
Zápisnica

zo   17.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova Ves,
konaného dňa 25. 07.  2016  v zasadacej miestnosti  miestneho zastupiteľstva, Nám. sv.
Františka 8, Bratislava

O B S A H

Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 1

 I. časť
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 II. časť
2. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. str. 24
3. Predĺženie zmluvy o nájme pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Okresná a miestna
 organizácia, Lackova 4. Bratislava. str. 27
4. Rôzne. str. 32

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 32

Úvod

p. Čahojová, starostka MČ:  Vítam vás na 17. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves v tomto volebnom období. Ďakujem vám, že ste si našli
čas cez toto letné dovolenkové obdobie, ste sa stretli kvôli tak dôležitej veci ako je
voľba miestneho kontrolóra.  Vítam vás ... aj vítam aj prítomných zástupcov médií,
veľmi srdečne. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a že sa o nás zaujímate. A zároveň
ďakujem  aj  prítomným  zamestnancom  miestneho  úradu,  ktorí  nám  pomáhajú.  A
samozrejme, v predsálí vítam zástupcov verejnosti, prípadne kandidátov, ktorí sa budú
prezentovať ako kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra.  Dovoľte teda, aby som
otvorila  toto  zasadnutie.  Podľa  počtu  zapísaných  v  prezenčnej  listine,  prítomných
poslancov sme  uznášaniaschopní  môžeme začať.  Poprosím všetkých,  ktorí sa  budú
hlásiť o slovo... / všetkých, ktorí sa budú hlásiť o slovo/ ...  aby hovorili   priamo do
mikrofónu, najlepšie je mikrofón držať kolmo k ústam, vtedy je dobre počuť. Dúfam,
že sa  nezopakujú technické problémy,  ako sme mali minule.   Či boli slabé baterky,
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ale... ak áno, tak budeme musieť už niečo s tým hlasovým záznamom, niečo urobiť.
V septembri.  Ja vás prosím, aby  ste zobrali do úvahy, že podľa riadneho rokovacieho
poriadku od 16.  hod. do 16. hod 30. minúty vyhradzujeme právo verejnosti, ktorá má
záujem vystúpiť na miestnom zastupiteľstve, aby sme im dali priestor. Čiže hneď, ako
splníme všetky formality, ktoré sú potrebné na otvorenie zastupiteľstva, na jeho riadny
priebeh,  tak by sme  dali  slovo  občanom...  dali  by sme  slovo  občanom,  ktorí chcú
vystúpiť s problémom ktorý ich trápi. Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnil
pán  poslanec  Savčinský  a pán  poslanec  Martinický  telefonicky  ohlásil  neskorší
príchod. Je ešte niekto, kto vie o niekom, kto sa potreboval ospravedlniť z dnešného
rokovania?. Keďže nikto taký nie je, môžeme pokračovať.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ako  prvé  by  sme  si  mali  schváliť  overovateľov  zápisnice
dnešného  rokovania.  Podľa abecedného  poradia  navrhujem  schváliť  pána  poslanca
Kmeťka.  Je  tu.  Pán poslanec  Kmeťko, súhlasíš?  A pani  poslankyňa  Lukačovičová.
Overovateľ  zápisnice.  Dobre.  Takže  prosím,  aby  ste  hlasovali  o návrhu  na
overovateľov zápisnice:  pani poslankyňa Lukačovičová a pán poslanec Kmeťko. Či
súhlasíte s týmto návrhom. Prosím hlasujte. 

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci. Pán poslanec
Kmeťko  a  pani  poslankyňa  Lukačovičová  sú  overovateľmi  zápisnice  dnešného
rokovania.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Teraz  prosím,  aby  sme  si  štandardným  spôsobom zvolili
návrhovú komisiu. Podľa toho, že návrhová komisia už zaujala svoje miesto vyzerá, že
ste sa dohodli. Pán poslanec Buzáš, pani poslankyňa Poláchová a pán poslanec Zajac
kandidujú na to, aby boli členmi návrhovej komisie. Prosím, aby ste hlasovali. 

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

p. Čahojová, starostka MČ:  To znamená,  za členov návrhovej komisie  máme zvolených:
pána poslanca  Zajaca,  pani poslankyňu  Poláchovú  a pána poslanca Buzáša.  Prosím
všetkých poslancov, aby svoje návrhy a pozmeňovacie, doplňujúce a návrhy uznesení
návrhovej komisie  podávali v písomnej podobe a aby každý návrh podpísali svojím
menom ... teda, aby ho podpísali. Ďakujem pekne. 
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Bod 003
Voľba volebnej komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže hlavným problémom,  alebo hlavnou témou dnešného
nášho  stretnutia  je  voľba  miestneho  kontrolóra,  tak  si  musíme  zvoliť  aj  volebnú
komisiu.  Prosím ... teda - na základe dohody klubov za členov volebnej  komisie  je
navrhnutý,  pán  poslanec  Bendík;  súhlasíš  so  svojou  kandidatúrou?  Pán  poslanec
Buzáš? Áno. A pán poslanec  Lenč? Vyjadrujú  všetci traja  súhlas.  Takže za členov
volebnej  komisie  sú  navrhnutí:  pán  poslanec  Buzáš,  pán  poslanec  Bendík  a pán
poslanec Lenč. Prosím hlasujeme ... o zložení volebnej komisie. 

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

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Máme  schválenú  volebnú  komisiu  v zložení:  pán  poslanec
Buzáš,  pán poslanec Bendík  a pán poslanec Lenč.  Ďakujem veľmi pekne. Členovia
volebnej komisie budú si musieť medzi sebou zvoliť predsedu volebnej komisie. 

Bod 004
Schválenie  programu  .  Hlasovanie  o  zaradení  bodu  3  do  Program  rokovania  –

Zaradenie do programu:

p. Čahojová, starostka MČ: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pristúpime
k schváleniu programu dnešného zasadania. Ako som vás na úvod upozornila, bola by
som veľmi rada, keby na úvod, teda tej 16. hodine, sme dali priestor pre prítomných
občanov, ktorí si želajú vystúpiť pred miestnym zastupiteľstvom, ale inak program, tak
ako máte,  ako ste dostali v pozvánke,  ako máte predložený.  Ak  je  niekto...  ak má
niekto iný návrh, nech sa páči,  otváram diskusiu.  Keďže sa do diskusie so zmenou
alebo  s  iným  návrhom  nikto  nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím  vás,  aby  ste
hlasovali k návrhu programu dnešného rokovania. ... Aha, prepáčte, ešte ... prerušujem
hlasovanie.  Ospravedlňujem  sa.  Ruším  hlasovanie.  O bode  č.3  musíme  hlasovať
samostatne,  lebo  neprešiel  miestnou  radou.  Čiže  ospravedlňujem  sa  a prosím  vás
o zaradenie bodu č.3 - Predĺženie zmluvy o nájme pre Jednotu dôchodcov Slovenska,
Okresná miestna organizácia,  Lacková 4., predloženie tohto materiálu o zaradenie do
programu  samostatným  hlasovaním  ako  bod  číslo  3.  Čiže  vás  prosím,  aby  sme
hlasovali  najskôr  v  bode  číslo  3  -  Predĺženie  zmluvy  pre  Jednotu  dôchodcov
Slovenska. Takže hlasujeme o bode č.3. 

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

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

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik. Konštatujem, že
sme schválili program dnešného rokovania. 
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Bod
Vystúpenie občanov

p. Čahojová, starostka MČ: Dovoľte, vážení kolegovia,  aby sme teda otvorili  priestor pre
našich  občanov,  ktorý chcú vystúpiť.  Dostali  sme  dve písomné  prihlášky  k tomuto
bodu.  Ako  prvý  sa  prihlásil  pán  inžinier  Ľubomír  Korčík,  prepáčte  ak  som  zle
prečítala... Nech sa páči pán Korčík môžete vstúpiť do rokovacej do hlasovacej..., do
rokovacej miestnosti.  Nevyžaduje  sa -  podľa zmeny rokovacieho  poriadku - súhlas
miestneho  zastupiteľstva.  Pán  Korčík  má  priestor...  máte  priestor  5  minút  môžete
slobodne rozprávať. Nech sa páči, dostanete mikrofón. Dostanete mikrofón. Prepáčte
pán Kovačič, nevedela som to prečítať. Nech sa páči. Hovorte prosím priamo, kolmo
do mikrofónu, aby vás všetci dobre počuli. Nech sa páči.

p. Kovačič, obyvateľ MČ: Je mi ľúto pani predsedkyňa, že som stratil svoj „lúčničiarsky“
hlas...

p. Čahojová, starostka MČ: Takto, takto...

p.  Kovačič,  obyvateľ  MČ:  ...takže  budem  hovoriť  radšej  do  mikrofónu.  Vážená  pani
starostka,  vážení  členovia  zastupiteľstva.  Dovoľte,  aby  som  vás  oslovil  v mene
volených zástupcov nášho domu, ale i v mene susedného domu, ktoré spolu  vytvárajú
spoločný vnútorný vnútrodvor, okolo ktorého žije vyše 160 domácností. / Ja postojím,
to je krátko. /

p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči,  môžete sa posadiť,  však sa neponáhľame.  Aj
tašku si môžete položiť. Nech sa páči, pán inžinier. Posaďte sa, nech sa páči.

 
p. Kovačič, obyvateľ MČ:  Teda, to predstavuje vyše 160 domácností,  čo je  viac ako 320

voličov.  A spolu  s garážnikmi,  ku ktorým väčšina  obyvateľov patrí,  predstavujeme
viac  ako 500 voličov,  o ktorých hlasy ste sa uchádzali  vo voľbách.  A ktorým,  pani
starostka,  ste  vo  voľbách  sľúbili,  že,  citujem:  „Budeme  dbať,  aby  sa  zachovala
férovosť a spravodlivosť. ... ...   naša ... Karlova Ves.“  Mojou úlohou je informovať
vás o závažných skutočnostiach, ktoré možno nepoznáte,  ale  pre vaše rozhodovanie
môžu  byť  dôležité,  najmä  v súvislosti  s problematikou  toho  nášho  dvora.  Po  1.):
V súvislosti s výstavbou sídlisk,  štátnych i občianskych  objektov,  bol prijatý  Zákon
č.86/1946 Zb.,  §10,  podľa  ktorého  sa  postupovalo  pri  vyvlastňovaní  pozemkov za
účelom výstavby  domov a štátnych stavieb  -  i našej  školy.  Pani  hlavná  architektka
nám na rokovaní začiatkom tohto roku  potvrdila, že v súlade s týmto zákonom nebolo
možné skolaudovať dom, ktorý by mal východy orientované do súkromného pozemku.
Po  2.):  Správa  o zabezpečení  výstavby  sídliska  Karlova  Ves  vydaná  20.1.1966
Povereníctvom SNR pre stavebníctvo uvádza v časti 3: Bytová výstavba - že základom
pre celú organizáciu výstavby je stály plán bytovej výstavby, ktorá má prioritu. Pričom
sa predpokladá odovzdanie prvých bytov Sídliska Kútiky v novembri 1968. Do nášho
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domu  sme  sa  sťahovali  v druhom  polroku  1969.  Po  3.):  Odbor  výstavby  MNV
Bratislava  v Správe o zabezpečení  pripravenosti a projektovej dokumentácie  bytovej
výstavby na rok 1966 uvádza, že úvodný projekt štvrte Kútiky bol prejednaný v Rade
Západoslovenského  KNV  19.mája  1965  a povoľovacie  konanie  výstavby  sa
uskutočnilo  30.decembra 1965 na Krajskom investorskom útvare. Následne Krajský
projektový ústav zorganizoval besedu s obyvateľmi Karlovej Vsi,  na ktorej vysvetlil
postup vykupovania  pozemkov,  možnosti žiadať  náhradný byt,  náhradný pozemok,
alebo vyplatenie výkupnej ceny. Poznáme niektorých dosiaľ žijúcich architektov, ktorí
sa tej besedy zúčastnili  a od ktorých máme informácie.  Po 4.): O charaktere a stave
stavebného  pozemku, na ktorom stojí náš  dom,  hovoria  fotografie.  Že ešte v marci
1970,  po  nasťahovaní  sa  obyvateľov,  Púpavová  ulica  reálne  neexistovala!  Na  jej
mieste  boli  haldy  zeminy  až  do  výšky  nášho  balkóna,  čo  je  prakticky  na  prvom
poschodí,  a vo dvore bola púšť,  bez jedinej  trávičky,  zato tam bola obrovská jama.
Jednotlivé  vchody  do  domu  zo  dvora,  ešte  nemali  na  vstupe  ani  schody.  Bol  to
jednoznačne stavebný pozemok podľa projektu sídliska, ktorého autorom bol architekt
Talaš. A teda žiadna záhrada! V septembri 1965 zahájili  výstavbu našej školy, tiež na
vykúpených pozemkoch, zhodou okolností môjho starého otca. Po 5.):  20.apríla 2004
bez upovedomenia obyvateľov vypracoval súkromný geodet, Ing. Križan, geometrický
plán, ktorý pospájal drobné parcely,  nebudem ich všetky menovať, je ich vyše 10, do
jednej parcely s označením 3678/1, s druhom využitia  - záhrada. V tom čase sme už
mali pekný dvor, s detským ihriskom, peknými stromami a kríkmi, i lavičkami, o čo sa
postarala  mestská  časť.   Nestačilo  a 12.februára 2007 Ing. Vašková,  tiež súkromná
geodetka,  vypracovala  nový  geometrický  plán,  pod  názvom  „Plán  na  obnovenie
parcely  3678/1“,  pričom  jednotlivým  čiastkovým  parcelám  pridelila  nové  čísla.
Kolaudačné  rozhodnutie  o našom  dome  Púpavová  6-36  nám  vedenie  Stavebného
bytového  družstva  IV.,  potom čo  sme  vytvorili  spoločenstvo  vlastníkov,  odmietlo
vydať.  Ale  podarilo  sa  nám získať  dokument  o povolení  na  uvedenie  do  užívania
susedného domu zo dňa 26.2.1970. Približne v tom čase chodila kolaudačná komisia
aj po našom dome. Po 7.): 20.3.2007 naše spoločenstvo oslovil právny zástupca rodiny
Kubíčkovej, bytom v Líščom údolí,  a na základe spomenutých geometrických plánov
nás písomne požiadal o odkúpenie vyššie spomenutej parcely, ktorá už v tom čase bola
uvedená na LV č.4290. V liste naše spoločenstvo žiada, aby sme parcelu odkúpili za 6
000 korún na m2, alebo uhrádzali nájomné vo výške 60 korún na m2 za rok. Po porade
na  Magistráte  u vedúceho  správy  pozemkov,  ktorým bol  vtedy Ing.  Babušík,  sme
návrh písomne  odmietli.  Po rôznych peripetiách zo strany pána Kadnára a právnika
Karolčíka,  sme  5.3.2010  napísali  list  na  Magistrát  so  žiadosťou  o vysporiadanie
pozemkov  pod  našim  domom.  Magistrát  nám  listom  z 19.7.2010  oznámil,  ktoré
pozemky mesto vykúpilo, ale nevysvetlil, prečo práve jediný uvedený pozemok zostal
nevykúpený.  Dodatočne  sme  podľa  listu  vlastníctva  pána  Kadnára  zistili,  že  tento
pozemok bol zdedený a darovaný,  ale  v jeho liste vlastníctve nie  sú uvedené žiadne
ťarchy;  na  rozdiel  od  našich  listov  vlastníctva  a pozemkov  pod  nimi,  kde  ťarchy
a práva sú. Pán Kadnár to vysvetlil tak..., /už len chvíľu/..., že nás H-PROBYT, ktorý
naše odkúpenie  vybavoval,  podviedol.  Neviem,  prečo by to robil.  Nie je  jasné,  ako
mohol byť vykúpený pozemok zdedený a darovaný, a navyše definovaný ako záhrada,
keď sa medzitým oficiálne  stal stavebným pozemkom podľa plánu sídliska.  K tejto
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veci sa ďalej nebudem vyjadrovať, hoci aj o tom máme dokumenty od kompetentných
inštitúcií.  Možno sa tomu bude venovať súd.  Nastalo  obdobie  výhražných akcií  od
pána  Kadnára.  Najprv  naše  brány  polepené  hrozbou,  že  si  svoj  pozemok  oplotí
a zamedzí nám prístup do bytov. Neskôr popísal chodník cez dvor i na ulici nápismi
„súkromný  pozemok“  a postupne  začal  na  mieste  určenom na  prášenie  kobercov
parkovať až tri vozidlá,  bez ohľadu na zákaz vjazdu bez povolenia miestneho úradu.
Akcie vyvrcholili  dňa 14.novembra 2014. Popoludní toho dňa - komunálnych volieb,
pán Kadnár, ako čerstvo zvolený poslanec umiestnil na našom dvore veľký kontajner.
Privolaným  policajtom  sa  preukázal  spomínaným  listom  vlastníctva  a povolením
miestneho  úradu.  Už  v apríli  2014 vtedajšia  starostka Hanulíková  upozornila  pána
Kadnára,  máme  jej  list,  že  ak  by  aj  bol  spomenutý  pozemok  jeho,  tak  je  pod
asfaltovým  chodníkom  a preto  si  nemôže  robiť  žiadne  nároky.  Podobne  starostka
Čahojová  nám  14.1.2015  napísala,  že  miestny  úrad  nevydal  pánovi  Kadnárovi
povolenie na stavebnú činnosť, ani na uloženie kontajnera na miesto v správe mestskej
časti. Napriek tomu tam kontajner už viac ako jeden a pol roka stojí a ohrozuje deti na
ihrisku. Je nám známe, že pán Kadnár za využite verejného priestranstva neplatí, čím
poškodzuje miestnu časť. V týchto dňoch vznikli vo dvore nové oranžové čiary, ktoré
naznačujú, že na tých miestach by mohli vzniknúť parkovacie miesta. Už v minulosti
tam parkovali  vozidlá  pána Kadnára.  Fotografie  som poslal mailom na adresu pani
starostky. Z uvedených faktov vyplýva, že nadobudnutie listu vlastníctva na dotknutý
pozemok vyvoláva mnoho oprávnených pochybností,  o čom máme rad dokumentov,
napr. aj rozhodnutie Najvyššie súdu SR v podobnom prípade na Dlhých dieloch.../ ešte
štyri  riadky/.  Vážená  pani  starostka,  vážení  členovia  zastupiteľstva,  uvedené
argumenty nás oprávňujú žiadať,  aby mestská časť nariadila  odstránenie  kontajnera
a zabránila ďalšej podobnej činnosti pána Kadnára v našom dvore. Medzi obyvateľmi
je vysoký počet ľudí starších ako 70 rokov a 80, ktorí podobným počínaním trpia, cítia
sa ohrození a táto činnosť v konečnom dôsledku pôsobí na možné zníženie ceny bytov
v našich domoch. Ďakujem za vašu pozornosť. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pán  inžinier,  veľmi  pekne  ďakujeme  za  vaše  vystúpenie.
Myslím, že ešte aj pani inžinierka Eva Poláková chce vystúpiť k tejto téme, áno? Áno?
Ak sa nemýlim.  Áno. Takže poprosíme pani inžinierku Polákovú. Nech sa páči pani
inžinierka, posaďte sa aj vy. Poprosím kolmo na mikrofón... Nech sa páči, posaďte sa.

p. Poláková, občianka MČ:  Nepotrebujem sedieť.  Ja... dve veci,  nebude toho viac.  Pani
starostka, miestne zastupiteľstvo vážené, chcem sa na úvod len spýtať,  či dnešného
rokovania  do programu  sa dostal aj bod v ktorom sa uvažuje  o prenájme  pozemku
v našom vnútrodvore?  Pani  starostka,  pýtam sa  vás,  pretože sme  čítali  vyjadrenia
k prerokovávanému poriadku; tam bolo napísané, že tento bod sa nebude prerokúvať.
Nakoľko došlo k zmene celého tohto programu, aký je  uvedený na pozvánke, ktorý
sme  my  mali  prístupný  na  internete,  pýtam sa:  Bude  tento  pozemok  predmetom
rokovania? Pýtam sa. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, môžem vám odpovedať rovno. To ste asi čítali
pozvánku,  alebo  program  starší,  pretože  do  tohto  zastupiteľstva  nebol  tento  bod
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zaradený ani vôbec plánovaný  zaradiť.  A aby ste rozumeli,  pán inžinier..., prepáčte,
pán  poslanec  Kadnár  požiadal  riadnym  spôsobom,  aby  miestne  zastupiteľstvo  sa
zapodievalo  jeho  žiadosťou. Poslanci a zastupiteľstvo sú jediný  orgán. Ja nemôžem
ani ja, ani úrad, ani nikto iný rozhodnúť ako s jeho žiadosťou bude naložené. To môže
len  miestne  zastupiteľstvo.  My sme  jeho  žiadosť,  tak ako všetky iné,  posunuli  na
rokovanie,  alebo  predložili  na  rokovanie  miestnej  rady  a miestna  rada  ...  mesiac
dozadu...,  kedy  rokovala?  Štrnásteho?  Tak  nejako...  -  rozhodla,  že  ten  materiál
nepredloží  sa  na  rokovanie  miestneho  zastupiteľstva.  Čiže  miestne  zastupiteľstvo
o ňom  nerokovalo.  Ale  to  neznamená,  že  v budúcnosti  ,  my  tento  materiál
nepredložíme, lebo sme povinní to urobiť. My o tom nemôžeme v kuloároch na úrade
o tom rozhodnúť bez vedomia  poslancov a bez vedomia,  teda, zástupcov verejnosti;
lebo poslanci reprezentujú verejnosť. Dnes to na programe určite nie je.

p. Poláková, obyvateľka MČ:  Ďakujem za odpoveď.  Inak, to vaše stanovisko  miestneho
zastupiteľstva sme čítali, ale pre istotu...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pani  inžinierka,  miestne  zastupiteľstvo  sa  ešte  nevyjadrilo.
Prepáčte...

p. Poláková, obyvateľka MČ: Vyjadrilo. ..

p. Čahojová, starostka MČ: ...k tejto žiadosti...

p. Poláková, obyvateľka MČ: Pardon, že vám skáčem do reči,  nechcem to tu predlžovať.
My sme čítali, že to nebude predmetom vášho rokovania.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: To  sa  ...   vyjadrila  miestna  rada.  Miestna  rada  je  orgán
miestneho  zastupiteľstva,  ale  napriek  tomu  len  poradný.  On  nemôže  s konečnou
platnosťou rozhodnúť. S konečnou platnosťou musia rozhodnúť poslanci.

p. Poláková, obyvateľka MČ: Áno. Tak by som prosila,  keď budete o tom prerokovávať,
najprv treba overiť,  či list  vlastníctva pána Kadnára - a vy tu máte na to možnosti,
právnikov, je vôbec možný; a že ho on vlastní.  My sme na to listom, ktorý sme dali
vám, ktorý sme dali Ing. Záhradníkovi a ktorý sme dali aj pánu prednostovi, sme jasne
napísali,  že je  veľká pochybnosť o tom, že pán Kadnár môže takýto list  vlastníctva
mať. Tak prosím, po prvé: Preveriť ; a po druhé; a to žiadam, aby sa dostalo do zápisu:
Kedykoľvek sa bude o pozemku pána Kadnára v našom vnútrodvore rokovať, aby sme
my,  ako spoločenstvo, boli dopredu na to upozornení.  Nemám ďalšie  pripomienky.
Ďakujem za pozornosť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne aj pani inžinierke Polákovej, aj pánovi
inžinierovi  Kovačičovi  za  vystúpenie...  Necháte  nám  ho?  Výborne.  Ďakujem.
Založíme  si  ho  do  zápisnici,  priložíme...  Pán  inžinier,  pani  inžinierka,  určite  si
nemyslite,  že... alebo odkážte svojim susedom, spolubývajúcim z bloku... vnútroblok
alebo v bloku na Púpavovej, že podceňujeme tento problém. Lenže po právnej stránke
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e to tak zložité a komplikované... Keby bolo jednoduché ten problém vyriešiť, k vašej
spokojnosti, ale k spokojnosti každého obyvateľa Karlovej Vsi aj k spokojnosti pána
Kadnára,  tak by  sme  to  už  dávno  urobili.  Obávam  sa,  že  s konečnou  platnosťou,
a definitívne,  tento problém bude môcť rozlúsknuť až súd. To ste napokon aj vy tak
vyjadrili  vo svojom prejave. Prepáčte pán inžinier, naozaj takto ... teraz požiadal pán
poslanec... Ďakujem veľmi pekne za informácie. Pán poslanec Dulla, nech sa páči,  sa
hlási o slovo. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som len veľmi rád pripomenul, že treba rozlíšiť, čo patrí do
originálnych pôsobností orgánov územnej samosprávy a čo patrí do pôsobností iných
orgánov.  Hej?  Zastupiteľstvu  nie  je  zverená  pôsobnosť  overovať  pravosť  listín
vydávaných inými orgánmi moci.  Všetky rozhodnutia, všetky listiny sa považujú za
pravdivé, dokiaľ nie je právoplatne dokázaný opak. Ale len oprávneným orgánom. My
to určite nie sme. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  Vážení  kolegovia,  vážené  kolegyne,
pokračujeme,  keďže nikto iný  z verejnosti tu už nie  je,  neprejavil  záujem vystúpiť,
pokračujeme našim programom. 

Bod 1
Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu

p. Čahojová, starostka MČ: Podľa nášho schváleného programu nasleduje voľba miestneho
kontrolóra a určenie jeho  platu.  Podľa platného  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva,
tak  ako  sme  sa  dohodli  v mesiaci  jún  v situácii,  kedy  sa  vzdala  funkcie  miestnej
kontrolórky pani inžinierka Dziviaková, z vážnych zdravotných dôvodov, tak sme sa
dohodli,  že  dnes  bude  teda  ten  deň  „D“,  kedy  budeme  voliť  nového  miestneho
kontrolóra. Voľba bola riadne vyhlásená. Odporučili sme prípravu tajného hlasovania,
podľa  nášho  rokovacieho  poriadku.  Zvolili  sme  si  komisiu,  ktorá  posudzovala,
otvárala  obálky  uchádzačov  o túto  funkciu  a ja  by  som  poprosila  zástupcu  tejto
komisie, pána inžiniera Petra Lenča, pána poslanca, aby nám predniesol správu o práci
komisie.  Isté je  teda, že sa prihlásilo  7 záujemcov. Všetky ostatné podrobnosti vám
prednesie pán poslanec Lenč.

p. Lenč:  Vážená pani  starostka,  vážený pán vicestarosta,  vážené  dámy  poslankyne,   páni
poslanci, dovoľte mi, aby som vás ako ad hoc zvolený predseda komisie na otváranie
obálok na funkciu miestneho  kontrolóra informoval,  že k dátumu 11.7.2016, čo bol
najneskorší  dátum  na  podanie  písomnej  žiadosti,  písomnej  prihlášky  a ostatných
náležitostí, komisia obdržala 7 obálok. Komisia zasadala 13.7.2016 a po preštudovaní
prihlášok  konštatovala,  že  náležitosti  prihlášky  na  funkciu  miestneho  kontrolóra,
podľa  uznesenia  201/2016  zo  dňa  14.6.2016  splnili  všetci  prihlásení  kandidáti.
Ďakujem. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  stručnú  správu.  Takže,  vážení
kolegovia, 7 kandidáti sa nám prihlásili do tohto výberu. Na začiatku nášho rokovania
sme  si zvolili  volebnú komisiu...  Prosím teda volebnú komisiu,  aby medzi sebou si
zvolila  aj predsedu volebnej komisie.  A máme tu 7 kandidátov, z ktorých jeden, pán
inžinier  Miroslav  Mráz  ospravedlnil  svoju  neúčasť.  Ostatní  všetci  potvrdili  svoju
účasť. Pán Soják je tu tiež, som ho videla. Takže ostatní všetci sú tu prítomní. Máme
ich  zoradených,  materiály,  podľa  abecedného  poriadku  a dovoľte,  aby  sme  im
predtým,  než  sa  budeme  vyjadrovať  svojou  voľbou,  aby  sme  im  dali  priestor  na
osobné predstavenie sa, na osobné vystúpenie - v dĺžke, v časovom intervale 5 minút
a ak  budete mať  nejakú  doplňujúcu  otázku,  tak myslím  si,  že  za  vystúpením  toho
kandidáta  by  sme  mali  dostať  priestor....  takže,  na  prípadné  otázky,  doplňujúce,
dôležité, pre vás, na doplnenie charakteristiky jednotlivého kandidáta. Takže dovoľte,
aby  sme  ako  prvého  zavolali  kandidáta  pána  Miloslava  Hrádeka  do  miestnosti
rokovacej. Neviem, či je tu? Je. Vítajte pán doktor. Nech sa páči, zaujmite miesto za
rečníckym pultom a máte slovo.

 
p.  Hrádek,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra:  Vážená  pani  starostka,  vážené  panie

poslankyne, páni poslanci, musím povedať, že 5 minút je tak strašne málo času, aby sa
človek predstavil a uviedol svoje predstavy, akým spôsobom chce vykonávať funkciu
kontrolóra - ale pokúsim sa. Neviem, či ste čítali môj životopis.  Volám sa Miroslav
Hrádek,  som rodený Bratislavčan,  žijem v Bratislave,  vyštudoval  som v Bratislave
Právnickú  fakultu,  neskôr  postgraduál,  anglický  v spolupráci  s Masarykovou
univerzitou v Brne a takisto aj fakultu diplomacie v Prahe na Fakulte medzinárodných
vzťahov. Pôsobil som tri funkčné volebné obdobia ako poslanec v samospráve. Najprv
vo Vrakuni, neskôr dvakrát v Ružinove... /Môžem pokračovať?/

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím o ticho.

p.  Hrádek,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra: ...Neskôr  v Ružinove.  Následne  som
vykonával  funkciu  riaditeľa  mestskej príspevkovej  organizácie  Hlavného  mesta  SR
Bratislavy  „Marianum“.  Chcem  tým  povedať,  že  mám  naozaj,  myslím  si,  že
dostatočné skúsenosti s tým, akým spôsobom prebieha samospráva, akým spôsobom
reálne  funguje  a možno  aj  taká  vhodná  vízia  toho,  akým  spôsobom by  fungovať
mohla.  Predstupujem pred vás  a uchádzam sa o vašu dôveru na funkciu  kontrolóra.
Možno  malým  hendikepom je,  že  som kontrolóra  nikdy  nevykonával,  ale  zase na
druhú  stranu  viem,  akým  spôsobom  kontrola  prebieha  a čo  vlastne  kontrola  od
kontrolovaných  subjektov  vyžaduje.  Počas  fungovania  na  meste  mi  osobne,  ako
menežérovi,  najviac  vadilo  to,  že  kontrola  vždy prebiehala  ako  kontrola následná.
Chýbalo veľmi málo... aj metodiky, a jednoducho kontrolované subjekty boli vždy len
vystavené kontrole bez toho, aby ich ktokoľvek usmerňoval. To znamená, pri funkcii,
o ktorú sa uchádzam, na post kontrolóra, by som túto funkciu chcel vykonávať nielen
v zmysle  zákona  o obecnom zriadení,  presne,  ako ukladá  zákon,  ale  myslím  si,  že
kontrolór v dnešnej modernej dobe, v dobe otvorenej spoločnosti,  by sa mal  stať aj
akýmsi poradcom, či už vedenia mestskej časti, alebo takisto aj poslancov, a nejakým
spôsobom aktívne vplývať na chod úradu v priebehu... v podstate, celého roka, nielen
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počas  výkonu  kontroly.  Čo  sa  týka  informácii  o mestskej  časti,  čerpal  som
predovšetkým  z webovej  stránky.  Viem,  že  nie  je  ukončená  kontrola  na  škole
Veternicová. Túto kontrolu by som chcel ukončiť.  Následne  si myslím,  že by bolo
veľmi  vhodné  nastaviť  fungovanie  kontroly  aj  na  ostatných  školách  a viac-menej
pravidelne,  v nejakých  pravidelných  intervaloch,  sa  venovať  kontrolám na  školách,
respektíve  aj  v organizáciách,  ktoré  mestská  časť  zriadila,  alebo  ktoré  nejakým
spôsobom gestoruje. Viem, že ste si zriadili „VPS-ku“ – Podnik verejnoprospešných
služieb,  k 1.7.,  vzhľadom na  moje  skúsenosti s údržbou verejnej  zelene  v hlavnom
meste, by som chcel nejakým spôsobom aktívne  sa podieľať na stanovení nejakých
fungujúcich procesov medzi mestskou časťou a touto VPS-kou; to znamená, aby, či už
spokojnosť občanov, a samozrejme  poslancov a vedenia MČ, s prácou tejto VPS-ky,
alebo samozrejme najmä teda s financovaním   VPS-ky, nastavením nejakých reálnych
finančných tokov. Myslím si,  že možno ani tých 5 minút  nevyčerpám.  Možno moju
prácu z minulosti poznáte. Uchádzam sa o vašu dôveru. Pokiaľ máte nejaké otázky,
som pripravený odpovedať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, vážení kolegovia, priestor pre vaše otázky. Pán
poslanec Dulla. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Neviem, či sme sa stretli uprostred leta na silvestrovskej zábave,
ale  mám taký pocit. Lebo ak vám teda predovšetkým prekáža, pán doktor, následná
kontrola,  tak  potom  nerozumiem,  z akého  motívu  sa  hlásite  o pozíciu,  ktorá  je
v drvivej  väčšine  založená  na  princípe  následnej  finančnej  kontroly.  Predbežnú
zásadne nevykonáva a o priebežnú sa len tak obtrie.

p. Hrádek,  kandidát na miestneho kontrolóra  : Ja  som povedal,  že túto funkciu  chcem
vykonávať presne v zmysle  zákona o obecnom zriadení.  Samozrejme,  že tá následná
kontrola vyplýva kontrolórovi zo zákona. Ale tak isto som povedal, že myslím si, že
v dnešnej modernej dobe by kontrolór mal byť aj nejakým... nechcem povedať priamo,
že poradcom, ale mal by sa aktívne podieľať možno na riadení mestskej časti a svojimi
názormi  a postojmi,  ako  kontrolóra,  možno  aj  predchádzať  mnohým  nedostatkom,
ktoré by sa potom následne zisťovali až v následnej kontrole. 

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Zopakujem ešte raz: Ja mám nebezpečný pocit  silvestrovskej
zábavy uprostred leta. Pán doktor, netuším, na základe čoho by ste sa chceli zúčastniť
v procesoch... ... (...)   Ešte raz, ďakujem...  Takže ešte raz, nerozumiem,  na základe
čoho  sa  chcete  zúčastniť  procesov  riadiacich,  keď  chcete  vykonávať  funkciu
kontrolóra v súlade  s ustanoveniami  zákona  o obecnom zriadení,  ktorý to  vylučuje.
Absolútne vylučuje účasť kontrolóra na riadení. Takže opakujem...  ... ...

p. Hrádek, kandidát na miestneho kontrolóra: Dobre. Takže ja si myslím, ak dovolíte, že
som otázku zodpovedal.  Kontrolór,  samozrejme,  vykonáva  svoje  funkcie  v zmysle
zákona, ako kontrolu následnú. Ale súčasne som povedal, že v dnešnej modernej dobe,
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by  mal  kontrolór  možno  aj  aktívne  troška  vstupovať  do  celého  procesu  riadenia
a svojím  pohľadom,  ako  kontrolóra,  predchádzať  mnohým  nedostatkom,  ktoré  by
mohli vzniknúť. Snáď som vás uspokojil.

p. Čahojová, starostka MČ: No... hlásime  sa o slovo, do mikrofónu ...prosím,  aj  otázku
treba jasne formulovať,  lebo pán Hrádek vlastne dvakrát to isté si vypočul od pána
poslanca Dullu... Takže ak, pán poslanec Dulla, ešte s ďalšou poznámkou, treťou...

p. Dulla:  Poprosím – modernu-   si mimo  rámec zákona môžete robiť niekde  inde,  ako je
v pozícii miestneho kontrolóra.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec ak, tak otázku treba formulovať.  Pán poslanec
Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rád spýtal: Čo vás motivovalo uchádzať sa
v tomto výberovom konaní o miesto kontrolóra v našej mestskej časti? Ďakujem.

p.  Hrádek,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra  : Poviem úplne  úprimne:  Tým,  že  som
pôsobil  16  rokov  v samospráve  ako  riaditeľ,  a predtým  ako  poslanec,  je  mi  táto
problematika samosprávy blízka. A keď raz človek začne pracovať v samospráve, tak
ho  tá  samospráva  nejakým  spôsobom  drží.  To  znamená...  je  mi  problematika
samosprávy blízka. Všimol som si, že máte vypísaný inzerát, tak som sa jednoducho
prihlásil na pozíciu, ktorú máte uvoľnenú.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  veľmi  pekne  za  odpovede.  Keďže  nikto  iný  sa

nehlási,  takže  prosíme...  Ďakujeme  veľmi  pekne  za  vystúpenie.  A poprosíme
nasledujúceho kandidáta, pani inžinierka Jana Hrvoľová, nech sa páči,  do rokovacej
miestnosti.  Nech  sa  páči pani  inžinierka,  máte slovo  na  svoju  prezentáciu.  Prosím
kolmo do mikrofónu, aby vás všetci počuli.

p. Hrvoľová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Ďakujem pekne. /Kolmo./ Vážená pani
starostka,  vážené   poslankyne,  poslanci,  Prajem pekný  deň.  Ďakujem za  možnosť
predstaviť  sa,  za možnosť prezentovať môj záujem o funkciu  miestneho  kontrolóra.
Volám sa Jana Hrvoľová a žijem aj s mojou rodinou v tejto mestskej časti už 30 rokov.
Za ten čas som mohla  byť  svedkom zrodu mnohého toho, čo nás obklopuje;  čo sa
zmenilo,  či už k lepšiemu,  alebo  aj k horšiemu.  Poznám miestne  pomery a potreby
obyvateľov Karlovej Vsi. Dosť dlho som náš byt vnímala len ako miesto, kam chodím
spávať.  Riešila  som tak  akurát,  kde  večer  mám  zaparkovať.  Časom som si  však
uvedomila, že toto je môj domov a miesto, kde sa mám cítiť dobre. Miesto, ktoré pre
naše deti vytvára celoživotné spomienky z detstva a o ktoré sa tu niekto má  starať.
A že ja,  ako občan, mám právo vedieť,  ako hospodári mestský úrad, ako efektívne
používa naše dane. To, že mám záujem o veci verejné môžem deklarovať aj tým, že
som  v roku  2006  kandidovala  za  poslankyňu  v Mestskej  časti  Karlova  Ves  a len
niekoľko  hlasov  ma  delilo  od  možnosti  vykonávať  túto  funkciu.  Taktiež  som
niekoľkokrát pracovala aj vo volebných komisiách.  Vyštudovala som Vysokú školu
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ekonomickú, Fakultu riadenia,   teraz je to menežmentu,  a mojou špecializáciou bolo
účtovníctvo,  informatika,  a kontrola.  Svoju  profesnú  dráhu  som začala  ako vedúca
podnikovej  kontroly  na  Spojoch,  v  špecializovanom podniku  Výpočtová-kontrolná
ústredňa  Spojov.  Mala  som pomerne  veľké  právomoci.  Oceňovala  som najmä  tú
možnosť,  že  som si  mohla  za  členov  kontrolných  skupín  vyberať  odborníkov  do
kontrolných  akcií,  ktoré  som plánovala,  alebo  -  či  už  boli,  či  sa  vyskytli  akože
mimoriadne potreby. Spracovávané výsledky z kontrol som predkladala do poradného
zboru  spolu  s návrhmi  opatrení  na  odstránenie  nedostatkov.  Prichádzala  som...
Vyskúšala som si  aj ako okolie negatívne vplýva túto funkciu... vníma túto funkciu. Ja
som do  práce  prichádzala  už  s modernejším  pohľadom na  kontrolu,  získaným  na
škole, chápať ju ako nevyhnutnú súčasť riadenia a rozhodovania, a tak som sa snažila
zmeniť pohľad na rolu kontrolóra, ktorý, samozrejme, hľadá nedostatky a chyby,  ale
nie preto, aby výsledkom boli sankcie,  ale aby veci fungovali lepšie.  Táto práca ma
uspokojovala.  No pretože som mala  v tom čase malé  dieťa  a práca kontrolóra bola
spojená  s cestovaním  po  celej  republike,  požiadala  som o iné  pracovné  zaradenie.
Časom som prešla  na ekonomický úsek, a už som zostala verná tejto oblasti.  Po pár
rokoch som bola  menovaná do funkcie  finančnej  námestníčky na Slovenskej pošte,
ktorú som vykonávala  14 rokov.  Tu som sa  mohla  plne  realizovať.  Operatívne  aj
strategicky  som  riadila  finančný  úsek.  Zodpovedala  som  sa  za  finančné,  daňové
i manažérske  účtovníctvo,  komunikáciu  s daňovými  úradmi,  audítormi,  a ďalším
inštitúciami,  s obrovským množstvom klientov som sa dostávala do styku, a rovnako
som zodpovedala aj za obrovský objem peňazí. Pri svojej práci som dôsledne dbala na
dodržiavanie  legislatívy,  smerníc,  metodiky,  postupov  či  príkazov,  čo  sa  potom
priaznivo  prejavilo  pri  auditoch či  kontrolách daňového  úradu, NKÚ,  či  ostatných
orgánov.  Dosiahla  som,  že  implementáciou  zefektívňovacích  opatrenia  nových
projektov bol  náš  závod  vysoko  ziskový.  Pracovala  som aj  na  mnohých  veľkých
rozvojových projektoch. Po organizačných zmenách som odišla  do súkromnej firmy,
akciovej spoločnosti, kde som podobnú funkciu zastávala 4 roky. Koncom roka 2009,
v tom čase som si hľadala prácu, som bola oslovená vtedajšou starostkou, či by som
nepomohla  s inventarizáciou.  Súhlasila  som s dohodou  na  mesiac.  Zistila  som  tu
množstvo nedostatkov. A pretože som nikdy neutekala pred problémami, nechala som
sa vtiahnuť do ich riešenia, výsledkom čoho bolo, že som sa zamestnala na mestskom
úrade  a začala  sa  starať  o majetok  a vybavovanie  dotácie.  Viem,  čo  je  úlohou
mestského úradu, viem, ako funguje....

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka je mi veľmi ľúto, ale vyčerpali ste časový limit.

Máme  tu  aj  iných  kandidátov,  musíme  byť  spravodliví.  Ja  verím,  že  ak  majú
doplňujúce  otázky kolegovia  poslanci,  tak  sa  priamo  spýtajú.  Nech  sa  páči,  máte
priestor. Áno, vidím, že pán poslanec Zajac sa hlási. Nech sa páči.

 
p. Zajac: No ja mám taký pocit, vy ste boli v Karlovej Vsi...

p. Hrvoľová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Áno.
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p. Zajac:   A chcel by som sa spýtať, možno dve otázky. Asi sledujete, keďže tu bývate, tú
Karlovu Ves, čiže aký... Možnože položím prvé tu otázku: Mňa by tak zaujímalo, že
prečo ste odišli  z toho... z tej pozície,  kde ste  teda boli,  na  úrade,  áno. A tá druhá
otázka, že ako hodnotíte teda Karlovu Ves. Lebo ste boli v správe, teraz ste boli trošku
mimo, ako taký nezávislý pohľad, a chcete sa vrátiť! Čiže nejak tú Karlovu Ves... Ak
by ste mohli... zhodnoťte to, čo si myslíte teraz, s odstupom. Ste tu videli veci ako tu
fungujú,  a asi  aj  ako  občianka  ste  sa  pozerali  na  veci,  ako tu fungujú,  a teda ako
budúca kontrolórka by ste možno tiež mali nejaký pohľad na to, ako tu funguje, nám,
ako  poslancom,  dať.  Lebo  ja  teda  vnímam  poslanie  kontrolóra  ako  niekoho,  kto
v zásade  pre  potreby  poslancov...  Vy  ste  to  aj  povedala,  že  nemali  by  ste  ísť  po
sankciách, ale po upozorneniach. Ale vnímam to tak, že  teda poslancov by ste mala
upozorňovať  na  to,  čo  je  riziko,  čo  nie  je  riziko.  Čiže...  čiže.  Sme  tu,  tak  nám
povedzte, že...

p.  Hrvoľová,  kandidátka  na  miestneho  kontrolóra:  No...  Prišla  som  sem  a s tými
skúsenosťami, ktoré som mala. Vedela som využívať informačný systém. V podstate,
musela  som  ísť  do  prvotných  dokladov,  do  zmlúv,  proste  listov  vlastníctva
a podobných vecí. Fakt som získala akože ... veľký – akože -  prehľad o tom, ako to tu
funguje.  Bola som dosť sklamaná, akože, z toho, ale neutekala som. Ale bohužiaľ, tá
situácia tu na úrade bola taká, ako bola. Ťažko to popísať... Myslím si, že kto tu poznal
tú atmosféru vtedy, aká bola, tak sa , akože, nečuduje.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Stačí?

p.  Hrvoľová,  kandidátka  na  miestneho  kontrolóra:  Myslím  si,  že  mám  dostatok
informácií... A hovorím, viem ako to funguje. Skutočne, tým, že som mala na starosti
majetok a ten majetok bol v takom stave, v akom bol a že som musela prejsť každú tú
kartu, hľadať tie podklady, tak ozaj mám zmapovaný... celý vlastne majetok. Tak isto
som robila  dokladovú  inventúru,  čo  v podstate,  akože,  boli  veľmi  zaujímavé  veci,
ktoré som tam akože zistila. A môžem povedať, že určite - v podnikateľskej sfére, by
ľudia nespávali. Pevne verím, že sa mnohé veci už vylepšili, a že ten prístup k tomu je
lepší teraz. Lebo v podstate ide o to, aby sa čo najefektívnejšie využíval majetok obce. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ešte otázku, pán... Do mikrofónu prosím. Lebo
zaznamenávame, robíme záznam zvukový, takže musí byť všetko počuť.

 
p. Zajac: Iba možno doplnenie tej otázky, že čo si myslíte, v akej forme teraz tá Karlova Ves

je. V akej forme, z hľadiska dodržiavania...?

p. Čahojová, starostka MČ: Ako to vnímate asi zvonka? Že či je nejaký posun, k lepšiemu,
alebo k horšiemu... Ako to vníma tak bežný občan.

p. Hrvoľová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Čo hodnotím napríklad pozitívne je to,
že  na  stránkach  Karlovej  Vsi  sa  dokážem  pomerne  jednoducho  zorientovať  vo
faktúrach, v objednávkach. Predtým to vyžadovalo veľa energie, času a človek musel
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vedieť čo hľadá a kedy to ... v akom období to mohlo akože vzniknúť. Toto hovorím,
že  veľmi  pozitívne,  akože,  hodnotím.  Samozrejme,  vždycky  je  čo  zlepšovať,
Nehovorím...  Mám na  to  proste,  akože,  odborné  vedomosti  a myslím  si,  že  som
pripravená na túto úlohu mestského kontrolóra.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla má otázku.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Počuli  ste  určite  svojho  predrečníka  o tom,  že  máme
nedokončenú kontrolu Základnej školy Veternicová a že ju chce ukončiť. Takže ja by
som  sa  vás  spýtal,  ako  absolventky  odborného  vzdelávania,  ako  si  predstavujete
ukončiť školu, keď nastúpite do funkcie v čase, keď pravdepodobne už bude právne
zaniknutá. Ďakujem.

p.  Hrvoľová,  kandidátka  na  miestneho  kontrolóra:  Keď  sa  mám  priznať,  tak  tejto
problematike som teda až tak nevenovala.  Mám momentálne iné aktivity. Ale keď je
právne  zaniknutá,  tak  určite  niekto  to  bude  využívať  ten majetok,  na  niekoho  to
prechádza. A určite nejaké obdobie tej... toho dobiehania dokladov a tá likvidita tam
musí akože nastať. Myslím si, že tie vzťahy sa musia nejakým spôsobom, korektným
spôsobom ukončiť.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, vidím, že nikto sa nepýta ďalej.  Nie sú ďalšie

otázky... Veľmi pekne vám... Ešte pán poslanec má otázku? Pán poslanec Borovička,
nech sa páči.

p. Borovička: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám iba jednu otázku, teraz ste spomenula, že má
aj iné aktivity. Znamená, že niekde robíte, nebo momentálne nerobíte? 

p. Hrvoľová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Áno... Áno, momentálne pôsobím ako
živnostníčka,  hlavne teda v oblasti účtovníctva a poradenstva.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede. Ďakujeme.
A poprosíme ďalšieho kandidáta, a tým je pán inžinier Kralovič. Vítajte. Nech sa páči,
máte slovo. Máte 5 minút, ako ostatní kandidáti. 

p.  Kralovič,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra: Veľmi  pekne  ďakujem.  Vážená  pani
starostka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci; chcel by som poďakovať za
možnosť osobného sa predstavenia. Niektorých ľudí z vás poznám, niektorí možno si
ma nepamätajú. Vo veciach iných, ktoré ešte neboli napísané v životopise: Žijem 33
rokov v Karlovej Vsi, som ženatý, mám dve deti, dvoch chlapcov. Som na starobnom
dôchodku štyri roky, kvôli tomu, že som robil v štátnej službe kedysi. Moje skúsenosti
z tejto oblasti; nerobil som nikde kontrolóra v štátnej správe, som robil niekoľko rokov
vo vrcholných pozíciách - na Ministerstva vnútra; súčasťou... riadiacej činnosti bola aj
kontrolná činnosť. Ako SZČO som 7 rokov spravoval majetok jednému zahraničnému
subjektu vo výške asi 1,7 miliardy. Odtiaľ som odchádzal s čistým štítom, dodnes na
mňa  nikto  nepodal  ani  trestné  oznámenia,  ani  nič.  Mám ukončenú  Vysokú  školu
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technickú: Menežment  priemyselných  podnikov; kontroling je  tam jeden z hlavných
predmetov. Zaoberá sa tam aj  ekonomikou...  Neviem ešte,  čo by som vám k tomu
viacej vedel povedať. Ak ...nechám radšej priestor na nejaké otázky, nech sa páči.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne za vaše úvodné slovo. Vážení páni poslanci,

nech sa páči priestor pre vaše otázky. Pán poslanec Horecký sa chce opýtať.

p. Horecký: Ďakujem za slovo. Zaujalo ma niekoľko bodov z vášho životopisu. Aj to, že ste
dnes už na dôchodku, teda ste zabezpečený človek, predpokladám. Preto ma zaujíma
vaša motivácia: Čo a prečo chcete, teda, robiť miestneho kontrolóra na našom úrade
pre zastupiteľstvo?

p.  Kralovič,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra:   Áno,  ďakujem.  To  s tým  starobným
dôchodkom je  tak, že tiež som si ho predstavoval,  že budem odpočívať,  chodiť na
prechádzky a starať sa o rodinu. Vydržalo mi to tri týždne. Jednoducho som celý život
bol zvyknutý byť  vo víre  diania,  medzi ľuďmi,  riešiť  problémy.  Prečo ma  to teraz
zaujalo? Pre mňa je to viac menej takáto výzva. Kedysi som čítal jednu takú prácu, od
jedného psychológa, že na to, aby sa mozgové bunky udržiavali čerstvé, treba sa stále
niečo učiť. Ja veľmi rád hrám na gitaru, tak som si pred troma rokmi dal takú úlohu, že
každý mesiac sa na...  naučím jednu pesničku zahraničnú. Zatiaľ sa mi to darí. A pre
mňa je to zase taká výzva, že niečo aj nové, ale aj niečo, čo sa týka bytostne mňa, ako
občana  tejto  mestskej  časti;  musím  povedať,  že  najkrajšej  v Bratislave.  A do tejto
problematiky by som rád vhupol plnými nohami. Nepoznám ju absolútne dopodrobna,
ale  je tam potrebné doštudovať niekoľko zákonov. To je prakticky takáto výzva pre
mňa. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla.

p.  Dulla: Ďakujem za slovo.  Ak ste  teraz spomínali,  že máte  skúsenosti  s kontrolou,  tak
s ohľadom na údaje, ktoré ste o sebe uviedli,  tak predpokladám, že to bola vnútorná,
po línii riadenia a nie následná.

p. Kralovič, kandidát na miestneho kontrolóra: Nie je to celkom tak, pretože dva roky som
riadil Úrad finančnej polície. A to išlo absolútne mimo rezort.

 
p.  Dulla: No, len  to nie  je  finančná  kontrola.  To si  dúfam nemusíme  vysvetľovať,  čo je

finančná...  Orgány  činné  v trestnom konaní  nevykonávajú  finančnú  kontrolu,  hej?
Takže hovorme teda otvorene a jasne, že teda z hľadiska predchádzajúceho profesného
zamerania  je  to  iný  svet,  ako  ten,  do  ktorého  sa  chystáte  vojsť.  Tá  spomínaná
motivácia je  zaujímavá, len otázka teda, či je dostatočná? Aký máte, teda, vnútorný
plán,  do  kedy  by  ste  to  teda  doštudovali?  Lebo  ste  pred  chvíľou  priznali,  že  tie
vedomosti nie sú dostatočné na to, aby ste začali pracovať okamžite na plný výkon.

p. Kralovič, kandidát na miestneho kontrolóra:  Myslím,  že aj tam bolo napísané,  že je
nástup od prvého septembra. Je na to ešte 5 týždňov, na doštudovanie hlavných častí
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tých zákonov. Samozrejme,  človek musí študovať celý život,  stále  vychádzajú nové
predpisy, nariadenia, ktoré stále treba študovať, takže je to nekonečný kolobeh.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže žiadne  iné  otázky z pléna  neprišli,  veľmi pekne vám
ďakujeme  pán  inžinier.  Nasledujúcim  kandidátom  -  číslo  4,  je  pani  inžinierka
Miroslava Matová. Nech sa páči, do rokovacej miestnosti. 

p. Matová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Dobrý deň. Vážená pani starostka, vážení
poslanci,  vážení  prítomní  občania.  Chcela  by  som  sa  vám  predstaviť.  Volám  sa
Miroslava  Matová  a pochádzam  z Košíc,  kde  som vyrastala  v rodine  inžinierov  a
dvoch súrodencov,  bratov.  Po  strednej  škole  som pokračovala  v štúdiu  na  vysokej
škole  -  Slovenskej  poľnohospodárskej  univerzity  v Nitre:  Fakulta  ekonomiky
a menežmentu  v Košiciach,  ktorú  som  ukončila  dosiahnutím  inžinierskeho  titulu
v odbore Ekonomika poľnohospodárstva a ekonomika podnikov, v Nitre v roku 2006.
Moje pracovné skúsenosti siahajú do oblasti účtovníctva v podnikoch slovenských, aj
nadnárodných  spoločností.  Tiež  som pracovala  v oblasti  obecnej  samosprávy,  ako
samostatný referent, kde som mala na starosti hlavne miestne dane a odpady. Určite
ste  dostali  môj životopis,  alebo  ste  ho  aj čítali,  takže nebudem všetko do detailov
rozoberať. Pri práci kontrolóra by som sa chcela snažiť hlavne o dodržiavanie zákonov
SR,  k spokojnosti aj občanov.  S predstihom by som chcela  upozorňovať na  možné
nedostatky,  ktoré by mohli  negatívne  ovplyvniť  rozvoj mestskej  časti v neprospech
občanov  a taktiež  o efektívnosť  a hospodárnosť  miestnych  finančných  výdavkov.
Aspoň takto v stručnosti. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne. Priestor pre vaše otázky. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Hlásite sa do funkcie v území, v ktorom, podľa údajov, ktoré ste
poskytli,  nemáte  doterajšie  skúsenosti.  Čo  vás  teda  vedie  k tomu,  nejde  mi  teraz
o nejakú rivalitu východ-západ, to v žiadnom prípade... čo vás vedie, že chcete ísť do
úplne inej oblasti a do úplne iného územia, do úplne iných vzťahov?

 
p. Matová, kandidátka na miestneho kontrolóra:  Myslím  si,  že na lokalite  tak nezáleží,

keď sa človek venuje svojej profesii; niečomu, v čom sa trochu môže vyznať, alebo sa
tomu venuje, čo vyštudoval. Tak toto myslím, že môže byť tá priorita.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ: Keďže  iné  otázky nie  sú,  veľmi  pekne  vám ďakujeme  za

predstavenie. Ďakujeme pani inžinierka a do miestnosti pozývam... no... kandidát č.5,
pán inžinier  Mráz sa ospravedlnil,  svoju neúčasť.  Nasleduje kandidát č.6 a to je pán
Miloš Soják.

 
p.  Soják,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra: Dobrý  deň  vážení  poslanci,  vážená  pani

starostka.  Dovoľte,  aby  som  sa  teda  predstavil.  Volám  sa  Miloš  Soják,  žijem
v mestskej časti Karlova Ves takmer 20 rokov. Nepochádzam z Bratislavy, pochádzam
zo západných Čiech. Moja mama žije v Dúbravke; v IV. obvode teda trávim celý čas,
celých  40  rokov,  odkedy  som  sa  prisťahoval  na  Slovensko.  Tak,  ako  ste  videli
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v mojom  životopise,  v zásade  som  pracoval  celý  život  v kontrolných  systémoch.
Skončil  som  Národohospodársku  fakultu  Vysokej  školy  ekonomickej.  Prvé
zamestnanie  bolo  na  daňovom úrade,  kde  som pracoval  sedem rokov na  výkone
a správy  daňovej  kontroly.  Potom som pracoval  v exekutívnych  funkciách  štátnej
akciovej spoločnosti TIPOS. Kľúčové z tohto pracovného životopisu, ktoré by mohlo
byť predpokladom pre funkciu miestneho kontrolóra, je moja práca, sedem rokov,  na
ministerstve  financií,  na  sekcii  finančnej  kontroly  a vládneho  auditu,  kde  som sa
v zásade  stretol  s právnymi  predpismi,  ktoré  súvisia  s finančným  riadením,
s finančnou kontrolou, ktorá je vykonávaná na úrovni územnej a miestnej samosprávy.
Ide predovšetkým o zákon o finančnej kontrole a audite. Vo vašom prípade. A zákon
o správe  majetku,  resp.  o zákon  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy.
Pracoval  som  aj...  ako  posledné  zamestnanie  bolo,  vedúci  oddelenia  v inštitúcii
ministerstva školstva, kde som prišiel aj do kontaktu s otázkami spojenými s výkonom
kontroly petícií  a sťažností. Mám vzťah k výtvarnému umeniu,  rekreačne športujem,
študujem na Štátnej jazykovej škole španielsky a anglický jazyk, rekreačne športujem,
sledujem...  nehovorím,  že  aktívne  -  politiku  na  úrovni  tejto  mestskej  časti;
intenzívnejšie väčšinou v čase volieb. Samozrejme, prečítam si všetky média, tlačené,
ktoré  sú  mi  doručené  do  schránky.  Nechcem  využiť  všetkých  5  minút,  ktoré  sú
k dispozícii  na  prezentáciu,  skôr  by  som teda očakával  od vás  nejaké  neformálne
otázky k funkcii miestneho kontrolóra. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Priestor pre otázky, vážení poslanci.
Hlási sa pán poslanec Kmeťko...vidíme ... aj Kmeťko..., takže neviem, nepodarilo  sa
to? Takže pán poslanec Krampl má podľa poradovníka prednosť, nech sa páči.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som  sa  vás  rád  opýtal  na  jednu  takú  možno
odbornejšiu...  Stalo  sa  to  v tejto  mestskej  časti,  ale  stalo  sa  to  aj  inde,  že  sa
kontrolovaný subjekt  počas  kontroly si  najal  advokátsku kanceláriu,  ktorá ho  viac
menej vysekávala z tých zistení, ktoré potom tá kontrola zistila. Ako sa vy pozeráte na
tento fakt samotný a ako by ste zachoval počas, teda, tej kontroly, ak by ste narazil na
takýto problém?

p.  Soják,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra: Tak  v prípade  územnej  samosprávy  ide
väčšinou  o kontrolu  rozpočtových  a príspevkových  organizácií,  ktoré  sú  napojené
príspevkom,  alebo  priamo  rozpočtom, na mestský rozpočet a miestny rozpočet. Ak
riaditeľ inštitúcie, teda pravdepodobne je to škola, športový klub, neviem aké subjekty,
príspevkové  a rozpočtové  sú  v tejto  časti,  asi  to  budú  školy,  ak  mu  to  umožňuje
rozpočet a hospodárenie, prečo by, ak sa cíti, že zastáva správne stanovisko z aspektu
kontroly... Máte na mysli,  že miestny kontrolór je na výkone? Lebo tam môže prísť aj
správa finančnej  kontroly dnes,  aj Najvyšší  kontrolný úrad-  prečo by on nemohol
využiť všetky nástroje, ten štatutár tej rozpočtovej a príspevkovej organizácie. Keď sa
cíti oprávnený.  Keď môže... On je,  samozrejme,  v konflikte s poslaneckým zborom,
alebo so svojím zriaďovateľom, ale... Proste taký je život. Ja vo všeobecnosti vnímam
aj na tejto úrovni tú finančnú kontrolu ako nástroj riadenia starostu, prednostu, alebo
zastupiteľov. Otázke je vždy či ...  Ako-  je to podľa mňa pilier  demokracie - audit
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a kontrola,  aj na  vládnej  úrovni,  aj na obecnej.  A on túto funkciu  vo všeobecnosti
neplní, alebo plní ju nedostatočne. A to, čo ste vy hovorili, tak pokiaľ mu to umožňuje
rozpočet, tak prečo by nie. Otázka je samozrejme, aká je cena, samozrejme tej služby.
Ale podľa mňa, on zase na to má, ten štatutár, vašich exekutívnych pracovníkov, aby
sa poradil, či je porušenie porušením o rozpočtových pravidlách... Či je to porušenie ,
ja  neviem  -   pri  správe  majetku,  alebo  pracovno-právne  aspekty,  neviem   o  aký
kontrolný  typ....  Ale  podľa  mňa  zákon  o rozpočtových  pravidlách,  respektíve
procedurálne aspekty zákona o finančnej kontrole a audite sú pomerne jednoznačné.
Aj  zákon  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  dokáže  jednoznačne
definovať,  čo sa  považuje  za porušenie  finančnej  disciplíny.  Na vašej úrovni  je  to
väčšinou  nakladanie  s majetkom.  Však?  Respektíve,  zneužitie  účelu  poskytnutia
prostriedkov  na  iný  účel.   Hovorím  vo  všeobecnosti,  lebo  nepoznám  konkrétne
situáciu v našej mestskej časti. Niečo som si pozrel na internete, na vašej stránke, ale
tam sú len všeobecné správy. Neviem, či by nebola aj povinnosť uverejňovať správy
z tých...  dnes podľa novely zákona účinnej  od 1.januára,  je  to vlastne zákon 257 -
o finančnej  kontrole a audite,  by ste mohli  uverejňovať  aj výsledky tých kontrol na
mieste,  finančných  kontrol  na  mieste,  s akými  výsledkami  sa  učinia.  Oboznámili
objektívne, ako sa hospodári vo vašich príspevkových a rozpočtových organizáciách,
resp. s majetkom obce. Väčšina z vás, aktivistov, ste za to, aby veci boli transparentné
a otvorené a aby sa takto komunikovalo s občanmi. Tak prečo nie? Samozrejme, iná je
otázka k priebehu výkonu tej kontroly; až keď je kontrola právoplatne uzatvorená, až
vtedy môžete... možno komunikovať. Ale určite občania aj zamestnanci tých inštitúcií
sa budú zaujímať aj v priebehu výkonu kontroly. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Doplniť chce asi otázku, pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Takže, keby ste sa pokúsili nám odpovedať, že ako by sme teda
rozumeli tomu: „Ak to rozpočet dovoľuje.“ Lebo škola má tiež nejaký rozpočet, ten
prechádza nejakým procesom prípravy, schválenia a aplikácie.

 
p. Soják, kandidát na miestneho kontrolóra: Tak máte svoju kapitolu... Teda, rozpočtová

organizácia  hospodári  so  svojím  rozpočtom,  príspevková  s príspevkom,
pravdepodobne  ste  schválili  na  základe  rozpočtovej  klasifikácie...,  na  rôzne služby
napríklad  rozpočtová  organizácia  má  určené  finančné  prostriedky  na  služby,
a možnože  tam môžu  byť  aj  ukryté  prostriedky na  finančné  poradenstvo,  resp.  na
jednorázovú informáciu.  Ak túto informáciu organizácia nedokáže získať od vás, od
miestneho zastupiteľstva, resp. od organizácií,  ktorých ste vy členovia-  Únia miest,
resp. organizácie, ktoré združujú mestá a obce alebo samosprávy na Slovensku, dajme
tomu  štatutárovi všetko preto, aby sa vyvinil. A to je na posúdenie objektívneho, toho
miestneho  kontrolóra.  Neviem,  ako  tu prebiehali  v minulosti  kontroly,  tie  následné
finančné  kontroly.  Predpokladám,  že  chodil  miestny  kontrolór  vždy  s prizvanou
osobou.  Možnože  prizvanou  osobou  mohol  byť  aj  poslanec...  A... ak  je  dôvera
miestneho kontrolóra...tak... v priebehu kontroly, sa dozviete... 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. S nasledujúcou otázkou pán poslanec Kmeťko.
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p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Pán Soják, mám jednu-dve otázky. V životopise ste
napísali  2014: Centrum vedecko-technických  informácií.  A teda 2014-2016. By ma
zaujímalo čo: Pracujete, alebo čo robíte?

p. Soják, kandidát na miestneho kontrolóra: Som evidovaný na úrade práce. 

p. Kmeťko: Aha, ďakujem. A druhá vec,   čo vás teda viedlo...?  Predpokladám, odpoveď je
už teda známa.

 
p.  Soják,  kandidát  na  miestneho  kontrolóra:  Tak...  Jednak  profesionálne  spĺňam  tie

kritéria,  samozrejme,  ktoré  sú  požadované  na  výkon  miestneho  kontrolóra,  žijem
v tejto časti a zaujíma ma obecná politika.

p. Kmeťko: Ďakujem.

p. Soják, kandidát na miestneho kontrolóra: Ja budem rešpektovať vaše rozhodnutie, keď
je vhodnejší, lepší kandidát, tak rešpektujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne za odpovede. Keďže nie sú iné otázky,
ďakujeme  za  vystúpenie.  Nasledujúci  kandidát  je  pani...  inžinierka...?  Pani
inžinierka...? Pani inžinierka Iveta Wengová, nech sa páči, pozývam vás do sály.

 
p. Wengová, kandidátka na miestneho kontrolóra:  Tak, zdravím vás pani starostka, a vás

páni poslankyne a páni poslanci. Po vypočutí si predošlých kandidátov som zistila, že
som asi na nesprávnom mieste.  Takže ja  chcem korektnou cestou, akože, odstúpiť.
Takže tak... Som zhodnotila svoje možnosti a schopnosti. A vôbec som netušila, že sa
uchádzam o miesto hlavného kontrolóra, a nemám absolútne šajn´, takže nepôjdem do
toho, keď akože...

p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, veľmi pekne vám ďakujem aj za túto krásnu
úprimnosť. Málokedy sa s ňou stretávame... .

p. Wengová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Ja som myslela, že to je len akože....
 
p. Čahojová, starostka MČ: Vy teraz pracujete na STU.

p.  Wengová,  kandidátka  na  miestneho  kontrolóra:  Nie,  práveže  som skončila.  Akurát
teraz, ...v šiestom mesiaci...A našla som inzerát, ako kontrolóra, a ja som to brala ako
kontrolóra. A vôbec. Až teraz som sa dozvedela, že to je pozícia hlavného kontrolóra. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ale  čítam,  že ste Karlovešťanka, tak dovoľte, aby som vám
v mene  svojich  kolegov,  poslancov,  v mene  našom,  zaželala  veľa  úspechov,  veľa
šťastia pri hľadaní vhodného zamestnania. A sme veľmi radi teda...
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p. Čahojová, starostka MČ: Aj my vám želáme všetko dobré.

p.  Wengová,  kandidátka  na  miestneho  kontrolóra:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Som vám
o jedného urobila menej. 

p. Čahojová, starostka MČ: Majte sa dobre. Ďakujem pekne za úprimnosť. 

p. Wengová, kandidátka na miestneho kontrolóra: Ďakujem veľmi pekne. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  veľmi  pekne  všetkým kandidátom,  ktorí sa  nám
osobne predstavili a na žiadosť predsedov dvoch poslaneckých klubov vyhlasujem 15
minútovú prestávku. Keďže je  teraz 17:17, tak približne krátko po tej pol šiestej by
sme sa mali stretnúť, po krátkej porade. Nech sa páči.

 
Prestávka:

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím  o  pokoj  v rokovacej  miestnosti.  Dovoľte,  aby  som
poprosila predsedu volebnej komisie... Kto je predsedom volebnej komisie? Volebná
komisia...  Pán poslanec  Buzáš.  Poprosila  by som predsedu volebnej  komisie,  pána
poslanca Buzáša, aby nám vysvetlil, ako prebieha voľba miestneho kontrolóra, aké sú
pravidlá,  ako sa hlasuje, kde sa bude hlasovať... Prosím, odovzdajte mikrofón pánovi
predsedovi. Nech sa páči.

p. Buzáš:  Ďakujem.  Ďakujem za slovo. Takže: - Priebeh a organizácia  hlasovania  k voľbe
miestneho  kontrolóra.  Voľby  riadi  volebná  komisia,  ktorá  bola  zvolená  týmto
miestnym  zastupiteľstvom  a určila  si  predsedu,  teda  -  poslanca  Buzáša  -  mňa.
Hlasovanie  sa  vykoná  podľa  zákona  369  o obecnom  zriadení,  v znení  neskorších
predpisov. Je to §8 a ods.3, a čl.11 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.
Hlasovacím lístkom,  na ktorom sú v abecednom poradí uvedené priezvisko  a meno
kandidáta označené poradovým číslom. Tu by som chcel dodať, že tá pani kandidátka
Wengová,  myslím,  že  má  číslo  7,  sa  tej  svojej  kandidatúry  vzdala,  čiže  by  som
poprosil  kolegov,  aby  číslo  7  nebrali  do  úvahy.  Ten  lístok  bude  potom zrejme
vyradený,  ako  neplatný.  Hlasovanie  sa  uskutoční  tak,  že  poslanec  na  hlasovacom
lístku zakrúžkuje jedno poradové číslo  kandidáta, ktorému dáva svoj hlas.  Hlasovací
lístok  upravený  iným  spôsobom,  alebo  neupravený,  je  neplatný.  To  znamená,
poprosím kolegov, aby nekrúžkovali celé meno, ale len číslo pred menom. Hlasovanie
je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Zvolený je ten
kandidát, ktorý získa v prvom kole nadpolovičný počet hlasov všetkých poslancov. Ak
v prvom kole  ani  jeden  z viacerých  kandidátov nezískal  potrebný  počet  hlasov na
zvolenie,  v druhom kole sa volí z tých dvoch, ktorí získali  najviac  platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s týmto
počtom hlasov. V druhom kole volieb je  zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole volieb rozhoduje žrebom.
Organizácia  hlasovania:  Každý  poslanec  obdrží  v priestoroch  Kancelárie  prvého
kontaktu  hlasovací  lístok  pre  tajnú  voľbu,  označený  pečiatkou  miestneho  úradu.
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Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí poslanec podpisom. Hlasovací lístok si poslanec
upraví  tak,  že  zakrúžkuje  jedno  poradové  číslo  kandidáta,  ktorého  volí.  Hlasovací
lístok upravený iným spôsobom, alebo neupravený, je  neplatný.  Upravený hlasovací
lístok  hodí  do  prenosnej  schránky.  Následne  opustí  priestor  kancelárie  prvého
kontaktu.  Potom,  čo  hlasoval  každý  poslanec,  volebná  komisia  otvorí  prenosnú
hlasovaciu  schránku,  spočíta  platné  a neplatné  hlasy,  vyhotoví  zápisnicu,  a oznámi
miestnemu  zastupiteľstvu  výsledok  hlasovania.  Ak  hovoríme,  že  každý  poslanec,
máme na mysli  len prítomných poslancov. Inak by sme museli  čakať neobmedzene
dlhú dobu, kým by všetci odhlasovali. Takže len tí, ktorí sú prítomní. V prípade voľby
v druhom kole sa postup voľby opakuje,  ale  už len s kandidátmi,  ktorí postúpili  do
druhého  kola,  v zmysle  zákona,  §18a  ods.3,  druhá  a tretia  veta Zákona  369 z roku
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Tak  môžeme  započať  volebný  akt.
Prosím volebnú komisiu, aby zaujala svoje miesto v hlasovacej miestnosti a pripravila
hlasovanie.  Keď splnia svoju povinnosť,  hlasovaciu,  tak aby sa vrátili  do rokovacej
miestnosti a počkáme na verdikt volebnej komisie, spoločne. Či?

1. kolo voľby

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Odovzdávam  slovo  predsedovi  volebnej  komisie,  pánovi
poslancovi Buzášovi. 

p. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže - Zápisnica o výsledkoch tajného hlasovania
zo dňa 25.7., z 1. kola voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti  Bratislava - Karlova
Ves. Počet vydaných hlasovacích lístkov, tak ako prítomných poslancov, bol 23. Počet
odovzdaných hlasovacích lístkov bol tiež 23. Počet platných hlasovacích lístkov bol
23.  Ani  jeden  hlasovací  lístok  nebol  neplatný.  Počet  odovzdaných  hlasov  pre
jednotlivých kandidátov. Kandidát č.1 – 10 hlasov. Kandidát č.2 – 1 hlas... Kandidát
č.1 - pán Hrádek - 10 hlasov, kandidát č.2 - pani Hrvoľová - 1 hlas, kandidát č.3 - pán
Kráľovič - 1 hlas, kandidát č.4 - pani Matová - 1 hlas, kandidát č.5 - nezískal žiaden
hlas,  kandidát č.6 - pán Soják - 9 hlasov, a pani Wengová, ktorá odstúpila, získala 1
hlas.  Volebná  komisia  pre voľbu miestneho  kontrolóra MČ Bratislava-Karlova Ves
konštatuje, že v tajnej voľbe v 1. kole nebol zvolený ani jeden z kandidátov ...nakoľko
ani  jeden  nezískal  potrebný  počet  hlasov  na  zvolenie.  Z toho  dôvodu je  potrebné
uskutočniť  druhé  kolo  voľby,  do  ktorého  postupuje  kandidát  č.1-  pán  Hrádek
a kandidát č.6 - pán Soják. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem veľmi pekne za prečítanie výsledkov zápisnice
z 1.kola  volieb.  Oznamujem  vám,  že  z organizačných  dôvodov,  pripravujú  sa
hlasovacie  lístky pre druhé kolo volieb,  bude to trvať asi 5 minút,  potom nás prídu
zavolať do hlasovacej miestnosti. Nech sa páči, pán poslanec.

 
p. Borovička:  Já akurát jednu takú maličkosť. My sme predsa hovorili,  že pani táto, co sa

vzdala funkcie,  vlastne tohto... ty si tam menoval,  akože jeden hlas  pani Wengová.
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Tak  si myslím,  že tento hlas by tam nemal byt.  V tom prípade jeden hlas musí byt
neplatný. To sme povedali na začiatku, nakoľko odstúpila, nebudeme ju písať.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán predseda volebnej komisie.

p.  Buzáš:  Páni  poslanci  majú  mnoho  práv,  ale  nie  hovoriť  to  všetko. Zvolili  si  volebnú
komisiu, volebná komisia rozhodla takto. A treba podotknúť, že aj v prípade opačnom,
by to nič na výsledku nezmenilo.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  za  odpoveď...  Vážení  kolegovia,  tak  po  dohode

poslaneckých  klubov,  ktorí  si  vyžiadali  ďalšiu  krátku  prestávku,  desaťminútovú,
prosím rešpektujte časový limit a vráťte sa včas do rokovacej sály. Ďakujem.

Prestávka

p. Čahojová, starostka MČ: Máme 2.kolo voľby. Prosím pána predsedu volebnej komisie.
Dávam mu slovo. Pán poslanec Buzáš.

p.  Buzáš:  Takže  zopakujem  len  to,  čo  sme  už  povedali,  ale  pre  úplne...  aby  to  bolo
jednoznačné  a nedalo  sa  to  inak  interpretovať.  Do  druhého  kola,  ktoré  budeme
absolvovať  teraz,  postúpili  dvaja  kandidáti s najväčším počtom hlasov:  Pán Hrádek
a pán Soják.  Takisto  budeme  krúžkovať  poradové  číslo,  nikto  sa  nepomýlil,  takže
nepovažujem za potrebné to nejako inak ešte znovu zdôrazňovať. V druhom kole už
stačí  jednoduchá  väčšina  hlasov.  Čiže  kandidát  s najväčším  počtom  hlasov  je
automaticky zvolený za miestneho kontrolóra.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže môžete sa odobrať do hlasovacej
miestnosti. 

2. kolo voľby

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím  utíšte  sa  v rokovacej  sále.  Pán  predseda  volebnej
komisie  nám  chce  prečítať  výsledky  hlasovania  a zápisnicu.  Takže  nech  sa  páči,
zaujmite svoje miesta. Poprosím, utíšme sa. Nech sa páči, pán predseda, pán poslanec
Buzáš má slovo. 

p. Buzáš: Zápisnica o výsledkoch tajného hlasovania zo dňa 25.7.2016, z druhého kola voľby
miestneho  kontrolóra  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves.  Počet  vydaných
hlasovacích  lístkov,  ako aj  počet  prítomných  poslancov  je  23.  Počet  odovzdaných
hlasovacích  lístkov bol  rovnaký -  23.  Počet  platných  hlasovacích  lístkov bol  -  21
a počet neplatných hlasovacích lístkov – 2. Počet odovzdaných platných hlasov pre
jednotlivých  kandidátov: Kandidát  č.1 – 11 odovzdaných platných hlasov,  kandidát
č.2 – 10 odovzdaných platných hlasov. Kandidát č.1 - pán Miroslav Hrádek, kandidát
č.2 bol pán Miloš Soják. Volebná komisia  pre voľby miestneho kontrolóra Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves konštatuje, že v druhom kole tajnej voľby bol zvolený
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pán  Miroslav Hrádek, s počtom hlasov 11, za miestneho  kontrolóra Mestskej  časti
Bratislava - Karlova Ves. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi volebnej komisie  za
prečítanie  zápisnice  a výsledky  hlasovania.  Dovoľte,  aby  som v mene  svojom   -
v prvom rade poďakovala  všetkým kandidátom,  ktorí prišli  a prihlásili  sa  do...  ako
záujemcovia  o pozíciu  miestneho  kontrolóra Mestskej  časti v Karlovej  Vsi  a veľmi
pekne... dovoľte teda, aby som teda zablahoželala  víťazovi volieb,  pánovi doktorovi
Miroslavovi  Hrádekovi.  A v mene vás,  aj svojom,  mu zaželala  v jeho novej funkcii
veľa  úspechov,  veľa síl,  dobré zdravie...,  a veľa odhodlania  a čistej mysle  a hlavne
úspechov, aby to bolo v prospech  - jeho pôsobenie v Karlovej Vsi, v prospech, najmä
teda,  obyvateľov  mestskej  časti  Karlova  Ves,  a potom aj  na  prospech  fungovania
úradu.  A  aby  ste  vy,  ako  poslanci  miestneho  zastupiteľstva  ,  boli  s jeho  prácou
spokojní. 

p. Hrádek, kandidát na miestneho kontrolóra : Chcel by som sa všetkým poďakovať, tým
čo ma zvolili ... dvakrát ...  Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ostatným kandidátom želáme v živote
veľa úspechov, nech sa im darí na iných poliach ich pôsobenia. A my by sme vás ešte
poprosili,  pán doktor, že by ste sa ešte chvíľočku zdržali,  pretože my... by sme mali
prijať teraz uznesenie. A v návrhu uznesenia máme uvedený aj termín nástupu funkcie
miestneho kontrolóra. A my sme aj do súťažných podkladov uviedli,  že deň nástupu
miestneho kontrolóra by mal byť  1. september  2016. Chcela  by som sa vás opýtať,
odpusťte, že takto verejne:  Či by nebol možný skorší nástup, napríklad od začiatku
augusta?   Vôbec  sa  nedá...  Dobre.  Budeme  veľmi  radi,  len  máme  to  v uznesení,
v návrhu uznesenia,  čiže my by sme si to upravili.  Hovorím,  s ohľadom ...nemáme
ukončenú kontrolu na ZŠ Veternicová. Z tohto dôvodu. Ale už keď je to v uznesení,
takto  v  uznesení.  Ďakujem  vám  pekne  za  úprimnosť.  Ja  ďakujem  veľmi  pekne.
Poprosím návrhovú komisiu teda, aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č.1: Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho
platu.  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti   Bratislava  -  Karlova  Ves:  bod  a)  -
Konštatuje,  že bol zvolený  v tajnej  voľbe  pán Hrádek, dňom 1.septembra  2016 za
miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Bod b) - Určuje pánovi
Hrádekovi, miestnemu kontrolórovi Mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves mesačný
plat v sume 1 978 €. 

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

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 2 z prítomných 23 poslancov.
Vážení kolegovia,  dovoľte mi krátky dovetok : Konštatujem, že toto uznesenie  sme
schválili. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  si myslím,  že aj priebeh  voľby,  aj výsledky tejto  voľby
dávajú  za  pravdu  tomu,  že  ste  sa  naozaj  rozhodovali  individuálne,  podľa  svojho
vedomia  a svedomia.  Ten výsledok bol tak ...tesný,  o jeden  hlas,  kedy pán Hrádek
zvíťazil  nad  druhým  kandidátom,  nad  pánom  Milošom Sojákom o jeden  hlas,  že
naozaj  rozhodovali...  možno  rozhodovali  jeden-dvaja  poslanci  o výsledku.  Takže,
ďakujem  vám za  zodpovedný  prístup  a za  vaše  úvahy.  A dúfajme,  že  voľba  bude
úspešná.  Tým  uzatváram.  Veľmi  pekne  ďakujeme  pán  doktor  za  vašu  účasť
a prítomnosť.

Bod 2
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pokračovať v našom programe. A tým je druhá časť
nášho rokovania.  Máme predložený materiál - Návrh na uzavretie nájomných zmlúv
na pozemky v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves. Keďže pán prednosta je...
pán prednosta je  chorý,  tak poprosím pani doktorku Gullarovú – áno - ste  tu, aby
predniesla úvodné slová k tomuto materiálu s ktorým ste sa už mimochodom stretli a v
ktorom ste si vyžiadali doplnenie informácií,  ktoré sú potrebné pre vaše zodpovedné
rozhodnutie. Čiže odovzdal slovo pani doktorke. Nech sa páči. Prosím do mikrofónu,
aby všetci počuli.

p.  Gullarová,  MÚ MČ:  Na poslednom zastupiteľstve,  ktoré sa  konalo  28. 6.  2016 bolo
rozhodnuté, že treba doplniť predložený materiál a síce Návrh na uzavretie nájomných
zmlúv  na  pozemky  pod  predajnými  stánkami  pre  Michaelu  Ružičkovú  a pána
Dominika Šafárika. Ja som hneď po zastupiteľstve oslovila obidvoch a žiadala som od
nich,  najmä  pána Šafárika,  aby doplnil  spôsob odvozu odpadu, nakoľko sa vyjadril
tak, ako sa vyjadril,  že žiaden odpad pri svojej podnikateľskej činnosti neprodukuje.
Okrem toho  som s  pánom poslancom Dullom a s  pánom poslancom Borovičkom
vykonala  aj  tvaro-miestnu  obhliadku  k  tým  vytýkaným  bodom,  na  poslednom
zastupiteľstve,  ktorá sa konala  dňa 8. 7.  na  mieste  samom.  U pani Ružičkovej  sme
nezistili nezrovnalosti. Ten odpadový kôš ma riešený tak, že je umiestnený zo zadnej
strany stánku. Ale čo ... na čo som sa pýtala dodatočne, tak tam bola tabula zozadu, že
Neparkovať. Vieme, že parkovacie miesto si neplatí. Vysvetlila mi to tak , že je tam tá
tabuľa tak,  preto, že keď sa  tam niekto postaví,  čo  sa tam zvyknú  ľudia  postaviť
autami,  odparkovať si autá, oni sa potom nemôže sa do toho smetného koša dostať.
Okrem toho, pána  Šafárika  sme  nezastihli,  ale  som ho vyzvala,  aby  tam teda toto
vyjadrenie doplnil.  Doplnil ho tak, ako ho doplnil, s tým, že odkazuje v tom vyjadrení
na  webovú  stránku  spoločnosti  OLO,   a. s.  ,  že  keď  nejaký  iný  odpad   z
podnikateľskej činnosti má tak, že ho proste dovezie na túto adresu – Ivanská  cesta 2,
po predložení občianskeho preukazu vydokladujúceho, že má trvalý pobyt v Bratislave
a tento odpad mu prevezmú. To by bolo k odvozu odpadu. Potom sme tam ešte ... ja
som rozšírila  túto informáciu aj o tie dôvody , prečo nie je možné kúpnu zmluvu na
predajné  stánky zapísať  do katastra.  Síce ...citujem tam príslušné  ustanovenia,  síce
podľa stavebného zákona sa hovorí, že „stavba je pevne spojená zo zemou“ a „stavba
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je aj tá ktorá je napojená na inžinierske siete“. Ale §43-  to tu aj citujem - Stavebného
zákona,  § 6  ods. 2  zákona  162  z roku  95  o katastri  nehnuteľností  hovorí,  že  sa
spravidla  nezapisujú inžinierske stavby. Tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej
mape  parcelným  číslom pozemku,  na  ktorom je  stavba  postavená,  alebo  mapovou
značkou a sú označené kódom, druhu pozemku kódom využívania pozemku. Pokiaľ sa
jedná  o to platenie  daní,  ja  som osobne hovorila  s pracovníčkou – myslím  že paní
Pastierikova zo oddelenia správy daní a poplatkov hlavného mesta, v Petržalke a tá mi
povedala,  že pokiaľ ... teda že podľa zákona sa dane z týchto predajných  stánkoch
nevyrubujú, nakoľko ide o prenosné stavby ... prenosné predajné stánky. A pokiaľ sú
na obecných pozemkoch, tak obec za tie pozemky, kde sú tie stánky umiestnené, daň
neplatí.  Pokiaľ by boli na súkromných pozemkoch, tak je  povinný ten vlastník toho
súkromného  pozemku platiť  daň ako za stavebný pozemok.  Ja by som asi  toľko...
neviem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sú nijaké otázky nech sa páči. Nech
sa páči p. Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Takže - stánky nie sú prenosné. Už raz pre vždy! Sú to stavby
pevne spojené zo zemou zmysle  §43 stavebného zákona, lebo za pevné spojenie  zo
zemou sa nerozumie iba základ, ale aj položenie na upravený podklad. Bodka! Vôľa
zákonodarcu je  jednoznačná.  §6 zákona o katastri hovorí o „spravidla   nezakazuje“.
Každý má pravo si vložiť do katastra. A  odkaz je na inžiniersku stavbu stánku. Stanky
nie sú inžinierskou stavbou, ani keby sa ktokoľvek rozkrájal. Pekne poprosím...

p. Čahojová, starostka MČ:  Prepáč pán poslanec,  ja  poprosím organizačné oddelenie,  do
riadneho termínu ... v septembri, nové mikrofóny pre poslancov. Ďakujem.

p.  Dulla: .../Už ide...  /  Ďakujem za pochopenie.  I  keď toto nie  je  to  rozhodujúce.  Je  to
nepríjemné lebo točíme sa v okruhu ... napriek všetkému, je  ta situácia jasná.  Čo sa
týka  toho  odstavovania  auta ...  pri  tom stánku,  je  zrejmé  ,  že  dopravné  ...  zvislé
dopravné značenie , ktoré to tam je „Zákaz vjazdu z výnimkou pre dopravnú obsluhu“
nesplní...  neplní  svoj  účel.  A potom bolo  by načase,  aby  odborný útvar  miestneho
úradu  sa  problematikou  zaoberal  komplexnejšie,  tak  aby  to  bolo  jasné,  aby  si
súkromníci  nemusia  vylepovať  nesprávne  zvislé  dopravné  značky  súkromnej
produkcie  neschválené,  nevyhovujúcim  tvarom,  veľkosťou  v  zmysle  vyhlášky  a
slovenskej technickej normy. Pekne poprosím venovať tomu územiu väčšiu pozornosť
ako doteraz.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno. Stalo sa. Zaznačené. Teda zaznačené ...budeme sa tomu
venovať pán poslanec Martinický chce doplniť p. Dullu?

p. Martinický : ....

p. Čahojová, starostka MČ: Naozaj, na budúce zastupiteľstvo, riadne, musíme zakúpiť nové
mikrofóny. Toto je nedôstojné a komplikuje to diskusný príspevok každého poslanca.
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p. Martinický:  /Ďakujem, toto už ide./ No ja  som len ...len toľko chcel povedať,  čiste, že
treba rozlišovať napojenie na inžinierske siete a inžinierske siete. To, čo tu bolo pred
chvíľou povedané. Že inžinierske siete  - proste  sú alebo nie sú. To je niečo úplne iné.
Lebo inžinierske siete sú napr. voda, kanalizácia, plyn atď. verejné rozvody , ktoré sú
zakopané v zemi spravidla  alebo proste na stĺpoch. A pokiaľ sa tieto zapisujú  resp.
nezapisujú,  to  je  niečo  úplne  iné  -  je  ako  stánok  alebo  iná  stavba  napojená  na
inžinierske  siete.  Aby  sme  si  tieto  pojmy  proste  ako...  inžinierska  sieť  -  a  potom
prípojkové napojenie stavby na inžiniersku sieť. To sú dve rôznej veci. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Aj  ja  ďakujem  veľmi  pekne.  Pán  poslanec  Zajac.  Prosím
mikrofón.

p. Zajac:  Dobre. Ja mám návrh na zmenu uznesenia.  Nakoľko som bol v takom... keď som
sem išiel  na to zastupiteľstvo, tak som mal taký pocit,  že sú tu nejaký žiadatelia  o
prenájom a my sme niekto, kto prenajíma. A ak niekto, kto prenajíma má záujem, aby
ten, komu chce prenajať mal vyriešené všetky veci s odpadom tak, ako teda to majú aj
iné prevádzky,  ktoré majú bežne prenajaté priestory od mestskej časti - to je, že teda
budú mať jasne vyznačený odpadový kôš alebo zberný kôš, tak aby všetci tí, ktorí k
nim chodia a ktorí aj okolo žijú mali pocit, že sa tie ... tie odpady nevyhadzujú napr.
do  ich  komunálnych  zberných  nádob  -  odpoveď som dostal  od pána,  že  si  mám
pozrieť  webovú  stránku.  Taký  šikovný  som a ja.  Ale  nechcem  od  mestskej  časti
prenajať  priestor  na  podnikanie.  Preto  dávam návrh,  aby  sme  ...aby  sme  s  týmto
pánom ďalej vo vzťahu prenajímateľa... prenájomca nepokračovali.  A môj návrh na
uznesenie je  jednoduchý. Čiže: - schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na pozemku
pred...  predajné...  predajným  miestom...  pod predajnými  stánkami  v súlade s § 9 a
ods. 9 písm. c) / Zákona SNR číslo  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu osobitného zreteľa nasledovným ...nasledovnému nájomcovi.  A
teda som za to, aby tam ostala tá pani Michaela Růžičková, Vysoká 28, Bratislava 1. A
s tým, že teda tá ostane v tej tabuľka so všetkými tými ďalšími údajmi.  Za b) - žiada
prednostu mestskej  časti,  aby začal v  mene  mestskej časti konanie,  s  ...s bývalým
nájomcom Dominikom Šafárikovom, Ľ. Fullu 5, Bratislava v odstránení stánku v jeho
vlastníctve z verejného priestranstva parcela 1669/245 - trhovisko na Pribišovej ulici.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S technickou pán poslanec Rosina.
Pán poslanec? Ani si sa nepohol ...tak som nevedel, že čakáš na niekoho.

p. Rosina: Ďakujem pekne za mikrofón aj za slovo. Ja by som chcel podporiť kolegu Zajaca,
a troška ... to myslí  žiadateľ vážne, že odkazuje na webovú stránku OLO?  Pretože
pokiaľ mám správne informácie,   tak bezplatne odoberá OLO odpady od fyzických
osôb, nie  od podnikateľov. Podnikatelia  odovzdávajú  odpad za úplatu.  Takže ak to
odovzdáva  na  základe  toho,  že  má  trvalý  pobyt  v Bratislave,  porušuje  predpisy
a pravidlá   OLO a prakticky priznáva  sa  k  tomu,  že podvádza.  Takže podporujem
návrh kolegu Zajaca. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké otázky? Nie sú. Ďakujem
veľmi  pekne  pani  doktorke  a prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia: No takže navrhujem predložený písomne - môj pozmeňovací návrh na
zmenu:  Čiže  bod 2 -  Návrh na  uzavretie  nájomných  zmlúv  na  pozemku  v katastri
územia  v   katastrálnom území Bratislava  Karlova Ves.  Za  a) -  schvaľuje  uzavretie
nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami v súlade s § 9 a ods. 9 písm.
c)/zákona  Slovenskej  národnej  rady  číslo  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení
neskorších  predpisov  z  dôvodu  osobitného  zreteľa  k  nasledovnému  nájomcovi:
Michaele Ružičkovej; adresa: Vysoká 28, Bratislava 1. Za b) žiada prednostu mestskej
časti,  aby začal  v  mene  mestskej  časti  konanie  s  bývalým  nájomcom Dominikom
Šafárikom, Ľudovíta Fullu 5, Bratislava o odstránení stánku je vlastníctve z verejného
priestranstva parcela 1669/245, trhovisko na Pribišovej ulici.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za prečítanie návrhu uznesenia a prosím
aby sme o ňom hlasovali.

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

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem uznesenie bolo schválené.

Bod 3
Predĺženie zmluvy o nájme pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Okresná a miestna

organizácia, Lackova 4. Bratislava.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu 3. Dostali sme materiál na Predĺženie
nájomného vzťahu s Jednotou dôchodcov Slovenska. Prosím, predkladateľa materiálu,
keďže tu nie je pán prednosta, poprosím pani inžinierku Mahďákovú, aby predniesla
úvodné slovo k tomuto materiálu. Nech sa páči. Prosím, dajte jej mikrofón.

p. Mahďaková, MÚ MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,
pani starostka, vážení prítomní.  Predkladáme návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
s Jednotou  dôchodcov  na  Slovensku,  ktorá  využíva  nebytové  priestory  -  o  ktoré
požiadala - už od roku 1998. Tieto nebytové priestory využívajú členovia okresnej ako
aj miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, ako klubovňu pre členov,
ale  aj  pre  stránky,  prevažne  z  radov  starších  občanov  v súladom  zo  zameraním
organizácie.  Majú  pre  ich  činnosť  a naplnenie  cieľov  mimoriadny  význam.
Navrhovaná  cena  nájomného  vo  výške  1 EURO 70 centov za mesiac  sú zahrnuté
poplatky za energie. Nájomné je splatné jeden krát ročne sumou 20 EURO 40 centov
k 31. januáru príslušného kalendárneho roka. V materiáli,  ktorý máte predložený je aj
prehľad  období,  počas  ktorého  táto  inštitúcia  pracujúca  pre  seniorov  predmetné
priestory používala. Ak sú nijaké doplňujúce otázky, prosím, nech sa páči.
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p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Neviem,  či som dobre rozumel - či sa jedná o návrh zmluvy
alebo sa...  jedná teda nový zmluvný vzťah alebo sa jedná o predlženie existujúceho
vzťahu? Zachytil som niečo také, čo by malo znamenať nový zmluvný vzťah. Tak to
by som veľmi rád...  Druhá záležitosti je  tá, že je to riešenie,  ktoré možno priniesol
život, ale predstavme si, že dnes nebolo toto zastupiteľstvo vyvolané dôvodom voľby
miestneho  kontrolóra.  Bol  by  to  dôvod  na  zvolanie  mimoriadneho  zastupiteľstva?
Lebo tá zmluva, ktorá ... alebo ten nájom, ktorý doteraz platí končí tento mesiac. Čiže
ja by som chcel upozorniť na to - skúsme pracovať s nejakou perspektívou. Skúsme sa
k možným nájomným vzťahom, k ich predlžovaniu, vyjadrovať aspoň 6 týždňov pred
tým, ako majú skončiť. Aby sme neboli pod nejakým tlakom; či už administratívnym,
spoločenským  alebo  politickým.  Nech môžeme  pokojne  robiť.  Nech máme  nejakú
stratégiu.  Súčasná...  súčasný materiál  naráža na to uznesenia,  alebo  teda dotýka sa
toho uznesenia,  ktoré sme  prijali  v minulosti,  že chceme  sa prenajímaním majetku
zaoberať  sa  komplexnejšie;  podľa  možnosti  úplne  komplexne.  Ak  budeme  takto
vytrhávať jednotlivé  prípady,  je  to niečo ako vyberanie  hrozienok z koláča.  Osobne
nie  som veľmi  nadšený  takým stavom,  aj  keď chápem žiadateľov.  Ale  nechápem,
prečo sa - aj na 2. strane - zobúdzajú na poslednú chvíľu. Takže hľadajme metodiku ,
ktorá zabráni takýmto prípadom na poslednú chvíľu. Predstavme si, že by sa náhodou
bolo stalo, že dnes nepríde 13 poslancov. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Absolútne  súhlasím  s pánom
poslancom. Nech sa páči pán poslanec Krampl.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Chcel by som dať pozmeňujúci návrh,  ale  bol by som rád,
keby si predkladateľ osvojil.  Totižto ide o plánovanú dobu nájmu. Ide o to že, pokiaľ
mám teda ja informáciu, tak už sme raz tento návrh odmietli kvôli tomu, že ... neboli
vypracované tie pravidlá, podľa ktorých by sme mali náš majetok poskytovať určitým
komunitám, ktoré tu pôsobia na území Karlovej Vsi. Tieto pravidlá už mali byť, ale
proste, sa to nestihlo.  Dali sme  nový termín do konca tohto roku respektíve  do 16.
novembra.  Preto  by  som dával  pozmeňujúci  návrh,  aby   táto...  táto  zmluva  mala
splatnosť iba do konca tohto roku. Aby sa spracovala potom nová, už podľa pravidiel,
ktoré dovtedy, už dúfam, vtedy budú. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže zmena do konca kalendárneho roka, hej? Tohto.

p. Krapl:  Áno. Ale chcem len vedieť,  či si to predkladateľ osvojí alebo teda či dám návrh
písomne?

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Áno.  Ja  by  som  poprosila  pani  inžinierku  Mahďákovú
zodpovedať na otázky, ktoré položil pán poslanec Dulla.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem, veľmi rada. Práve... myslím si, že odpovede boli už aj v
otázke pána Dullu  povedané.  A skutočne je  pravdou, že je  materiál predkladaný na
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poslednú chvíľu.  Ale len z toho dôvodu, že bez toho aby Jednota dôchodcov podala
žiadosť, sme nemohli  konať.  Lebo už takéto konanie tu bolo opakovane nesúhlasne
prijaté. A dokonca sme opakovane vyzývali Jednotu dôchodcov, či si žiadosť podajú
alebo nepodajú. Takže to je jedným z dôvodov, prečo až v takomto termíne je žiadosť
predkladaná.  A čo  sa  týka  spracovania  systému,  je  trošku...   teda  prioritne  na...
nastavení nejakej stratégie, alebo  ... nejakých hlavných línií,  aby sa spracovali ...teda-
zámysly-   ako sa  bude  pracovať  zo sociálnymi  skupinami.  Právne  oddelenie  tomu
dáva, samozrejme, právnu formu a dá všetky rámce, ktoré je potrebné. Ale zámer,  ako
sa v budúcnosti bude nakladať, nespadá do našej kompetencie. A s tohto dôvodu... tu
by som odporúčala ... keď sme predkladali ten návrh času taký, ako sme predkladali,
lebo už sa nám raz stalo, že sme si dali nájom na jeden rok potom to dopadlo tak, ako
to  dopadlo.  Tu..  tu  je  live  ukážka  toho.  Takže  my  sme  o tom rozprávali,  aby
sa ...s kolegynkami,  ktoré to majú  na starosti,  aby sa naozaj tieto rámce využívania
majetku spracovali,  nastavili.  Len ...  ten čas letí veľmi,  veľmi rýchlo.  Takže ak to
považujete  za  rozumné...  ja  teda...  v tomto  momente,  ako  spracovateľ,  alebo  teda
zastupujúci spracovateľ materiálu,  by som odporúčala aspoň do konca kalendárneho
roka... teda,  tak ako ste navrhovali.  Ale  naozaj s  tým vedomím,  že je  to tu za pár
mesiacov. Dve zastupiteľstvá.  A ja  nedokážem odhadnúť, ako je  odborná časť tohto
zastupiteľstva stotožnená s tým, čo si predstavuje pod pojmom nakladanie s majetkom
pre  sociálne  skupiny.   Takže,  samozrejme,  akceptujem...  môžem  prijať,  ale
nezabudnime na to, že nezávisí tu váš výsledok potom od nás.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Áno,  musíme  sledovať  plnenie  uznesení.  To  sme  predĺžili
termín plnenia. Je to v jesennom termíne. Musí sa to splniť. Bez debaty. Pán  poslanec
Zajac, s doplnením. Ďakujem pekne pani inžinierka. Pán poslanec Zajac má slovo.

p. Zajac: Ja som chcel len povedať toto, s čím ste to uzatvorili. Že my tu nie sme od toho, aby
sme hodnotili,  kedy niekto predložil - z občanov, alebo občianskych združení,  alebo
koho... Ale sedíme tu preto, že teda môžeme hovoriť k tomu, kedy a ako koná úrad, čo
je výkonná zložka zastupiteľstva. A my sme už ten termín predlžovali.  Čiže není to
teraz ani  tak o  tom,  že keď oni  predložili  a kedy my  sme  sa  dostali,  ale  nič  nám
nebránilo  mať  tie  pravidlá  napísané.  Bez tej iniciatívy  úradu to asi  nepôjde nikdy.
Preto,  lebo  poslanci  sú  dobrovoľníci  -   už  niekoľkokrát  opakujeme-  a  vždycky  ,
hocaký návrh, ktorý príde do komisií,  keď aj nebude úplne ten, s ktorým sa dokáže
zastupiteľstvo  stotožniť,   akýkoľvek  návrh  bude  návrhom,   pred  tým,  ako  s  ním
stotožníme,  ho  upravíme.  Ale  bez  toho,  aby  ten návrh  existoval  a  bol podaný  do
nejakých komisii  v čase,  keď tam máme šancu splniť  uznesenie v takom termíne –
prvom,  ktorý sme  si dali  a druhom,  ktoré sme  si  dali,   sa  ťažko  ...  ťažko, proste,
pohneme dopredu.

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

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo... aj za mikrofón, ktorý mám k dispozícii.  Ja mám na
predkladateľku  niekoľko  otázok.  Za  1.  –  chcem sa  spýtať,  koľkokrát  musel  úrad
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vyzývať Jednotu dôchodcov na to, aby dala žiadosť predĺženie zmluvy? To za 1.  Za 2.
- skadiaľ vznikla cifra  euro 70 nájomné na mesiac? A za 3. - mám otázku - Aké sú
skutočné  náklady  na  prevádzku  tohto  priestoru  pre  dôchodcov?  Mesačne  ,  ročne,
denne. To je jedno. Ale nejakú cifru by som rád počul Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl. Poprosím mikrofón pre
pána poslanca.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Takže,  áno  pani  Mahďáková,  veď  ...jasné,  že  my...  ale
nemôžeme rátať, že sa automaticky niečo nestihne.  Preto dávame termíny,  ktoré sú
splniteľné a musíme  robiť všetko preto, aby sa splnili.  Čo sa týka tohto termínu - je
splniteľný. Vy ste povedala, že sú dve zastupiteľstva do konca roku. Na najbližšom ...
na najbližšej odbornej komisii  – sociálna,  som sa dohodol s pánom Labudom, že by
som tam prišiel.  Bol by som veľmi rád, keby ste sa možno zúčastnila aj vy,  pretože,
naozaj,  tieto zásady sú prierezovo – z časti materiálne  a z časti sociálne.  Čiže bude
potrebné,   aby sa tomu  venovali  tieto 2 komisie.  Na najbližšej komisii  by  sme si
povedali teda tie pravidlá a rámce a  na tej 2. by sme mali mať hotový materiál, ktorý
by sme na tom druhom zastupiteľstve schvaľovali. Čiže je to ...  je to reálne. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím ešte odpovedať, ak vieme, na
otázky  pána  poslanca  Rosinu,  pani  inžinierka.  Prečo  tá  ..cifra,  ktorá  je  uvedená
v materiáli.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem pekne. Nájomca, ktoré ... nájomca využíva priestory, o
ktorých hovoríme, v pondelok, stredu a piatok v dobe od 9. do 14. Hodiny. Pôvodná
zmluva , ktorá bola určená ako celkom prvá,  hovorila  o sume 1 koruna za mesiac.
A vtedy boli rozpočítané aj služby s adekvátne... s týmto objektom spojené. Vývinom
času sa suma  euro 69 nejakým spôsobom rozpočítala  z týchto poplatkov za energie
a za nájomné. A jednoduchým zaokrúhlením sa stalo 1,70. A čo sa týka exaktných ...
čo sa týka nákladov vyčíslených za prenájom, alebo teda spojeným užívaním týchto
priestorov, v tomto momente vám nepoviem exaktnú sumu, ale ... sumu úplne exaktnú
nepovie nik, ale ja som ju počítala ešte ako kontrolórka, v jednej z mojich správ sa tu
objavila, pretože  to je objekt o ktorý sa ... na ktorom participuje niekoľko subjektov,
ktoré prenajímajú  ...  od materskej školy,  výdajne správy a Jednotu dôchodcov plus
viaceré subjekty. Je to v niektorej z mojich správ spracované; teraz to nemám všetko
v hlave. Ak teda je takéto zadanie, tak do najbližšieho zastupiteľstva takúto kalkuláciu,
samozrejme, môžeme predložiť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som ešte doplnila  túto informáciu. Nie je to síce veľký
priestor, ale  je  to priestor, ktorý -  ste si –ako- práve vypočuli,  využívaný v piatok,
stredu a pondelok. Určité hodiny. Ale oni ho vlastne majú zamknutý po celý čas. To
znamená, nie je efektívne využitý. Takých priestorov je omnoho viac. Nielen v týchto
denných  centrách alebo  klubov dôchodcov aj v iných priestoroch mestskej časti.  A
možno  teda  treba  sa  pozrieť  komplexne  na  tie  jednotlivé  objekty,  aby sme  ...  ale
zároveň  tak,  aby  sme  ...aby sme  boli  otvorení  k  dialógu  s  tými  subjektami,  ktorí
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užívajú; aby sme nešli do konfliktu, ale aby sme našli najoptimálnejší spôsob využitia
tých priestorov. Pretože, naozaj, je to škoda, aby to bolo 3 dni,  alebo 4 dni v týždni
úplne zamknuté. Pán poslanec Rosina nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Položil som 3 otázky. Konštatujem, že na jednu otázku
som odpoveď nedostal, na druhú otázku – tá odpoveď, odkiaľ sa zobrala cifra euro 70
považujem za nedostatočnú. To je  ...“sa vypočítalo“ -  nemyslím  si,  že by to bolo
zrozumiteľné,  že  ako.  A  na  3.  otázku  som dostal  prísľub,  že  dostanem odpoveď
nabudúce. Ja by som bol rád, teda, aspoň na to „budúce“, aby som dostal odpoveď na
tie všetky 3 otázky.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za pripomienku. Ja by som asi podotkla,
pani inžinierka, dúfam, že sa nemýlim, že tá suma -  1,70 alebo  1,69 vznikla v tom, že
pri tomto predĺžení tohto nájmu vlastne zostala pri tej sume, ktorá bola doteraz. Áno?
Čiže nemeníme ju na ten krátky čas, kým to dobehne.  Hej? Alebo ..kým sa stanovia
tie jednotné ...

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ak by som ešte mohla doplniť, lebo som opomenula odpovedať na
jednu časť tej otázky, skutočne, ospravedlňujem sa. S Jednotou dôchodcov ... Jednotu
dôchodcov   sme vyzývali  asi tri krát. Nie že asi  - tri krát sme rozprávali,  kým sa
reálne žiadosť k nám dostavila. A euro 70 vznikla na základe predchádzajúcej zmluvy.
Vychádzame z tých istých... Uznesením zastupiteľstva bolo prijaté, predchádzajúcim.
Takže ... snáď to je všetko.

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

p. Martinický: / By to už malo fungovať./  No, ja som sa pôvodne chcel hlavne pýtať na toto,
čo pani starostka vlastne – ako- zodpovedala.  Ale  z toho niečo  vyplýva.  Že - bolo
povedané, že prenajímateľ využíva priestory 3 dni v týždni. Moja otázka bola, že teda,
kto ich  využíva  zvyšok  týždňa?  Resp.  či  ich  využívajú  len  oni?  No,  samozrejme,
pokiaľ ich majú zamknuté, tak nám môže byť jedno, či ... a využívajú len oni, tak na
môže byť úplne jedno, či tam sú 24 hodín denne alebo či tam sú len 1 deň v týždni.
Prinajmenšom za všetky energie a ďalšie  náklady by mali platiť. By sa mal výpočet
riešiť za ten celý týždeň a nie za 3 dni. No, tzn. že myslím si, že naozaj treba zrátať tie
energie  a  ďalšie  náklady  za  celý  týždeň  -tých  priestorov -  a  prípadne  by  potom
miestny  úrad,  pravdepodobne  spolupráci  s prenajímateľom,  alebo  teda  sám  mal
predložiť  poslancom  nejaký  návrh  harmonogramu  využívania,  alebo  spôsobu
využívania.  Asi  to  začne  od toho  zodpovedania  takej  otázky,  že  či  máme  takých
priestorov dosť  a  nie  sú záujemcovia?  Tzn.  že  ak ich  oni  nebudú,  tak to  zostane
prázdne. Jedna možnosť. A druhá možnosť je , že takých priestorov je tak málo, že by
sa o ne  mnohí iní,   básnický povedané,  hádali, bili,  že teda- „my to chceme!,  my to
chceme!“  To ja neviem, ako, zodpovedať. Čiže aj ... ako na toto by bolo dať nejakú
odpoveď, respektíve vykonať prieskum a od toho potom odvinúť možno v nejakých
alternatívach  nejaký  návrh  na  ....  riešenie  tej  otázky,  o  ktorom by  sme  tu  potom
konkrétne hlasovali respektíve diskutovali. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Aj ja ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú žiadne iné príspevky
do  diskusie,  tak prosím návrhovú  komisiu  -  uzatváram diskusiu  -  aby  predniesla
návrhová komisia návrh uznesenia. Nech sa páči.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  momentálne  nie  je  si  celkom  istá  ,  či  si  pani
Mahďáková osvojila...

p. Čahojová, starostka MČ:  Predkladateľ ....za predkladateľa hovorím ja,  že osvojujem si
návrh na predĺženie nájmu do konca tohto kalendárneho roku. Za daných podmienok.

Návrhová  komisia:  Dobre.  Takže  v  tom  prípade  hlasujeme  za:  Návrh  Miestneho
zastupiteľstva  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  schvaľuje  ,  v zmysle
ustanovenia §9 ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9 a ods. 9 Zákona Slovenskej
národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obci v aktuálnom znení, priamy prenájom
nebytových  priestorov  Jednote  dôchodcov  na  Slovensku,  okresná  organizácia,
Bratislava 4 .... Lacková 4, Bratislava, IČO 317 71530 - nájom nebytových priestorov
o výmere 11,73 m2  nachádzajúcich sa v objekte na Lackovej ulici č. 4 v Bratislave s
nájomným vo výške 1,7 EURA/ mesiac,  vrátane energií s dobou prenájmu  od 1. 8.
2016 do 31. 12. 2016, za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s jej zameraním.

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

Hlasovanie :  Za 14 prítomných poslancov, proti 1 poslanec....3 poslanci sa zdržali,  proti 2
poslanci... Prepáčte ešte raz. Za 14 poslancov,  proti 2, zdržali sa 3. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Keďže sa jedná o osobitný zreteľ... Tvoje hlasovanie  nebolo
zaznamenané?   Takže  súhlasíte  s opakovaním  hlasovania?  Pani  poslankyňa...  jej
hlasovanie  nebolo  zaznamenané.    Súhlasíte  s opakovaním  hlasovania?  Pani
poslankyňa signalizuj, že jej hlasovanie nebolo. Takže prosím, z technických dôvodov,
ešte raz opakovanie hlasovania.  Hlasujeme  o návrhu so zmenou v termíne do konca
kalendárneho roku, nájom pre Jednotu dôchodcov Slovenska. 

Hlasovanie : Za 15 poslancov, proti 2 poslanci a zdržali sa 3.  Ďakujem veľmi pekne. Čiže
uznesenie bolo schválené, keďže sa jedná o osobitný zreteľ. 

Bod 4
Rôzne.

p. Čahojová, starostka MČ: Posledným bodom každého rokovania je bod Rôzne. Otváram
bod Rôzne. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. Bod Rôzne ukončujem. Vážení kolegovia
je 19 hodín 31 minút. Vyčerpali sme program dnešného zasadnutia. Tak dovoľte, aby
som  vám  poďakoval  za  aktívnu  účasť,  zodpovedný  prístup  a  ukončila  dnešné
rokovanie  miestneho  zastupiteľstva.  Želám vám príjemný  zvyšok leta.  Uvidíme  sa
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začiatkom  septembra  na  rokovaní  komisii.  Ak  sa  nič  mimoriadne  neudeje,
samozrejme. Príjemný zvyšok večera.

 

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

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: Ing. Juraj Kmeťko                               ………………………………………….

                                                                                                       v. r. 
                       JUDr. Iva Lukačovičová                     ………………………………………….
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