
Zápisnica

z   19.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,
konaného dňa 12. 09.  2016  v zasadacej miestnosti  miestneho zastupiteľstva, Nám. sv.
Františka 8, Bratislava

O B S A H

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

1. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 o zrušení Základnej školy,
Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016
o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky. str. 3

 Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 8

Úvod

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobrý  deň.  Vážené  dámy,  vážení  páni,  vážené  panie
poslankyne, páni poslanci, vážení kolegov1ia  miestneho úradu, vážený pán kontrolór,
zástupcovia médií  a verejnosti,  dovoľte, aby som otvorila  19. zasadnutie  Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v 7. volebnom období.  Je 16
hod.11  minút.  Dnes  sme  sa  stretli,  aby  sme  prerokovali  1  bod.  A to  je  protest
prokurátora  k nášmu  všeobecne  záväznému  nariadeniu.  Podľa  počtu  podpísaných
poslancov na  prezenčnej  listine  konštatujem,  že sme  uznášaniaschopní.  Z dnešného
zastupiteľstva sa ospravedlnili:  pán poslanec Dulla a pán poslanec Šíbl , neskôr príde
pán poslanec Martinický.  Viete ešte o niekom,  kto by sa prostredníctvom vás chcel
ospravedlniť? Nie, nikto.
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Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Takže,  aby  sme  mohli  pokračovať  v rokovaní,  si  najskôr
schválime  overovateľov zápisnice.  Za  overovateľov  zápisnice  -  podľa  abecedného
poriadku, navrhujeme pani poslankyňu Magátovú. Pani poslankyňa, súhlasíte? A pána
poslanca Martinického. Keďže tu nie  je  a nie  je  tu ani pani poslankyňa  Nagyová –
Ďzerengová,  pani  poslankyňa  Poláchová.  Dobre.  Takže  budeme  hlasovať
o overovateľoch zápisnice: o pani poslankyni Magátovú a pani poslankyni Poláchovej.
Prosím hlasujte.

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

sme schválili.

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz nasleduje schválenie návrhovej komisie. Ak sú členovia
návrhovej  komisie  už  na  svojich  miestach,  tak  predpokladám,  že  to  bude:  pani
poslankyňa  Poláchová, pani poslankyňa  Volková a pán poslanec Lenč.  Áno? Takže
prosím hlasujme o zložení návrhovej komisie. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že 18 hlasmi sme schválili  zloženie návrhovej komisie,
proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

Bod 003
Program rokovania – zaradenie do programu

p. Čahojová, starostka MČ: Takže, vážené panie poslankyne, vážení pani poslanci, prosím
vás  opätovne  ako  pri  každom  začiatku  rokovania  aby  ste  hovorili  dôsledne  do
mikrofónu.  Mali  sme  mikrofón  zakúpený,  máme  jeden  nový  ...  je  v  skúšobnej
prevádzke.  Program  zasadnutia  máte  v pozvánke,  ale  podľa  nášho  schváleného
rokovacieho  poriadku o 16.00 hodine  máme  schválený  priestor pre verejnosť.  Čiže
v tejto chvíli  sa  obraciam na verejnosť.  Pán Kitta myslím  si,  že vy ste sa prihlásili
k bodu VZN.  Je tam ešte  niekto okrem vás? Nie...nie  je.  Dobre...Takže záujem zo
strany verejnosti  nie  je.  Takže  v tejto  chvíli  dávam rokovať  o programe  dnešného
nášho stretnutia.

p. Čahojová, starostka: Ak teda nie je iný návrh, otváram diskusiu - ešte prepáčte - ak má
niekto iný  návrh,  chce  niekto zmeniť  dnešný  program?  Nikto sa nehlási.  Diskusiu

2



uzatváram a dávam hlasovať o programe tak, ako ste ho dostali v pozvánke. Nech sa
páči. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nikto, nezdržal sa nik. Tým pádom sme
si schválili program dnešného zasadnutia a môžeme pristúpiť k jeho prerokovaniu.

Bod 1
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti  Bratislava-

Karlova Ves č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 o zrušení Základnej školy,  Veternicová
20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení
školských  obvodov  pre  základné  školy  a  spojenú  školu  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: V našom  programe  máme  jediný  bod  a tým  je  Protest
prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves č.4 z roku 2016, zo dňa 14.6.  2016 o zrušení  Základnej školy,  Veternicová 20
Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Karlova  Ves číslo  3,  z roku 2016 zo 16.2.  2016 o určení školských
obvodov pre základné  školy a spojenú  školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti  Bratislava-Karlova  Ves  a o mieste  a čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej
školskej dochádzky. Predkladateľom tohto materiálu je pán prednosta, ale na úvod mi
dovoľte zopár slov. Len kratučko.8.augusta nám bol doručený na miestny úrad  protest
prokurátora. A viete,  všetci ste si prečítali  dôvodovú správu,  že protest  prokurátora
obsahoval námietku, že nemáme ... že sa nám nepodarilo získať stanovisko pána pána
primátora  k zrušeniu  Základná  škola  Veternicová.  Stanovisko  pána  primátora  sme
požadovali  dvakrát.  Pán  primátor  po  prvej  žiadosti  si  vyžiadal  doplniť  niektoré
informácie,  ktoré sme mu poskytli a jeho stanovisko, napriek tomu, bolo nesúhlasné.
Podľa zákona o prokuratúre máme 90 dní času na to, aby sme, ak sa teda zhodneme na
tom,  že  naše  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  prijaté  v rozpore  s nejakými
právnymi  normami  - máme  90  dní  času  na  to,  aby  sme  toto  všeobecne  záväzné
nariadenie  zrušili  alebo  opravili   – novým všeobecne záväzným nariadením.  Ak by
sme  tak  neučinili,  alebo  ak  by  sme  sa  nestretli,  tak  ...  sme  protestu  prokuratúra
nevyhoveli.  Ja  som  zvolala  1.  stretnutie  miestneho  zastupiteľstva  kvôli  ...  alebo
zasadanie kvôli tomuto protestu na 22. augusta. Avšak vtedy sme neboli ... nezišli sme
sa  v dostatočnom  počte,  hoci  niektorí  z vás  aj  prerušili  dovolenky,  bolo  to
pochopiteľné.  Upozorňujem  na  to,  že  protest  prokurátora  sme  dostali  8.augusta.
A keby sme chceli všetky lehoty dodržať, ktoré sú potrebné na prijatie nového VZN,
tak by sa  nám to nepodarilo,  pretože by sme  nedokázali  15 dni  zverejniť,  15 dní
vyvesiť  novo – prijaté VZN, tak, aby od 1.septembra  nevstúpilo  pôvodné VZN do
platnosti.  Čiže  toľko  moje  krátke  pripomenutím  k VZN.  Odovzdávam  slovo
predkladateľovi, pánovi prednostovi. 
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p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som k tomu  len,  všetci  si  asi
pamätáte, aký proces ohľadom vyradenia školy mal byť a ako ten proces, aj z dôvodu
rôznych vecí ktoré sa okolo toho  udiali, postupoval. Samotný proces by mal byť taký,
že zriaďovateľ ohlási svoj zámer  vyradiť  školu; k tomuto treba stanoviská školskej
inšpekcie, okresného úradu, rady školy a tieto sú potom poslané na ministerstvo, ktoré
na základe týchto podnetov rozhodne o vyradení alebo nevyradení.  Čo sa týka tohto,
tak  ministerstvo  vlastne  požiadalo  o predbežné  ...  alebo  teda  podmienené  prijatie
všeobecne záväzného nariadenia. Na základe tejto žiadosti bolo ministerstvu vyhovené
a bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie s podmienením, že nadobúda účinnosť až
vyradením  školy  zo  siete  škôl a školských  zariadení.  Tým,  že  ministerstvo  vyradí
školu  zo  siete  škôl  a školských  zariadení,  čo  je  ...  ministerstvo  má  na  toto...  na
základe  ,vlastne,   všetkých  podkladov,  ktoré  dostane,  sa  autonómne  rozhoduje.
Vyradením školy zo siete  škôl a školských zariadení,   škola nemá  možnosť ďalej...
nemá  možnosť  v nej  prebiehať  ďalej   vyučovací  proces.  Čiže  tým,  akonáhle
ministerstvo vyradí školu zo siete škôl a školských zariadení, škola nemôže vykonávať
vyučovací proces. A vlastne všetci učitelia  a všetci žiaci,  ktorí na ňu chodia,  na ňu
nemôžu   ďalej  v nej  pokračovať.  Čiže,  bez  ohľadu  na  to,  či  všeobecne  záväzné
nariadenie je alebo nie je, vyradením školy zo siete škôl a školských zariadení, škola
nemôže pokračovať.  To, v čom tu nastal nejaký problém je v tom, že v zmysle Štatútu
sa vyžaduje na vyradenie alebo zriadenie školy, stanovisko primátora. I keď zákon o
hlavnom  meste  hovorí,  že  výhradným  zriaďovateľom  a  ...  alebo  ...vo  výhradnej
pôsobnosti  - zrušiť alebo zriadiť je vo výhradnej pôsobnosti obce. A obcou sa v tomto
zmysle myslí mestská časť, nie hlavné mesto. Sú rôzne dôvody, prečo k tomuto prišlo.
Aj  právne názory,  ako to má  byť.  My sme  si z tohto dôvodu dali  k tomu spraviť
právne stanovisko. A podľa právneho stanoviska je táto podmienka Štatútu v rozpore
so  zákonom o hlavnom  meste,  ktoré  jednoducho  dáva  do  výhradnej  kompetencie
mestskej časti právo zriadiť alebo zrušiť. Ono je to aj logické, pretože mestská časť je
zriaďovateľom.  A mestská  časť  akýmkoľvek  spôsobom  finančne  ručí  za  všetky
záväzky,  ktoré  vzniknú  z  v  rozpočtovej  organizácii,  ktorú  zriadila.  Samozrejme,
vzhľadom  k  tomu,  že  sa  celý  problém  Veternicovej  presunul  z praktického,
pragmatického, vecného  problému  do politického, tak samozrejme,  pán primátor sa
politicky  rozhodol  a nedal  na  to  súhlas.  Je  z  toho  vyplývajúci  tento  protest
prokurátora. Na základe právnej analýzy, ktorú sme  ... potom zapracovali jej výsledky
do toho, zákon o hlavnom meste nám túto právomoc dáva. A ďalšia  vec, akékoľvek
rozhodnutie,  pretože  prijatie  všeobecne  záväzného  nariadenia  je...  je...  je   -  ako-
nejedná sa ... o  ako legislatívne právo, ktorá mestská časť má a nemôže byť nemôže
byť  ním  vzniknutá  žiadna  škoda.  Čiže  vlastne  aj  tým,  že  sa  všeobecne  záväzné
nariadenie prijalo  - a aj keby náhodou v budúcnosti vyšlo z toho, že  toto všeobecne
záväzné nariadenie bolo prijaté v rozpore so zákonom, čo si nemyslíme,  tak nemôže
z toho  vzniknúť  žiadna  škoda  mestskej  časti,  v  zmysle  ...  v  zmysle  judikátu
Najvyššieho  súdu,  ktorý  o tom  hovorí,  že  -  jednoducho,  keď  mestská  časť  síce
všeobecne záväzné nariadenie uplatňuje svoju normotvorbu, tak nemôže tým vzniknúť
škoda. Tým pádom nemôže vzniknúť nejaké... nemôže sa jednať o nesprávny úradný
postup. To, čo je druhé na celej tejto veci, je – že protest prokurátor prokurátora prišiel
v čase - aj keby sa mu chcelo vyhovieť, aj tak by sa to nebolo stihlo, pretože v zmysle
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zákona všeobecne záväzné nariadenie  musí visieť  15 dní,  potom sa musí schváliť  a
potom až 15. deň po vyvesení nadobúda právoplatnosť. Čiže najskorší možný termín
zmeny všeobecne záväzného nariadenia, ktorý prokurátor napadol bol 7. 9. Avšak 31.8
v každom prípade by prišlo  do účinnosti,  a aj prišlo,  všeobecne záväzné nariadenie,
tým škola  zanikla.  Tento proces je  nezvratný.  Škola skončila.  Čiže - akékoľvek ...
akékoľvek, či už sa vyhovie alebo nevyhovie protestu prokurátora, nič sa nemení na
vecnej stránke, a to, že škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení a ďalej
nemohla  od 31. 8.  poskytovať výchovno-vzdelávací  proces.  A druhý - že v zmysle
platného VZN zanikla a tým pádom ju opätovne nie je možné znova „vzniknúť“. Zas
by sa ...musel by prebiehať znovu ten proces, musela by sa podať žiadosť na štátnu
školskú  inšpekciu,  okresný úrad, ministerstvo  by muselo  zaradiť  do siete  škôl atď.
A vlastne celý tento proces vlastne nemá zmysel opakovať, keďže mestská časť aj zo
všetkých tých materiálov, ktoré ste mali a podkladov vyplýva,  že jednoducho... o tej
veľkosti a v tom mieste  pôsobenia,  ako  pôsobila  Základná  škola  Veternicová,  bola
z dlhodobého  hľadiska  nerentabilná.  To sa  v poslednom čase  výrazne  prejavovalo.
Čiže  -  či  sa  rozhodnete  vyhovieť  alebo  nevyhovieť  protestu  prokurátora,  nič  to
nezmení na faktickej veci, že škola je zrušená. A tak isto to nič nezmení na na veci, že
jednoducho  tento  proces  sa  už  nedal  zvrátiť,  a bez  ohľadu  na  to,  čo  bude  ďalej
prokurátor robiť,  je  to len proste -  de facto - už aj tak sa rozhoduje po čase,  kedy
...nikdy nebolo možné inak rozhodnúť. A bolo by jedno, ako rozhodnete, proste ten
proces by bol celý prebehol.  Či by ten protest bol prišiel,  alebo nebol prišiel,  bol by
nastal  tak,  ako  nastal  v súčasnosti.  Čiže  rozhodujete  následne.  Už to  nemá  žiadny
vplyv, je to len proste otázka, ako sa k tomu postavíte. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ako
prvá sa k tomu bodu prihlásila  pani poslankyňa Hanulíková. Nech sa páči,  poprosím
 mikrofón pani Hanulíkovej. 

p. Hanulíková: Ďakujem.  Navrhujem aby sa ako o prvej alternatíve hlasovalo o alternatíve
A.)  - čiže vyhovuje protestu prokurátora. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Keďže sa nikto iný momentálne nehlási do diskusie,
ak dovolíte prihlásil sa o slovo pán Viliam Kitta, k tomuto bodu - Protest prokurátora
k VZN o zrušení Základnej školy Veternicová. Podľa nášho rokovacieho poriadku mu
odovzdávam  slovo.  Nech  sa  páči  pán  Kitta.    /Dokážete  vstať?  Viem,  že  máte
problém?/  Pán Kitta, máte 5 minút,  nech sa páči.  /Prosím – tak kolmo  ...pán Kitta,
takto, takto.../

p. Kitta, obyvateľ MČ:  / No... už to ide, super/ ... Ďakujem. No, takže si to len zopakujme.
Je tam jeden právny názor, ktorý má prokurátor. Je založený na Štatúte, čl.64 ods. a),
 podľa ktorého sa vyžaduje predchádzajúci súhlas primátora; a Štatút Bratislavy sa má
zohľadniť na základe zákona o hlavnom meste Bratislava.  Hej? Čiže zákon sa priam
odvoláva na tento Štatút. Je to ... je to jeden z názorov, hej?  Je tu aj druhý názor, ktorý
máte uvedený v pozvánke, v prílohe 2, podľa ktorého sa tento čl. 64 odsek a) - teda je
v rozpore so zákonom o Bratislave.  A preto ho zriaďovateľ - teda - údajne  nemusel

5



rešpektovať. Sú to dva úplne protichodné názory.  Tak treba zobrať do úvahy to, že
nejaké  skúsenosti  má  zrejme  aj  prokurátor a aj tá  právna  kancelária.  Tak  treba  sa
zamyslieť nad tým, že kto má  vlastne pravdu? Hej? No,  v takýchto prípadoch, keď
nevieme, tak je dobré si urobiť vlastný názor, použiť vlastnú hlavu. Takže skúsim vám
povedať  taký príklad,  alebo  také zamyslenie.  Na  konci  bude  otázka,  ktorú keď si
zodpoviete, tak vám príde možnože jasné, že aký názor by ste si mali vytvoriť. Z takej
inej oblasti, ale podobnej, ktorú lepšie poznáte. Čiže - Kde bolo, tam bolo, boli dvaja
priatelia. Rozhodli sa, že budú podnikať. Založili sro-čku, chceli veci  fifty – fifty,   o
všetkom, obaja sú napísaní ako konatelia,  lenže podľa obchodného zákonníka každý
konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Avšak napísali si do spoločenskej zmluvy,
že teda budú konať spoločne, v záujme spoločnosti. Fungovalo to istý čas. Po nejakom
čase  sa  jeden  z nich  začal  cítiť  obmedzovaný  tým  druhým,  keď  ...   teda  ....
(nezrozumiteľná nahrávka ) ten druhý... nechcel schváliť...Prišlo potom k     tomu, že ten
sa  rozhodol,  že  bude  konať  samostatne,  hej?  Teda  v     rozpore  so  spoločenskou
zmluvou. Keď prišlo  na deň D, keď sa mala podpísať zmluva, prišla  jedna zmluvná
stránka, ... a     keď sa išla  podpisovať zmluva,  opýtali sa - Kde je ten druhý partner?
Však v     Obchodnom registri  je  napísané,  že sa zmluvy podpisuje oboma konateľmi.
A     tu jej povedal,  že – To si nevšímajte,  ... ja  som samostatný ...  lebo spoločenská
zmluva  je  v     tomto  bode  v     rozpore so  zákonom. Pretože  ja  som predsa  oprávnený
konať ako konateľ... konať samostatne a spoločenská zmluva ma nemôže obmedziť.
Hej? To je tá otázka. Ak by ste boli na druhej strane... tej  zmluvnej stránky, či by ste
boli ochotní podpísať takú zmluvu, so spoločnosťou, kde sa vyžaduje podpisy dvoch
konateľov a pritom je tam len jeden podpis, či by ste ju považovali za platnú. Ďakujem
za slovo.  

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme  pánovi  Kittovi za  jeho  vystúpenie.  Ako  ďalší  sa
prihlásil do diskusie ...pani poslankyňa Poláchová. Nech sa páči. 

p.  Poláchová:  Ďakujem za  slovo.  Vážená  pani  prednostka,  pani  poslanci,  vážení  rodičia.
Protest prokurátora je založený, tak ako sme ho počuli, že je založený na nesúhlasnom
stanovisku  primátora.  A to  nesúhlasné  stanovisko  primátora  sa  opiera  o dva
dokumenty:   územný  plán  Bratislavy  z roku  2007  a územný  generel  školstva,
vychádzajúci z tohto územného plánu. Ja som sa trošku pohrabala v tých materiáloch
a skúsim teraz povedať,   čo som zistila.  V tomto územnom genereli školstva sa na
strane 82 predpokladá nárast obyvateľov  v Karlovej Vsi a na Dlhých Dieloch od roku
2011 do roku 2030  -  32.879 na neuveriteľných 49.461. Čiže celkový nárast o vyše
17.000 obyvateľov. Trošku by som chcela upraviť ten protest prokurátora; tam je  to
mylne  napísané že o 13.140.  Tam to mám vyčítané z kolónky  - od roku 2020  do
2030  a nie od  2011 do 2030. Takže budem pracovať s tým číslom 17.000. Len pre
zaujímavosť,   v rovnakom dokumente  sa  predpokladá  prírastok  počtu  obyvateľov
Bratislavy,  od  roku  2011  do  roku  2030   z 413.000  na  876. 000  .  Sami  to  dobre
počujete a zdá sa vám to asi nereálne. Tak ako mne. Tak som si pozrela iný dokument,
ktorý  protest prokurátora nespomína a to je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Hlavného  mesta SR Bratislavy  na  roky 2010  – 2020, ktorý bol vypracovaný  teda
trošku neskôr, na základe práve týchto istých dokumentov; a v kapitole Demografický
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vývoj na str. 268 – 281 autori uvádzajú, že len veľmi masívna migrácia môže spôsobiť
nárast počtu obyvateľov Bratislavy na  500.000. Nie 800 alebo 60.000 ale  500.000.
Pričom tam uvádzajú,  že horný limit  by mohol byť  tak  max.  530.000.  Keď si to
uvážime a premietneme zase naspäť do Karlovej Vsi a na Dlhé Diely, áno - ak by sme
teda uverili tomu číslu, že tu má prísť 17.000 obyvateľov - Vieme si to predstaviť? Ja
si  to  teda  predstaviť  neviem.  Už  teraz  sa  tu  nedokážeme  hýbať,  nedokážeme  tu
parkovať,  nedokážeme tu žiť,  nedokážeme tu ..sa hrať s deťmi,  lebo nemáme kde...
psíčkari nemajú kde so psíkmi chodiť,  nie  je tu dostatok zelene atď. Bojujeme proti
ďalšiemu  zahusťovaniu,  proti  výstavbám.  Aj  napr.  na  Hlaváčikovej,  tam  ako  sú
plynári, v tej zákrute, presne tam, kde sa predpokladá v územnom pláne mesta tá veľká
výstavba. Tak sa chcem opýtať, že kto tú chce mať tie ďalšie domy? Lebo ja viem, že
práve my, z našej ulice, z Veternicovej a  Hlaváčikovej sme bojovali presne proti tejto
výstavbe,  aby  sa  tu  už  nič  nestavalo.  A mali  by  tam  pribudnúť  zrazu  675
školopovinných  detí.  Ja  som veľmi  prekvapená,  že  práve  takýto  argument  rodičia
ponúkli pánovi primátorovi a nahrali mu vodu na mlyn, aby tu chcel stavať ... a  ... aby
sa...  .. .. .. (nekvalitná ...nezrozumiteľná nahrávka) ...  naša malá školička. Takmer sa
mu to podarilo..., neviem teda v     akom je to štádiu... ale... pod našimi oknami ... práve
na tej Hlaváčikovej ... vyhradili .... byty pre reštituentov, hoci viem , že mestská časť
ponúkla ... ... iné lokality...  ktoré nie  sú až tak enormne zahustené ...   Tak by som
chcela poprosiť hlavne rodičov, ktorí toto nevzali do úvahy, aby sa pozreli ďalej od
svojho nosa, že či kvôli záchrane školy sme ochotní  nechať si pred oknami postaviť
ďalšie  paneláky.  Ja teda nie  som. Ja som tu preto, aby som práve takejto výstavbe
zabránila. Práve preto som tu, v tomto zastupiteľstve, lebo si myslím,  že ďalšie domy
a ďalšiu výstavbu už nezvládneme. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Savčinský

p. Savčinský:  Ďakujem,  pani starostka,  za slovo. V nadväznosti na  môjho predrečníka,  si
dovoľujem nahlas  rozmýšlať,  prečo vlastne sme  boli zvolaní,  cez prázdniny,  teraz?
Čo je dôvodom toho, že tu dnes sedíme? Je to v podstate rozhodnutie pána primátora,
ktoré  ja,  z  mojej  pozície  vnímam  ako  neodborné,  ktoré  má  jediným  zámer  a to
nejakým spôsobom, to, čo tu bolo aj pomenované,   politicky ublížiť  mestskej časti
týmto rozhodnutím. Nakoľko  je veľmi dobre pánovi primátorovi, ktorý nemá žiadnu
zodpovednosť, nie je zriaďovateľom školy, nemusí riešiť túto školu, jej financovanie,
takže to skutočne považujem za  absurdné  rozhodnutie.  Som rád, že všetky ostatné
relevantné  inštitúcie  –  odborné,  ako  bola  štátna  školská  inšpekcia,  okresný  úrad,
ministerstvo  školstva  vydalo  jednoznačné  stanovisko  a potvrdili  ,  v podstate,   naše
rozhodnutie.  Takže  ešte  raz,  absurdné  rozhodnutie,  politické,   pána  primátora
spôsobilo  to,  že tu ...  že tu dnes opakovane...  opakovane sedíme.  A akokoľvek to
dopadne,  určite   som rád,  že sme  mestskou  časťou  – tak vnímate,  a my,  ktorí sa
pohybujeme  v školstve,  jeden  s  veľkých  problémov  slovenského  školstva  je  práve
nadbytok škôl. A to, čo čaká naše školstvo najbližšie  obdobie a čo bolo aj vyhlásené
pánom ministrom školstva je práve redukcia škôl, aby sme do toho predimenzovaného
školstva  našli  ďalšie  finančné  prostriedky,   ktoré  nám  práve  takýmto  spôsobom
unikajú. Takže oceňujem rozhodnutie tohto zastupiteľstva. A ...  je síce bolestivý krok
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pre rodičov, čo ich plne chápem,  ale skutočne dôležitý odborný krok zastupiteľstva.
Ďakujem. 

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

Návrhová komisia: Návrhová komisia má pred sebou návrh uznesenia taký, aký ste dostali
v materiáli.  A keďže pani poslankyňa  Hanulíková žiadala,  aby sme  najprv hlasovali
o alternatíve  a.)  tak  budeme  hlasovať  o tejto  alternatíve  v znení,  že  :  Miestne
zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, hlasujeme o alternatíve A).
Počkáme na pána poslanca, aby si vzal hlasovanie zariadenie.  Hlasujeme o alternatíve
A.). Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 1 poslanec, proti  14, zdržali sa 5. Uznesenie nebolo prijaté. Konštatujem že
Miestne zastupiteľstvo Karlova Ves nevyhovelo protestu prokurátora vo VZN. 

Návrhová komisia: Keďže neprešla alternatíva A), budeme ešte hlasovať o alternatíve B).

p. Čahojová, starostka MČ: Tak sa ospravedlňujem, takže hlasujme ešte o  o alternatíve B) .
Alternatíva B) -  Miestne zastupiteľstvo nevyhovuje ... 

Hlasovanie:  Proti  1  poslanec,  za  18  poslancov,  zdržal  sa  1  poslanec.  Takže  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Karlova Ves nevyhovuje protestu prokurátora
proti všeobecne záväznému nariadeniu. A ospravedlňujem sa, že som si neuvedomila,
že hlasujeme o obidvoch alternatívach. Týmto sme náš dnešný program vyčerpali.  Ja
vám  veľmi  pekne  ďakujem  za  váš  čas  a končím  dnešné  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva. Príjemný zvyšok dňa. 

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

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: MUDr. Martina Magátová                  ………………………………………….

                                                                                                        v. r. 
                       Mgr. Lívia Poláchová                         ………………………………………….
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