa do
diskusie nehlási, myslím si, že máme tento problém rozdiskutovaný dlho, tak diskusiu
uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia  - Tak , ako je  predložený v návrhu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Čiže v zmysle predloženého návrhu budeme hlasovať. Nech sa
páči, otváram hlasovanie.

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

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vaša  snaha  bola  ...  sa  dočkala  úspechu.  Blahoželám.
Jednoznačný výsledok. Ďakujem, vážení poslanci. ... Majte sa dobre, užívajte a starajte
sa! Takže, ďakujeme za spoluprácu s takýmito aktívnymi občanmi. Snaha sa vypláca.
Niekedy. Môžeme  pokračovať. Bod číslo 10 bol stiahnutý. 

Bod 10
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania  miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením

programu rokovania

Bod 11
Predĺženie nájomnej zmluvy - WESTEC, spol. s r. o..

p. Čahojová, starostka MČ: Bod číslo 11 je Predĺženie nájomnej zmluvy so spoločnosťou
WESTEC, s.r.o. Odovzdávam slovo predkladateľovi návrhu.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o predĺženie nájomnej zmluvy so
spoločnosťou WESTEC, s. r.o., ktorá ...  vlastne ... buď v priestoroch Spojenej školy
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Tilgnerova   prevádzkuje výrobu a predaj pizze; a vzhľadom k tomu pôvodný ...  Máte
dva návrhy. Jedna alternatíva je tak, ako žiadal žiadateľ, tzn. spoločnosť WESTEC  -
a je to od 1. 7. nájomná zmluva do ...2016 ...do 30. 6. 2020. Z komisií .... ale prišla aj
požiadavka, že by táto zmluva mala  byť uzavretá len na kratšiu  dobu, tzn.  od 1. 7.
2016  do 30. 6. 2017.  A ... potom ... nejak ...teda na kratšiu dobu, s tým, že by sa malo
o tom priestore ... nejakým spôsobom inak rokovať,   respektíve  inakším  spôsobom
riešiť prenájom týchto priestorov. Máte ich tam dané tak – alternatíva A) – alternatíva
B) Čiže  v  prípade, že nikto nedá iný návrh,  bude sa hlasovať v poradí najskôr A) a
potom B) . Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  Otváram diskusiu.  Keďže  sa  nikto
nehlási,  tak diskusiu  uzatváram.   A prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  -  ale
prosím teda, ktorú alternatívu - upozorniť kolegov. Ďakujem pekne.

 
Návrhová komisia: Takže budeme hlasovať v abecednom poradí ;  najprv  alternatíva  A).

Pokiaľ získa dostatok hlasov, alternatíva B) sa už nebude čítať. Pokiaľ neschválime
alternatívu  B)   (?)   ...budeme  predkladať  ...   pokiaľ  neschválime  alternatívu  A),
budeme predkladať alternatívu B).

p. Čahojová, starostka MČ: Upozorňujem, že sa jedná o osobitný zreteľ. Takže hlasujeme
za alternatívu A .

Návrhová komisia: Alternatíva A) má totožný text, ako alternatíva B) len dĺžka prenájmu je
do 30. 6. 2020.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže hlasujeme o alternatíve A). Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 14 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 4. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže...  odovzdávam  slovo  ešte  predkladateľovi,  aby  ste
pochopili ... výsledok hlasovania. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja sa ospravedlňujem, ako... ten návrh je ... není ako osobitný
zreteľ. Došlo... Je to ako priamy prenájom, ktorý zákon umožňuje, § 9 ods. 1 písm. c).
Tam  stačí  nadpolovičná  väčšina  prítomných.  Čiže  keby   to  bol  prípad  hodný
osobitného zreteľa, bolo by potrebných 15.  Ale takto stačí aj 14 hlasov. 

p. Čahojová, starostka MČ: Takže návrh bol schválený. Môžeme pokračovať. 

Bod 12
Nebytové priestory Majerníkova 60 - informácia o nájmoch.

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre,  vidím  všeobecný súhlas,  takže môžeme pokračovať
bodom č.  12.  Poprosím,  otvorte si  materiál  č.  12.  Tým je  materiál,  informačný  o
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nebytových  priestoroch  Majerníkova  č.  62  -  stavba  na  Majerníkovej  č.60.  Je  to
informačný materiál z dôvodu, že máme tam nejakých nájomcov, ktorí majú určitú
dobu nájmu. Sú to nájomcovia, ktorí tam vykonávajú pravidelnú a dlhodobú činnosť.
V budúcom  roku  im  končí  nájom;  a  musíme  teda   skutočne  byť  informovaní  o
všetkých dôsledkov svojho   konania  v budúcom roku a mať  nejakú predstavu,  ako
budeme nakladať s našim  majetkom.  Preto sme  si dovolili  vám tento materiál,  ako
úvodný, predložiť. Odovzdávam slovo predkladateľovi. 

p.  Hrčka,   prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže  budova na  Majerníkovej  60 je
prenajatá  veľmi  rozumne  s  tým spôsobom,  že  vlastne  všetky  nájmy  s  výnimkou
Dlháčiku končia – plus- mínus v tom istom termíne tzn. buď k 30. 6. alebo k 31.7.
2017.  Výhodou je,  že  dá  sa  s  týmto  objektom riešiť,   robiť  niečo  ako  s celkom.
Pravdepodobné  to,  čo  bude  potrebné  ešte  ten  Dlháčik  určite  predĺžiť  na  rovnaký
termín.  Lebo  vlastne  tomu  končí  nájomná  zmluva  31. 12.  2016.  Avšak  to,  čo  je
dôležitejšie,   samozrejme,  tie  ostatné  subjekty.  Informujeme  o  tom preto,  že  tam
vlastne  pôsobia,  okrem teda  spomínaného  Dlháčika,  je  tam aj  Karloveské  tanečné
centrum,  je  tam Súkromná základná umelecká škola,  má  tam elokované pracovisko
Základná  umelecká  škola  Jozefa  Kresánka,  je  tam  Esprit,  CENADA;   a  to
samozrejme, vzhľadom k tomu, že sú tam subjekty tieto - a najmä  dve školy, Esprit
a CENADA,  ktoré si potrebujú nejakým spôsobom plánovať, čo pre budúci rok, tak
sa tento nájom  nedá,  samozrejme,  riešiť  zo  dňa  na  deň.  Toto je  len  ako  úvodný
materiál ohľadom toho, aby ste mali zhruba prehľad, ktoré subjekty tam pôsobia, aké
platia nájomné, koľko majú zhruba výmeru a kedy  im, teda, končí doba nájmu. S tým,
že treba si povedať, akým spôsobom treba rozmýšľať pre ten budúci rok, lebo naozaj,
je to seriózne, aby sme...  aby sme my pripravili - a možno spracovali nejaké podklady
k tomu, aby ste sa vedeli rozhodnúť... a aby sa teda vedelo, že akým spôsobom celý
tento objekt usporiadať.  V tom objekte,  vzhľadom k tomu, že je  prenajatý,  sú tam,
samozrejme,   aj určité  problémy.  Sú tam problémy  aj  z toho dôvodu,  že ...  toho
objektu – napr. tak jak sa na 62-ke vymieňajú sociálne zariadenia,  napr. minulý rok,
tento rok, tak na  60-ke sa tieto sociálne  zariadenie  nevymieňajú,  takže  sú v inom
stave. Nie sú tam vymenené okná, lebo boli menené okná v budovách – logicky - za
ktorých platíme ... ktoré platíme my. Najnovšie informácie teraz, z víkendu, proste, pri
tej búrke,  pretiekla v jednej miestnosti tam  strecha. Samozrejme, toto sú informácie,
ktoré budú mať vplyv na to, že čo ďalej  a ako ďalej s budovou. Hovorím ... berte to
len  ako  informáciu,  ohľadom  toho,  že  tento  problém  s  dostatočným  časovým
odstupom, aby ste vedeli,  že ho bude treba najneskôr  teda  budúci rok riešiť.  Ale
samozrejme, je to celý objekt, preto si treba zvoliť, že či sa teraz bude riešiť, že sa celý
objekt  prenajme  jednému  subjektu,  alebo  teda,  proste,  niektoré  poschodiach  sa
pousporiadávajú. Je to, samozrejme, na vašom rozhodnutí. Treba povedať, že ktorým
smerom rozmýšľate - a podľa toho sa ten materiál aj tie ostatné veci sa k tomu budú
pripravovať a dávať vám ... teda ...predkladať na odsúhlasenie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som ešte doplnila,  že súčasní nájomcovia, pokiaľ viem,
tak všetci prejavili  záujem zostať v budove.  Vykonávajú  tam činnosť  ,  však  viete,
venujú sa našim deťom - mimoškolskú činnosť, alebo školskú činnosť. Je to činnosť
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dlhodobá; väčšinou, teda, tam chodia karloveské deti a bolo by veľmi slušné ...aj voči
ich klientom, alebo voči deťom, ktoré navštevujú príslušné zariadenia, aby vedeli,  čo
najskôr, čo majú od nás očakávať, ako si majú zariadiť svoju budúcnosť, či tam majú
počítať s tým, že tam môžu zostať  ďalej; kto tam môže zostať ďalej.  Jednoducho, vy
sa musíte  rozhodnúť, ako s týmto priestorom ďalej budeme nakladať.  Nakladanie s
majetkom mestskej časti je výlučne vo  vašich rukách.  Teda, máte istý čas, aby ste si
uvážili,  nad  tým posedeli,  podumali.  A myslím  si,  že  v  septembri  sa  tým budeme
veľmi intenzívne zapodievať. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Z poslancov sa zatiaľ
nikto nehlási, ale prihlásili sa dvaja občania. Ako 1. pán Pavol Varga, k tomuto bodu,
takže ja ho pozývam do rokovacej sály.  A  prosím vážené zastupiteľstvo, aby ste sa
vyjadrili,  či pán Varga môže vystúpiť.  Že by ste zdvihnutím  ruky vyjadrili  súhlas.
Áno, ďakujem. Je to zjavné. Nech sa páči pán Varga. Vitajte.

p. Varga, obyvateľ MČ : Ďakujem pekne. ...

p. Čahojová,  starostka MČ : /...pán Varga ...takto, kolmo. Ďakujem /.. 

p.  Varga,  obyvateľ  BA  :   Nie  som občanom vašej  časti,  aj  tak považujem za  dôležité,
povedať niekoľko zaujímavých vecí, podľa mňa. Najprv - ako sa máte , ako poslanci?
Vidím spokojné tváre. Poznám deti,  ktoré sú tiež spokojné,  a sú rady,  že ten pokoj
z rodín  je  prenášaný  do  školy.  V posledných  dňoch,  je  to  osobný  zážitok  a
niekoľkonásobný,  tie  deti  majú  istý  stupeň  obavy.  Či  zostanú,  alebo  nezostanú.
V podstate grécky model starého parlamentu,   biela  a čierna fazuľka, áno alebo nie.
Poviem  vám  jeden  trojvetový,  krátky  príbeh.  Dievčatko,  ktoré  bolo  vyhodnotené
školou ako problémové, muselo navštíviť  psychiatra. Ten po polhodine skonštatoval
matke, že všetko je v poriadku a aby si všímala svoje dieťa, keď mi vyjde z dverí od
neho. Zapol muziku a otvoril dvere.  Dievčatko vyšlo a tancovalo. A povedal matke  -
má talent na tanec. Deti, ktoré študujú v CENADE sú deti talentované. Sú tam deti,
ktoré majú dvoj-, troj- a niekoľko násobne prítomný talent pre rôzne vedné odbory. Je
na začiatku svojej  cesty a hľadá - kam sa pohne  o 10 ..  o 15 rokov. Výhodou tej
školy, čo som videl  na vlastné  oči a  čo ako človek  vyznávajúci  základný  a jediný
princíp a to je otázka slobody, je nápis, ktorý nájdete na každom kúte toho priestoru.
Ten nápis znie -“Každý má právo na svoj názor“ . Ja chápem, mali sme tu moc, ktorá
sa bála  názoru.  Potom sme  mali  sme  jedno  krátke obdobie,  kedy názor sa dral do
života.  Teraz  sa  vraciame  naspäť  k dobe,  kedy názor  je  niečo,  čo  je  vyvolávajúce
negatívnu  emóciu.  A ak sme  pri názore,  tak tie  deti študujú  a  to je  znova osobný
zážitok,  na  inom  princípe.  Na  princípe  kritického  myslenia.  Nie  na  princípe
bezbrehého,  ľahostajného  preberania  memorovaného  učiva  ale  na  princípe,  ktorým
odobrujú to základné biblické - Boh stvoril človeka na svoj obraz. A ak ho stvoril na
svoj obraz, tak potom chce po ňom jediné,  aby bol tvorcom, aby bol tvoriteľom. Ja
som ešte nečítal jeden prípad, aby nejaký kolektív, to čo sa tu 40 rokov memorovalo,
niečo vyprodukoval! Niečo zmysluplné.  Vždy je to o tom konkrétnom talente, o tom
konkrétnom človiečiku. Čiže keď budete rozhodovať - a už končím - alebo zamýšľať
sa predtým, tak vám poviem ešte trojvetový príbeh. Tie deti študujú v priestore, ktorý
je katastrofálny. Katastrofálny. Ja na dedinskej škole, som začínal v 56 roku, sme mali
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lepšie  podmienky.  Ten príbeh je  jednoduchý.  Vždy keď zasvieti svetlo, to znamená
slnko, lepia papierom okná, aby ich to nerušilo. Ak v zime fúka, tak utesňujú okná. Ak
idú na záchod, tak si berú balík papiera, aby neboli konfrontované so špinou, ktorá tam
je. To je všetko. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme vám pán Varga, za tento príspevok. My si veľmi
vážime,  že  ste  nám to  povedali.  My  vieme,  že  CENADA -  Centrum pre  nadané
a talentované  deti,  vyvíja  veľmi  kvalitnú  a záslužnú  činnosť.  Si  to  uvedomujeme.
Samozrejme, trošku ma mrzí, že o niečom takomto už musia premýšľať deti. Predsa,
tieto  deti  ešte  čaká  rok  nerušenej  školskej  dochádzky.  My  nevieme,  ako  to  celé
dopadne.  My  sme  len  predložili  informačný  materiál.  A musíme.  Je  našou
povinnosťou  myslieť  dopredu.  Tak  isto,  ako  prevádzkovateľov školy  je  povinnosť
myslieť dopredu. A myslím si, že pre deti to ešte nie je téma na rozmýšľanie. Tým by
sme mali nechať to detstvo. Takže, poprosím, prihlásený bol pán Habšuda ale asi pani
Habšudová vystúpi miesto... Ďakujeme veľmi pekne. Pani Habšudová. Takže prosím,
aby ste sa vyjadrili  dvihnutím ruky, či môže pani Habšudová vystúpiť. Nech sa páči,
zjavná  väčšina.  Odovzdávam slovo. Vítam vás  medzi nami.  A, jasné,  samozrejme  ,
poďte sa posadiť. 

obyvateľka mesta : Ďakujem veľmi pekne. Ja nie som pani Habšudová... 

p. Čahojová, starostka MČ: ...tak prepáčte...

p. Ižová, obyvateľka MČ: Opravím, ja som Zuzana Ižová. Som budúca... aj občianka tejto
mestskej časti, pretože sme sa práve presťahovali sem, na Dlhé Diely, práve kvôli tejto
škole, kvôli CENADa-e. Ono to možno vyzerá zvláštne, že sa kvôli škole sťahuje celá
rodina,  cez celú  Bratislavu.  My sme  bývali  predtým v Ružinove  ....   no,  čiže  ako
vlastne, aby ste pochopili. Ja mám v CENADa-e 2 deti. Už tam vozíme 4-tý... vlastne
teraz bude 5 rok, cez celú Bratislavu, a aj ... aj vzhľadom na vlastne ďalší prírastok do
rodiny, bolo náročné to vozenie. A hlavne teda, my sme taká ... taká prierezová rodina.
Ja mám deti ... dieťa vlastne ... jedno klasické nadané dieťa,  to je  dcérka,  8 ročná,
ktorá odchodila  vlastne od 4 rokov tú predškolskú dochádzku v CENADe a my sme
boli  veľmi  vďační,  je  to  v podstate  jedinečné  zariadenie,  čo  sa  týka  Bratislavy  aj
širokého okolia,  kde vlastne nadané dieťa môže absolvovať predškolskú dochádzku,
s tým, že vlastne je  mu  venovaná taká tá starostlivosť,  akú tie špeciálne  potreby sú
naplnené,  aké  to  dieťa  nadané  má.  Lebo,  aby  sme  aj  povedali,  je  veľmi  dôležité
pochopiť, že nadané dieťa to nie je... ako, v prvom rade, nejaká... nejaká super vec. To
je niečo, čo vlastne na jednej strane je pridané a niekde je zase odobrané. A tie deti sú
zaťažené mnohými vecami,  s ktorými sa budú boriť celý život a ktorá ich v podstate
niekedy  až  znefunkčňujú,  oproti  bežnému  normálnemu  intelektu.  Hej?  Že  bežný
normálny  intelekt  môže  byť  šikovný  človek,  ktorý  sa  dostane  ďaleko  a dieťa
s nadaním,  ktoré  má  veľa,  veľa  frustrácii  a veľa  tých  negatívnych  vecí,  ktoré ten
intelekt  prináša,  nemôže byť ...nemusí byť schopné vlastne v tej konkurencii obstáť.
A preto  vlastne  je  strašne  dôležité  to  špecializované  školstvo,  aby  týmto  deťom
umožnilo  sa popasovať s tými...  negatívnymi  stránkami  toho nadania,  aby dokázali

26



vlastne fungovať normálne aj v bežnej spoločnosti. A 2. dieťa máme ... dieťa, ktoré má
Aspergerov syndróm. Neviem,  či ste už počuli takéto... takýto pojem.  To je  vlastne
teraz už zaraďované ku autizmu, k poruche autistického spektra. To sú deti, ktoré sú
sociálne  veľmi nezrelé,  a sú veľmi zraniteľné a na bežných školách často... často sú
obeťami šikany. Učitelia nevedia ako s nimi pracovať. A my máme obrovské šťastie,
že  vlastne  náš  synček,  tak isto  dostal  tú  možnosť,  už  od predškolskej  dochádzky
v CENADe, a vlastne napriek tomu, že oni nie  sú špecializované zariadenie pre deti
s autistickým spektrom, tak vlastne oni ho prijali a ďalej ho teda ... ďalej mu pomáhajú
a aj ďalej bude pokračovať na tejto škole,  pokiaľ tá škola bude pokračovať tak, ako
funguje. A vlastne my s nádejou, aby sme, zrušili vlastne to cestovanie, aby sme mali
ľahšie aj to, že oni majú redukciu školskej dochádzky, si predstavíte, že pre nich je to
v tom kolektíve veľmi náročné, pre tých aspergerov, a preto často potrebujú napríklad
odísť skôr zo školy a mať povedzme len do 11, do 12 vyučovanie. Pre mňa, ako pre
matku je nerealizovateľné aby som vyzdvihla jedno dieťa o 12 a druhé o štvrtej. Hej?
To ... je ... proste...   strašné..... My sme v podstate vyriešili  tú situáciu,  tak že sme
predali náš byt, kúpili sme si byt tu, v tejto mestskej časti, s nádejou, že... že vyriešime
tú situáciu.  A teraz, keď sme sa dozvedeli...  Preto som aj tu, hej,  lebo  keď sme sa
dozvedeli,  že vlastne hrozí to, že ten prenájom môže skončiť a že nevieme, čo bude
ďalej, tak pre nás, ja viem, že . . tie... deti ... sa ... nemajú ... strachovať ... . ale tie deti
sú veľmi vnímavé a vedia, že rodičia majú starosti.  Hej? A vedia aj to, že prečo sme
sa sťahovali atď. A tak isto ten jeden školský rok, to je strašne krátka doba. To treba
v podstate riešiť teraz, pretože v podstate, aby sa mohla presťahovať škola, to nie je
otázka prenesenia tabule a školských stolov. To je proste vec, ktorá je veľmi dôležitá
a treba to dopredu naplánovať. A druhá vec je tá, že ja si myslím, ako , tak sedliacky
keď sa na to pozerám, keď sa raz školskému zariadeniu dajú nejaké priestory, ktoré sú
určené na školské zariadenie, do prenájmu, tak musí byť jasné, že tá škola bude rásť.
Alebo, hoc má len jednu triedu, tak po 8 rokoch bude mať 8 tried. Hej? To je logické.
Jednak aj ten záujem sa môže zvyšovať a tak isto tá škola musí ďalej, proste existovať.
Nemôže v jednej chvíli sa povedať - vy máte prenájom len do roku 2017 a  - teraz už
si robte čo chcete, kde chcete. Lebo vlastne,  predsa,  s tým sa musí  počítať,  že ona
niekde musí vlastne existovať. A že nie je také jednoduché ju zobrať a premiestniť. Aj
pre tých ľudí,  ktorí vlastne tam chodia do tej školy,  ale  tak isto  aj pre tú, aj preto
....pardon. Tak asi som skončila.  Ďakujem veľmi pekne.    

p.  Čahojová, starostka MČ:  Pani  Ižová,  veľmi  pekne ďakujeme,  to  je  jeden z aspektov,
ktoré musia samozrejme poslanci brať do úvahy, keď budú zvažovať. Ale aj vy musíte
brať do úvahy, že škola nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti A že bola
uzavretá  zmluva  na  dobu  určitú.  Čiže  to  sú  všetko...  je  množstvo  faktorov,  ktoré
poslanci naozaj zodpovedne musia posúdiť. Ale myslím si, že váš pohľad bol pre nich
zaujímavý,  určite  ...  určite  dôležitý.  Veľmi  pekne  ďakujeme  za  vaše  vystúpenie,
dovidenia. Nasleduje pán poslanec Rosina. Nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád, reagoval na predrečníčku a predrečníka.
Ako, keď počúvam ich slová, tak mi akože ... srdce mi puká. Ale takéto pukanie srdca,
pociťujem každú chvíľu v tejto mestskej časti. Všade kam ... kam pozriem, vidím, že
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je vysoký vnútorný dlh. Na cestách, chodníkoch, majetku mestskej časti. Pretože táto
mestská časť sa dlhé roky nespravovala, ale sa drancovala. Žiaľbohu je to tak. A preto
chcem poprosiť aj tých, ktorí nám adresovali tieto slová, že - pochopte aj nás. Nie sme
... nie sme ako si macochy, ktoré sa nestarajú o vašu školu, alebo niečo, ale toho čo
máme  na  starosti  je  veľmi  veľa,  a  snažíme  sa,  čo  efektívnejšie  tento  majetok
spravovať. Preto sme nedávno rozhodli aj o vyradení jednej základnej školy, ktorá je v
našej pôsobnosti zo siete škôl, pretože jej prevádzka je neefektívna a  pretože chceme
tieto  prostriedky  efektívne  využívať.  Žiaľ  teda,  veľmi,  veľmi  veľa  energie  a času
musíme vyplytvať na ... práve na riešenie tejto školy. Ďakujem pekne.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Bez odvahy tvrdiť,  či mám,  alebo  nemám talent,  by som si
dovolil pripomenúť, že odborníci tvrdia, že talent má každé dieťa. Nie na to isté a nie
rovnako identifikovateľné. Rovnako si dovolím pripomenúť pánovi, čo vystúpil, že sa
mýli,  ak tvrdí,  že kolektív ešte v živote nevytvoril nič zmysluplné.  90 % vedeckých
výsledkov  sú  výsledkami  kolektívnymi.  Nie  individuálnymi.  Podobne  by  sa  dalo
pokračovať ďalej.  K vystúpeniu pani by som povedal len toľko. Áno deti, ktoré majú
nepríjemnú záťaž v podobe rôznych syndrómov autistického spektra, sú na tom veľmi
zle. Aj rodiny, ktoré ich vychovávajú- rovnako. Mám osobnú skúsenosť, pomaly 30
rokov. Niečo by som mohol o tom povyprávať. Napriek tomu svetové poznatky spejú
k tomu a v Európe osobitne, že segregácia do uzavretých kolektívov neprináša toľko
možností,  ako  integrácia.  A teda,  ak  majú  tieto  deti  v  1.  fáze  prirodzene  potrebu
špecializovanej starostlivosti, vo vyššom veku sa aplikuje,  čo najväčšia  integrácia,  aj
keď nie priamo, na ... prvo... prvoplánovo ale minimálne v priamom kontakte s deťmi,
ktoré  sú  takzvane  bez  poruchové.  A  teda  ak  chceme  uvažovať  nad  perspektívou
prevádzky v tej budove, mali  by sme  teda zvážiť,  v rámci toho, že tvoríme nejaký
PHSR, ako to zapadá do toho, čo sme pozbierali nejakú tú analytickú základňu a teraz
budeme  tvoriť  nejakú  návrhovú  časť,  niečo  v podobe  -  ak  tá  škola  má  mať
perspektívu, tak spolu s nejakou inou, najlepšie  v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Ak to je subjekt, bez ohľadu na jeho obchodný názov, je zrejmé, že to robia konkrétni
ľudia. Pravdepodobne by sme vedeli aj my zamestnať takých špeciálnych pedagógov,
ktorí by pomohli.  Ak teda sú tam predovšetkým karloveské deti,  tak to využijeme.
Orientujeme sa na koexistenciu tzv. zdravých a tzv. postihnutých, nech ukážeme, že sa
to dá.  Ak to vieme  robiť v oblasti životného prostredia  a skúšať to, čo neodskúšal
nikto a veriť  že uspejeme,  tak to skúsme aj v oblasti starostlivosti o deti.  Či už ich
nazveme  osobitne  nadané,  alebo  s dvojnásobnou  výnimočnosťou,  ako  čítame
v rôznych správach, ktoré nám chodia. Som za to, hľadať cestu, ako zabezpečiť súžitie
týchto detí. Lebo neskôr budú musieť žiť vedľa seba ako dospelí. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Čiže nikto iný sa nehlási. Diskusiu uzatváram
a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves za a) - berie na vedomie informáciu vo veci ukončenia nájomných zmlúv
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k  31. 7.  2017  v  Základnej  škole  Majerníkova  62,  stavba  na  Majerníkovej  60
v Bratislave. Za b) - žiada starostku mestskej časti rokovať s doterajšími nájomcami o
možnostiach ďalšieho nájmu objektu Majerníkova 60.

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

Hlasovanie: Za 22 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené.

Bod
Vystúpenie verejnosti

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Je  16  hodín  jedna  minúta.  Čas  a  priestor  pre  verejnosť.
Prihlásila  sa  do  diskusie  pani  Matychová.  Nech  sa  páči,  vitajte.  Pani  Matychová
zastupuje tiež Centrum nadania. Odovzdávam slovo, nech sa páči.

p. Matychová, obyvateľka MČ:  Dobrý deň. Ďakujem vám...  ďakujem že ste mi dali túto
príležitosť...

p. Čahojová, starostka MČ: .../ Prosím, kolmo do mikrofónu. Dobre./

p. Matychová, obyvateľka MČ : Ja len naozaj veľmi v krátkosti , aby sme teda zhrnuli aj ten
problém našej školy a to, prečo sme postavení.  Tak vlastne ... naozaj,  tá istota alebo
neistota je teraz u nás na 1. mieste, to čo potrebujeme riešiť, vzhľadom k tomu, že pred
tými deviatimi rokmi sme našli tu zázemie, postupne sme sa v budove, ktorá sa vlastne
uvoľňovala,  mohli  rozšíriť,  zriadili  sme  ...zriadili  sme  aj  gymnázium,  aby  sme
zabezpečili deťom, ktoré v skutočnosti, síce by bolo pekné ich integrovať, ale ono sa
to ľahšie povie, ako... ako sa to realizuje v rámci podmienok slovenského školstva. V
podstate,  ale  nielen  v tých podmienkach  ako sú  stanovené,  ale  aj  vzhľadom k ich
krpačnému ... nerovnomernému vývinu. My sme v krátkych e-mailoch informovali o
našej odbornej práci, o tom, akým spôsobom trebárs sme financovaní, že skutočne nie
sme firma, ktorá by mohla nejakým spôsobom pomôcť vytrhnúť vás, alebo mestskú
časť z nejakých finančných dlhov. Na 2. strane, istá - ako by som to povedala, no ... sú
to deti... sú to deti... deti aj mnohé školy ,ktoré si uznajú, že starostlivosť o nadaných
alebo  nadaných  s aspergerovým  syndrómom,  že  nemajú  na  to  podmienky.  Či  už
materiálové, priestorové, alebo...  alebo ide o problém vzdelanosti pedagógov, alebo
špeciálnych pedagógov. Ďakujem. V súčasnej dobe v podstate máme najvyšší ročník
Sekundu.  Ešte  6  rokov  budú  rásť  po  1.  maturitné  triedy.  Skúsenosti  s nadanými
Slovensko  má  ako  jedna  z  mála  európskych  krajín.  A  vieme,  čo  prináša  taká
socializácia.  Že tie deti veľmi ťažko hľadajú kamarátov v bežnom kolektíve.  Že ich
formy  hry sú diametrálne  odlišné  ako deti bežné.  Často sa  cítia  outsidermi.  To je
problém. V našej škole si deti nachádzajú priateľov, majú pocit, že niekam patria a sú
prijímaní.  To je asi ten základ. Ďalej je - tých 205 detí-  sa o nich stará 40 ľudí. A - v
podstate tie  priestory na tej Majerníkovej,  nám dali  skutočne takéto zázemie,  na 2.
strane potrebujeme riešiť aj stav tejto budovy.  My sme už v roku 2012 predkladali
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návrh, ako by sme mohli aj spolufinancovať z finančných zdrojov, teda rodičov alebo
projektov 2. percent, to je ten náš zdroj financií, aby sme pomohli zastaviť to chátranie
tej budovy.  Teraz sme  skutočne boli  konfrontovaní  so silným  dažďom a priestory,
ktoré boli predtým využívané, ako sklady majú v súčasnej dobe naše psychologičky. A
tieto priestory boli úplne dá sa povedať, vytopené - v štýle,  že... že kartotéky, ktoré
sme  mohli  konečne  tento  rok  kúpiť,  sú  absolútne  zničené.  Tento  problém  sme
predostreli  v  roku 2012.  Predostreli  sme  aj  projekt.  Vo  februári  2016,  som sa  ho
snažila  nejakým spôsobom opäť dať do povedomia, aby trebárs mohol byť urobený
protinávrh, ak nevyhovuje ten návrh v tej podobe, ktorý je, ale aby sa s tou budovou
skutočne začalo niečo diať. Tie priestory sú, tak ako vyzerajú, sú naozaj, nekultúrne.
Je tam obrovská energetická strata na teple, a obrovská strata vôd, pretože tie toalety
stále pretekajú, prípadne tam praskajú armatúry v stenách a kanalizácie sa upchávajú.
Tak bola vytopená aj naša kancelária cez víkend, pravdepodobne. Takže jedna vec je
to, že potrebujeme riešiť to, aby naše deti mali tú istotu a zázemie,  a teda hlavne my
všetci a aby sme vytvorili ten pocit, že skutočne sú to občania. Potrebujú mať istotu vo
svojom meste. A faktom je, že z Karlovej Vsi je časť a mnohí rodičia sú konfrontovaní
s každodenným cestovaním. No a mnohí rodičia sa sťahujú, aby zjednodušili tú svoju
rodinu situáciu,  práve do tejto mestskej časti.  Máme slušných rodičov, máme dobré
deti.  A  myslím,  že  aj  prístup  ktorým ich  vychovávame  je  benefit  pre  budúcnosť.
Všeobecne. Na Slovensku. Takže to je v krátkosti k nám. My sme aj dneska predložili
teda žiadosť o prenájom priestorov a uviedli sme všetky dôvody, prečo je to dobré pre
nás všetkých. A hlavne, prečo je potrebné sa postarať o deti tohto typu. Ďakujem vám
za pozornosť.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  pekne.  Pán  Habšuda  sa  predsa  len  prihlásil.
Odovzdávame mu slovo aj mikrofón.

p.  Habšuda:  Ďakujem  pekne  pani  starostka.  Nie  som zvyknutý  hovoriť  do  mikrofónu,
vyskúšam to. Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, vážené pani poslankyne, vážení
páni poslanci, rád by som sa prihovoril na tému Centra pre nadané deti o ktorom sa tu
hovorilo už. Rád by som sa vám prihovoril nielen ako občan Karlovej Vsi, ale zároveň
rodič žiaka, ktorý navštevuje túto školu už 5 rokov. V zásade náš synček je autista, má
aspergerov syndróm;  pre nás  neexistuje  iná  alternatíva  ako  CENADA.  V zásade...
spoločnosť  ...  spoločnosť  sa  nestará;  ako,  do  tohto možno  nebudem až  tak...,  ale,
v zásade, ako malý vyrastal, tak vyskúšali sme veľa škôlok, veľa alternatív atď. Žiadna
nefungovala. Potom cez istých známych a nejaké osobné aspekty, sme sa dostali práve
k CENADe. A je to pre nás jediná alternatíva. Kvôli tomuto sme sa práve presťahovali
z Ružinova do Karlovej Vsi, aby sme boli blízko tej školy, nakoľko náš malý v zásade,
okrem toho, že chodí do tejto školy,  tak má aj osobnú asistenciu.  Takže ... to ... to
potrebuje.  A keď hovoríme ... ono, to - ten názov tej školy znie veľmi dobre - síce
„škola  pre nadané  deti“,  ale  treba  si  predstaviť,  čo  pod tým nadaním  ...  nejakým
spôsobom, čo to nadanie znamená. Hej? ..Ono je to vždycky dvojsečné... To znamená,
že...Dvojsečné... Každá minca má 2 strany. Na jednej strane sme nadaní na niektoré
veci, hej?, povedzme matematika atď., na druhej strane, niekde inde, nám chýba. Či už
sú to nejaké fyziologické potreby,  spoločenské... spoločenská vystupovanie a proste,
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niekde  ten talent  musí  byť  kompenzovaný.  Ako  sa hovorí,  že  proste  Einstein  bol
génius, ale na 2. strane možno hádzal stoličky po učiteľkách. Hej? Takže, týchto detí
tam  je okolo 30, takže nehovorím iba za nás, s manželkou, ale hovorím vlastne možno
za  týchto  rodičov,  ako  aj  za  iných  rodičov.  Je  to  síce  minorita,  v  tej  škole,
percentuálne, ale tieto detí nemôžu byť... nemôžu byť v zásade integrované tak, že by
bola  majorita,  lebo  toto  výchovno-vzdelávacom procese  by  bolo  ...nezvládnuteľné
učiteľmi.  To znamená, že na jednu triedu môžu byť, z môjho laického pohľadu, 1 až
dvaja.  Aj  to už...  už je  problémové.  A keď majú  byť  integrované  ako  do  nejakej
spoločnosti,  tak  musia  tam byť  s  deťmi,  ktoré  povedzme  tieto...  tieto  problémy
nemajú.  Hej?  Takže  by  som vás  rád  poprosil  možno  o  to,  aby  ste  potom skúsili
zvážiť...  Teraz v  zásade  je  moje  porozumenie  také,  že  sa bude  jednať  o predĺžení
nájomnej  zmluvy  na  existujúce  priestory.  Podľa  informácií,  ktoré  mám,  tak  tieto
priestory nemusia  byť,  alebo  možno...  možno  nie  je  úplne  vôľa  predĺžiť  nájomnú
zmluvu na všetky existujúce priestory, čo by veľmi CENADu ohrozilo, nakoľko ona je
v nejakom rastovom móde.  Hej?  To znamená,  deti  pokračujú  stále  vo   vyšších  a
vyšších  ročníkoch.  A  ...  v  zásade  nové  deti  idú  do  úvodných  ročníkov.  Takže
perspektívne  CENADA  potrebuje  dokonca  viacej  priestorov.  Ďalej,  podľa  mojich
informácií,  boli  snahy  nejakým  spôsobom  získať  alebo  sa  uchádzať  o priestor...
priestory na Veternicovej ulici. To asi nebude možné, vzhľadom na ...na to, že sú tam
aj  iní  záujemcovia,  ktorí možno  nejak  boli  rýchlejší,  alebo  možno  ...  možno  sa to
podarí – ako- iným záujemcom. Hej? Čiže v zásade moju prosbou je zamyslieť sa nad
tým... zamyslieť sa nad nejakým významom tejto školy, ktorá podľa nás je jedinečná,
nenahraditeľná  pre spoločnosť  a komunitu.  A potom,  v zásade je  tam aj veľa  detí,
ktoré sú tam z Karlovej Vsi atď., ale... nie sme sami, ktorí sa z Ružinova presťahovali
práve sem, na Majerníkovu 1B. A to je aj kvôli tomu, že proste malý,  keď nejak to
v škole už nezvláda sociálne, atď., tak s asistentkou môže pohodlne ísť domov pešo.
Hej? Takže... v zásade ešte... ešte ak môžem – viem,  že váš čas je  drahocenný,  ale
niektoré veci by som pripomenul. Možno si budete pamätať prípad, kedy ... my máme
psíka,  ktorý  malému  veľmi  pomáha.  A vy,  pani  poslankyne,  páni  poslanci  ste
odhlasovali minulý rok výnimku.  Minulý rok výnimku  toho, že nemusíme  platiť  za
tohto psíka dane, nakoľko máme syna ZŤP. Toto nebolo v zákone, ale boli ste schopní
to urobiť. Tento rok tomu rozumiem tak, že pán poslanec za SAS to navrhol, alebo...
niekto z vás to navrhol, že to bude vlastne pre všetkých, že za psíkov, kde... Nie? ..,
mýlim  sa?  –áno,  áno  ...   navrhol  ,  schválil  -  ale  v zásade v zásade  to podľa mňa
pomáha, hej,  Lebo proste, my máme jediného syna, atď., takže to máme. Ďalej vám
chcem ukázať ... nech sa páči, ako - aj takéto deti tam chodia. To neznamená, že sú iba
nadané... nadané. Hej,  čiže máme preukaz ZŤP atď. Takže už veľa pre nás Karlova
Ves urobila.  Máme zadarmo parkovacie  státie,  za psíka nemusíme  platiť  daň, ktorý
nám pomáha, takže... v zásade takto som sa vám chcem prihovoriť.  Ďakujem veľmi
pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Každá  pozitívna  spätná  väzba
samozrejme  poteší.  Ďakujeme  veľmi  pekne  za  vaše  vystúpenie,  ale  musím  uviezť
niektoré veci uviesť na pravú mieru. Ak dovolíte, aj takto verejne. Rozlišujeme 2 veci:
formu  a obsah.  Forma,  to  je  tá  naša  budova,  to  je  ten náš  majetok,  ktorý -  sami
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hovoríte, že je v zlom stave. To je vážne vec, to sú vážne investície. 2. vec je obsah.
My nemôžeme ani uprednostňovať ani hodnotiť momentálne teraz prácu jednotlivých
nájomcov. Nikoho nechceme zvýhodniť, nikoho nechceme zatratiť. Tobôž nie vopred.
To, čo ste spomínali o Základnej škole Veternicovej, že bol niekto rýchlejší, tak to asi
nemáte úplne celkom presné informácie.  Lebo sme si želali,  aby - cez zimu to bolo,
aby vaša škola alebo Centrum nadania... Centrum CENADA, aby získala priestory na
Veternicovej,  žiaľ  táto  možnosť  nebola  využitá.  Lebo  sme  tam mali  voľné  triedy.
Takže... to nebudeme teraz vstupovať do tejto polemiky. ... Je tu pani Jurkovičová? Je
tu  pani  Jurkovičová.  Dobre.  Takže,  táto  možnosť  tu  bola  -  a  -  už  nie  je.  Takže
uvidíme.  Poslanci  dostali  prvotnú  informáciu,  ktorú  bolo  potrebné  poskytnúť.
A budem -  ja  som to  dostala  za  úlohu  -  rokovať  s  jednotlivými  nájomcami.  Či
usporiadame okrúhly stôl, alebo sa budeme stretávať s jednotlivým nájomcami, všetko
je vec... uvidíme v priebehu najbližších týždňov. Hej? Určite v septembri sa to dostane
na  stôl poslaneckých  komisií.  ...  To sme  správne  pochopili.  Pani  Matychová  chce
reagovať.

p.  Matychová,  obyvateľka  MČ:  Prepáčte,  len  sa  potrebujem  sa  vyjadriť  k  tomu,  že  v
podstate  pred  dvoma  rokmi,  keď  sa  riešila  materská  škola,  sme  boli  aj  pozrieť
Veternicovú. My sme aj vyjadrili teda potrebu, že nemôžeme presťahovať iba 2 triedy,
alebo 3 triedy. My musíme  brať komplex - celé gymnázium.  Hej? Vtedy... vtedy to
robili 3 triedy plus nejakej deliace triedy atď. s istotou, že o rok sa nebudeme musieť
sťahovať. V decembri,  ani v tomto čase nebola žiadna... my sme aj čakali na to, lebo
vieme, že materská škola sa má rozrastať, v priestoroch, ktoré teraz máme prenajaté.
Vo februári som vyvolala  stretnutie,  ktoré vlastne bolo  potom delegované.  Mám e-
mailovú komunikáciu, kde sa jasne hovorilo o prenájme a priestoroch na Veternicovej.
A vlastne ešte som upozornila na to, že do marca je potrebné, aby sme dali žiadosť, čo
sa týka zriaďovania elokovaného pracoviska, že to musíme stihnúť. Vtedy – vlastne,
ešte som nútila, elektronicky, ja tú elektronickú komunikáciu mám, aby sa tieto veci,
čo sa týka Veternicovej pohli. Ale oni zostali stáť. My sme to do marca reálne nestihli.
Takže bola potom dohoda, že... že v podstate sa vypracuje  celý projekt, uzavrie  sa
Veternicová zo všetkými svojimi  problémami,  ktoré má.  A stále  sme  boli  otvorení.
Nikdy sme sa nevyjadrili, že by sme nemali záujem o Veternicovú. Práve naopak.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani riaditeľka,  tu vám musím trochu oponovať. Mne ste sa
vyjadrili, že Veternicová je pre vás malá. ... No, určite sa k tomuto vrátime. Budeme sa
o tom rozprávať. Ja teraz som povinná dať slovo poslancom. Ďakujeme veľmi pekne.
Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

p.  Martnický: Ďakujem za  slovo.  Ja  len  jednu  doplňujúcu  informáciu  by  som poprosil.
Hovorilo sa tu o stavebných poruchách - ja to tak zjednodušenie nazvem - na tej škole,
ktoré je  treba proste riešiť.  Pokiaľ sa o tom ešte bude hovoriť, tak by som poprosil,
pripraviť tú informáciu, alebo, ak sa to dá stručne – ako- teraz, či sa v dohľadnej dobe
plánujú takéto opravy a či sú na to vyčlenené prostriedky? A prípadne, pokiaľ sú to
také... takéto rekonštrukčné práce,  či ide o práce,  ktoré je,  ktoré je  možné riešiť za
prevádzky budovy alebo nie? Ďakujem.
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p.  Čahojová, starostka MČ:  Na tie  ...  Zatekanie  sa objavilo  v tomto roku, podľa našich
informácií,  ktoré my máme, prvý raz. Okná sa vymieňali najskôr na budove Základná
škola  Alexandra  Dubčeka,  potom  na  jedálni,  teraz  na  materskej  škole.  Už  sa
realizovalo, pani Jurkovičová? ... Bude sa teraz realizovať. Čiže, najprv robíme to ...
riešime to, kde máme vlastné deti. Kde sme my zriaďovatelia ... čo nemáme doriešenú.
Ale zatekanie,  pokiaľ my vieme, prvýkrát sa objavilo  v tejto budove. Pán poslanec,
pán vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, pôvodne som
nechcel do tejto diskusie vstupovať,  lebo materiál,  ktorý sme prerokovávali,  bol len
základná  informácia  o tom,  že  v objekte  na  Majerníkovej  60,  ako  sú  usporiadané
nájomné vzťahy.  Informácia  pre zastupiteľstvo a následne poverenie  pani starostky,
aby začala viesť rokovania s dostatočným predstihom - jedného roka, aby prišiel návrh
do  zastupiteľstva.  Odpustite,  ale  niektoré  tieto  vystúpeniami  mi  pripadali  silne
predčasné. Lebo sa tu - ako keby - navodzujeme dojem,  že CENADa je  v nejakom
ohrození.  Rodičia  hovoria  o pocitoch  detí...  Mne  sa  trochu  vrátila  atmosféra  ...
o diskusie...  ktorá tu... ktorú nám tu pred časom komunikovali rodiča z Veternicovej.
A ...to je úplne iný prípad. Preto si myslím, že – iste, sú dobré informácie, čo nám pani
Matychová, ako poslancom ,v sérii mailov odoslala. Je dobré, že sme si asi vypočuli
tieto informácie, ale naozaj, podľa mňa je to predčasné. Nie je dôvod na, možno, ešte
takéto verbalizovanie, že škola je v ohrození, a čo sa bude diať. Fakt je ten, ktorý ste
povedali a - že ak ste v rastovom móde, tak rovnako sú v rastovom móde aj ostatní
nájomcovia v tom objekte. V 1. rade je v rastovom móde naša materská škôlka, ktorú
tam máme, kde potrebujeme rozšíriť priestor. Ale budova nie je v rastovom móde. To
znamená,  tá  sa  nenafúkne.  To  znamená,  že  naozaj  bude  musieť  nastať  diskusia  o
budúcom usporiadaní priestorov. Keďže všetci sú v rastovom móde a všetci nejakým
spôsobom signalizujú, že by možno aj mali záujem o viac priestorov. Niektorí možno
o zachovanie  toho rozsahu, ktorý majú.  Ale  my  im  budovu nevieme  nafúknuť.  To
znamená,  že ... porozumel som tomu mandátu,  ktorý dostala  pani starostka,  aby sa
viedla diskusia o využití tohto priestoru. Samozrejme,  myslím  si,  že je  jasné z toho
uznesenia, že teda s nájomcami, existujúcimi,  sa má prioritne rokovať. To si myslím,
že je veľmi dôležité, ako istý stupeň istoty pre vás. A som presvedčený, že sa nájde
schodné  riešenie.  Tak  isto  je  otázka  Veternicovej,  dnes,  stále  otvorená.  Lebo  my
nemáme oficiálne rozhodnutie Ministerstva školstva o vyradení tejto školy zo siete. To
znamená,  že my ešte nemôžeme hovoriť o ďalších priestoroch existujúce základnej
školy. To rozhodnutie, ktoré sme urobili na predchádzajúcom zastupiteľstve sa týkalo
nevyužívaných priestorov Veternicovej,  štyroch tried konkrétne. To znamená, že my
naozaj potrebujeme teraz mať definitívu, čo sa udeje s Veternicovou. Následne sa nám
situácia  nejakým spôsobom vyjasní.  Lebo  iste  bude ...inak  budeme môcť reagovať
v prípade, až bude Veternicová v tej jednej časti uvoľnená a inak, keď by uvoľnená
nebola, a podobne. To znamená, trošku sa mi zdali tie vaše vystúpenia ako predčasne a
pevne verím, že teda nebudú poslancami vnímané ako kontraproduktívne, vzhľadom
na  to,  že  tá  diskusia  by  mala  začať  na  základe  toho  rozhodnutia,  ktoré  poslanci
schválili,  čím poverili pani starostku. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, keďže z verejnosti sa už nikto nehlási,
tak bod Verejnosť končíme a môžeme sa venovať nášmu ďalšiemu programu. 

Bod 13
Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Môžeme sa venovať nášmu ďalšiemu programu. A a tým je
Informácia  o  stave  obsadenosti  priestorov,  nebytových,  na  Matejkovej  ulici  č.  20.
Vážení kolegovia,  asi poznáte objekt  na Matejkovej,  ktorý máme.  Prešlo  to už cez
niektorej  komisie.  Je  to  náš  majetok.  Tiež  sa  musíme  rozhodnúť  ako s  ním  ďalej
budeme  nakladať.  V  dôvodovej  správe  ste  sa  dočítali  niektoré  skutočnosti.
Predkladateľom materiálu je pán prednosta. Ak chce  niečo dodať, nech sa páči.

 p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Čiže v tomto materiáli tak isto máte zoznam nájomcov.
Tento  priestor  v  minulosti  využíval,  alebo   väčšinu  týchto  priestorov  využívala
Karloveská  realizačná  spoločnosť.  A  vzhľadom  aj  vlastne  k  tomu,  že  využívali
najväčšie  množstvo  ...  alebo  také  množstvo  priestorov,   ktoré využívali,  tak malo
zmysel tu budovu prevádzkovať, lebo okrem pokrytia nákladov, tvorila aj ... jemne ...
jemne nad náklady. Lebo neboli tam prenajaté  všetky priestory; bola tam prenajatá  ...
bolo  tam prenajatých  -  odhadom -   tak nejakých   75 %.  A   tam je,  samozrejme,
problém tejto budovy je,  že zateká strecha. A tá streche je spoločná. Je to vlastne tá
nadstavba ... nad garážami. Máte tu informáciu teda, že...do kedy končia doby nájmu
pre jednotlivé ... pre jednotlivých nájomcov. To, čo je, je - že akonáhle vlastne teraz
odišiel , alebo odchádza vlastne  z tých priestorov KRS , tak rentabilita prevádzky sa
rapídne znižuje. Lebo vlastne len prevádzkové náklady tej budovy sú vyššie, ako... ako
akýkoľvek  potenciálny  príjem  z  ...  z  jednej  dvoch-  troch kancelári,  ktoré sú  tam
prenajaté.  Ohľadom toho    sa  preto  začali  riešiť  nejaké...  nejaké  ďalšie  možnosti
využitia.  Či  už to ,  čo je  ... z hľadiska toho, akým... ako sa využívajú  kancelárske
priestory a hlavne aj dobre vybavené kancelárske priestory, kde je momentálne vcelku
problém prenajať.   Tento objekt  nie  je  zrovna v najlukratívnejšie  oblasti,  že by bol
dobre dostupný, že by tam ...proste ... boli iné veci vyriešené ... Nehovoriac o tom, že
vzhľadom k tomu, že tam je problém so strechou, neni to  ... nie sú to klimatizované
priestory a pod.  Tak nie sú zrovna - na kancelárske potreby, není to nejaké lukratívne
miesto. Začali sa riešiť teda nejaké alternatívy... Len pre informáciu, aj pri tom, jak sa
rieši  teda ten ... nejaká alternatíva s využitím statickej dopravy. My sme ten objekt sa
snažili  ponúknuť  napr.  mestskej  polícii,  ktorá podľa informácii  pre Bratislavu  IV.,
priestory ktoré má v Dúbravke, má v havarijnom stave a musia v novembri tohto roka
tie priestory opustiť. Toto bola jedno z alternatív.  Mestská polícia,  napriek tomu, že
sme im teda tie priestory tam ponúkali,  podľa nás za veľmi výhodných podmienok,
lebo sme proste - naozaj-  by bolo pre mestskú časť zaujímavé,  aby...   aby mestská
polícia  sa presťahovala  do tejto mestskej časti,  tak neprejavili  záujem,  vzhľadom k
vysokým energetickým nákladom.  V tej Dúbravke napr.  využívajú  kúrenie plynom,
ktoré je podstatne lacnejšie ako ... ako vykurovanie priestorov, ktoré tam je. Hovorím,

34



riešime... riešia  sa teda alternatívy.  Jedna z tých alternatív je  zriadenie... alebo teda,
priestory pre  nové  ....  pre  novú  ...  pre  statickú  dopravu,  zabezpečiť.  Čiže  vlastne
rozšíriť to tam ako ... okrem tých štyroch poschodí , aby aj  5. respektíve alternatívne
6. poschodie slúžilo na parkovanie. Hovorím, občas sa objaví nejaký subjekt, ktorý sa
ešte  spýta,  či nie  sú nejaké voľné priestory.  My im to preventívne  ukazujeme,  ale
zatiaľ  žiadny  z  tých  subjektov,  ktorý  si  bol  tie  priestory  pozrieť  alebo  nejakým
spôsobom sa zaujímal  o priestory v rámci  Karlovej Vsi,  po pozretí tých priestorov
nejak neprejavil väčší záujem o ...o tieto priestory. Či už na nejakú prevádzku, alebo
na nejaké ďalšie  kancelárske priestory.  Takže, snažíme  sa.  Verejná obchodná súťaž
bola tam 2× a ...  ako... nie  je  to také jednoduché ...  čiže  hovorím,  ...  ako riešime
alternatívu, keby sa náhodou vyskytol nejaký záujemca na dlhodobejší nájom, ktorý
by bol ochotný do toho investovať,  alebo teda že by sme mali nejakú inú alternatívu,
tak  vám  samozrejme  sem  prinesieme.  Lebo  rozhodnúť  o  tom  môžete  vy,   ale
vzhľadom k tomu,  že  sa to  dlhodobejšie  nedarí,  a  hovorím KRS už  na...  koncom
minulého,  začiatkom tohto  roku  avizoval,  že...  že  po  30.6.  kedy  mu  tam končia
nájomné zmluvy nebude ďalej v týchto priestoroch fungovať, tak sa snažíme zháňať,
aby... teda tie priestory nejakým spôsobom mali ďalšie  využitie.  Tak z tohto dôvodu
máte  mať  informáciu  o  obsadenosti.  A  ...  je  tam vlastne  nejaký  návrh  ohľadom
riešenia,  teda  možností,  prerobenia  tých  priestorov na  zlepšenie  statickej  dopravy.
Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte neviem, či pán prednosta povedal,
asi som nedávala dobrý pozor, že sme uvažovali že urobiť ten jeden veľký priestor,
ktorý by možno slúžil na nejaké tanečné, alebo na nejaké ... krúžkovú činnosť , ale
statický posudok vylúčil takéto riešenie. Takže to, čo máte v materiáli, je to, čo si nám
povedal.  Lebo cítime,  že tá ... naozaj,  parkovanie je  naša najväčšia  bolesť,  tak sme
vám predložili  aj takýto návrh riešenia.  Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Keďže sa
nikto  do  diskusie  nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu  o
prednesenie uznesenie.... návrhu.

Návrhová komisia: Dobre. Takže, návrh uznesenia je predložené materiáli. Nikto nepredložil
žiaden doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenie
tak, ako bol predložený materiáli.

p. Čahojová,  starostka MČ:   Ja vám ešte  musím pred hlasovaním povedať,  že nie  sme
jediní vlastníci toho objektu. Sme spoluvlastníci. Tzn. že, ak nás poverujete, aby sme
využili predmetné priestory pre zriadenie statickej dopravy, nejakej formy, tak budú s
tým musieť súhlasiť ostatní majitelia.  Hej? Aby ste vedeli o tejto prekážke. Ďakujem
pekne návrhovej komisii a dávam hlasovať o tomto návrhu. 

Hlasovanie: Za 20 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Čiže uznesenie bolo schválené.
Ďakujem veľmi pekne.

 p. Čahojová,  starostka MČ: A môžeme pristúpiť... aha ...  Pán poslanec ... pán predseda
Pravicového poslaneckého klubu ma požiadal o vyhlásenie prestávky. Takže pýtam sa
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Marcel teba, či súhlasíš?  Takže teraz je 16.29  Do  17.-tej hodiny máme prestávku.
Vážení kolegovia, v zasadačke miestnej rady  máte pripravené občerstvenie,  ktoré je
určené aj pre prítomných zástupcov novinárov a pracovníkov miestneho úradu. Nech
sa páči. 

Bod 14
Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava - Karlova Ves.

 p. Čahojová,  starostka MČ:  Máme  bod číslo 14 - Návrh Dodatku číslo 2 k Rokovacieho
poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves.
Predkladateľom je  pán vicestarosta a ja mu odovzdávam slovo. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne, vážené dámy  a páni, predkladáme
vám Dodatok  číslo  2  k  Rokovaciemu  poriadku  miestneho  zastupiteľstva,  ktorého
účelom je  najmä  teda posilnenie  transparentnosti,  resp.  rozšírenie  otvorenosti našej
miestnej samosprávy vo vzťahu  k občanom.  To je   základné ... základné posolstvo
tejto  zmeny.  Ide o  to, aby mal  právo sa občan zúčastňovať nielen  na zasadnutiach
miestneho zastupiteľstva, ale aby mohol aktívne vyjadrovať na to svoj názor, ak  o to
písomne požiada. A aby nebolo v zásade nutné vždy to každé individuálne hlasovanie,
ako sme to vždy realizovali.  Slúži ku cti, myslím,  tohto Karloveského poslaneckého
zboru,   že  doteraz,  naozaj,  vo  väčšine,  drvivej  väčšine  prípadov,  vždy  odsúhlasil
vystúpenia občana, verejnosti.  Ale domnievame sa, že bez ohľadu na to, aké je dnes
zloženie,  aj do budúcna je  dobré, aby občania  mali  právo, ak prídu a  budú chcieť
povedať   svoj  názor,  aby  mali  možnosť  vystúpiť,  bez  ohľadu  na  to,  aká  to  bude
aktuálne väčšina,  alebo akým spôsobom sa bude... sa bude pozerať na to vystúpenie
ktoré ... ktoré bude. Vzhľadom na priebeh pripomienkovacieho konania v komisiách,
by som si dovolil v autoremedúre vypustiť z návrhu všeobecne záväzného nariadenia
jednu vetu, a tou je veta, ktorá sa... /prosím?... / ... pardon ... v dodatku rokovacieho
poriadku a to je  veta: "Predsedajúci má právo neudeliť  slovo občanovi,  pokiaľ sa z
rozpravy ...  atď." Vydiskutovali sme si, že tu by naozaj bol asi predsedajúci  v trochu
zložitej situácii , lebo veľmi subjektívne formulácia o tom, že - ak sa od občana nedá
očakávať  ďalšie  konštruktívna  diskusia.  Rozumieme  si,  že  ak  chceme  otvoriť  tú
možnosť, tak tá možnosť musí byť bez ohľadu na to, čo si aktuálne myslíme, či je to
konštruktívne,  alebo nie,lebo to je vždy, svojim spôsobom subjektívny názor. Takže
predkladáme  vám tento dodatok rokovacieho  poriadku miestneho  zastupiteľstva na
prerokovania a prípadne schválenie. Ďakujem. 

 p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu.
Pán poslanec Martinický s faktickou poznámkou.  

p.  Martinický:  Ďakujem za  slovo.   Myslím  ale,  že  vzhľadom na  niektoré skúsenosti,  že
predsa treba tú možnosť občanov, by som skôr povedal,  istým spôsobom regulovať;
prinajmenšom v tom, že pokiaľ pre nás platí rokovací  poriadok, že aj ...  že  ...aj ..
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oné ... pre nich platí -  povedzme - to obmedzenie,  časové. A 2. vec - možno napr. v
tom,  že viac  krát  sa  vyjadriť  k tomu  istému.  Lebo  už sme  tu zažili  také ...oné ...
diskusie, že aj občan proste rozprával 3× proste to isté ... a niekedy...  úplne  od veci,
atď.  Však ... nemusím to rozvádzať. Zažili sme to. Ďakujem.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Reaguje pán vicestarosta. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Pán kolega, v zásade súhlasím s
tým obsahom vášho vystúpenia, ale je to aj súčasťou návrhu. Tzn. to právo vystúpiť je
prvýkrát, v rozsahu najviac 5 minút. A ak by občan, chcel vystupovať k tomu istému
bodu - povedzme - 2 x,  tak o druhé vystúpenie,  trojminútové, ak sa na tom uznesie
nadpolovičná  väčšina  prítomných.  Čo je  ... v podstate, ako... spôsobom analogicky,
ako máme ...  upravené  aj  v  rokovacom poriadku zastupiteľstva.  Lebo aj my,  ako
poslanci,  sme nejakým spôsobom regulovaní  z hľadiska procedúry, diskusie. Myslím
si, že toto je korektná formulácia a plní ten účel, ktorý máme. Ďakujem.

  p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. S pripomienkou ešte pán poslanec Zajac.  Prosím
mikrofón.

p. Zajac:  Ja som sa už k tomu moc nechcel  vyjadrovať,  ale chcem len pripomenúť to, že
sme v trochu inom postavení ako je  ten občan. Od nás,  keďže sme kandidovali...  a
teda, dali sme sa na to, tak sa predpokladá, že sa vieme..., máme informácie, - mali by
sme  mať  informácie  -  pomerne  hodnoverné,  mali  by sme  sa  vedieť  aj  fundovane
vyjadriť a aj teda by sme mali mať nejakú kultúru toho vystupovania. Ten občan môže
mať  trému,  ten občan nemusí  byť  rétor,  ten občan  nemusí  byť  štylista,  ten občan
nemusí mať relevantné informácie.  Čiže mne  sa všetko toto obmedzovanie  javí  ako
taká trošku ... netrpezlivosť ... a nie úplne spravodlivé voči tomu občanovi.   Ja mám
problém s tým, že my vždycky občana potrebujeme, keď ide k volebným urnám a je
nám jedno, aký je.  Či je  exaktný,   krátky, prvý ,  druhý,  štvrtý,  ale  keď ich  máme
počúvať,  tak  ich  chceme  nejako  obmedzovať.  Čiže...  ja  aj  s  týmto...  s  touto
formuláciou jak je ... rozumiem tomu, že je platná; ešte raz opakuje, že aj tak ju moc
nedodržiavame a mám tú vieru, že aj naďalej to budeme. Keď tu niekto proste chce
niečo  povedať,  môže  byť  preňho  akýkoľvek  časový  limit  a  akýkoľvek  počet  tých
vystúpení limitovaný, nevyzerá to dobre, keď sme my tí , ktorí ich nejakým spôsobom
takéto prejavy ... Voči nám by sme mali byť prísnejšej,  voči občanom by som ja bol
benevolentnejší.  Ako ... voči obyvateľom...

p. Čahojová,  starostka MČ: Som rada, že sa zhodujeme v tom, že sme benevolentní. Lebo
naozaj, či sa týkalo minulého zastupiteľstva, alebo ktoréhokoľvek, tak neprerušujeme
to slovo. A zasa, to pípnutie  , je  určité upozornenie aj pre toho občana.  Napokon,
každý vieme, že ... tá ...sebakontrola je  ťažká.  A ... je to také taktné, myslím si.  Pán
poslanec Zajac ešte sa prihlásil. 

p. Zajac: Je to úplne v poriadku. Tak, ako to u nás prebieha, je to úplne, úplne v poriadku. A
nemyslím si ... Naozaj si myslím, že  to je veľmi pozitívne.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.  Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš:  Ja som chcel pôvodne - ďakujem za slovo-  sa riadne prihlásiť, aby som nereagoval
faktickou na faktickú, ale už ... už to naskočilo  a nedá sa mi to ... sa mi to zmeniť. Ja
som iba chcel podporiť kolegu Martinického, že tento systém funguje a platí, pokiaľ
nie  je  niekto  zlomyseľný  a  nechce  ho  zneužiť  ...  a  obštrukciou  zablokovať
zastupiteľstvo. Náznaky toho sme v minulosti tu už mali. A ja by som bol rád, aby sme
mali aj my nejaký nástroj proti zlomyseľnému správaniu.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ja si myslím,  že máme nástroj -  návrh na ukončenie diskusie.
Pán poslanec Buzáš. 

p. Buzáš:  Už som sa nehlásil ...som chcel zrušiť  ... tú svoju...

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Zajac.... pán poslanec Martinický.    Tak - pán
poslanec Zajac. / ...nejako skáčeš../

p. Zajac:  ... / Ja  ...diskutujem. Áno./   Len chcem povedať, že my , samozrejme, máme oveľa
viacej možností jak tí občania.  Preto, lebo keď odtiaľto odíde nadpolovičná väčšina
vedľa, tak tu už ... tak  ...jako... môže byť prerušené to naše zastupiteľstvo. Ako, my
tých ... práve to je na tom to zábavné, že my tých možností, tej obštrukcie ...  A práve
to ja vysoko hodnotím, že sme to doteraz nikdy, hoci sme tu mali búrlivé ... A raz sme
mali  také,  inokedy sme  mali  také.  A mali  sme...   Ja  som rád, že sme  to vždycky,
vždycky  vydržali.  A  že  naozaj,  to  pípnutie  je   super  vec,  lebo,  áno,  to  je
autocenzúra ....je výborná. A kto nemá,  ... aj tak ho ... aj tak ho nič nepresvedčí.  Ja si
myslím, že tak ako to je, je to výborné a ja by som ďalej neišiel. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem za slovo.  Nebudem dlho, len nechcel som reagovať poznámkou na
poznámku. V tom, čo povedal kolega Zajac, na 99 percent  s ním s tým súhlasím a to,
čo som ja hovoril pred ním, to nebolo proti tomu, čo hovorí hovoril kolega Zajac, ale v
tom zmysle, ako povedal kolega Buzáš. Proste naozaj, to šlo o niekoľko výnimočných
prípadov, ktoré sme tu zažili,  keď niekto úplne  nekonštruktívne  sa len ... len chcel
niekoho, proste, pourážať,  rozvášniť atď. To sú zriedkavé prípady; vôbec to nebolo
myslené,  že  by  sa  mali,  proste,  regulovať  alebo  nejako  špeciálne  obmedzovať
poslancov v diskusii. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla : Ďakujem za slovo.  K tomu, čo je navrhnuté si treba uvedomiť praktickú stránku.
Ak prvé vystúpenie  je automatické, teda nárokovateľné bez obmedzenia, tak stačí 15 -
20 ľudí, ktorí sa zakaždým prihlásia na 1. vystúpenie k väčšine z bodov programu. A
vieme, ako budeme pokračovať. Ďakujem.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Pán prednosta požiadal slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ja si myslím, tak jak povedal Marcel Zajac, že tam existuje
riešenie. Keď naozaj by sa stala hypotetická situácia, že  ... prerušenie diskusie... alebo
teda, ukončenie diskusie,  takže vlastne všetky diskusné príspevky musia dobehnúť -
tak existuje faktickou poznámkou možnosť prerušenia daného bodu a prestúpenia do
iného  bodu.  Čiže  proste...  dá  sa   prerušiť  ...  ktorýkoľvek  bod  sa  dá  kedykoľvek
prerušiť,; prorokujú sa ďalšie  body  a v tom bode -  sa dá vrátiť  v bode Rôzne.  Je
to  ...  vždy to  bolo  možné,  na  všetkých  zastupiteľstvách,  na  ktorých  som sa  kedy
zúčastnil,  dalo  sa  vo  faktickej  poznámke  dať  návrh  ...  procedurálneho  návrhu
prerušenia daného bodu a prestúpenia do druhého bodu. Tým  pádom všetci, ktorí sú v
danom bode  prihlásení,   automaticky  im  to  platí  v  tom bode,  ktorý je  prerušený.
Ďakujem. 

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

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo, ešte raz. Ako ...neočakával som takúto diskusiu,  ale...
keď  sa  už  rozbehla.   ...   poviem  svoj  názor.  Obyčajne  ...  alebo,   myslím  si,  že
zastupiteľstvo  by malo  riešiť  skutočné problémy.  Také,  ktoré prinesie  život.   Táto
zmena  VZN-ka  nevznikla  zo  skutočnej  potreby,  ale  z  potreby  vyhovieť  akýmsi
kritériám organizácií,  aby  sme  mali  lepšie  body,  alebo   ...  jasnejšou  farbičkou  sa
vyfarbovala  ...  políčko  Karlova  Ves,  s  čím  ja  osobne  nesúhlasím.   Čo  sa  týka
participácie  občanov a vychádzaní  v ústrety občanom,  mali  by sme  to niekde inde
napĺňať,  ako na tom ... či sa  tu bavíme...  či vystúpi,  alebo nevystúpi.  Ak poslanci,
alebo  zastupiteľstvo bude chcieť,  aby vystúpil  ten občan,   tak vystúpi.  A keď bude
chcieť aby nevystúpil,  tak nevystúpi ten občan, aj keď bude mať 30 x zaručené toto
právo v akýchsi  ... predmetoch ... predpisoch.  Takže osobne si myslím,  že tu teraz
zabíjame čas.

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže to bol posledný príspevok do diskusie,  ďakujem pekne
za   ...  diskusiu,  uzatváram  ju  a  prosím  návrhovú  komisiu  aby  predniesla  návrh
uznesenia. Dostali ste nejaký iná návrh? 

Návrhová komisia. Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh,
preto budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené v materiáli. 

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

p. Zajac:  ... ... 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  ...  tú  vetu  ...  Ale  ...on  vypustil  tú  vetu...  To  je  už
zaznamenané...  
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Návrhová komisia :  ..  to ...  není  ...  na žiadosť poslancov ,  ...  to  bol priamo  návrh pána
vicestarostu. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  za  upozornenie.  prednostu  .  Takže  hlasujeme  o
predloženom návrhu - upravenom o vypustenie predmetné vety.

 
Hlasovanie:  Za  18 poslanci, proti 1, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené.  

Bod 15
Návrh na voľbu poslanca do funkcie tajomníka miestnej rady.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo 15. Ako ste sa dočítali,  jedná sa o
návrh na voľbu poslanca  do funkcie  tajomníka  miestnej rady.  Pán tajomník  - pán
poslanec - pán doktor Jaromír Šíbl z pracovných dôvodov, sa listom - zaevidovaným
20.6.2016 vzdáva funkcie tajomníka miestnej rady. Na základe toho vám navrhujeme
novú voľbu.  Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Pán poslanec  Šíbl.   ...  ...  /ešte raz,
prosím/

p. Šíbl: Poprosím, keby sa dalo o bode a)  - a o bode b) hlasovať osobitne. 

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

p.  Zajac:  Ja  by  som chcel  požiadať,  aby  sme  mohli  hlasovať  verejne.  Aby  sme  teda
nehlasovali o tomto návrhu tajnou voľbou.  ... Zabralo by nám to čas. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Nemusíme  hlasovať  o  tomto  návrhu?  ...  Takže  o
procedurálnom návrhu pána poslanca Zajaca dávam hlasovať.  Či súhlasia  poslanci s
tým, aby sa hlasovalo aklamačne. Nech sa páči.  ... / Tak ...verejne. Pardon./

Hlasovanie:  Za 19 prítomných poslancov, proti nebol žiaden,  zdržal sa  1. Takže budeme
hlasovať verejne. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže iné príspevky do diskusie neboli prihlásené, tak prosím
návrhovú komisiu,  aby  predniesla  návrh uznesenia.  Hlasujem jednotlivo.  Takže ...
budeme sa snažiť  vymeniť mikrofóny, všetky, do budúceho zastupiteľstva . Nevieme
to ovplyvniť... Baterky?.. Alebo v čom je problém ?    

Návrhová komisia:  Miestne zastupiteľstvo Mestskej  časti Bratislava  - Karlova  Ves po a)
odvoláva  poslanca   Jaromíra  Šíbla  z  funkcie  tajomníka   miestnej  rady  dňom
30.6.2016 , na vlastnú žiadosť.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o tejto časti uznesenia.
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Hlasovanie:   Za  19  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nikto,  zdržal  1.  Uznesenie  bolo
schválené. Prosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia :  Miestne zastupiteľstvo Mestskej  časti Bratislava  - Karlova  Ves,  volí
poslankyňu Annu Zemanovú do funkcie tajomníčky miestnej rady dňom 1. 7. 2016.  

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

Hlasovanie: Za  19 poslanci ,  proti nebol nik, zdržali sa 2.  Pani Zemanová bola schválená do
funkcie tajomníčky miestnej rady.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dovoľte mi z tohto miesta, aby som sa  poďakovala v 1. rade
pánovi Šíblovi,  za všetku energiu a za dobrú prácu, ktorú urobil pre mestskú časť;
hlavne  v oblasti  ..  ktorú má najradšej  ... v oblasti zelene,  životného prostredia.  A
verím,  že nám bude pomáhať aj naďalej,  tak, ako bude vládať.   A pani poslankyni
Zemanovej blahoželám, a dúfam , že má veľa entuziazmu a optimizmu  ... a chuti do
práce a bude nám pomáhať. Ďakujem veľmi  pekne a  blahoželám. 

Bod 16
Žiadosti o dotácie.

p. Čahojová, starostka MČ: Prichádzame k žiadosti... / V bode rôzne.../  Ešte máme žiadosť
o dotáciu,  ktorá  podlieha  schváleniu  MZ.  Jedná  sa  o žiadosť  Združenia  zdravotne
postihnutých občanov SR, so sídlom na Tilgnerovej,  ktoré žiada o dotáciu vo výške,
asi vyššej ako 3 000 euro..., keďže rozhodovanie o nej je v kompetencii MZ. Koľko je
to? Odovzdávam slovo pánovi predkladateľovi. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ: Ďakujem  za  slovo,  V zmysle  rozhodovania  o dotáciách  sú
stanovené limity pre to, do akej sumy o dotáciách rozhoduje starostka, do akej sumy
rozhoduje miestna rada, a nad akú sumu rozhoduje zastupiteľstvo... Vzhľadom k tomu,
že dotáciu v sume  3 200 eur  na sociálno-rehabilitačné  a rekondičné  pobyty aktívne
zdravotne  postihnutých  občanov  presahuje  sumu  nad  3  000  eur,  o ktorej  musí
rozhodovať MZ, tak táto dotácia sa vlastne dostala sem a je  potrebné, aby ste o nej
rozhodli. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec
Krampl, nech sa páči.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Neviem  sa  dočítať  informáciu,  v akom stave  je,  akoby,
čerpanie  rozpočtu na dotácie; toto predkladám patrí asi pod sociálne  služby...  Nato
sme vyčlenili myslím 6 000 eur, v rozpočte? Čiže v akom stave je čerpanie?

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Zatiaľ  boli  schválené  len  dotácie  miestnej  rade,  ešte  nešli
žiadne dotácie z kompetencie starostky... A jedna dotácia, pardon, pre ZŠ Veternicová,
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vo výške..., ale to bolo v kategórii vzdelávanie.  A myslím si, že informácie o dotácie
miestnej rady máte aj v priloženom materiáli ako „Informačný materiál“. Odovzdávam
zatiaľ slovo pánovi Záhradníkovi. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Ja,  možno  len  pre  doplnenie,
pánovi poslancovi informáciu, že teda ešte neboli vyčerpané zdroje, hej, to znamená,
že nebolo rozhodnuté o všetkých žiadostiach... Ja si dovolím, vzhľadom na tú žiadosť,
ktorú máme na  stole,  a ktorá spadá do jurisdikcie  MZ, keďže požiadali  až o 3 200
euro,  vám ponúknuť  návrh  pozmeňujúci,  a to  je:  Keďže  v minulosti  sa  na  takéto
aktivity prispievalo  sumou 20 euro na člena.  Keďže majú 57 registrovaných členov
v Karlovej  Vsi,  tak  možno  by  som dal  taký  umiernenejší  pozmeňujúci  návrh;  to
znamená,  aby  sme  im  schválili,  pri  57  členoch  a 20  eurách  na  člena,  tá  dotácia
predstavuje 1 140 euro. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa pán poslanec Krampl,  to
bolo pri záverečnom účte minuloročnom. Nasleduje pani poslankyňa Volková. 

p.  Volková:  Ďakujem,  ďakujem.  Ja som mala  pripravený návrh na zmenu, kde som mala
pripravenú sumu 1 000 EURO... Ale teda to nepodám, podporím návrh vicestarostu. 

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Chápem návrh, ktorý predniesol pán vicestarosta... Porovnávať
sa,  alebo,  so zvyklosťami...  Ja  by som skúsil  odporúčať zvážiť,  či nenastúpime  na
novú cestu. Predsa len, tie osoby majú úplne iné postavenie, ako bežne, takže skúsme
ísť na vyššiu úroveň. Je taká stará ľudová múdrosť, o zlatej strednej ceste... Takže skôr
ako pán vicestarosta to dopíše doslovne, ja skúsim, či si neosvojí ísť na stred toho, čo
požiadali... Bude to trocha viac, ako zaznel protinávrh, ale nebude to o podstatne viac.
Ak sme teda tak úspešne hospodárili, za rok 2015 ideme niekoľko sto tisíc odložiť, tak
si  myslím,  že  osoby,  ktoré  sú  ťažko  zdravotne  postihnuté  môžu  od  nás  dostať,
orientačne o 600 eur viac,  hej,  teda tú polovicu. Skúsme ukázať,  že vieme pomerne
citlivo posúdiť, a čo najlepšie použiť prebytky predchádzajúceho roku. 

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

p. Zajac:  A navyše, keď ten zvyk bol taký, že sme dávali príspevok na akciu, a ak si dobre
pamätám, ten projekt obsahuje oveľa viacej tých akcií, čiže ono aj ten prepočet by bol
príjemný,  ale nie  úplne znamená ten systém... Čiže ja sa tiež prikláňam k tomu, aby
sme týmto postihnutým, zdravotne postihnutým, dali viac... Môžeme dať pozmeňovací
aj písomne. Ja by som dal 2 000 euro... Ale môžem dať aj písomne... Uvidíme, či si
niektorý z tých návrhov pán prednosta nezoberie. Ja by som teda navrhol aj 2 000 eur,
keďže tých akcií je  tam podstatne viac...  Ja som to čítal,  lebo sme mali  ten projekt
predložený na radu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický. 
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p. Martinický: Nerád by som bol,  aby z toho vzniklo  nejaké licitovanie,  handrkovanie,  či
proste stovku viac,  alebo menej.  Ale..., v podstate ja  som sa prihlásil  ešte skôr, ako
som toto počul;  v zásade sa stotožňujem s kolegom Dullom,  že to nie  je  záujmová
činnosť,  keď je  niekto postihnutý, to tiež treba brať do úvahy, to je niečo iné, to sú
ľudia,  ktorí si  určitú  pomoc  zaslúžia.  Pokiaľ  kolega  Dulla  povedal,  ak som dobre
pochopil,  že on len polovicu..., tak ja  som to chápal vlastne okolo tých 1 600 eur...
Bolo by to viac, ako tých 20, ale ak sa zhodne zastupiteľstvo, že predsa tých 2 000, tak
som ochotný aj za to hlasovať. Čiže okolo tej polovice by som navrhoval. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán vicestarosta. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni,  veľmi milo
ste ma prekvapili priebehom diskusie, lebo ja som ten pozmeňujúci návrh dával preto,
aby sme, teda, sa pokúsili presadiť a schváliť aspoň teda čiastočne, keďže vieme, ako
v minulosti  niekedy  bolo  ťažké  nájsť  podporu  pre  takéto  návrhy.  Takže  s veľkou
vďakou si  osvojujem do  svojho  pozmeňovacieho  návrhu  ten návrh,  ktorý povedal
kolega Dulla, teda na schválenie 1 600 EUR0. Ďakujem. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teraz mi mikrofón napodiv funguje... Aj keď tu
tak počúvam tie príspevky, kto by koľko nadelil,  z toho verejného mešca, tak by som
bol rád, keby sme pripravili možno zmenu rokovacieho poriadku, aby sa o dotáciách
rozhodovalo tak, že sa tuná medzi poslancami vyzbiera, spraví zbierka a násobok tejto
vyzbieranej sumy bude tá dotácia. A bolo by to, myslím si, že spravodlivé. Keď chce
niekto dať väčší príspevok, tak nech aj on viacej prispeje. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,
dávam hlasovať o predložených návrhoch, nech sa páči, návrhová komisia... Pardon,
návrhovú komisiu, nech nám prednesie, návrhy. 

Návrhová komisia: Dobre, prišla jedna zmena, ktorá znie takisto, ako v predloženom návrhu,
len sumu „3 200“ nahradiť sumou 1 600 EUR. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže nie zmena, ale tá ktorú len urobil predkladateľ... Pardon, aj
to je návrh na zmenu. Aha, čiže pozmeňovací návrh, hej? Dobre. Pardon.

Návrhová komisia: Miesto „3 200“ budeme hlasovať o 1 600 EURách...

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže prosím prečítať celé uznesenie. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia znie, že schvaľujeme dotáciu pre Združenie zdravotne
postihnutých občanov SR, a tak ďalej, vo výške 1 600 EURO. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, hlasujeme o tomto návrhu. 

Hlasovanie  :  Za hlasovalo  19 poslancov,  proti 1,  zdržal  sa  1.  Uznesenie  bolo  schválené.
Dotácia bola schválená.

Bod 17
Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ: A teraz by som v bode „Rôzne“, ak dovolíte, by som sa vrátila
k prerušovanému  rokovaniu,  k bodu  Voľba  členov  dozorného  orgánu  príspevkovej
organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

Dokončenie bodu 6
Voľba  členov  dozorného  orgánu  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves. 

p. Čahojová, starostka MČ: Je to bod č.6, pôvodne... Predpokladám, že sa kluby dohodli,
takže poprosím pána Zajaca, aby predniesol, kto je nominovaný. Zatiaľ navrhnutý pán
poslanec Borovička a pani Hladká. Prosím mikrofón pre pána poslanca. 

p. Zaja: Tak my sme teda s vďakou prijali možnosť, ktorú nám poskytol Pravicový klub, že
teda nominujeme aj tretieho člena dozornej rady tej VPS-ky, ktorú sme založili, a boli
by sme radi,  keby sme získali  vašu priazeň pre pána poslanca Buzaša.  Čiže tie dve
mená platia, plus pán poslanec Buzaš. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lenč má slovo.

p.  Lenč:  Ďakujem  za  slovo.  Chcem  povedať,  že  pán  Buzaš  má  podporu  aj  nášho
poslaneckého klubu. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Iné návrhy nie  sú,  takže uzatváram
diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 

Návrhová komisia:  Návrh na uznesenie:  Miestne  zastupiteľstvo Mestskej  časti Bratislava
-Karlova  Ves volí,  v zmysle  čl.  4  Zriaďovacej  listiny  za členov dozorného  orgánu
príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves  pána  poslanca
Buzaša, pána poslanca Borovičku  a za neposlancov pani Hladkú. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl dával návrh doplnenia na odmeňovanie
členov. Vo výške 0.

Návrhová  komisia:  Dobre,  tak  najprv  tu  máme  jedno,  pána  poslanca  Krampla:  Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu členom orgánu vo výške 0 EUR. 
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p. Čahojová, starostka MČ:  Čiže  hlasujeme  najprv o doplňujúcom návrhu pána poslanca
Krampla.  Nech sa páči, hlasujeme. 

Hlasovanie:  Za 14 poslanci, proti nebol nik, zdržali sa 6. Uznesenie bolo schválené. Teraz...
Je schválené.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz prosím predniesť uznesenie celé. 

Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves: a) volí,
v zmysle  čl.  4  Zriaďovacej  listiny  za  členov  dozorného  orgánu  príspevkovej
organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves  pána  poslanca  Buzaša,  pána
poslanca Borovičku a pani Dagmar Hladkú.

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

Hlasovanie:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Za  bolo  18,  proti  nebol  nik,  zdržal  sa  1  poslanec.
Uznesenie bolo schválené.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Máme dozorný orgán Verejnoprospešných služieb. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže je bod Rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Lenč, nech sa
páči. 

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja si dovolím, ako rotujúci predseda komisie na
ochranu  verejného  záujmu  ...Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova  Ves,  podať  informáciu  z  rokovania  tejto  komisie.  Chcem   povedať,  že
komisia na svojom zasadaní konštatovala, že všetci poslanci, aj pani starostka si splnili
povinnosť podať oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov v zmysle ...
v zmysle  čl. 7 ústavného zákona 357/ 2014 "O ochrane o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov". Vznikol tam však 1 problém, ktorý ešte
budeme musieť  ... Teda problém bol v tom, že nebolo jasné a  jednoznačné z tých
odovzdaných  obálok,   či  bolo  priložené  k  majetkovému  priznaniu  aj  potvrdenie  o
podanom  daňovom  priznaní.  Komisia  sa  uzniesla  na  tom,  že  požiada  tajomníka
komisie, aby vyzval dotknutých poslancov na podanie písomného čestného vyhlásenia
v tejto veci.  Znamená   ... to ,  že  po odovzdaní  tohto čestného  vyhlásenia,  potom
definitívne  uzavrieme  túto  záležitosť...   na  septembrovom  zasadaní  miestneho
zastupiteľstva. Ďakujem.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne za informáciu. Keďže  sa nikto iný nehlási,
tak uzatváram aj bod Rôzne. 
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Bod 18
Interpelácie.

p.  Čahojová,   starostka MČ:  Prichádzame  k interpeláciám.  Nech sa páči.  Ak sú nejaké
interpelácie.  Keďže  ústne  podané   interpelácie  neprichádzajú,  uzatváram  bod
Interpelácie.

Ukončenie miestneho zastupiteľstva

p. Čahojová,  starostka MČ: A sme v závere dnešného rokovania.  Je 17 hodín 46 minút.
Končím zasadanie miestneho zastupiteľstva.  Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že
ste prišli a prosím vás, aby ste si do kalendára zakrúžkovali  25. deň nasledujúceho
mesiaca,   kedy  zvolávané  mimoriadne  zastupiteľstvo  kvôli  voľbe  miestneho
kontrolóra. Takže , môžete si prispôsobiť program letných dovoleniek... Keby ste si
prispôsobili ...  Je to veľmi dôležité.  Zároveň... áno, v  pondelok, predtým, možno by
sme, ak bude treba niečo dôležité; že by sme  nejaké krátke komisie... neviem... Ale-
to by bolo tesne pred...  Ak bude treba. Možno že nebude treba. Že bude len tento bod.
... Nejaký nájom ešte nám tam dnes pribudol;  ak sa podarí získať potrebné materiály
napr.  No a  , dovoľte, aby som vám zaželala všetkým aby ste zažili pekné leto, aby ste
si oddýchli,   aby ste sa zregenerovali,  aby ste mali viac času pre seba a pre svojich
blízkych. A  želám vám z ciest šťastný návrat domov. Takže pekné leto.  Dovidenia.

 

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

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: Miroslav Kadnár                                  ………………………………………….

                                                                                                        v. r. 
                     Mgr. Ján Labuda                                   ………………………………………….

46


