
Zápisnica

z  20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
27.09.2016   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

Návrh programu:
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania.

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.(schválený ako bod 2)

2. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
k 30.06.2016. (schválený ako bod 3)
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.         
(schválený ako bod 4)
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky
2016 – 2023. (schválený ako bod 5)
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2016 zo dňa 
27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb. (schválený ako bod 6)
6. Žiadosť Rodinného centra Klbko, o. z. o predĺženie nájmu. (schválený ako bod 7)
7. Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu.(schválený ako bod 8)

8. Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu. (schválený ako bod 9)
9. Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu. (schválený ako bod 10)

10. Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry. (schválený ako bod 11)
11. Žiadosť HUMANA o. z. o predĺženie nájomnej zmluvy v mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania  miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením
programu rokovania
12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.  
(schválený ako bod 12)

13. Žiadosť spoločnosti PARKKING, s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v k.ú.  Bratislava - Kar-
lova Ves.
Miestne  zastupiteľstvo stiahlo materiál  z  rokovania  miestneho  zastupiteľstva  pri
hlasovaní o programe rokovania
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14. Žiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiest-
nením telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a. s. cez pozemok vo vlastníctve Mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves. (schválený ako bod 13)
15. Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka o kúpu pozemku 
pozemok parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo  zriadiť vecné 
bremeno. (schválený ako bod 14)
16. Žiadosť žiadateľov Ing. Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDr. Svetlany Gavorovej o kúpu 
pozemkov parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava – Karlova 
Ves.
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania  miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením
programu rokovania
17. Návrh poslanca Šíbla: Podpora mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie Národné-
ho parku Podunajsko. (schválený ako bod 1)

18. Rôzne. (schválený ako bod 15)

19. Interpelácie. (schválený ako bod 16)

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

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

1. Návrh poslanca Šíbla: Podpora mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie     
Národného parku Podunajsko. (pôvodne bod 17) str. 7

2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.(pôvodne bod 1) str. 22

3. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves k 30.06.2016. (pôvodne 2) str. 23

Vystúpenie verejnosti str. 32

4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.                    
(pôvodne bod 3) str. 36
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
na roky 2016 – 2023. (pôvodne bod 4) str. 36
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2016
zo dňa 27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
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Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb.
(pôvodne bod 5) str. 40

7. Žiadosť Rodinného centra Klbko, o. z. o predĺženie nájmu. (pôvodne bod 6) str. 41
8. Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu. (pôvodne bod 7) str. 52

9. Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu. (pôvodne bod 8) str. 59
10. Žiadosť o.z.Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu. (pôvodne bod 9) str. 60

11. Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry. (pôvodne bod 10) str. 63

12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.  str. 75

13. Žiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas
s umiestnením telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a. s. cez pozemok
vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. (pôvodne bod 14) str. 77

14. Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka o kúpu
pozemku pozemok parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo
 zriadiť vecné bremeno. (pôvodne bod 15) str. 80
15. Rôzne. (pôvodne bod 18) str. 89

16. Interpelácie. (pôvodne bod 19) str. 94

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 96

Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Otváram zasadnutie  miestneho zastupiteľstva v 7.  volebnom
období.  Jedná  sa  o 20  zasadnutie  zastupiteľstva.  Dovoľte,  aby  som vás  všetkých
privítala.  Okrem nás  sú  tu  aj  predstavitelia  odborných  oddelení  miestneho  úradu,
zástupcovia médií... a ... dovoľte aby som privítala tu prítomnú verejnosť. A ... možno
je  to paradoxné,  práve z vzhľadom na to, čo sme si pred chvíľkou vypočuli,  že tu
máme hostí v predsálí , ktorí sú ... sú to predstavitelia rôznych občianskych združení, a
... a aktívni občania, ktorí majú záujem poznať našu krajinu a špeciálne - ako funguje
u nás  taká  samospráva,  aká  je  v Karlovej  Vsi.  Dnes  sme  s nimi  diskutovali;  v
dopoludňajších  hodinách.  Sú  to  občania  ťažko  skúšanej  oblasti  Ukrajiny,  okolia
Luhanska. Viete, že tam prebieha... že je tam ťažká situácia,  že tam bojujú proruské
separatistické skupiny s regulárnou ukrajinskou armádou; že najviac na takéto situácie
dopláca civilné obyvateľstvo. My im vyjadrujeme, teda, svoju účasť a želáme im aby
v ich krajine  čo najskôr nastal pokoj a bezpečie,  aby pokojne mohli  pracovať a žiť.
Takže,  okrem  debaty  s nami,  boli  zvedaví  aj  na  priebeh  nášho  miestneho
zastupiteľstva,  o ktorom  dostali  tie  základné  informácie  o fungovaní  samosprávy
v našich legislatívnych podmienkach. Tak sa prišli pozrieť aj na toto rokovanie. Takže
ich  vítam a pozdravujem,  v mene  našich  poslancov.  Dovoľte teda,  aby sme  začali.
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Rada  by  som vás  upozornila  na  to,  že  ohlásil  návštevu  pán župan  Bratislavského
samosprávneho kraja; Potom by sme si prispôsobili program jeho návšteve. Ako vždy,
na  úvod,  vás  upozorňujem,  aby  ste  hovorili  dôsledne  do  mikrofónu,  pretože  sa
vyhotovuje  ...  zaznamenávame  zvukový  záznam,  ktorý  sa  prepisuje  do  písomnej
podoby.  A od 16 hodiny  do 16 hodiny  30 minúty - máme  vyhradený  čas -  podľa
rokovacieho poriadku, pre vystúpenia občanov. Ak majú záujem. Na dnešné rokovanie
sa písomne ospravedlnil pán poslanec Kadnár, pán poslanec Krampl a pani poslankyňa
Lukačevičová.  Ak  viete  ešte  o niekom,  kto  sa  ospravedlnil,  prosím,  aby  ste  to
oznámili.  Ak nie  ... Ďakujem pekne, pán poslanec Rosina - príde neskôr. A teraz  ...
Dobre, ...Ďakujem ... a pán poslanec Savčinský .  

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Teraz  by  sme,  prosím,  pristúpili  najskôr  ...   - bod  -
overovateľov zápisnice. Pán poslanec Lenč, nech sa páči.

p. Lenč: Ja som sa ...chcel disciplinovane prihlásiť - chcem oznámiť, že pán kolega Horecký
príde tiež neskôr. 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Pán poslanec Horecký, zaznamenať. Ďakujem pekne. Za
overovateľov  zápisnice,  podľa  abecedného  poriadku,  navrhujem  pani  poslankyňu
Nagyovú-Džerengovú, ak súhlasí; a pána poslanca Martinického, ktorý tu ešte nie je ...
Čiže, pán poslanec Sloboda nasleduje. Môže byť... overovateľ zápisnice? Prosím, aby
ste zvolili  navrhnutých, alebo aby ste volili  navrhnutých poslancov za overovateľov
zápisnice. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Toto uznesenie nebolo platné. Takže nemáme zvolenú... zvolených overovateľov
zápisnice. Ešte raz – neviem, či navrhneme nových? ... Takže, opakujeme hlasovanie.
Prosím hlasujeme za overovateľov zápisnice. Navrhnutá je pani poslankyňa Nagyová-
Džerengová a pán poslanec Denis Sloboda. 

Hlasovanie:  Za  ...  za  14 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Máme
schválených  overovateľov  zápisnice.  A  ešte  prosím  kluby,  aby  navrhli  návrhovú
komisiu. 

Bod 002
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Dnes výnimočne nikto nesedí vpredu, takže prosím Pravicový
klub aj klub  Naša Bratislava  aby navrhli  svojich  členov návrhovej  komisie.  Takže
prosím členov návrhovej komisie: - pán poslanec Zajac ... Peter.... návrhovú komisiu,
pani  poslankyňa  Magátová a do tretice...  do tretice ... áno - Janko, súhlasíš?  Janko
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musí súhlasiť; takže máme tretieho pána poslanca Labudu. Prosím členov návrhovej
komisie,  aby zaujala  svoje miesto. Áno Janko? A ešte si ich vlastne musíme  zvoliť.
Takže za členov návrhovej komisie sú navrhnutí: pán poslanec Zajac, pani poslankyňa
Magátová  a  pán  poslanec  Labuda.  Prosím,  aby  ste  hlasovali.  ...  Prosím
o disciplinované hlasovanie, aby sme nemuseli opakovať hlasovanie.

Hlasovanie:  Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Máme zvolenú
návrhovú komisiu.

003
Program rokovania – Zaradenie do programu

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby
som medzi nami privítala  pána predsedu Bratislavského samosprávneho  kraja,  pána
Ing. Pavla Freša. Vitajte. Sme  veľmi radi, že ste si našli čas aj pre naše zastupiteľstvo,
že ... mnohí naši kolegovia, poslanci, vás vidia prvýkrát, možno. Dobre... takže, vážení
kolegovia, keď si schválime program dnešného zasadnutia... trošičku by som navrhla
aj jeho úpravu, lebo pán... pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja  prišiel
konkrétne kvôli  jednej problematike,  ktorou sa budeme zaoberať.  Takže pristúpime
k nášmu programu. A tým je - máte ho v pozvánke pred sebou; ja by som si dovolila
ho ešte upraviť tým, že sťahujem bod 11 z programu. Tým je Žiadosť občianskeho
združenia Humana o predĺženie nájomnej zmluvy. Z mojej strany je to všetko. Ak má
niekto iný nejaký návrh na doplnenie  programu alebo na jeho zmenu, nech sa páči.
Potom  je  tu  ešte  žiadosť,  písomná,  ktorá  dnes  prišla.  Prepáčte,  som  zabudla,
organizačné  oddelenie  hlási,  že  pán  inžinier  Jaroslav  Živica  s manželkou  a pani
doktorka Gavorová požiadali o stiahnutie svojej žiadosti o kúpu pozemku z dnešného
rokovania.  Takže tieto 2 body sťahujeme, na žiadosť... žiadosť... bod číslo  11... bod
číslo  11, žiadosť Humana  - na môj návrh,  a bod číslo  16, žiadateľ Živica na návrh
žiadateľa. Sú ešte nejaké iné návrhy? Pán poslanec Dulla  nech sa páči. Prosím, dajte
mu mikrofón.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil navrhnúť takéto úpravy programu. Vypustiť
bod 13. Ak netreba pol roka rokovať o žiadosti podanej v prvom štvrťroku, žiadosti
podanej v treťom štvrťroku, ktoré sú o predĺžení nájmu alebo z titulu zmeny vlastníka
stavby,  je  čas  prerokovať  aj  v roku  2017.  Ďalej  vypustiť  bod  15.  -  Žiadny
z navrhnutých  variantov  nezodpovedá  uzneseniam  komisií,  ktoré prerokovali  danú
žiadosť.  Návrh  zriadiť  vecné  bremeno  predstavuje  popretie  spochybnenie  práv
a používať  pozemok mesta na prístup na pozemky v jeho  susedstve a do stavieb na
týchto  pozemkoch  a navodzuje  obavu,  že  sa  budeme  musieť  rovnakým  spôsobom
vyrovnať  zo  všetkými  prípadmi,  ktoré  majú  podobné  alebo  zhodné  znaky.  Ďalej
vypustiť bod 17. Pri 30 rokoch úsilia je prekvapivé, že o podpore nerokovala ani jedna
z komisií  Miestneho  zastupiteľstva  Karlovej  Vsi.  S ohľadom na  úlohu  vypracovať
pozičný dokument Bratislavského samosprávneho kraja, k vyhláseniu MPP, v termíne
28.2.2017  sa žiada  pripraviť  návrh  príslušnej  časti  o pozícii  Karlovej  Vsi,  ktorú
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budeme  odporúčať  do  pozičného  dokumentu  Bratislavského  samosprávneho  kraja,
respektíve rokovať o tom s poslancami BSK. Ďakujem.

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

p. Zajac:  Ja som chcel navrhnúť,  že pôjdeme  asi  v poradí,  tak,  ako  boli  navrhované,  tak
v prípade, že by neprišlo k vyradeniu bodu 17, tak ho navrhujem asi formálne preložiť
na bod 1, pred všetky body, aby sme teda nezdržovali nášho cteného hosťa príliš dlho
našimi  dlhými  diskusiami,  ktoré  tu  isto  budú.  A teda  prebrali  ten  bod,  ktorý  ho
zaujíma, na začiatok. 

p.  Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne.  To som mala  na mysli  aj ja,  toto na záver
rokovania  o našej  pozvánke.  Takže  ešte  ...ak nie  sú  žiadne  iné  doplňujúce  návrhy
alebo návrhy na zmenu, budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch. Body číslo 11 a 16
sú stiahnuté.  Hlasujeme  o návrhu pána poslanca Dullu,  stiahnuť žiadosť spoločnosti
Parking  - bod číslo  13 a   žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej  -  bod číslo  15. Čiže
osobitne.  Na žiadosť pána poslanca,  osobitne.  Hlasujeme  o stiahnutí bodu číslo  13.
Nech sa páči, hlasujeme o stiahnutí bodu číslo 13.

Hlasovanie:  Za stiahnutie  hlasovalo  10 poslancov,  proti boli  3,  zdržali  sa 4.  Tento návrh
neprešiel... prešiel. Pardón ... prepáčte... prepáčte máme stiahnutú žiadosť spoločnosti
Parking,  o dlhodobý  nájom  pozemkov  v katastrálnom  území  Karlova  Ves  na
Botanickej ulici. 

p.  Čahojová, starostka MČ:  Nasleduje  žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej,  Petra Panáka
a Stanislava Panáka - bod číslo 15.

Hlasovanie: Za 3 poslanci, proti 6, zdržalo sa 9 poslancov. Tento návrh neprešiel. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Nasleduje  bod číslo  17 - na návrh pána poslanca Dullu,  na
stiahnutie tohto bodu z programu. Nech sa páči hlasujeme.

 
Hlasovanie: Za 1 poslanec, proti 13, zdržali sa 4 poslanci. Tento návrh neprešiel. 

p.  Čahojová, starostka MČ: Ďalej hlasujeme  o návrhu pána poslanca Zajaca,  aby sa bod
číslo  17 zaradil  na úplný začiatok nášho  rokovania,  ako bod číslo  1.0  alebo  1.A -
alebo neviem ako by ho, ako bod 0. Ako bod 1 ... áno ... meníme poradie, čiže ako bod
1. Návrh pána poslanca Šíbla. Nech sa páči hlasujete.

Hlasovanie:  Za  17 prítomných  poslancov,  proti 1,  nezdržal  sa  nik.  Čiže  tento návrh  bol
prijatý. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, teraz budeme hlasovať o návrhu programu ako celku.
Nech sa páči. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo 17 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa nik. Máme schválený
program.

Bod 1 (17)
Návrh  poslanca  Šíbla:  Podpora  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  vyhlásenie

Národného parku Podunajsko

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážené  kolegyne,  vážení  kolegovia,  môžeme  pristúpiť
k prvému  bodu  a tým  je  návrh  pána  poslanca  Šíbla  -  Podpora  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves k  vyhlásenie  Národného  parku Podunajsko.  Poprosím pána
poslanca, aby predniesol krátke úvodné slovo. 

p. Šíbl: Ako zrejme viete, problematike ochrany prírody v tomto meste, v tomto kraji a v tejto
krajine sa venujem profesionálne celý život. A mal som aj to šťastie ... a tú česť, byť
pred 30 rokmi pri tom, keď sme spolu s kolegami s vtedajšieho Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny pripravovali  a predkladali  prvý návrh Národného parku
Podunajsko. Za tých 30 rokov sa veľa zmenilo.  Väčšia časť bratislavských južných
lesov bola prakticky nenávratne zničená, pri výstavbe vodného diela. To, čo zostalo,
podarilo  sa nám z časti uchrániť pred ďalšou devastáciou. Vyhlásili  sme tu vyše 10
maloplošných chránených území.  Ale z dôvodov toto územie doteraz nedostalo takú
pozornosť  a takú  starostlivosť,  ako  by  si  zaslúžil.  Dochádza  potom,  prirodzene,
k tomu,  že  keď  inštitúcie,  ktoré  by  sa  mali  starať  o ochranu  prírodných  hodnôt
a nestarajú sa dostatočne - v tomto prípade - tak tú starostlivosť a ten záujem preberá
niekto  iný.  Doteraz  to  boli  hlavne  mimovládne  rôzne  mimovládne  ochranárske
aktivistické  združenia.  Ale,  samozrejme,  na  presadenie  takej  veľkej  a významnej
myšlienky, ako je národný park, sily doteraz nestačili.  A preto sme veľmi radi, že sa
našiel  dostatočne  silný  a dostatočne  kompetentný  partner,  ktorý si  túto  myšlienku
osvojil - Bratislavský samosprávny kraj. A veríme, že teda s podporou Bratislavského
samosprávneho  kraja  a ďalších  samospráv by si túto myšlienku  aj realizáciu  mohli
osvojiť  aj  iní,  na  ktorých  čakáme  tých  30  rokov.  To  znamená  naša  vláda  a naše
Ministerstvo  životného  prostredia.  Pokiaľ  ide  o potencionálny  prínos  priamo  pre
Karlovu Ves - je nesporný. V súčasnosti lokality na území Karlovej Vsi sú chránené
len v rozsahu a možnostiach ako umožňujú kapacity štátnej ochrany prírody, ktorá je
organizačne  rozdelená  na  4  administratívne  jednotky;  z ktorých  tieto  4  pôsobia  na
území Bratislavy.  A chýba  tu jedna jednotná správa územia... a chýba tu dostatočná
propagácia  prírodných  hodnôt,   dostatočné  financovanie  ochrany  prírody
a samozrejme  dostatočná previazanosť  rekreácie  a ochrany prírody.  Preto  dochádza
k tomu, že zdanlivo pre mnohých ľudí sa to javí tak, že rekreácia s ochranou prírody
sú v konflikte. Hovorím, nie je to nevyhnutné. Máme príklady z okolitých susedných
krajín,  kde tieto dve aktivity vedia spolu veľmi dobre koexistovať. A myslíme  si,  že
práve vytvorením národného parku s jednotnou koncepciou vieme zosúladiť tieto dve
hlavné činnosti aj na území hlavného mesta a nášho kraja.  Toľko na úvod. Ak budú
nejaké otázky, konkrétne, rád odpoviem v diskusii. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Veľmi  pekne  ďakujem  predkladateľovi  tohto  materiálu,
a odovzdávam slovo nášmu hosťovi, ktorý nám k tomu povie viac slov. 

p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. Vážené poslankyne, vážení
poslanci. Jaro Šíbl - ako  - povedal veľmi, veľmi elegantný úvod. Dovoľte mi povedať
tie veci,  ktorými som to jednak obhajoval na župe a jednak som presvedčený,  že by
bolo dobre, keby aj tu v Karlovej Vsi zazneli.  Tá predstava o tom Národnom parku
Podunajsko  alebo  o  ochranu  lužných  lesov  -  ak  chcete  -  sa  ťahá  do...  niekde  od
polovice 80 rokov. A ja som bol vtedy tínedžer, a si dobre pamätám, ako veľmi proste
tá  téma  „Bratislavy  nahlas“  a vôbec  čistejšej  Bratislavy  znela.  A jej  súčasťou,
samozrejme, bola ochrana - vtedy sme to nazývali „lužných lesov“ ; možno to nie je
úplne  najpresnejšie  ochranárske  -  ale  v zásade,  používali  sme  tento  výraz.  Je
s podivom,  že 30 rokov sa to vlastne  nepodarilo  presadiť.  Ale  malo  to  istý  ...taký
priebeh, že vždy to vlastne skončilo na takých dvoch stranách, že  - ako keby ochrana
znamenala, že vytlačí ľudí odtiaľ von a naopak zasa proste ... vlastne ľudia hovorili, že
–áno- ak sa má niečo chrániť,  tak že radi by sme boli pri tom. Stále sa to dialo  na
pozadí toho, že v Rakúsku úplne vlastne prakticky od hranice máte podobný národný
park, ktorý nielen že ľudí nevytláča von, ale naopak, týchto ľudí ... medzi... do svojich
priestorov,  alebo  -  by  som povedal  -  územia  láka  a snaží  sa  im  sprístupniť  tento
národný  park.  A to  je  vlastne  inšpirácia,  ktorú sme  prebrali  od  aktivistov,  koniec
koncov - ochranárov - v debatách kde nás podporila aj národná ... aj Akadémia vied –
pardón-  aj  Univerzita  Komenského,  že  „dobre,  tak  poďme  do  toho,  tentokrát  už
naplno; urobme hrubú čiaru za tou históriou a urobme taký historický konsenzus“, ak
chceme to slovo použiť. A ja  si myslím,  že je  úplne namieste.  A ten je  založený na
tom, to  je  taký základný leitmotív  toho župného  materiálu,  samotného,  že  chceme
dosiahnuť  2 ciele.  Chceme,  aby do tohto územia  sme  dostali viacej ľudí.  To už je
otázka  aj  cestovného  ruchu  a vôbec  pravidiel,  ktoré  sa  tam  nastavia.  A zároveň
chceme to územie samotné chrániť.  To znamená tieto 2 ciele sú rovnocenné. Nestoja
proti sebe; stoja hneď pri sebe.  A tak sme koncipovali  aj celé  to naše ... vlastne tie
naše kroky, ktoré tu váš kolega spomínal,  že sa udejú do februára,  v tom pozičnom
dokumente, kde skutočne máme na mysli,  že snažíme  sa vlastne so všetkých  - jak
dokumentov, tak koniec  koncov názorov - relevantných  hráčov v území dosiahnuť
akýsi  vyvážený  názor,  ktorý by  mohol  byť  spoločný  a umožnil  vytvorenie  tohto
národného parku. My sa uchádzame o podporu aj tohto zastupiteľstva práve preto, že
si uvedomujeme, že len verejný tlak zdola dokáže naozaj tento národný park presadiť;
ale presadiť ho v podobe, ktorá nebude ľudí obmedzovať. To stále dávam ako... na...
nejaký... nejaké - takmer prvé miesto. Lebo mnoho toho zlého sa napáchalo tým, že sa
to interpretovalo ako niečo, čo ľudí vytlačí,  obmedzí a iným spôsobom postihne. My
sami na župe, keď budem vychádzať z našich skúseností,  máme niektoré rozvojové
plány,  v oblasti cestovného  ruchu,  ktoré sú  –  mimochodom-  brzdené  už  súčasným
stupňom ochrany.  A my si myslíme,  že v mnohých prípadoch nezmyselne.  My sme
absolvovali mnoho, mnoho stretnutí. A treba Jarovi Šíblovi za to poďakovať. Lebo bol
na každom jednom z nich,  ako... ako ochranár aj zo Štátnou ochranou prírody,  kde
sme si práve vysvetľovali tie pozície v tých niektorých sporných bodoch a sme práve
pripravení  to robiť  aj ďalej,  v rámci  tej ...  povzbudenia  tej idey,  Národného  parku
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Podunajsko. Inými slovami,  snažíme sa, aby sme získali ten pozičný dokument, alebo
takú ... taký podklad s ktorým budeme môcť byť relevantným spoločným partnerom aj
pre ministerstvo samotné, kde nezostane vlastne vonku len... alebo zostane vonku len
ten, kto veľmi bude chcieť; ale všetci ostatní aby sa videli vlastne v tomto procese. To
znamená, že vo výsledku, keď chcete dosiahnuť, aby to bolo prístupné pre viac ľudí -
my  sme boli  na jednom veľmi  peknom mieste,  v Devíne  - je  to Slovanský ostrov,
oplatí sa to vidieť, dokonca viacerí z vás tam boli so mnou, jak tu ste - alebo s nami,
kde vidíte, že dá sa to miesto chrániť, že je prístupné pre ľudí, dokonca sa dá osadiť
tabuľami, dá sa vlastne robiť atraktívnym pre takú poobedňajšiu a víkendovú turistiku.
Ale na druhej strane nemusí to obmedzovať ľudí, práve v tom, jak to miesto samotné
používajú. Takže toto chcem vlastne mať pozdĺž celého tohto parku, a k tomu chceme
mať aj podporený mandát. Tu bol ten názor, že či teda má to prejsť najprv komisiami?
No,  samozrejme,  že  ten...  základnú  ideu  chceme  mať  podporenú  vlastne,  týmto
rozhodnutím, čím skorej, aby sme mohli potom do tých komisií ten pozičný dokument
a veci z neho vyplývajúce, doniesť , vlastne počas tvorby toho dokumentu samotného.
To nebude jednoduché... jednoduchý proces. Ale je  naozaj historická šanca,  kedy to
môžeme  spoločne  ...  spoločne  vyhotoviť.  A z tých  skúseností,  ktoré  mám  -  aj  zo
Starého mesta, z Petržalky, kde sme obhajovali podobnými slovami vlastne samotný...
samotný projekt, alebo samotný... samotnú myšlienku, tak hovoria, že vlastne ľudia –
áno - ľudia chcú to, ale zároveň sú tam niekedy výhrady voči tomu, že či to neobmedzí
vlastne činnosť ľudí v tomto národnom parku? Bolo by to unikátne, bol by to nížinný
park, ale  zároveň bol by to obrovský,  obrovský turistický magnet. Takže to, čo vás
chcem veľmi pekne poprosiť, ja som aj pripravený na tie otázky odpovedať - ktoré tu
budú. To znamená, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby sme tento materiál podporili,
aby sme urobili ďalší krok, aby sme dali jasne najavo, že je tu zreteľný verejný záujem
takýto národný park dosiahnuť,  v konsenze a zároveň...  zároveň aby sme  dali  jasne
najavo, že chceme ten ... národný park mať otvorený pre ľudí. To znamená to, čo majú
v Rakúsku. Tak, aby to – jednoducho - ľudí nevytláčalo, ale naopak priťahovalo. Za
Bratislavskú  župu  poviem  úplne  zrejme  a zrozumiteľne,  že  my  máme  obrovský
záujem,  aby ľudia  cez víkendy a poobedia  trávili  v našej  Bratislavskej  župe.  Takže
samozrejme, že nebudeme podporovať niečo, čo by ich malo niekde vytlačiť,  ale na
druhej strane chceme to územie chrániť,  tak aby bolo atraktívne a  - ak sa neurazíte,
tak aj sexi pre ďalšie a ďalšie generácie. Takže toľkoto na úvod. Ak sú nejaké otázky,
veľmi, veľmi rád na toto odpoviem pri diskusii. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne, pán župan. My si myslíme, teda sme
presvedčení,  že to je  veľmi  dôležitý  zámer  ...  a nás sa bytostne dotýka,  pretože sú
oblasti tej navrhovanej ... navrhovaného parku alebo navrhovanej územia, ktoré sa nás
dotýkajú priamo, nášho katastrálneho územia a my sme... sa cítime pomerne bezpečne,
keď jedným z vybavovačov alebo vyjednávačov je  práve náš pán poslanec  Jaroslav
Šíbl, dlhoročne známy aktivista, ochranár prírody. Takže to sme veľmi radi, že máme
takéto zastúpenie v týchto rokovaniach. Ale rada by som upozornila na jeden fakt, že
v Karlovej  Vsi je  pomerne silná  vodácka komunita,  ktorá si to využívanie  takéhoto
národného  parku  predstavuje  takým  spôsobom,  aby  neboli  ohrozené  práve  tieto
vodácke  turistické  aktivity.  Netreba  upomenúť  tento  fakt,  že  vodáci  táboria  popri
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rieke, napríklad. A počula som, neviem, či je to pravda, že v Rakúsku je práve takéto
táborenie popri vode silne obmedzené. Treba myslieť aj na našich vodákov, ktorí sem
chodia  z celého  Bratislavského  kraja.  Dáme  priestor  na  otázky  našim  pánom
poslancom. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Zajac. Nech sa páči.

p.  Zajac:  Dobre.  Ďakujem  veľmi  pekne.  Ja  tiež  sa  teda,  kloním  k tomu,  aby  sme  skôr
podporili – preto, lebo naozaj viem niečo aj profesne o ochrane prírody, aj o práci –
teda-  mimovládok a ľudí, ktorí si tú vec ... teda ... želajú , v Bratislave a na Slovensku.
Ja by som sa chcel aj tentokrát ... či už - vo všeobecnosti určite – áno - tá podpora
moja  k tomu materiálu  je.  -  Chcel  by som sa ale  spýtať,  nakoľko  teda je  fakt,  že
hovoríme tu aj o územiach, ktoré sa týkajú Karlovej Vsi. My sme sa tu bavili o ramene
a o lesoch, ktoré sú u nás ... atď. Čiže je  to niečo, čo sa bytostne týka našej... našej
mestskej časti.  A ja v tom materiáli,  ktorý je  priložený k tomu nášmu uzneseniu,  je
uznesenie,  ktoré teda  patrí  pravdepodobne  župe  -  a ja  tu  teda  čítam,  kto  sú  teda
zodpovední za ten projekt a čítam tu aj o spracovateľoch. Čo je - čo meno, to pojem!
A ja by som bol veľmi rád, keby minimálne teda medzi tými spracovateľmi, bol pán
Šíbl,  aby sme  dostali  tomu,  čo  tu teda ...  o čom sa  tu teda bavíme,  to znamená...
myslím si, že pri tvorbe takýchto dokumentoch a teda - asi obidvaja hovoríme totožne,
že toto je  len začiatok. A tá... tá zásadná  práca na všetkých tých dokumentoch len
začína,  tak by  podľa  mňa  bolo  veľmi  dobré,  keby  aj  mestská  časť  aspoň jedným
človekom, či už medzi zodpovednými  - čo by bola skôr funkcia  pre pani starostku,
alebo v spracovateľoch - čo už je teda odbornejšia  a kvalifikovanejšia  činnosť, kedy
tam mala zastúpenie pána Šíbla, ktorý je z nás, radov poslancov. Však my sme o tom
nehovorili dopredu, takže on by s tým musel súhlasiť, samozrejme, najprv, ale napadá
ma, či by takáto možnosť nebola a tým pádom si tú našu podporu získa tento projekt
nielen teraz v hlasovaní, po prečítaní materiálov, ale pravdepodobne aj trvalejšou, lebo
budeme jedným z autorov, jedným z presadzovateľov tohto - iste  pre našu  mestskú
časť, Bratislavu, Bratislavský kraj, Slovensko veľmi dôležitú aktivitu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem za slovo. Ja by som sa tiež v zásade vyjadril – ako - za... za podporu
takéhoto...  takéhoto  projektu,  tak  to  nazvem...  /pardón/.  Mám jednu  pripomienku,
alebo doplňujúcu otázku. Viackrát ste povedali,  že... tak, aby bola... tak aby nebola
zrušená,  alebo  obmedzená  tá  činnosť  ľudí  ...  Neviem,  či  som  to  úplne  presne
formuloval,  ale k tomu narážam, že to je dosť široký pojem. A medzi činnosťou ľudí
na tomto území môžeme pochopiť aj vybudovanie pešieho chodníku a trebárs  -oné-
bicyklovanie  alebo  kajakovanie,  ale  ako...  činnosťou  môže  byť  aj  vybudovanie
napríklad apartmánov, ktoré sú fakticky luxusnými bytmi, s príslušnou komunikáciou,
infraštruktúrou  atď.  Aj  to  je  možné  –  ako  -  činnosť  ľudí  na  území  zaradiť.
A spomínam  zvlášť  preto,  lebo  vieme  ako  to  vyzerá  s činnosťou  ľudí  Karloveskej
zátoke,  na  Bratislavskom nábreží  atď.  Čiže  -  je  to  veľmi,  podľa mňa,  oprávnená
poznámka. A samozrejme, čiže ...tu to treba veľmi špecifikovať. A od toho, ako sa to
bude v ďalšom špecifikovať,  závisí  aj potom nejaká prípadná- proste -  moja ďalšia
podpora k tomu, vrátane proste zábezpek, že by to niekto napríklad nejakou formou
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zmeny...  formou  zmeny  územného  plánu  3  dni  pred  Vianocami  –  proste  –  ako  -
neschválil,  že sa  to tam vlastne  niečo  zmení.  Čiže  ako na  túto vec  by som chcel
upozorniť. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Než budeme pokračovať, pán poslanec Sloboda,
než budeme pokračovať, pán župan chce odpovedať na predchádzajúce otázky. 

p. Frešo, predseda BSK : No, veľmi pekne ďakujem. To je úplne zrejmé, že keď na Starom
meste majú úplne minimálne  územie,  ktorého sa to týka, tak tu máte podstatné. Tak
poďme  normálne  do  tých  jednotlivých  otázok.  Čo  sa  myslím  tým,  že  aby  to
„nevytláčalo ľudí“ respektíve ich to neobmedzovalo. Ta základná línia,  ktorú ja teraz
vnímam - skúsim sa s vami o ňu podeliť,  lebo  nie  som na to odborník; Jaro Šíbl je
v skutočnosti  spracovateľom  tohto  materiálu,  Marcel  -  a  samozrejme,  že  ho  tam
dopíšeme. Lebo tam bol na každom stretnutí. A ja zase od neho a od jeho kolegov som
sa niečo naučil. Tak sa to pokúsim povedať tak, ako to chápem ja. Tá základná línia
teraz leží tak, že väčšina z toho územia,  alebo respektíve všetko, ktoré by tam malo
spadať, už dnes má nejaký stupeň ochrany. Teda žiadny alebo ten nejaký má. A naša
idea  prvotná  bola,  že  aby  sa  to  zbytočne  nezvyšovalo.  To  je  taký,  akože,  úplný
základný  režim,  kde proste  neobmedzíte  veľmi  tých  ľudí.  To bola  prvá taká línia.
Druhá ale bola, že tam, kde je možné – dokonca - tých ľudí vpustiť viacej, aby sme ich
púšťali  viacej.  Vedel  by  som  vám  to  ukázať  na  tom príklade  toho  Slovenského
ostrova,  že  proste...  že  ktorá  časť  tam je  neprístupná,  ktorá  by  bola  ...  už  teraz
prístupná, že jak sa to dá, takým spôsobom, sprístupňovať. Ale od toho je  práve ten
pozičný  dokument  a to  celé  vyjednávanie.  Tu  ide  o to,  že  sa  postavíte  k tomu
s nejakým postojom. A ten hovorí, že máte rovnocennú prístupnosť pre ľudí a zároveň
máte rovnocennú  aj  ochranu samotnú.  Tým vlastne  hovoríte,  že pokiaľ  nejaký tím
bude jednať - a to je jedno, že či užší, potom neskôr širší, aj sa to bude schvaľovať, tak
môžete  to  konfrontovať  vo  výsledkoch  práve  s týmito  dvoma  základnými  cieľmi.
A skutočne  tu  nejde  o to,   aby  tam niekto  staval  nejaké  apartmány  alebo  nejaké
podobné skúsenosti. Tu ide skorej o to, aby sa urobila väčšia ochrana a veľmi výrazný
posun v tom,  že  aby sme  tam ľudí  dokázali  pozývať  do toho chráneného  územia,
urobili to pre nich atraktívne. Lebo národný park, bezpochyby, sám o sebe atraktívny
bude.  A akonáhle  tam urobíte  príslušnú  infraštruktúru,  to  je  vlastne  tá  téma  toho
sprístupnenia, tak vlastne môžete potom stále viac ľudí tam mať. A to si myslím, že by
bolo aj hlboko správne. K tomu vodáckemu, že či teda budú môcť táboriť  - ako to
bude  ďalej.  My  máme  v pláne  to  naozaj  zachovať  do  maximálnej  možnej  miery.
Dokonca máme aj podporné listy práve od vodákov, práve k tejto idey samotnej. Tu
toto je práve to, čo by sme mali v pozičnom dokumente radi povysvetľovali. Že proste,
že čo to znamená konkrétne, pre ktoré skupiny ľudí; a čo to neznamená - a kde sa aká
výnimka dá vyjednať.  Aj čo sa týka táborenia medzi vodákmi. Čiže naším zámerom
bude, aby sme tam udržali v tomto národnom parku ľudí, nie aby sme ich vytláčali. Čo
sa týka Sihoti, ja som si urobil jednu poznámku, lebo Sihoť ...patrí to k nám, hej? -  no
to je taký jeden z najkrikľavejších príkladov toho, že čo si ja - možno že amatérsky -
ale  myslím o tom, že jak ma vyzerať budúci ... národný park a čo by mal prakticky
doniesť  pre  ...všetkým  ľudom,  ktorí  tu  žijú.  Ja  som  človek,  ktorý  zažil  troch
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primátorov  sa  vykrúcať  ohľadne  otvorenia  Sihoti  samotnej.  Ja  vám  nemusím
rozprávať, čo to znamená, keď sa na bicykli chcete odviezť do Devína. A ako veľmi je
nebezpečné tam brať deti. A ... ešte viac keď aj trochu prší, tak je to úplne na zabitie.
Je  to  vec,  ktorej  ...  uprostred  ktorej  vedie  cesta.  Ja  som videl  kopec  odborníkov
vysvetľovať, ako to nejde. Ale to je cesta, Braňo, na ktorej starým Braňovým autom,
to je to, čo má taký nízky podvozok sme v pohode prešli krížom cez celý ostrov. Ešte
keď som nastúpil do funkcie. Inými slovami - pre bikerov je to úplne ideálne miesto.
Je to vecou len ochrany. Ja sa nechcem tuná sporiť o Sihoti - do totálnych technických
detailov, ale chcem vám povedať, že keď cez niečo existuje cesta - a je to vecou len
ochrany - a vy zároveň nútite ďalších - ja už to poznám 7 rokov, keď auto prešlo tou
cestou, 7 rokov! aby chodili na naozaj... po veľmi nebezpečnej komunikácii... To sa
proste ...ak vám hovorí niekto niečo iné, tak tam asi sa v živote s deckom sa neviezol.
Ja hej. A opakovane. A je to vždy nebezpečné. Tak zároveň si myslím,  že našou psou
povinnosťou je  tú Sihoť otvoriť,  napríklad  v nejakom režime  pre bicyklistov.  Ja  si
v skutočnosti sľubujem,  preto sú tam tie  dve... dva ciele  popísané,  že práve takého
absurdity pri tomto národnom parku, pri vyjednávaní o ňom - vysvetlia  a rozlúsknu.
To  je  jedno,  že  to  patrí  teraz  pod  vodárenskú;  že  sa  tam vzťahujú  iné  zákony.
V skutočnosti je to o tom, aby tam ľudia mohli normálne... normálne fungovať. Týmto
som... hovoril o tom Jarovi Šíblovi – to, že jak tam bude, kto kde bude zastúpený - ja
som chcel  - pani starostka - urobiť jednu  vec,  že keď budeme mať pár kľúčových
týchto zastupiteľstiev za sebou, tak veľmi by som ocenil, keby sme mohli potom aj na
tej vaše Rade starostov mesta sa o tom porozprávať. O tom zastúpení - jednak v tom,
že kto by bol za to zodpovedný. A tí spracovatelia,  to je samozrejme ... samozrejme,
otvorene. Uchádzame sa o čo najširší  konsenzus.  Takže ja  sa budem uchádzať o to,
aby samozrejme, starostovia tam mali nejakým spôsobom podstatné zastúpenie; a aby
videli do toho, že čo sa vlastne buduje, jednotlivé kroky robiť.  To nemá zmysel bez
verejnej podpory. A v skutočnosti ja som presvedčený, že ak tá iniciatíva tentokrát má
vyjsť,  tak  tá  verejná  podpora  musí  byť  veľmi,  veľmi  hlboká.  Dúfam,  že  som
nezabudol ...

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S poznámkou pán poslanec Zajac sa prihlásil.
Marcel, máš slovo. 

p.  Zajac: Ja...  len  k tomu,  že  samozrejme  si  ctím,  že  beriete  pána  Šíbla  a jeho  návrhy,
profesionálne.  Ale  je  rozdiel  byť  účastníkom  a zúčastneným.  A ja  sa  teda  naozaj
pýtam preto, lebo by som chcel dať pozmeňovací návrh na to, aby - keďže, beriem to
tak,  že  je  to  tím  zložený  z ľudí  zo  župy,  lebo  zatiaľ  sa  župa  cítila  tým,  kto  je
vyhlasovateľ; ale našou podporou by sme sa radi pridali a stali sa členmi tímu. A preto
chcem dať naozaj pozmeňovací návrh, ktorý teda bude v bode C... nie pozmeňovací,
ale doplňujúci...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  ...máš  faktickú  poznámku...  Máš  faktickú....  V riadnom
príspevku...
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p.  Zajac:...  Jaj  ...  ja  len  chcem prečítať.  Ja  to  ...  potom dám riadny.  Totiž,  nechcem to
predkladať - ak taká možnosť nie je,  aby sme si to v diskusii  vysvetlili.  Lebo ja  sa
nechcem „vlúpať“ do tímu, autorského, ak teda to ak to nie je možné. Ale ak je možné,
aby sme do autorského tímu pridali tohto pána Šíbla to postavenie človeka, ktorý je
členom tímu  je  vzhľadom ku  kolovaniu  informácií  veľmi  podstatné  a  zaujímavé
a dôležite. Takže ja si proste myslím,  že naozaj by to mohlo byť súčasťou - pán Šíbl
by nemusel byť len ako poradca, ktorý - keď nám to vyhovuje, tak ho berieme, keď
nie...  No  proste,  pýtam  sa  na  to,  či  ho  môžeme  nominovať  do  toho  tímu
spracovateľov?  

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

p. Šíbl:  Ďakujem.  Ja len k tým otázkam,  lebo  tie  sa nám opakujú pravidelne,  pri každom
novom chránenom území.  My sme pred 10 rokmi dávali návrh na vyhlásenie  prvej
mestskej  prírodnej  rezervácie  Pramene  Vydrice na  území  vo  vlastníctve  mesta,  na
území  mestských  lesov.  A dodnes  -  teda,  napriek  pomerne  dlho  trvajúcej
vysvetľovacej  kampani,  majú  niektorí  ľudia  obavy  z toho,  že  vyhlásením  tých
chránených  území,  budeme  obmedzovať pohyb  verejnosti a nejakú rekreáciu.  Čiže,
pán župan, si myslím,  to veľmi presne povedal,  ja  to len zopakujem, keďže naozaj,
tých 30 rokov sme nespali na vavrínoch, myslím  teda ochranári - či už štátni alebo
dobrovoľní.  Tu  je  vyhlásená  celá  sieť  maloplošných  chránených  území,  na  území
Bratislavy,  aj niektoré zasahujú  na  územie  Karlovej Vsi,  ktoré majú  vyššie  stupne
ochrany,  ako má  národný park.  Národný park má  3.  stupeň ochrany  a maloplošné
chránené územia môžu mať aj 4. aj 5. stupeň ochrany. Čiže základná filozofia, ktorá sa
aj písomne objavuje v tých materiáloch, vo všetkých a osobne na to dohliadam, aby to
bolo písomne uvedené, rozsah obmedzení voľného pohybu osôb by sa nemal zvýšiť
v porovnaní  so  súčasným  stavom.  To  znamená,  tam,  kde  sú  teraz  obmedzenia,
môžeme to prehodnotiť; ak bude dôvod znížiť ten stupeň, tak môžeme to navrhnúť.
Ale  nemal  by sa paušálne  zvyšovať.  A už vôbec nie  z titulu  vyhlásenia  národného
parku.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Prosím,  mikrofón  aby  ste  odovzdali  pani  poslankyni
Hanulíkovej.

p.  Hanulíková:  Ďakujem.  Ja  som rada,  že  pán  župan  podporuje  túto  iniciatívu  zriadiť
cyklotrasu cez Sihoť. Lebo... mali sme... toto sa už dlho rieši a zároveň možno by som
sa spýtala pána Šíbla,  že či by s tým súhlasil – ako – on, ako osoba, ochranár? Aby
takéto niečo teda cez Sihoť išlo? Pretože všade vo svete vidíme,  že  - hrajú golfové
ihriská,  ja  neviem niečo  okolo  tých studní,  majú  je  to  oplotené,  chránené,  lebo  tí
cyklisti ... pešiaci,  ktorí prejdú okolo - určite sú to ľudia,  ktorí nemajú  záujem,  aby
takéto  veci  robili.  Takže  ja  podporujem   -  a bolo  by  to  veľmi  dobré,  nielen  pre
Karlovešťanov, Bratislavčanov, ale aj pre celú  župu a pre celé Slovensko, keby táto
cyklotrasa,  ktorá vedie  z veľmi ďaleka - až veľmi ďaleko, ktorá je  prerušená  tuná,
v Karlovej Vsi medzi Devínom, keby bola táto cyklotrasa dokončená. Je to aj ochrana
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života našich detí,  nás všetkých.  Čiže,  ozaj, ďakujem veľmi pekne, že to podporuje
a určite  na tom máme záujem všetci. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Jaro, ak chceš reagovať faktickou na faktickú, tak
nemáš  tú  možnosť.  Prihlás  sa  iným  príspevkom.  Pán  župan  chce  odpovedať  na
niektoré pripomienky.   

p. Frešo, predseda BSK: K tomu ...kto je spracovateľ ... .  Marcel, toto sú normálni župní
ľudia. Musel som dať vyhotoviť župný materiál. Ale Jaro Šíbl bol na každom jednom
z tých rokovaní. Aj ho máme napísaného v zápise; mimochodom ... tak isto ako ľudia
z štátnej  ochrany  prírody,  akadémie...  -  ja  neviem  -  proste  zo  všetkých  týchto
organizácií. Ja neviem, môžeš dávať.. ako – akýkoľvek, akože, pozmeňovák do tohto,
ale  bol  by  som  úplný  blázon,  keby  som  proste  niekde  povedal,  že  robím  to
v spolupráci s aktivistami,  ochranármi a samosprávou, aby som Jara Šíbla  vynechal.
Hej?  To  je...  možno,  že  ste  zvyknutí  z inej  inštitúcie,  ktorá  tu  v tomto  priestore
funguje, ale u nás to funguje takto, že to platí. Ale dajte si úplne pokojne čo chcete. Ja
to  myslím  úplne  vážne.  Naopak,  ja  si  myslím,  že  budeme  mať  opačný...  opačnú
debatu. A to chcem zase ja mať od vás prísľub, aj od vás, starostka, od zastupiteľstva,
že  my  si  budeme  pýtať  ľudí,  ktorí  nám  tu  podporu  dajú,  lebo  my  to  nevieme
vybudovať...  ako  keby  sami.  My  nemôžeme  sem  prísť  s nejakým  zhmotneným
pozičným dokumentom, na ktorý vy sa budete pozerať, že - odkiaľ to vzniklo? Čiže, to
radšej...  radšej sa  dohodnime,  že sem ešte proste dôjdeme,  aby sme to...  podrobne
prediskutujme, ale potom sa za to celé postavte, prosím vás. Lebo ono sa tá má kde
zaseknúť, Marcel.  Dobre vieš,  že to má kopec všelijakých meandrov, kade to pôjde.
A mne sa tam potom nechce visieť, ani samému, ani s Jarom, ani proste len zo župy -
ale proste - nech jednoducho, nech tá podpora niekde veľmi,  veľmi silno vedie. Ja to
nemám  problém  o tom napísať,  ako  -  ale  fakt  -  na  to  fakt  nepotrebujem  úplne
uznesenie. Ešte k tej Sihoti jedno slovo. Ja to musím za seba povedať, lebo naozaj je
to vecou, ktorá ... ktorá nielen vám, Karlovešťanom, ale ktorá proste lezie  na nervy
proste prakticky každému, kto chce používať tú -  nazval by som to, že – západnú,
alebo  záhorskú turistiku – ako- cykloturistiku,  rovnako jak tú,  ktorú používame  na
Petržalke alebo na slovnafťáckej hrádzi. Jednoducho, je to absurdné! A je to obrovská
hanba.  A ja  to beriem aj osobne, obrovská hanba pre každého, kto tu vlastne nejak
funguje  v nejakej  vyššej  pozícií!  A medzi  tých ľudí  sa rátam aj ja,  keď musím sa
vyhovárať,  alebo  teda vysvetľovať,  že  naozaj  -  teda už tretí  primátor  a furt  nejde
a chodia mi na stôl rôzne hlúpe návrhy o ktorých viem od začiatku jednania, že sú není
myslené  vážne. A to je  dokonca aj ... pri BVS-ke  x-krát vymenilo  vedenie,  proste
všelijak sa to tam točilo, len tam tá skutočná vôľa naozaj na to nie je. A ona nastane
len  vtedy,  keď sa to  už objaví  naozaj  výrazný  ako  ...  výrazný  verejný  tlak.  A pri
všetkej úcte k tomuto zastupiteľstvu, ani váš tlak na to nestačí, samotný. Lebo nestačil
ani náš tlak, keď ste boli ešte na župe, však my sme tam proste do toho dávali. Ale čo
bude stačiť, je koordinovaný, zrozumiteľný verejný tlak viacerých. Keď už bude jasné,
že vlastne niet kam uhnúť. Že to je len manažérska vec! A vykrútky typu, že proste
v Rakúsku to ide  a u nás to nejde  - lebo  tu sú horší teroristi,  alebo   -  ja  neviem -
podobné hlúposti, to sú normálne nezmysly?  To je vec, ktorá sa musí stať počas toho
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celého fungovania. Ale takýchto a možnože menších prípadov, nie takých výrazných,
máme viacero. Preto chceme ten pozičný dokument, aby sme si to naozaj odblokovali
a urobili  tú hrubú čiaru.  Lebo ináč tých 30 rokov nepretrhneme.  A tá Sihoť je  toho
veľmi silný symbol! Nech sa na mňa nikto neurazí. ... Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sloboda sa dočkal riadneho príspevku. 

p.  Sloboda:  Ďakujem.  Dobrý deň.  Prečítal  som si,  pán Frešo,  váš  ...  dokument  Podpora
 iniciatívy na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. So záujmom, alebo - s veľkým
záujmom - časť generálnej požiadavky zo strany BSK k iniciatíve Národného parku
Podunajsko.  Ale  v podstate  všetko vymenované,  čo  ste  teraz povedali,  ten prístup
k občanovi,  k ľudom,  ktorí  by  tam  mohli  chodiť  v  tom  parku,  aj k technickej
infraštruktúre, ktorá je tam dosť podrobne braná, aj systém ako by ľudia prichádzali do
národného parku, tie záchytné, nejaké, miesta, kde by bolo možné vybudovať nejakú
infraštruktúru s reštauráciou, parkoviská, na to naviazané nejaké kempingy a podobné
veci.  Ako  jediný  vodák,  ktorý  v súčasnosti  ...  teraz  tu  je  len  ...  pani  ...Iva
Lukačovičová  tu  nie  je,  tak  by  som vás  rád  upozornil,  aby  ste  to  nejako  zobrali
v úvahu,  že  vodáctvo  sa  nerealizuje  spôsobom pobytu  v kempingu.  A už  asi  piata
generácia od roku... myslím 1920, vytvorila v Bratislave nejakú tradíciu vodáctva. Tá
spočíva v tom, že sa táborí v prírode a mladí ľudia sa môžu otužovať.  Čiže do toho
vášho dokumentu by bolo treba doplniť zriadenie verejných táborísk na pobreží, alebo
na brehu rieky Dunaj. Prípadne vyznačiť , - alebo - pozdĺž rieky Dunaj. A pripájam sa
čiastočne k pánovi Dullovi,  že toto je tak závažný dokument, že naozaj sme ho mali
mať predložený skôr. Mal byť prejednaný v komisiách. Mohli sme písomne predložiť
nejaké svoje požiadavky, názory na to. A tuná teraz nerokovať o takýchto detailoch,
ale  mohli  sme ucelený komplet. Čiže,  ja  by som navrhol,  aby sme v tom našom ...
v našom bode pridali ...pridali ku generálnym požiadavkám, ktoré zadefinovalo BSK,
pretože tie otvárajú v prípade potreby všetky možností k tomu, aby sa vytvoril národný
park, za  - alebo - spoluúčasti občanov. Aby občania mali  pocit,  že to je  ich vlasť,
ktorú  oni  môžu  užívať.  A doteraz  národných  parkov  sme  zvyknutí  na  to,  že
v národnom parku developeri si môžu vybudovať zjazdovku v kosodrevine, ale občan,
ktorý je 20 metrov od vyznačeného chodníka dostane železá na ruky a odvedú ho na
policajnú stanicu. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme aj my. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. 

p. Zajac: Dobre. Mne je jasné, že teda nemôžeme ísť do podrobností; ani to není teraz, podľa
toho čo ja  som čítal,  úplne naplnená úloha, lebo  ja  čítam,  že jedny z tých uznesení
BSK  –  je  C)  -  ukladá  riaditeľovi  úradu  Bratislavského  samosprávneho  kraja
vypracovať  pozičný  dokument  Bratislavského  samosprávneho  ...  a potom  s ním
jednať. Čiže ten dokument vznikne. A tak si myslím,  že priestor na to, ako tam tých
vodákov dostaneme je.  A preto teda ja  predložím ten pozmeňovací návrh s vďakou,
teda s tým,  že  tá  odpoveď -  ja  to  beriem,  že  bola  od teba taká - že  áno,  že není
problém,  aby bol ten Jaro riadnym členom.  Aj my máme tímy pracovné, kde sú aj
ľudia z nášho úradu, aj poslanci, aj externého prostredia. Takže ak tam ten Jaro bude
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ako  člen  tej skupiny  z externého  prostredia,  bude  to  super.  A ...  aj   aby  sme  teda
nezdržovali ....rovno máme túto možnosť, ja som s Jarom hovoril, on má chuť do toho
ísť;  takže  môj  pozmeňujúci  návrh  je,  že  doplnenie  –  nie  je  to  pozmeňovacie  –
doplnenie  – C) nominuje  pána poslanca Jara Šíbla,  za riadneho člena spracovateľov
pozičného dokumentu k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. To je jedna z úloh
pre riaditeľa.

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

p. Šíbl:  Ja by som chcel len stručne odpovedať na nezodpovedanú otázku pani poslankyne
Hanulíkovej.  Môj osobný názor je, že z hľadiska ochrany prírody, viem si predstaviť
také nastavenie podmienok, aby bolo možné vedenie, .... asi ... cez ostrov Sihoť. Dalo
by sa to. Dalo by sa to vyriešiť. Tam je ovšem .... ktorý sa doteraz vyriešiť nepodarilo,
čiže...  a to je  ochrana vodných  zdrojov.  Čiže  nebolo  by celkom správne...  správne
hádzať to len na ochranu prírody. Ochrana prírody ... myslím, že by sa s tým dokázala
vysporiadať.  Ochrana  vodných  zdrojov,  ktorú  má  momentálne  na  zodpovednosť
Bratislavská  ...  vodárenská  spoločnosť,  zatiaľ  napriek  istému  úsiliu  nenašla  také
riešenie, ktoré by vyhovovalo ochrane vodných zdrojov, ale naopak našla také ... taký
návrh trasovania tejto cyklotrasy, ktorý by jednak spĺňal požiadavky bezpečnosti tých
cyklistov,  či nejde  po  tej  hlavnej  ceste  a súčasne  spĺňa  požiadavku  na  bezpečnosť
vodných zdrojov. Čiže my v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme tento existujúci
návrh cyklotrasy, trasy cyklotrasy preverovať. A verím, že ak teda bude vyhovovať zo
všetkých hľadísk, že konečne to riešenie sa reálne nájde. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán župan bude reagovať.

p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem veľmi pekne. Takže 1. otázka, na tých vodákov, na ich
táboriská. To je súčasťou, alebo bude súčasťou toho pozičného dokumentu. Lebo dnes
nie  je  záver  zbierania  pripomienok.  Je  generálna  –  proste  -  otázka  tej  podpory.
A potom, samozrejme, to čo Marcel hovoril, že kde tie pripomienky sa budú dať... dať.
A ja tomu veľmi dobre rozumiem. A ten argument je totálne logický a zrozumiteľný.
To čo Marcel hovoril... niekedy mi to nedochádza na prvý krát - na druhý krát - máš
pravdu, dajte to tam. Akože, ak teda môžem odporučiť - má to zmysel. Tretia vec to čo
Jaro  Šíbl  teraz  hovoril,  ohľadne  tých  vodných  zdrojov a ohľadne  toho  trasovania.
Veľmi odporúčam, Jaro, ja idem teraz do Bruselu, o pár hodín; ja sa vrátim v piatok,
normálne si zavolajme. A skôr, ako budeme mesiace čakať na tú sľúbenú trasu na tej
Sihoti, jeden človek odo mňa z dopravy, jeden človek z RCB-čky - to sú kompetentní
ľudia, ako - ja nehovorím, že to proste, že to nacenia, alebo ohodnotia - tú potenciálnu
trasu - úplne presne, na 3 desatinné miesta, ale už ich dosť dobre poznám, lebo sme
tam boli pozerať niekoľko takýchto – akože – trás, náhradných.  Veľmi dobre vedia
vyhodnotiť,  či  to  vie...  dá  sa  urobiť  alebo  nie.  To  znamená  Laco  Čauer,  ...
a... hociktorý – Kuklovský, alebo - ktorí tam vedia proste na RCB-čke niečo naceniť.
Takto sa tam pozrú a povedia, že to je výborné - ale toto stojí toľko a toľko miliónov.
To, sorry,  že to hovorím takto veľmi,  akože,  kuchynský  ale  ja  som tam zažil  -  aj
s predošlým primátorom, proste niekoľko takýchto debát, kde mi ukázali trasu, ktorá
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už  budúci  rok  bude  stáť.  Poďte  sa  pozrieť  -  nič  tam  nie  je.  Prepáčte  mi  ten
skepticizmus,  ale  fakt,  ak sa to  má  podariť,  v tomto treba  postupovať tvrdo.  A ja,
kedykoľvek,  Jaro,  tam  niekto  hovorí,  že  má  nejakú  trasu,  ja  som  pripravený.
Zoberieme si auto, dvoch  - jeden človek z dopravy, jeden z RCB-čky, a ten ... ten ...
akože, proste .... akože ... ten výsledok bude validný.  -  Verte mi,  že bude validný!
Vieme ohodnotiť tie trasy. A urobme to skôr, ako celé mesiace si tu budeme niečo na
papieri kresliť; zistíme že je jar a že zase sa to nepodarilo.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Pani  poslankyňa  Nagyová-Džerengová  má
slovo.

p. Nagyová-Džerengová:  Ďakujem za slovo. Ja som chcela iba  podotknúť, ale  pán župan
vlastne zhrnul aj všetky moje slová. Ja som v minulom období pracovala ako vedúca
skupiny, ktorá sa venovala tomuto problému. Niekoľkokrát sme si prešli všetky trasy;
za tie roky sa vyhodilo desaťtisíce ak nie státisíce EUR na projektovú dokumentáciu.
Ani  jedna  z tých ciest,  jednoducho,  práve  kvôli  špecifikácii  tohto územia,  ktoré je
z pravej  strany lemované  skalami,  z ľavej  strany – jednoducho -  podpery atď.  ,  to
vychádzalo  na  milióny  a milióny  eur.  Jednoducho,  žiadna...  neviem  si  predstaviť,
prepáč Jaro, že existuje nejaká nová varianta. Pretože my sme prešli kopce, staré cesty,
jednoducho nikto do kopca šľapať nebude. Všetci budú riskovať svoj život a ísť po tej
Devínskej ceste. Čiže ja si myslím,  že jednoznačne tá Sihoť... nejakým spôsobom by
sa  to  malo  dotiahnuť  do  konca.  Lebo  je  to  jediná  reálna  možnosť,  ako  tú  cestu
prepojiť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja si myslím,  pani poslankyňa,  že ešte reálna možnosť - ale
hudba  budúcnosti  -  je  totálna,  absolútna,  rekonštrukcia  Devínskej  cesty,  vrátane
cyklotrasy, ktorá sa pripravuje. Ale, žiaľ, nevieme, kedy sa bude skutočne realizovať.
Pán poslanec Rosina s poznámkou, nech sa páči. Prosím mikrofón pánovi poslancovi
Rosinovi. Ďakujem.

p.  Rosina: Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Nedá  mi,  keď  sa  tu  takto  hovorí  vážne
o cyklotrase,  ktorá má  spájať  Devín  s mestom a hodlajú  sa na  to  vynaložiť  veľké
prostriedky a pritom nevieme, kde tá cyklotrasa bude končiť? Pretože, ako je všetkým
všeobecne  známe,  je  problém práve  pri budove  River  parku, na nábreží.  Takže ak
...ak! - máme investovať do rekonštrukcie a vybudovania cyklotrasy na ostrovy Sihoť,
tak  potom  by  nemala  končiť  na  začiatku  Dunajskej  promenády,  ale  mala  by
pokračovať  až  ...  až  ...  až  do  centra  a za  centrum.  A preto,  ak  prijímame  nejaké
dokumenty,  majme  toto na  zreteli  a vyviňme  ...  spoločné  úsilie  na to,  aby sa  táto
cyklotrasa v celej svojej dĺžke, kráse a účelnosti zachovala. Ďakujem.

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

p.  Frešo,  predseda  BSK:  Ja  veľmi,  veľmi,  veľmi  krátko.  Ja  síce,  nie  som si  istý,  ako
Staromešťan, že či dobre rozumiem, že - kde tam končí tá cyklotrasa? Jáj? To hej... To
...akože ...zdĺhavo vzniká tá Dunajská promenáda ... toto ja beriem. Len proste, ako,
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ono je to tak... síce, možnože teraz rozbité, ale samozrejme, že tá promenáda - každý
ráta  s tým,  že  tá  bude  priechodná.  A samozrejme,  nebudeme  nikoho...  nikoho
nebudeme  posielať  na  druhú  stranu  Dunaja.  To  je  proste  absurdné.  Neviem  si
predstaviť, že by nebola. ... Akože ..  Zvardoń ... to vážne ? To námestie? Takto? Fúú.
To budeme musieť asi ísť dať na mestské zastupiteľstvo. To nemyslia vážne!? Však to
tam bolo X... 10 rokov. Dobre. Ja... ako fakt, toto som ani netušil; toto ma nenapadlo,
že človek musí skontrolovať každú takúto vec. Lebo šak tam na bicykloch sme jak deti
jazdievali. Tak to som zostal prekvapený. Myslel som, že toto je najväčší problém. To
bola jedna vec. Čo sa týka toho, čo hovorila pani Džerengová-Nagyová, presne nad ...
takto to v skutočnosti je.  Jednoducho, naozaj... naozaj,  ja  preto navrhujem,  Jaro, že
poďme si to pozrieť tú trasu; vyhodnoťme to, máme to jasné. Spoliehať sa na nejakú
totálnu rekonštrukciu, to je podľa mňa v tejto chvíli... v tejto chvíli ja neviem, či je to
vôbec v investičnom pláne mesta, alebo niekde existuje niečo také, tak ja by som na
toto veľmi nečakal. Čiže, využime túto príležitosť, jednoducho to spravme a ... proste
poďme ďalej. A hento si preverím. To som veľmi prekvapený, že by tam nemala byť,
akože... nemala byť cyklotrasa. Ona má byť...čo?... ona na Petržalskej strane? ... No,
však ma to naučte, niekto. Vy sa v tých mestských veciach vyznáte. ...Teda, ak vám to
nevadí. Je to 30 sekúnd. Ja sa učím rýchlo. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tak  ak  môžem  do  toho  vstúpiť,  prepáčte  kolegovia,  tak
diskutuje sa o tom horlivo, pretože majitelia, teda, pozemkov pred River parkom tam
majú terasy a údajne teda tí návštevníci terás sú ohrozovaní prítomnosťou cyklistov.
No ... ale  novorekonštruovaná časť promenády ešte stále  nemá  vyznačenú ... takže
hovorí  sa  všeličo.  Aj  o preložení  hlavnej  cyklotrasy  na  Petržalskú  stranu.  To  je
momentálne .... sa o tom fakt diskutuje. To nie je  novinka. Pán poslanec Martinický
s poznámkou. Nech sa páči.

p. Martinický: No, pokiaľ ide... pokiaľ ide o to úplne posledné, čo sme hovorili, tak to sa dá
skomentovať  len  slovami  „na  Slovensku  je  to  tak“ a „v Bratislave  je  to  tak“.  Ale
chcem k inému.  Ak som dobre pochopil dneska ide hlavne  o schválenie  zámeru, ...
teda  vybudovať  tento  park.  A pokiaľ  sa  schváli  zámer,  tak  potom sa  bude  ešte
diskutovať  o nejakých  konkrétnejších  detailoch.  A tieto  záležitosti  sa  dostane...
dostanú aj na komisie. Čiže myslím si, že ak som to dobre pochopil, keď nie, tak ma,
prosím,  opravte  - ale  pokiaľ je  to tak, tak je  zbytočné, aby sme teraz proste riešili
detaily  cyklotrasy,  alebo...  alebo  proste  rôznych  častí tohto parku. Lebo  to  je  ešte
predbežné a ... v podstate, ako, zbytočné míňanie času. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem pekne. Ja len toľko, že snívať je dovolené, ale ústava zaväzuje všetkých.
Tá chráni súkromné vlastníctvom viac, ako sú naše túžby. Mesto Bratislava nenájde ...
technológie aby to vyvlastňovanie obmedzilo. Takže pripravme sa na to, že to, čo sme
poznali pod promenádou, už existovať nebude. A práve preto, informácie  o tom, že
Devínska  cesta  sa  zaručene  prerobí  tak,  aby  vyhovovala  tomu  a tomu  a druhému,
pravdepodobne je tiež jeden veľký sen, na ktoré nebudú ani verejné peniaze,  ale ani
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odvaha.  Lebo aj tam by bolo treba siahnuť  na  veľkú časť súkromného vlastníctva.
Nestane  sa  to najbližších  20-25 rokov.  To zostane  presne  takým istým snom,  ako
posledných  30 rokov.  Nebude  to  lepšie  riešenie.  A všetko to, čo...  sme  doteraz tu
počuli, je o bianko šeku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme  aj my.  Pán vicestarosta požiadal o slovo, nech sa
páči. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážená pani
starostka,  vidím,  že  už  diskusia  sa  chýli  ku  koncu;  myslím,  si  že  v Karloveskom
zastupiteľstve je všeobecne podpora pre túto myšlienku je jednoznačná. A myslím,  že
práve  prítomnosť  nášho  kolegu  a  odborníka,  aktivistu,  Jara  Šíbla  dodáva  tomuto
procesu,  z nášho  pohľadu,  istú  dôveru.  Myslím,  že  pán  predseda  si  jednak  robil
poznámky a jednak vnímal,  že nám z hľadiska Karlovej Vsi,  primárne ide o to, aby
vodáci  v Karloveskom  ramene  dobrou  myšlienkou  Podunajského  parku  neboli
nejakým spôsobom eliminovaní  a vytláčaní.  To je  to, čo zaujíma  prioritne  Karlovu
Ves. Ale ja  možno z iného súdka - pán predseda, ak dovolíš jednu otázku. My sme,
samozrejme,  z veľkým  -  aj  potešením  aj  vďakou  priali  podporu  Bratislavského
samosprávneho  kraja  v minulom  roku,  z vášho  rozpočtu,  keď  sme  rekonštruovali
niektoré chodníky;  čo  samozrejme  pomohlo  skvalitniť  životné  prostredie  a kvalitu
života  pre obyvateľov Karlovej  Vsi.  Teraz sa hovorilo,  pre tento rok, aj  o nejakej
podpore  župy  na  opravu  ciest.  Mali  sme  aj  s pani  starostkou  diskusiu  s pánom
riaditeľom  regionálnych  ciest  a chcel  by  som  využiť  tvoju  prítomnosť  tu  na
zastupiteľstve,  že  či  teda je  reálne,  že  by to  aj  prešlo,  tá nejaká  podpora? Máme
vytipované nejaké úseky ciest, ktoré by sa mohli zrekonštruovať, že či je to nejakým
spôsobom reálne? Že či nám vieš povedať k tomuto procesu pár slov? Ďakujem. 

p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem veľmi pekne. No, minulý rok, sme sa snažili zhruba pol
miliónom EUR podporiť mestské časti, práve pri oprave chodníkov. Lebo nám proste
pri viacerých tých župných štvrtkoch a návštevách v tých mestských častiach vyšlo, že
z mesta  na  to  peniaze  nedôjdu.  A keď  pôjdete  tým  svojim  prirodzeným  –ako  -
kolobehom peňazí, tak sa mnohé z tých chodníkov nikdy neopravia. Bol to takýto akt,
ktorý sa minulý rok podarilo spustiť. Tento rok sme trochu zmenili tú filozofiu. Ja aj
poviem prečo. My sme mali negatívnu skúsenosť s tým, že sme dali raz milión EUR
do mesta; a v podstate to bolo ešte za predošlého vedenia mesta a nie  dobre sme  si
rozumeli  v tom, čo sa za to urobilo.  Preto použijem schválne ten termín „nie  dobre
sme  si  rozumeli  v tom,  čo  za  to  urobilo“,  lebo  tam  trčali  dva  roky  kontrolóri
a špekulovali  o tom, či sa to naozaj urobilo,  alebo sa to urobilo  lajdácky. Preto sme
prijali  tú filozofiu,  že my tento rok podporíme  našu dcérsku spoločnosť Regionálne
cesty Bratislava a že jednoducho oni s plnou zodpovednosťou urobia potom s vami aj
kontrakt,  na  základe  ktorého  opravia  určitú  časť  cesty.  Za  to  berieme  záruku my,
berieme  záruku za to, že to bude za férovú cenu,  prebiehajú  tam súťaže,  vieme  sa
k tomu  postaviť  a nemusíme  tam  posielať  potom  kontrolórov,  že  si  budeme
vysvetľovať potom, čo tam bolo opravené, jak za predošlého pána primátora. To nie je
nič osobné, ani voči mestu; jednoducho je to férový vzťah, kde v skutočnosti, Braňo, tí
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najväčší  králi  sú  tie  mestské  časti.  To  vám  musím  otvorene  povedať;  vám  pani
starostka  za  to  poďakovať,  že  namiesto  toho,  aby  to  rozdelili  nejakým  takým
spôsobom typu  - že na  hlavu,  alebo  proste nejakým podobným,  rozdelili  to na  17
rovných  dielov  ten  milión  EUR,  ktorý  sme  dali  mestským  častiam.  Teraz  sa  to
realizuje, tieto dni.  Tým pádom veľmi,  veľmi pomohli tým najmenším. Za to strašne
pekne ďakujem.  Napríklad Devín by nikdy v živote nedostal peniaze zo žiadneho ...
žiadneho... proste fondu, lebo je v nútenej správe. Takto sa mu tam môže aspoň nejaký
veci  opraviť.  Nemôžem to sľúbiť  na 100%, lebo mi  to rozpočet nedovoľuje a naše
VZN-ko o dotáciách. Ale som si skoro istý,  že na budúci rok nájdeme  ďalší milión
EUR presne  takto,  na  cesty.  Skoro istý  - len to  nemôžem úplne  naprojektovať do
rozpočtu. Musí to byť  podľa vývoja  rozpočtu. A myslím  si,  že sa to znova podarí.
Lebo  toto je  jeden z totálne  presných  príkladov,  kde je  17 mestských  častí totálne
v zhode so župou. A ja si myslím,  že okrem toho, že s tým opravíme cesty, chodníky
ešte tým budujeme  istý typ kultúry,  o ktorej si myslím,  že je  správna. To znamená
kultúru  spolupráce,  tak  ako  pri  tomto  národnom  parku,  tak  aj  v cestách.
A mimochodom, pani starostka, ak ma pozvete, tak veľmi rád prídem pozrieť stavy,
keď sa schváli  dotačný mechanizmus  u nás na župe. Už konkrétne výzvy,  ktoré sú
v športe,  kultúre,  v  cestovnom ruchu a v rozvoji  vidieka,  ktoré by som sa rovnako
uchádzal  o  podobný  typ  podpory.  Pre mňa  to  nie  je  fráza,  že  zdola  to budujeme,
v nejakej zhode so samosprávou, pre mňa to je, proste, by som povedal za posledných
6,7  rokov životný  štýl.  A kedykoľvek  ma  môžete  konfrontovať  s tým,  či  som to
dodržal alebo nie. Takže veľmi pekne poprosím o túto podporu. Tie cesty keď sa budú
robiť, tak určite budete pri tom. To bude teraz niekedy . A proste potom ešte prídem
s tými ďalšími  .... výzvami.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, veľmi pekne. O slovo požiadal aj pán poslanec
Bratislavského samosprávneho kraja, pán Juraj Kadnár, zároveň náš kolega, predseda
Karloveského športového klubu. Nech sa páči, Juraj, máš slovo. 

p. Kadnár, poslanec BSK: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte, aby som poďakoval, že
naozaj mestská časť vníma  vodákov v tejto iniciatíve  - vyhlásenia  národného parku
ako komunitu,  ktorá má v tom území isté záujmy,  voľnočasové. Ja osobne ... práve
teraz riešime medzi vodákmi veľmi intenzívne túto tému; a počúvam teda jednotlivé
argumenty prečo áno, prečo nie.  Samozrejme,  že tieto... tieto pripomienky  budeme
tlmočiť v rámci Asociácie bratislavských vodáckych klubov, smerom na župu. Takže
táto komunita  bude môcť, myslím  si,  ...tie svoje požiadavky povedať jasne.  A budú
tlmočené. Ale taká poznámka k tomu celému územiu. Práve vodáci a tá komunita si ...
to, to ... čo si najviac vážia na tom je, že práve ten Dunaj nijako neobmedzuje vodákov
a nepotrebujú táboriská,  môžu ísť kedykoľvek,  kamkoľvek.  A toto je  taká najväčšia
obava týchto ľudí, že budú nejakým spôsobom obmedzení - nejakými táboriskami na
nejakých miestach, ktoré budú na to vyhradené. Takže je tu naozaj obava, že príde ...
nejaké obmedzenia  a ... a možnože oprávnene,  vzhľadom na to, že aký režim majú
v národnom parku Donau-Auen,   tak ale  dúfam,  že tieto ... otázky alebo odpovede
budú ľudom zodpovedané tak, že to tomu územiu pomôže. Ja osobne túto iniciatívu
veľmi podporujem. Vzhľadom na to, že to územie naozaj bolo za posledných 30 rokov
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veľmi  výrazne  zdevastované.  A takáto  iniciatíva  určite  obmedzí  tieto  veľké
developerské  projekty  ako  napríklad  priehrada  na  úrovni  Karlovej  Vsi.  Takže
ďakujem pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ja  veľmi  pekne  ďakujem všetkým zúčastneným  v diskusii,
najmä  teda  pánovi  predsedovi  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  že  sa  osobne
zúčastnil prerokovania tohto bodu programu. Ako záverečné slová by som povedala
len  také 2  poznatky zo  života,  ktoré všetci  máme.  Že  sme  veľmi  opatrní,  keď sa
v akejkoľvek  chránenej  oblasti  hovorí  o budovaní  infraštruktúry,  pán  župan,  lebo
infraštruktúra, to už znamená cestičku, za ktorou sa ťahajú ďalšie investície. Poznáme
to všetci veľmi dobre, čo hrozí. A druhá vec, že - žiaľ máme skúsenosti s tým, že ani
ten najvyšší štatút, ako je napríklad národný park, neochráni našu prírodu, slovenskú,
pred necitlivými zásahmi ...  trúfam, si povedať až megalomanskými zásahmi. Vidíme
to v oblasti Vysokých alebo Nízkych Tatier,  keď sa budujú zjazdovky v najvyššie...
v lokalitách, kde je  najvyšší stupeň ochrany prírody. Takže dúfajme,  že toto nebude
ten prípad a Národný park Podunajsko bude niečím, čím sa budeme môcť pýšiť, ale čo
budeme  môcť  aj  veľmi  kvalitne  využívať  -  či  už športovci,  alebo  bežní  rekreanti.
Takže držíme  v tomto úsilí  palce,  všetci sebe navzájom;  myslím  si,  že tá podpora,
všeobecná,  je  dôležitá  pre  túto  myšlienku  a veríme,  že aj  to,  čo  z toho  výjde,  ten
výsledok, bude si tú podporu zasluhovať. Želáme vám vo vašej práci veľa úspechov
a ďakujeme za návštevu. Dobre. Takže môžeme uzavrieť tento bod. Takže diskusia je
ukončená  ....  Neposielam  vás  pán  župan,  zostaňte  u nás,  až  do  záveru,  určite  sa
dozviete ešte všeličo zaujímavé zo života Karlovej Vsi. Prosím návrhovú komisiu, aby
nám predniesla návrh uznesení. 

návrhová komisia: Čiže najprv dám hlasovať o návrhu na doplnenie uznesenia, ktoré som ja
predložil.  Čiže je to ... návrh na doplnenie je - doplniť bod C) , nominuje poslanca...
pána poslanca Jaromíra Šíbla za riadneho člena spracovateľov pozičného dokumentu
o vyhlásení Národného parku Podunajsko. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Hlasujeme  o návrhu  pána  poslanca
Zajaca - doplnenie. 

Hlasovanie: Za 20 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu, prečítať návrh. 

návrhová komisia: A ...teda dávam hlasovať o predchádzajúcich 2 bodoch, čiže tak, ako ich
máme uvedené v návrhovej ... v návrhu uznesenia.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem pekne.  Čiže  hlasujeme  o celom uznesení,  vrátane
doplňujúceho návrhu. ... Len tej časti... Tak časti, ktorú máte predloženú v materiáli.

Hlasovanie:  Ďakujem vám veľmi pekne za jednoznačne vyjadrenú podporu tejto myšlienke
a budeme čakať výsledok tohto snaženia. Ďakujem veľmi pekne.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ale ... zostaňte , pán župan... 
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Bod 2 (1)
Plnenie uznesení MiZ splatných k 20. zasadnutiu MiZ 2016.

p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia,  budeme pokračovať v riadne  schválenom
programe.  Nasleduje  bod  číslo  1  a  to  je  Plnenie  uznesení.  Pán  predkladateľ,  pán
prednosta,  odišiel  vyprevadiť  pána  župana,  takže  -  je  to  štandardný  bod  každého
rokovania zastupiteľstva. Nech sa páči, otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Dulla,
nech sa páči. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo  155/2008... 2008 (MiZ???.. ) vyhodnotené ako
splnené ale nepreukázané. Úkony súvisiace s prípravou PHSR 2016-2023, nemôžeme
uznať  za  plnenie  úloh,  ako  vyplývajú  z časti  B)  a C)  daného  uznesenia.  Preto
odporúčam zmenu na „nesplnené“. Uznesenie číslo 269/2008 (15 ... ??) vyhodnotené
ako  -  plní  sa,  ale  jediné  preukázané  konanie  je  podanie  žiadosti 8.  januára  2015.
Uznesenie napriek dvojnásobnému predlžovaniu termínu, naposledy 30. 6. 2016, nie je
splnené.  A s  ohľadom na  pomery ani  nebude  v  priebehu  troch mesiacov,  v  rámci
návrhu na predĺženie. Preto odporúčam zmeniť ako „nesplnené“, a predložím návrh na
nové  uznesenie,  nech  sa  nemusia  zbytočne  opisovať  dávno  vyšumelé  termíny.
Uznesenie číslo  426/2013 (20 MiZ) vyhodnotené ako splnené ale nepreukázané. Ani
niet ako. V súvislosti s KCK sa neschválila  žiadna investičná akcia a neexistuje  taký
plán rekonštrukcie ako sa uvádza. Realizujú sa iba čiastkové úpravy na princípe úprav
- krok za krokom, sa uvažuje aj do budúcnosti. Preto odporúčam „nesplnené“ a návrh
na zrušenie uznesenia, lebo sa to už nedá ďalej napĺňať. Uznesenie číslo 579/2014 (26
MiZ)  vyhodnotené  ako  „plní  sa“,  ale  text  preukazuje  čosi  iné.  Podstatné  je,  že
zmluvný  partner  už nežije.  Vyhodnocovať  plnenie  s .............  je  nám už  zbytočné.
Novú zmluvu nemáme a niet ako plnenie vyhodnocovať. Preto odporúčam nesplnené
a navrhujem zrušenie uznesenia. 

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

p.  Bendík:  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Ja  by  som sa  chcel  spýtať:  vidím  tu  informáciu
verejnom obstarávaní -a tá otázka, ktorá je,  je - že vidím tu niektoré rekonštrukcie -
išli  priamo cez verejné obstarávanie a niektoré išli  cez elektronické trhovisko. Opäť
chcel by som vedieť to vysvetlenie, že ktoré, alebo ... akým systémom sa to riadi? 

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Chvíľočku...  technická.  Ospravedlňujem sa;  pána  prednostu
čakáme, hej? Ja by som navrhla, vážení kolegovia, po pol hodinke pre verejnosť, keď
sú tu nejakí ľudia, možno budú chcieť vystúpiť, aby sme si potom dali takú hygienickú
prestávku  na  občerstvenie  a na  hygienu.  Hej?  Takže  v tejto  chvíli,  keďže  pán,
pravdepodobne,  pán  župan,  zdržal  trošku  nášho  pána  prednostu,  budeme  musieť
počkať. Takže ja vyhlasujem teraz 10 minútovú prestávku, aby ste sa prípadne... alebo
20 minútovú, ak by ste s tým súhlasili.  ... Je tu? Alebo  môžeme prerušiť  tento bod
programu a vráťme sa k nemu, dobre? Takže súhlasíte s tým, aby sme prerušili  tento
bod,  a pokračujeme  ďalším.  Dobre? Takže,  ja  by  som vás  poprosila,  či  by  ste  sa
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nevyjadrili  pozdvihnutím  ruky,  či  súhlasíte  s prerušením  tohto  bodu  rokovania.
Ďakujem veľmi pekne. Zjavná väčšina. 

Bod 3. (2.)
Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  -

Karlova Ves k 30.06.2016.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pokračujeme  bodom číslo  2. A tým je materiál  pravidelný  -
Monitorovacia  správa  plnenia  programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves k 30. 6. 2016. Je to materiál,  v ktorom máte zhrnuté zmeny rozpočtu
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  od  schválenia  rozpočtu,  alebo  v  tomto
rozpočtovom období, informácie o plnení príjmovej časti aj výdavkovej časti rozpočtu,
rekapituláciu a tvorbu a plnenie rozpočtových fondov. Nech sa páči, otváram k tomuto
bodu diskusiu. Keďže sa nikto ...  pán poslanec Lenč, nech sa páči. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč:  Áno, ďakujem za slovo, pani starostka. Keď som si pozeral tento materiál,  tak na
strane číslo 7 som našiel v podprograme 7.6 - je tam taká skratka, že SSŠ, čo znamená
Stredisko služieb škole;  a položil som si takú filozofickú otázku, teda po tom, čo som
zhliadol,  v akom stave je  údajne  „dobre vyzerajúca  škola  na Veternicovej“,  som si
položil otázku oprávnenosti existencie tejto organizácie. Ročne vynakladáme 130.000
na  mzdy  a na  odvody.  A teda  neviem  celkom  presne,  čo  spadá  do  portfólia
starostlivosti tohto strediska, ale ako hovorím, dezolátny stav sociálnych zariadení na
Veternicovej vo mne vzbudzuje celkom oprávnenú otázku. Teraz neviem, či je chyba
na strane tohto strediska alebo bývalého vedenia školy, ktoré to tam totálne zanedbalo
a teda nechalo  to priviesť  do takéhoto stavu.  My máme  zriadenú  VPS-ku a teda -
pýtam sa, že či náhodou toto stredisko slúži škole, istým spôsobom - nie je duplicita
a či by nám nestačila jedna takáto organizácia? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  Výborný postreh.  Naozaj,  zmeny sa
dejú  aj v Stredisku služieb  v škole,  aj vo  vzťahu k nášmu  majetku, sme  naozaj so
znepokojením zaregistrovali,  že teda..  že takéto signály,  že tá škola  bola v horšom
stave,  ako  sme  predpokladali.  Odpovie  určite  fundovane  pán  vicestarosta,  pretože
naozaj pripravoval tento materiál, k nemu sa zúčastňoval, tak dostaneš ešte slovo. 

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne.  Doplnil  by som pani  starostku,
Stredisko  služieb  škole  je  vnútorný  organizačný  útvar,  ktorý  pracuje  v rámci
miestneho úradu. Perspektívne počítame s tým, že by sa tento ... táto skupina alebo
tento útvar včlenil do príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby. Nakoniec je
aj logické, že sa integrálne využívajú rôzne profesie, ktoré sú zastúpené či už vo VPS-
ke, alebo v Stredisku služieb škole. Meritórne ale tá tvoja otázka k stavu objektu ZŠ
Veternicová je naozaj otázka, že či manažment školy vôbec avizoval Stredisku služieb
škole  potrebu  vykonania  údržby,  rekonštrukcie  a opráv.  Toto  by  bolo  treba
zdokumentovať  a vyhodnotiť.  Lebo  nemusí  byť  chybou  Strediska  služieb  škole,  ak
nikto  zo školy sa  neozve a nepovie,  že je  potrebné  urobiť  zásah.  Naozaj ...  to, tie
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informácie čo získavame o tom, že ten objekt, ako bol tuná prezentovaný, že objekt na
Veternicovej je teda objekt totálne v najlepšom stave, že to nie je tá realita. Je iná! Ale
verím,  že sa po zmenách a v tom, že keď verejno-prospešné služby,  ako samostatná
právnická osoba od 1. 1. prevezme práve činnosť, tak sa ráta, že aj Stredisko služieb
škole by malo fungovať v rámci tejto organizačnej zložky. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Veríme  tomu,  že  ak  teda  budeme  mať  zriadené
Verejnoprospešné  služby,  ako  vlastnú  organizáciu,  že  aj  tá  efektivita  tých
zamestnancov  -  lebo  sme  mali  oddelenie  hospodárskej  správy  a stredisko  služieb
škole.  A mnohé  tie  činnosti  sa  prekrývajú,  alebo  boli  niektoré  špecializácie  na
Stredisku  služieb  škole  a niektoré  na  oddelení  hospodárskej  správy,  čo  nebolo  ...
nemalo  ani  celkom  logiku.  Takže,  snáď  zriadenie  toho  nášho  vlastného  útvaru
Verejnoprospešné  služby  bude  prospešné  a bude  tá  ...  aj  tá  akcieschopnosť  tých
odborných zamestnancov omnoho väčšia,  ako bola doteraz. A verím,  že aj u našich
ostatných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  sa  nestretneme  s  takým  prístupom
k majetku, aj iným našim nájomcom našich zariadení, ako sme sa teda stretli práve čo
sa  týka  budovy  Veternicovej.  Lebo  to  bolo  naozaj  pre  nás  veľkým  sklamaním.
Skutočný stav vecí.  Ďakujem.  Keďže  nie  je  iný  príspevok  do  diskusie,  uzatváram
k tomuto bodu diskusiu a prosím návrhovú komisiu... Pán poslanec Svoboda chce ešte
niečo povedať. Nech sa páči. 

p.  Svoboda:  Tento  problém  všeobecne  pretrváva.  Ja  si  myslím,  že  veľmi  dlho  je  tento
problém. A stále pretrváva. Že nie je tu v zásade asi nikto na úrade, ktorý by sledoval
stav majetku nehnuteľností. A to nie je o tom, že či ten riaditeľ školy avizoval niečo,
čo treba spraviť, ale niekto , od nás, by mal kontrolovať každý náš majetok, v akom je
stave; nezávisle na tom, či ten riaditeľ chce alebo nechce. Niekto by mal o ten majetok
dbať.  A to je  vec, ktorá nám chýba.  Stále.  Ale  ja  verím,  že s VPS-kou sa to rozšíri
a časom... časom tam pribudne fundovaný pracovník,  ktorý bude uvažovať napríklad
nad tým, ako opravíme garáže; máme tam nájomníka ktorý nám platí nájomné, veselo
mu to zateká, veselo mu to plesnie a my s tým nič nerobíme. Takže dúfam, že to je len
otázka nejakého času, kedy sa to všetko utrasie a ... pustíme sa do toho.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, na tú prvú časť otázky odpovie pán prednosta, lebo tam sú
novú skutočnosti.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže, čo sa týka majetku a obstarávania,
ono je to také, že... starostlivosť o majetok a obstarávanie... ono je to také, že ... to že
sa ....to že je  to... proste...nemá  to takú pozornosť,  ako by to malo  mať,  sme na to
prišli. Len máte niekoľko úrovní, ktorým sa treba venovať. A najskôr sme sa to snažili
robiť vo vlastnej réžii,  potom sme sa snažili  nejak,  proste, zohnať aj nejaké externé
možnosti. Ale vždycky má niečo svoje pre a proti, sa to komplikovalo. Takže nakoniec
sa  to vyriešilo  spôsobom,  že sa vyhlásilo  výberové konanie,  ktoré by malo  končiť
teraz, niekedy budúci týždeň, na obsadenie takejto pozície. Myslím,  že to bola jedna
z vecí, ktorá bola vo výtkach ... nejakého ... nejakého nášho vnútorného fungovania, že
vzhľadom k tomu, že my sme sa snažili  presadzovať takúto filozofiu,  že kto si za tú
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vecnú časť nesie zodpovednosť, tak ten si proste stráži aj tú dokumentáciu: za školstvo
- školské, za dopravu - doprava, atď. Len potom, naozaj, to spôsobuje to, že neni to na
jednom  mieste  a potom občas  nemá  to  jednotný...  každý  si  to  robí  tým  svojim
spôsobom a není to úplne jednotné. Takže z tohto dôvodu, aj na základe nejakých ...
tých skutočností sme  sa rozhodli,  že to vyriešime  jednou osobou, ktorá bude za to
kompletne zodpovedať a bude za celú tú správu majetku a bude to vlastne jednotne
dávať  na  to  pozor.  Mimochodom,  ospravedlňujem  sa,  neni  ešte  dokompletizovaná
časť,  ale  to čo  bolo  povedané  máme  komplet  zmonitorované  všetky budovy škôl,
s tým, aby... v akom sú stave, lebo tu sme prechádzali; je toho strašne veľa, ale škôlky
už máme vyriešené. Že máme komplet urobené teda že v akom - sú vnútorné rozvody,
vonkajšie rozvody, čo by trebalo, čo je v akom stave a ... ešte by sme mali postupne
teraz sa rekonštruovalo niečo na KCK-čku; čiže mali by ste nejakú čiastočnú správu
o tých škôlkach dostať.  Mala  byť  dnes,  bohužiaľ,  nie  sú tam ešte nejaké  drobnosti
dokončené. Nebola tá správa,  proste, úplne dopracovaná. Budeme sa snažiť,  aby ste
teda do ďalšieho zastupiteľstva mali aj škôlky aj nejaký zvyšný majetok, ako je KCK-
čko a ďalšie budovy, ktoré máme, postupne, pokiaľ sa bude dať, komplikovanejšie, ale
budeme sa snažiť to doplniť. Ešte mám niečo ohľadne EKN, ale...

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

p.  Zajac:  Iba  chcem poprosiť  že,  či by  sa  nedalo  to šušťanie...?  Lebo  mne  z toho úplne
zalieha v ušiach... a nevydržal by som tu ... Neviem ... vy to nepočujete, asi, ale niečo
nám ruší signál. Teraz nie, ale asi váš mikrofón. Čiže... je to dosť také...náročné. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický. Nech sa páči. Keď sa to ozve, prosím
ťa upozorni. Je to klíma? Nie, nie.... Pán poslanec Martinický nech sa páči. 

p. Martinický:  No, ďakujem za slovo. Myslím  si,  že je  to hlavne  v kompetencii  riadenia
mestskej časti. Ale pokiaľ ide o to stredisko služieb a o to, že sa zistilo, že zrejme na
tej Veternicovej to vôbec nevyzerá tak krásne,  ako sme  mali,  tak z jednej strany je
logické, že tu funguje stredisko do ktorého riaditelia škôl alebo škôlok zavolajú, alebo
dajú  informáciu,  pokiaľ  niečo  akútne  treba.  Ale  zrejme  by  nejaký  pracovník  toho
strediska mal mať v rámci pracovnej náplni aj niečo také, že... že 2 krát... za rok prejde
všetky tie zariadenia, z vlastnej iniciatívy, a prezrie ich a informuje sa, či tam náhodou
nie  je  niečo,  čo by tam...  Proste riaditeľ,  alebo  proste príslušní  zamestnanci  –ako-
nevšimli,  alebo zanedbali alebo nezaregistrovali,  lebo na to nie sú odborníci;  či tam
niečo netreba robiť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, veľmi radi by sme vám splnili všetko, čo vám na
očiach vidíme. Nedá sa to úplne; momentálne sme stále ešte v štádiu, keď hasíme to,
čo najviac horí. My vieme o mnohých veciach, ktoré by bolo treba robiť.  Ale sú tie
úplne najakútnejšie – alebo - dalo by sa povedať až havarijne stavy, ktoré treba riešiť.
Pán poslanec Rosina nech sa páči. Máš slovo. 
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p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. S nadšením som si vypočul slová pána prednostu,
pretože už teda temer 2 roky prahnem po informácii o majetku; a teda hlavne tie školy
a škôlky, a z jeho slov som sa dozvedel, že už je veľká nádej,  že ... že by mohlo byť
niečo k dispozícií.  Takže veľmi pekne ďakujem a verím,  že do konca roka sa podarí
inventarizácia celého majetku, dostať do takého stavu, aby aj poslanci dostali  o tom
písomnú správu. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta bude reagovať. 

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Samozrejme.  Pokiaľ je  to v takom,  ako...  je  to v takom -
nie ...nie na materiál spracovaných údajov, ale  pokiaľ niektorý z poslancov chcú tie
podklady,  vieme dať. Len nie sú úplne pripravené... nevieme ich odprezentovať ako
materiál. Ale sú tam všetky veci. Sú to pofotené, popísané, poevidované.  samozrejme
poskytnúť. 

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

p. Horecký:  Ďakujem za slovo. My už sme  na túto ... tému... dosť rozprávali v komisii  aj
niekedy  na  zastupiteľstve  ...  /  bez  nahrávky..../  ...správa  škôl  a ich  hospodárska
samostatná činnosť.  Manažérsky problém to je  preto, lebo  riaditeľ školy má  veľmi
zložitú situáciu,  preto, že slúži viacerým pánom. Riaditeľ školy by mal plniť  úlohy,
ktoré mu ukladá zriaďovateľ vo veci starostlivosti o zverený majetok a vykonávanie
činností,  pre ktoré je  škola  zriadená.  Riaditeľ  školy je  prakticky  na  100 %  medzi
svojimi  ľuďmi;  tak si to dovolím  povedať,  medzi učiteľmi,  medzi  vychovávateľmi,
ďalšími  zamestnancami.  A máloktorý riaditeľ  školy dokáže  byť  nezávislý  od toho
vplyvu, ako maximalizovať výhody pre týchto zamestnancov. Prepáčte mi, že takto si
dovolím špekulovať, ale prax, celoslovenská, ukazuje, že nie je to špekulácia na vode.
Je  to  odôvodnená  analýza  toho,  ako  veci  fungujú  v teréne.  Aké  to  má  dôsledky?
Riaditeľ školy má tendenciu, to je celoslovenský fakt, nechať veci spadnúť do stavu,
kedy sa musia riešiť,  pretože sú v havarijnom stave.  Toto nie  je  návod na použitie.
Toto je čosi, čo má desí, uráža ľudskú dôstojnosť; a som celým svojim ja- aj skutkami,
aj slovami proti tomu. Ale vypozorovaná prax je taká. Situácia na Veternicovej, veľmi
rád by  som vám ju  farbisto  opísal,  aj z fotografiami,  je  naozaj  taká,  ako keby ste
zobrali  ľudí,  ktorí boli  mimo  civilizácie,  niekde z osady, dali  bytovku a oni keď sa
zhumpluje jedna miestnosť, tak sa presunú do druhej. Pretože presne tak tam fungujú
sociálne zariadenia, sklady a všeličo. V takých ojedinelých rozhovoroch s tými ľuďmi,
ktorí tam pracovali, tak mi bolo jasné, že oni očakávajú, že oni si spravia svoju ...svoju
prácu a za svoju prácu považujú  - možno niečo odučiť, možno niečo urobiť ohľadne
rozvrhu dozoru. A o všetko ostatné nech sa stará niekto iný.  Kedysi štát, teraz obec,
alebo... neviem kto. Samozrejme, je to o ľudskej kvalite a neverím tomu, že je to na
všetkých  našich  školách  takto.  Nie  všetky  školy  prišli  na  psí  tridsiatok,  ako
Veternicová, o ktorej zrušení som mal  dlhý čas pochybností, že to tá najsprávnejšia
vec. Ale keď som sa pozrel na miesto, na tvár miesta, tak som nepochyboval už vôbec,
že sme  urobili  správne.  Ja  nemám  na  toto rýchle  riešenie.  A  už  vôbec  nie  tak v
takomto príspevku, diskusnom. Len vyzývam znovu k tomu, aby sme, čím... buď na
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vedenie úradu alebo na komisii školskej, skúsili dať dohromady manažérov na školách
a skúsili  nakresliť  hranicu  tej zodpovednosti.  Že - čo je  tá hospodárska,  samostatná
činnosť tých riaditeľov, za ktorú zodpovedajú,  do akej miery sa môžu spoliehať na
..ex-... na pomoc obce, ako zriaďovateľa, ktorá za nich vyberie potom horúce gaštany
z ohňa. Hovorím to len kvôli tomu, že nemyslím si, že na našej škole sú nejakí lepší
ľudia. Teraz tým myslím Spojenú školu svätého Františka, ale my sme jednoducho v
situácii,  kedy za nás nikto nevytiahne tie gaštany z ohňa. A musíme  sa o to postarať
sami. A za predpokladu, že sme takí istí ľudia, jak na susednej škole, tak sa ukazuje
potom, že sa to dá. Čiže, aby sa to dalo aj na iných našich školách do určitej miery, s
tým, že samozrejme pomáhajme im ako len chceme môžeme, ale bolo jasný, čo... kto
za čo zodpovedá, tak na to potrebujeme byť v kontakte s týmito manažérmi a riešiť to
z tohto pohľadu. Ďakujem za trpezlivosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Doplniť chce pán poslanec Rosina. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko otázok na pána prednostu. Prvá otázka
je,  či  už  sa  vymenili  tie  mikrofóny,  ako  sľuboval?  A  v  prípade,  že  áno,  tak  sa
spytujem,  že  prečo  vypadávajú.  A v prípade,  že  nie,  tak  potom,  že  prečo  nie?
Ďakujem.

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

p.  Martinický:  Ja  si  dovolím  len  jednou  vetou k tomu,  čo  hovoril  pán riaditeľ  a kolega
poslanec Horecký. Nejako mi to strašne silno pripomína reálny socializmus, ako sme
ho zažili za roky predtým. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne.  Než  odpovie  pán  prednosta  na  otázku
o mikrofónoch, poprosím pána poslanca Zajaca s riadnym príspevkom. 

p.  Zajac:  On sa  bude  tiež  týkať  vlastne  tohto  Strediska  služieb  školám.  Lebo  my  to  tu
nemáme  prvýkrát;  to nepadlo  teraz k nám,  akože – šup! – a máme  to. My sme  to
tam ... je tu ešte pán Kadnár, bývalý poslanec nášho zastupiteľstva, ktorý sám prešiel -
pamätáš sa,  Juraj?  -faktúrami a maličkými  vecami - to stredisko  je  dávny problém.
Chcem ale o inom hovoriť. A týka sa to strediska, preto lebo som nevedel, čo znamená
skratka OPMU. Tak som si otvoril dodatočný materiál,  ktorý nám bol poslaný a je to
teda Organizačný poriadok mestského úradu. A keď tu teda debatujeme dneska o tom,
ako vyzerajú školy,  či už to bola Veternicová, alebo garáže,  alebo chodníky,  ja  iba
chcem prečítať z toho, čo som si prečítal v OPMÚ - a sú tu tieto čísla: Pracovné miesta
na  úrade  -  154,  z toho  zamestnanci  vykonávajúci  prevažne  fyzickú  prácu   -  57,
pracovníci  v materských školách a zariadeniach školského stravovania  - 146, z toho
zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu - 57. Občania tejto mestskej časti
platia  platy  114  zamestnancom,  ktorí  vykonávajú  prevažne  fyzickú  činnosť.  Ja
neverím,  že  medzi  114  zamestnancami  platenými  občanmi  tejto  mestskej  časti  sa
nenájde zopár, ktorí sú manuálne zruční udržiavať zverené objekty v poriadku. Keď tu
hovoríme  o manažmente,  hovoríme  tu  o  manažmente  aj  nás,  poslancov  a  vedenia

28



mestskej  časti,  ktorí  sú  zodpovední  za  to,  aby  manuálne  pracujúci  vykonávajúci
zamestnanci  úradu,  ktorých je  114 pracovali  tak,  aby pán Horecký sa nedostal do
džungle - preto, lebo - ja to poviem na  plné ústa, však vieme, prečo je tam tá džungľa
- preto, lebo je to pomsta. Lebo tí ľudia, proste, rodičia boli v tomto jednoznačne, už
neviem kto komu umožnil,  ale... a to nie je jediný... jediná príčina.  Tá 2. príčina je...
že...  že  aj  tu  niečo  zlyháva!  Že  tých  114  zamestnancov,  ktorých  si  občania  tejto
mestskej časti platia,  nebol nikto schopný tam ísť a urobiť to, opraviť to. Ja... ja  sa
strašne rád rozčuľujem nad tým, akí sú ľudia neporiadnici, akí sú vagabundi a gauneri,
ale keď teda nemáme výchovu a keď nemáme kinderstube a nevieme byť poriadni, tak
potom to musia robiť za nás, tí ktorých profesionálne na to najmeme. A ja si myslím,
že  sú  to  zamestnanci  vykonávajúci  prevažne  fyzickú  prácu.  Keby  tu  bola  nula,
nečudujem sa.  Ale  je  tu  114.  Takže  zatiaľ  nemám  nejaký  návrh  na  zmenu  alebo
doplnenie, ale možnože je naozaj načase, spolu s poslancom Rosinom si to myslím, že
keď nebudeme mať nejaký ... nejaký hmatateľný dôkaz o tom, že tých 114 ľudí robí,
čo  by  malo  robiť,  tak  je  asi  načase  si  pripraviť  nejaký  poslanecký  návrh  týmto
smerom. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  No, ja tiež pozerám na to a tiež podľa mňa neviem z čoho

vznikli tie čísla. Ale podľa mňa z toho – „zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú
prácu“  tak  na  úrade,  pracovné  miesta  na  úrade  172,  z toho  ...  75  vykonávajúci
prevažne fyzickú prácu. Ja si ... ja len hovorím, že napríklad, myslím si, že je tam 35
opatrovateliek  –  napríklad,  hej?  Z tých  75.  Čiže  35  opatrovateliek  pravdepodobne
nebudú túto činnosť robiť. Reálna VPS- ka pozostáva asi z 24 alebo 25 ľudí - bolo ich
v minulosti menej,  s tým,  že vlastne už teraz to prešlo...  je  to spojené aj Stredisko
služieb aj proste bývalá  hospodárska správa, plus nejakí ľudia naviac,  ktorí sú kvôli
koseniu,  zimnej  údržbe  atď.  Čiže  reálne,  keď  si  zoberiete  35  opatrovateliek,  25
hospodárska správa - a toto, tak to sme zhruba na šesťdesiatich ...a tých 15, priznám
sa,  že  v  tomto  momente  možno  to  budú  upratovačky  alebo  niečo  podobné.  Čiže
naozaj,  to  číslo  je  podľa  mňa  trošku  skresľujúce.  Lebo  reálne  sa  bavíme  tak  o
dvadsiatich piatich ľudoch, ktorí... ktorí tu vykonávajú ten typ fyzickej práce, ktorý si
podľa mňa - myslíš,  že je spôsobom - murár, maliar, zámočník, vodár a podobne. Čo
sa týka škôl a školských zariadení tam máme napr. 9 školníkov. Bola o tom naposledy
posledná  debata ... bola  o tom posledná debata s riaditeľkami škôlok, bola  niekedy
koncom augusta, kde sme presne toto riešili,  lebo občas tam je  - kto sa má starať?
Napríklad , naozaj, aj z našej strany bolo v pracovnej náplni školníkov je, napríklad, že
majú  kontrolovať  strechu,  majú  čistiť  vpuste,  majú  robiť  nejaké  ostatné  veci.
A problém je, že z deviatich školníkov, ktorých my máme, máme 6 školníčok. Takže
máme  len  3  školníkov.  A na  otázku,  že  –  proste,  či  sa  tie  činnosti  robia,  tak tie
školníčky, školníci nemajú oprávnenie na výškové práce, čiže nemôžu robiť nad meter
dvadsať, myslím, že ... je to meter 50 vo výškových prácach a na otázku teda, či vedia
niečo domurovať a niečo podobné, tak odpoveď znela - že väčšinou títo... školníčky
a školníci  robia  to,  že  odomykajú  budovu,  zamykajú  budovu,  upratujú  ihriská,
piesok... proste čistia, keď... pre deti, keď niečo je proste na školský dvor atď. a robia
drobné  úpravy typu,   že vymení  možno  žiarovku,  niekde...  niečo.  Takže, je  o tom
nejaká  taká  debata,  kde  je  tu  nejaký  zaužívaný  systém...  My  tiež  sa  snažíme
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s riaditeľkami nájsť nejaký spôsob, kde je  tá hranica,  ktorú si robí škôlka,  kde je ta
hranica, ktorú si robíme my. Ale z tých skúsenosti, ktoré máme povedať, v súčastnosti
to naozaj znie tak, že všetko, čo je problém, je problém mestskej časti. Ako - môžem
vám ukázať  maily  -  čokoľvek,  čo  sa  skoro stane,  automaticky  ide  mail,  je  na  to
špeciálne  zriadený  mail,  kvôli  tomu, aby nedochádzalo...  lebo  v minulosti  bol taký
problém,  že  niečo...  niečo  sa  nahlásilo  a potom sa  to  stratilo;  a  nebolo  to  proste
vyriešené  –  tak,  asi  pred  pol  alebo  trištvrte  rokom  sa  zriadil  mail,  kde  bolo
jednoznačné, že všetky veci musia byť nahlasované na mail.   A fakt, asi každý jeden
problém,  ktorý sa stane,  ide  na ten mail  a rieši  ho  hospodárska správa.  Čiže  tých,
zhruba 25 ľudí, ktorí robí na úrade  a o tých ostatných veciach tam sa ...neviem.. Ale
naozaj  sa  obávam,  že  to  číslo  120  alebo  130,  či  koľko  to  vychádza  -  fyzicky
pracujúcich ľudí, tak reálne takých o ktorých si myslíme, o 25 keď odpočítame, že sa
musí kosiť, že sa robí zimná údržba, že sa robia nejaké zametacie práce, že sa rôzne
drobné úpravy... alebo ...proste čo treba robiť, tak sa naozaj dostaneme k tomu, že není
to ... není to taký prebytok ľudí,  ktorý by toto mohli  robiť. Čo sa týka mikrofónov-
mikrofón  bol  kúpený  na  test.  Oni  nie  sú  lacné  a IT  sa  rozhodlo  tak,  že jeden  na
vyskúšanie,  ktorý je  myslím  tuto niekde  na  spodku,  s tým,  že keď sa osvedčil  tak
objednali  ďalšie.  Bohužiaľ  nestihli  prísť.  Ale  to je  ten mikrofón,  ktorý najskôr  sa
kúpil.  Myslím,  že sa tie mikrofóny pohybujú okolo 400€. Vzhľadom k tomu, že ich
treba kúpiť 6, alebo tak nejak, tak sa zvolilo to, že najskôr sa kúpi jeden, vyskúša sa, či
je naozaj bez problémov, keď sa osvedčí, potom sa dokúpia zvyšné. Aby sa nekúpilo 6
a potom sa zistilo,  že je  nejaký problém a nevyhovuje  nám to pre niečo. ...a ťažšie
s tým. A mrzí ma, áno mali byť k dnešnému zastupiteľstvu vymenené. Verím, že to je
posledné zastupiteľstvo, kedy to nebolo. 

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

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  No,  ja  si  myslím,  že  čo  sa  týka  toho vykazovania,  stačilo
napísať,  že z tých .... manuálnych  je  toľko a toľko remeselných,  hneď budeme mať
v tom jasno. A ešte by možno pomohlo, že z tých manuálnych a remeselných koľko je
pomocných  činností.  Lebo  nie  všetci  asi  sú  teda takí  tí plno  kvalifikovaní.  Toľko
z hľadiska  prehľadnosti  tých  výkazov.  A z hľadiska  toho  druhého,  ja  si  dovolím
pripomenúť to, čo som už dávno hovoril. Najprv riešme systém, potom sa dostaneme
k detailom.  My  sme  neodovzdali  ani  jednej  škole  -   a podľa  všetkého  ani  jednej
materskej  škole,  budovu  do  správy.  Nevyžadujme  od  nich  výkony  správcu
nehnuteľného majetku, keď majetok nemajú zverený do správy. Nemajú ani nájomnú
zmluvu,  nemajú  ani  dohodu o zápožičke,  nemajú  žiaden  právny stav.  Upozorňoval
som na to už niekoľko krát a snažil som sa navodiť potrebu systematiky. A čo sa týka
obhliadok, ja si myslím,  že aj žena je schopná obísť priestor; a tak ako doma je  vie
identifikovať netesný ventil vodovodný a iné neduhy, dokáže to aj v materskej škôlke.
A jeden súpis raz za štvrťroka, častejšie to netreba robiť; a strechu dokážeme snáď dať
obzrieť aj niekým iným. To netreba robiť častejšie, ako raz za rok. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac.
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p. Zajac:  No, to je chyba čísel.  Tie čísla, tak ako si ich prečítam, nepovedia to, čo povedal
pán prednosta k tým číslam. Lebo či už idem z hora dole - tam nie sú identifikované,
ani len po tých oddeleniach. Sú tam sumy čísel. Čiže ja si môžem myslieť, že všetkých
75  je  manuálne  zručných,  a  -  nula  je  manuálne  zručných.  A ja  teraz to  nechcem
kritizovať. Je mi  to jasné.  Ja len chcem povedať, že ani my - lebo tie čísla  nám to
nepovedali  -  a podľa toho výsledku,  ktorý teda tu skoro na  každom zastupiteľstve
dostávame, tak ani úrad momentálne nevie, že kto je vlastne schopný čo vykonávať.
Tak ...dúfam, že teda to tak nie je. Ale teda, keď nevieme, keďže nevieme... keďže sú
tu tie veci, ktoré dostávame na stôl, tak niekedy z toho mám ten pocit. No a, ja si len
musím povedať pravdu, že prítomnosť- pre ľudí, keď je 25 vo VPS-ke a 9 školníkov,
tak to potom nebude len vec kontroly týchto ľudí, ale podľa mňa aj trochu, že koho na
tie  miesta  berieme.  No  je  nonsens,  aby  školník  bol  len  otváračom  dverí!  To  si
nemyslím, že  - ja neviem, koľko majú plat, ale ja si myslím, že ...ja si osobne myslím,
že dneska nemôže byť funkcia otvárača školy platená riadnym pracovným miestom.
Tak potom buď sa tu nenachádza, alebo... keď chceme - školník, vždycky bol aj kurič,
okrem iného, aj údržbár, aj ...j iné veci. Tak to... mne to je trochu čudné. 

p. Hrčka, prednosta  MÚ MČ :  Ja s tým súhlasím.  Ale treba si uvedomiť,  že napr. prvý
školník  za 2 roky - ktorý sme tu, ktorý sa menil,  tak sa menil asi pred tromi alebo
štyrmi týždňami a presne tak, že mne už prišla na podpis zmluva, že pani riaditeľka si
vybrala školníka.  A že proste, mne to prišlo  formálne na podpis.  Tak som to presne
zastavil. Vypýtal som si pracovnú náplň, zavolal som si toho človeka a presne som sa
ho pýtal - čo vie robiť? - čo robí? , atď. Pretože najprv sa dostávame k tomu, že je tu
nejaký počet existujúcich školníkov, školníčiek a my najskôr potrebujeme poupratovať
tie hlavné veci. Ja viem, ja – ako - netvrdím, že budovy ...o budovy sa netreba starať,
my  naozaj,  v  zmysle  toho,  jak  sa  riešia  rôzne  havárie,  alebo  rôzne...  proste
odstraňovania rôznych vecí,  tak sa snažíme aj tieto veci robiť. Ale ... ale naozaj, že tá
diskusia s riaditeľkami, že - pokiaľ rieši, a čo má vedieť školník alebo školníčka a čo
nemá  vedieť,  hovorím  milerád  ťa  prizvem na  to stretnutie.  A  mňa  teda riaditeľky
začali  veľmi  rýchlo  vyvádzať  z  toho,  že  školníčky  nič  takéto  nebudú  robiť,  ani
nerobia. Oni sú rady, že tam vôbec nejaké sú. A hovorím, akože, mali sme tú debatu,
mali  sme  tú  debatu  presne  teraz  v auguste,  kvôli  tomu,  že  taký  ten...  taká  tá
nezrovnalosť o tom, že koho je to práca, kto to má robiť. Sú tu asi 3 ...6 mesiacov, keď
jednoducho naozaj sa tu všetko začalo presúvať na úrad. A my si to budeme musieť
upratať a rozhodnúť a dohodnúť sa, že teda ako, čo s tým. Ale hovorím,  nie  to také
jednoduché,  najmä  -  keď  naozaj  sa  bavíme,  že  tí  školníci,  neviem...  sa  bavíme
o platoch možno  300.. 350 EUR, že naozaj na úrovni minimálnej mzdy, pričom, pre
informáciu  oni nastupujú do roboty ráno o šiestej,  potom musia  mať  2 hodiny,  cez
obed - nemajú  prácu, kvôli tomu, že potom zasa večer musia  pozatvárať tie školy.
A keby to robili celé, tak prekročili  maximálny časový fond. Nejdem to obhajovať.
Neviem, ja tiež nie som spokojný s tým stavom, aký je. Ale není to také, že lusknutím
prsta. A na 2. strane , naozaj, sa dostávame trochu aj do sporu s riaditeľkami, ktoré...
ktoré nemajú ten istý názor, ako úrad. Hej? Im to vyhovuje, že tí školníci robia to, čo
majú robiť. A pre nich je to otázka taká, že to je vec úradu. – Úrad ... úrad, postaraj sa!
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p. Čahojová, starostka MČ: Netreba zabúdať, že hovoríme aj o školníkoch našich  škôlok,
ktoré má samostatnú právnu subjektivitu,  vlastné rozpočty. A naozaj,  tie prostriedky
určené na mzdy zamestnancov sú veľmi obmedzené a my chceme za málo peňazí veľa
muziky. Tzn. chceme, aby pre nás pracovali kvalitní, kvalifikovaní nadšení ľudia, ale
zároveň nie sme schopní ich prácu zaplatiť. To sa netýka len školníkov. To sa týka aj
zamestnancov  školskej  jedální,  pomocných  síl,  kuchárok  a  nepedagogických
zamestnancov atď. Pán poslanec Zajac, prosím s faktickou. Rada by som upozornila
kolegov poslancov,  že od 16.  hodiny  má  ...dostať priestor verejnosť.  Čiže  by som
veľmi rada ukončila tento bod.

p. Zajac:  Je mi ľúto, že tak..ako ...obsesívne  sa púšťam do tejto debaty.  Lebo... to sa tak
ako ... mne je ťažko zmieriť sa s tým, že vy vlastne vnímam to pozíciu poslancov ako
obhájiť ten verejný záujem; a teda nakladanie s... s rozpočtom daňových poplatníkov a
účastníkov a akcionárov. Pre mňa proste tie odpovede niekedy  v tomto momente - ja
chápem všetky tieto prekážky,  ale...  ale... teda naozaj by som bol rád, keby sme sa
pokúsili  to nejako ... dať nejaké riešenie.  Ja viem,  že všetko je  to strašne ťažké, že
riaditeľky si melú svoje, že ...školníci majú 300 EUR ... alebo koľko, ale pre mňa, ako
pre tých obyvateľov - číslo  neidentifikovateľné  70  a 75, stále  tvrdím,  že čo je  na
papieri je dané a môžeme si to interpretovať akokoľvek.. Ak toto ja vidím na papieri...
a keď to budem vidieť  inak,  budem úplne  v  jasnom obraze.  Teraz som v takomto
v obraze; mňa to proste nabáda sa pýtať. Že... čo teda aj ak.

p. Čahojová, starostka MČ: Preto tu sedíme, aby sme sa rozprávali. Ďakujem veľmi pekne
za príspevok. O slovo požiadal pán kontrolór mestskej časti, doktor Hrádek.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Dobrý deň prajem. Vzhľadom na to, čo tu počúvam, by som
vám chcel navrhnúť, aby ste mi dali mandát na vykonanie kontroly, akým spôsobom
sú  ...  v  akom  stave  sú  jednotlivo  budovy.  Mám  s  tým  skúsenosti  zo  svojej
predchádzajúcej profesie. Rovno by som sa pozrel na právne vzťahy, aké tam fungujú.
Takže postupne by som si prešiel školy, škôlky alebo iné objekty, na ktoré... na ktoré
uznáte  a dal  by  som  vám  o  tom  nejakú  správu,  možno  vrátane  nejakej
fotodokumentácie. Dávam to na vaše zváženie.

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

p. Horecký :  ..... / bez záznamu ... /

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Prosím,  urýchlime  diskusiu,  lebo  čakajú  občania  na
vystúpenie ... 

p. Horecký:  Ja tento návrh , daný, podporujem už  kvôli tomu, že badám,  že 25 rokov po
revolúcii a od roku 2004, čo je zverená správa škôl,  teda zriaďovateľská pôsobnosť
škôl obciam a samosprávam, tak naozaj, tieto veci sa až teraz v spoločnosti dostávajú
riadne na rad. Pretože aj medzi poslancami, aj tak fundovanými v predpisoch, ako pán
Dulla  ... – nie  je  tu teraz?...  a - je...  sa objavujú názory, ktoré nesedia s realitou. Je
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pravda, že obec nemá nejaký protokol o zverení hospodárskej správy voči riaditeľom
škôl,  ale  na  2.  strane sú tu aj iné  zákony alebo  interné  predpisy obce,  ktoré tomu
riaditeľovi , ktorý je riaditeľom organizácie so samostatnou právnickou existenciou,  s
IČO-m má povinnosť sa starať o zverený majetok; musí vykazovať - zo zákona - iné
správy o hnuteľnom, nehnuteľnom majetku, musí zodpovedať za vykonanie revíznych
správ rôznych zariadení už kvôli tomu, že zodpovedá za zdravia  a bezpečnosť detí.
Čiže  veľmi  podporujem  tento  iniciatívny  návrh  pána  kontrolóra,  aby  nám  v  tom
pomohol urobiť si jasno. Ďakujem.

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

p.  Zajac:  Sa  ponáhľate...  Ja  chcem podľa  ten  ...  doplňujúci  návrh...  Tak   ...alebo  si  to
zoberte ... alebo to dám v rámci Rôzneho. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre. Takže prosím návrhovú ...  uzatváram diskusiu, prosím
návrhovú komisiou, aby predniesla návrh uznesenia. 

návrhová komisia: Tak, návrh uznesenia - tak ako je v predloženom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ:  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti berie na vedomie. Nech
sa páči, hlasujte o predloženom návrhu.

Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie
bolo schválené. 

Bod
Vystúpenie verejnosti

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže podľa nášho rokovacieho poriadku prichádza čas, ktorý
je  určený  pre  verejnosť,  alebo  už  nastal  čas,  oznamujem  vám,  že  sa  do  diskusie
prihlásil pán Ing. Ľubomír Kovačič - ohľadom kontajnera. Nech sa páči, odovzdávam
slovo.

p. Kovačič, obyvateľ MČ: Dobrý deň. Vážená pani starostka, vážené zastupiteľstvo, vážení
členovia miestneho úradu. Dnes o 10: 25 odviezli z nášho dvora kontajnera a garáž
proti ktorej sme  dosť dlho  protestovali.  Chcem veľmi  pekne poďakovať a vyjadriť
úctu za dodržanie  slova  a za razantný prístup, pri ochrane  záujmov  občanov,  pani
starostke i miestnemu úradu a zastupiteľstvu. Môžem vám povedať, že všetci členovia
nášho spoločenstva i susedného domu v sú veľmi nadšení,  že sa to konečne podarilo
riešiť. Verím, že tento razantný krok povedie k tomu, že tzv. majiteľ toho pozemku už
nebude pokračovať v podobných aktivitách, pretože v opačnom prípade mu asi hrozí
zákrok  generálneho  prokurátora  a iné  ...možno  súd.  V každom  prípade  chcem
povedať,  že  naše  spoločenstvo,  ak  niečo  také  pokračovalo,  bude  usilovne
spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vďaku vďaka a úcta. 
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme veľmi pekne, pán inžinier, za tieto slová, ale musím
upozorniť  na to, že problém pána poslanca Kadnár  sa týmto nevyriešil.  Že on tým
svojim gestom, že postavil kontajner aj  garáž do vášho vnútrobloku, na Púpavovej,
chcel upozorniť na svoj problém. Tzn. na svoje vlastnícke práva k pozemkom, ktoré sa
nachádzajú v tejto oblasti. Predpokladám, že tento problém sa bude ďalej riešiť; a ja
dúfam,  že  sa  dospeje  k  takému  riešeniu,  alebo  ku  konečnému  rozlúsknutie  tejto
zložitej právnej problematiky,  že aj pán poslanec bude spokojný.  Ale to už sa bude
riešiť niekde inde.  ... (mimo mikrofón – obyvateľ Kovačič) . Ďakujem za príspevok.
Želáme všetko dobré. Pán poslanec Martinický má  príspevok. Nech sa páči.

p. Martinický : Ja som rád, že...náš spoluobčan vyjadril spokojnosť. Len chcem upozorniť,
že toto zastupiteľstvo a dokonca ani ...  ani ...ani vedenie miestneho úradu vrátane...
vrátane pani starostky nemá žiadne kompetencie na riešenie právnych sporov ohľadne
majetkov.  Čiže  my  sa  môžeme  snažiť  vyriešiť,  hej,  problémy;  dokonca  aj  v
spolunažívaní  alebo  parkovaní  a  vo  využívaní  priestoru,  lenže  k  riešeniu  rôznych
názorov na vlastnícke vzťahy my nemáme žiadne ... žiadne kompetencie.  Len toľko
som chcel pripomenúť. Ďakujem

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem  veľmi  pekne.  Ďakujeme,  pán  inžinier.   /
...Pozdravte/ .. Je tam ešte niekto, kto by chcel vystúpiť, pán inžinier? Nikto sa nehlási.
Dobre.  Takže,  keďže  z  verejnosti  už  nikoho  nemáme  v predsálí,  tak  sa  vrátime
k nášmu... k nášmu programu. Ukončujem časť - Vystúpenia pre verejnosť. A keďže
sme  schválili  bod číslo  2  –  uznesenie,  vraciame  sa k prerušenému  bodu rokovania
a tým je bod číslo 1 - Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva a prosím
pána prednostu... pán prednosta, aby si  zaujal svoje miesto, pána poslanca Bendík a
poprosím  o  zopakovanie  svoje  otázky.  Odovzdajte,  prosím,  mikrofón  pánovi
poslancovi Bendíkovi. Ďakujem.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Moja otázka bola - v tomto materiáli som si všimol, že
niektoré,  napr.  oddelenie  školstva  -  rekonštrukcie  sa  realizovali  cez  verejné
obstarávanie,  ale  niektoré rekonštrukcie cez EKS-ko. A teraz nerozumiem tomu, že
kedy sa ...teda kedy sa ide podľa,  kedy ide o verejné  obstarávanie   -  dajme  tomu,
prieskum trhu resp. EKS-kom ? Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán prednosta odpovie. Odovzdávam mu slovo. 

p. Hrčka , prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Čiže rozdiel je v tom, pokiaľ je to špecifické napr.
keď sa... keď má niekto zrekonštruovať toalety na Alexandra Dubčeka, tak cez EKS si
neviem reálne predstaviť, lebo tam naozaj, je to dosť špecifické. A treba si tie veci ísť
pozrieť.  Tam proste... tam ...To nie je,  že kúpim auto, kúpim počítač,  kúpim niečo
podobné.  To, čo  chodí  cez  EKS  najčastejšie,  je  oprava  chodníka.  Ten chodník  je
predsa len .... alebo proste ... cesta sa, predpokladám, myslím, že súťažila cez EKS. To
sú veci, ktoré sú síce špecifické, ale sú v podstate jednoduchšie . Tzn. že je to nejakým
spôsobom  zbrúsenie,  naliatie,  zarovnanie.  Ale  veci,  ktoré  sme  riešili  napr.  pri
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strechách, kde treba ísť urobiť obhliadku, lebo tam je také - že my vidíme, že tam je
problém s tou strechou, ale napr. ten návrh riešenia môže byť rôzny. Hej? My nevieme
konkrétne  zadať – že  OK -  my vieme, že nám napr. zateká strecha,  a potrebujeme ju
vyriešiť a tam tá firma by si mala prísť pozrieť a povedať – aha - dobre tak riešením
bude takéto niečo. Čiže pokiaľ je  to niečo všeobecné,  snažíme  sa všetko riešiť  cez
EKS,  pokiaľ  sú  to  špecifické  veci,  boli  to  napr.  elektrické  rozvody v KCK-čku  -
neviem ... ako, priznám sa, je  to tak špecifická vec,  že neviem si to predstaviť cez
EKS....Ako, môže  byť,  ak sa tam také nájdu,  môžeme to tak v  budúcnosti skúšať.
Lebo naozaj, najlepšie skúsenosti máme s EKS , ale veci, niektoré, naozaj cez EKS ...
neviem – neviem - neviem ako vysúťažiť. Čo sa dá cez EKS sa naozaj snažíme tlačiť
cez EKS.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Ja aspoň ... minimálne,  teda keď ...  keď dodávka tovarov presahuje  tie  práce
stavebné, tak vtedy viem , že ... že sa môže ísť cez EKS. Hej? Je pravda, že ... keď to
tu pozerám na to, čo sa tu súťažilo, tak... tak asi .... asi bude v tom trošku pravdy, že  aj
to EKS  myslím,  že nie úplne dokonalý systém. Ono ...dosť vypovedá aj to, že kto ho
vytvoril,  lebo skúsenosti aj ich z ostatných mestských časti sú také, že je dosť ťažké
tam  zadefinovať  niektoré  podmienky  napr.  sankcie.  Hej?  Takže  ...  takže  ..ale-
Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Toto, čo pán prednosta hovoril, to je tzv. problém
bežnej dostupnosti tovarov a služieb. A potom sú tam limity pre ktoré bežne dostupné
tovary a služby.  A tie,  ktoré nie  sú bežne dostupné a to sú tie  na ktoré treba napr.
projekt alebo obhliadka, alebo niečo také ,  komplikovanejšie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem za doplnenie. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,
diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrhy  uznesení.
Viem, že ich odznelo viac

návrhová komisia: Písomne nemáme však žiadny návrh na uznesenie...

p. Čahojová, starostka MČ:  ... od pána poslanca Dullu?... 

návrhová komisia: Nemáme.... Asi teda očakáva, že si autoremedúrou... 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán inžinier,  návrh na uznesenie  ... prosím  prečítať návrh
uznesenia.

návrhová komisia: Takže, návrhová komisia dáva hlasovať o materiáli - o návrhu uznesenia
tak, ako je predložené v písomnej podobe
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p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím hlasujme. 

Hlasovanie:  Za 17 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, 2 poslanci sa zdržali. Uznesenie
bolo prijaté

Bod 4 (3)
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.

p. Čahojová, starostka mestskej časti: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu rokovania a tým
je  Návrh  na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  rok 2016.
Dovoľte,  aby som vás požiadal o podporu tohto materiálu  dialóg. Predložené máte
návrhy na zmenu rozpočtu - bežného i kapitálového, zvýšenie i zníženie; v niektorých
položkách bežných príjmov v kapitole výdavkov príjmov. Je to materiál predložený v
zmysle  zákona o rozpočtových pravidlách  samosprávy.  Prosím o podporu. Nech sa
páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Na doplnenie ešte požiadala finančná komisia
doplnenie  materiálu  Karloveského  športového  klubu,  ktorý  bol  prerokovaný  na
miestnej  rade.  Je  tu  aj  pán   predseda  Karloveského  športového  klubu;  máte  ho
priložený  k  ostatným  materiálom.  Keďže  sa  do  diskusie  nikto  nehlási,  diskusie
uzatváram a prosím návrhovú komisiu , aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Takže opätovne nedostali sme žiadny písomný návrh na doplnenie alebo
zmenu  uznesenia.  Dávame  teda  hlasovať  zo  návrh  uznesenia  tak,  ako je  písomne
predložený.

p. Čahojová, starostka mestskej časti:  Prosím hlasujeme.

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

Bod 5 (4)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na

roky 2016 – 2023.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Sme pri bode  číslo  4  a  tým je  Program hospodárskeho  a
sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava Karlova Ves na roky 2016 - 2023. Vážení
kolegovia, dovoľte, aby som vám v úvodnom slove poďakovala, vám všetkým,  ktorí
ste  sa aktívne  zúčastňovali  na  príprave  tohto strategického  dokumentu,  rovnako  aj
všetkým  občanom i  inštitúciám  pôsobiacim  v  mestskej  časti  Karlova  Ves  a  ktorí
naozaj aktívne prispeli k tvorbe tohto strategického strednodobého dokumentu, ktorý
nás má istým spôsobom usmerniť.  Je to dokument ktorý ... v ktorom ... na príprave
ktorého  občania  Karlovej  Vsi  mali  príležitosť  spolupracovať  ako  plnohodnotní
partneri. Dúfam, že sme im na to vytvorili dostatok príležitostí a možností. Zastrešoval
- odborný garant  - prípravu tohto dokumentu,  pracovala  nejaká riadiaca  komisia,  4
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pracovné  skupiny,  do  ktorých  boli  pozvaní  mnohí  zástupcovia  rôznych  inštitúcií,
občianskych  združení,  aktívnych  občanov  mestskej  časti,  dokonca  každý  obyvateľ
Karlovej Vsi sa mohol vo forme dotazníkového prieskumu zapojiť do budúcej podoby
tohto dokumentu.  Čo od neho  očakávame?  Očakávame  od neho  nejakú  víziu.  1.  )
vyhodnotenie toho, na čom môžeme budovať, na čom môžeme stavať, čo sú naše silné
stránky, čo je náš vklad, čo je náš potenciál,  najväčší a zároveň - identifikovať, čo sú
naše  najväčšie  problémy  a riziká,  s  ktorými  musíme  počítať do budúcna.  My,  ako
vedenie mestskej časti a vy ako miestne zastupiteľstvo, ste zodpovední za naplnenie
tohto programu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja.  My sme  tým garantom jeho
vnášania, prenášania do života. My sme tí, ktorí máme hľadať možnosti financovania
potrebných  cieľov,  ktoré  sú  identifikované  ako  potrebné,  realizovanie  alebo
pretvárania  tej  vízie  do  skutočnosti,  tzn.  zahŕňanie  tých  cieľov  trebárs  do  nášho
rozpočtovania,  hľadania  zdrojov,  možností  financovania,  hľadania  strategických
partnerov, pre nejakú tú víziu,  ako má ... budúce, ako má Karlova Ves do budúcna
vyzerať, akým spôsobom si predstavujeme  jej budúci rozvoj.  My budeme tí, ktorí v
tomto období, volebnom, garantujeme naplnenie tohto programu. A ...ako obyvatelia
Karlovej Vsi budeme aj užívatelia, alebo budeme žať dôsledky našich rozhodnutí. Ale
samozrejme,  je  to  predovšetkým  určené  pre  budúce  generácie,  ktoré  tu  budú  žiť.
Máme možnosť v každom roku tento plán alebo program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja  prispôsobiť  aktuálnej  spoločenskej  potrebe,  to  znamená  ho  aktualizovať
podobným procesom, ako sme schvaľovali jeho konečnú podobu. Ešte raz vyslovujem
vrelú vďaku všetkým, ktorí sa zapojili aktívne do prípravy tohto dokumentu. Nech sa
páči, otváram  diskusiu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Návrh odráža výrazne moc názory a pocity laikov. Podľa mňa
strategický dokument má mať vyvážený obsah Niektoré z najzávažnejších nedostatkov
sa podarilo  napraviť.  Zostali údaje bez výpovednej hodnoty pre rozvoj Karlovej Vsi

;  rozsiahle  texty bez  priamej  väzby  na  Karlovu  Ves.  Podľa mňa  zostali  aj
nepochopiteľné údaje, hlúposti a - s poľutovaním - aj nezmysly.  Na rokovaní komisie
sa upravil návrh. Podľa mňa nie vždy šťastne, odborne a vecne správne. Nie je priestor
na odbornú diskusiu.  – Stručne: - ´´Územný plán mestskej časti,  právnické osoby -
ziskové  a  neziskové,  Dúbravka  -  ako  príklad  okrajovej  časti  alebo  produktu
suburbanizácie,  -Zabezpečiť  aby  električkovými  koľajami  bol  umožnený  prejazd
záchranných vozidiel a verejnej dopravy, pričom Stavebný úrad v Karlovej Vsi uznal
požiadavku hlavného  mesta Bratislavy,  aby toto nebolo  možné a podľa toho vydal
rozhodnutie,  -Možnosť  ďalšej  bytovej  zástavby  na  Starých  Gruntoch  až  po
adekvátnom  dobudovaní  príslušnej  infraštruktúry  a  doriešení  problémových
komunikačných napojení. Nedávno sme rokovali o názvoch ulíc, ktoré nie sú cestami.
Ďalší budú čakať na cestnú infraštruktúru? - Spravodlivá deľba verejného priestoru v
súvislosti s ....    Pri zónach pre rezidentov platí zásada: kto skôr príde, ten melie, a kto
nie, bude  .....  dlhodobo. - Dopravný systém regulovaného parkovania na vonkajších
plochách.  Bez  ohľadu  na  -  že  časť  takýchto  plôch  je  súkromná?  Už  to  schválil
príslušný orgán? Nie je  to tak, že sa ide robiť prvá skúška, potom ďalšia,  prípadne
ďalšia, pričom VZN hlavného mesta je otázne časovo i obsahovo? Súbeh miery nízkej
právomoci a vysokej miery vplyvu na realizáciu PHSR? -Z ekonomických vonkajších
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faktorom má  vplývať  na  medziročný  nárast  HDP  na  obyvateľa  a  priaznivý  údaj
referenčných  úrokových  sadzieb.  Indikovať  priaznivý  vývoj  úrokových  sadzieb  na
celé  obdobie  a vylúčiť  vplyv  nepriaznivého  vývoja  je  viac  ako  pochybné.   –
Kondicionál   pri  vplyvoch  rastu  HDP je  typický  pre  vyjadrenie  túžob.  Pozitívna
makroekonómia  nie  je  zárukou  pozitívnych  účinkov  na  zdroj  verejných  služieb  a
vôbec  nie  v  mikrosvete  Karlovej  Vsi.  Nemožnosť  investovať  do  prenajatých
priestorov podľa zákona. A je to tak. Nemá sa vlastne citát zákona? Podľa § 7 ods. 1
písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - z rozpočtu obce sa
uhrádzajú  len  výdavky  spojené  so zhodnocovaním majetku iných  osôb, ktoré obec
užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov. Pri pláne  kapitálových výdavkov
na roky 2017 a 2018 sa zabudlo,  že ich majú  možnosť uskutočňovať po presune z
rezervného  fondu.  Už  sa  to  stalo.  Je  to  filozofia  nášho  rozpočtu,  bez  zbytočného
blokovania zdrojov. Údajom kapitálových výdavkov by znamenali, že už sa neplánuje
modernizácia  plavárne,  ani  výstavba lodenice.  Teda nie  cez rozpočet Karlovej Vsi.
Niektorí by sa potešil,  ... a ...každý mať svoj miliónik  využili na pre seniorov či na
statickú  dopravu.  Pri prerokovaní  bola  informáciu,  že návrh sa  tvorí podľa platnej
metodiky.  Podľa  metodiky  analytická  časť  má  obsahovať  kompletnú  analýzu
vnútorného prostredia, na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych
dát, podľa jednotlivých oblastí, vrátane finančnej a hospodárskej situácie. Podľa mňa
návrh  neobsahuje  jednotlivé  časti,  tú  kompletnú  analýzu  vnútorného  prostredia,  o
finančnej a hospodárskej situácii nehovoriac. Analytická časť má obsahovať analýzu
väzieb územia. Podľa mňa predložený návrh ju neobsahuje. Podľa mňa chýba aj odhad
budúceho možného vývoja. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec, ty si bol v niektorej z
tých pracovných skupín? 

p. Dulla: Nebol som.

p. Čahojová, starostka: Škoda, škoda, lebo niektoré z tých pripomienok, podľa mňa majú
hlavu a pätu, čo som stihla zaregistrovať, lebo toho bolo veľa, tých informácií.

p. Dulla: Ak ... ak  môžeme nebrať ohľad na rokovací poriadok, snažil som sa - v komisiách,
aj  som to vysvetľoval.  Niečo  padlo  na  úrodnú  pôdu,  niečo,  bohužiaľ,  sa  vymklo;
neviem, či z pozornosti, alebo je to nejaký silový odpor návyku, ako sa niečo robilo. V
každom prípade, ja  tiež vítam fantastické úsilie  niekoľko desiatok ľudí,  a preto ma
mrzí ten výsledok, že nie je lepší, ako je.  Lebo mohol byť lepší. Nebol by problém a
bolo dostatok času naňho. Škoda.

p.  Čahojová,  starostka:  Pán  poslanec,  v  každom  prípade  tieto  tvoje  pripomienky  sú
zaznamenané, alebo teda v zápise tohto rokovania a my sa na ne pozrieme a bude čas
na aktualizáciu, možno mnohé z nich budú zapracované pri najbližšej aktualizácii. Pán
vicestarosta Záhradník požiadal o slovo.
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p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Vážené  dámy  a páni,  mal  som
možnosť  participovať  na  príprave  už  viacerých  programoch  hospodárskeho  a
sociálneho rozvoja, nielen na úrovni mestskej časti a musím povedať, že ten proces,
ako prebiehal tento krát v Karlovej Vsi , tak bol jeden z procesov, kde sa mi zdá, že
bola  tá  miera  participácie  naozaj  veľmi  vysoká.  Naozaj  tie  pracovné  skupiny
pracovali,  aj  z  hľadiska  zloženia,  aj  z  hľadiska  tém,  spôsobom,  asi  ako  by  taký
dokument  mal  vznikať.  Iste nie  bez chýb,  iste  nie  dokonalý.  Chcem upozorniť,  že
PHSR vlastne Karlova Ves nemala  posledné 2 roky túto ... ani zákonnú povinnosť,
ktorá vlastne bola,  takže je  dobre,  že tento dokument  sa zrodil.  Iste,  možno  nie  je
dokonalý,  ale je  to strednodobý strategický dokument, ktorý nám umožní presnejšie
plánovať - by som povedal - krátkodobé aktivity.  Jednou z takých aktivít je príprava
rozpočtu vždy na ďalší kalendárny rok s víziou na ďalšie 3 roky. Bez PHSR sa nám aj
v  minulom  roku,  aj  pred  tým  v  roku,  zložitejšie  tvoril  rozpočet,  lebo  tvorcovia
rozpočtu by mali zohľadňovať určité strategické smerovanie a potom nájsť zhodu v
zastupiteľstve, ktoré je vlastne generálnym pánom rozpočtu a teda zohľadňuje priority
mestskej časti v tej realizačnej fáze. Tak isto sa pripájam k tomu poďakovaniu, ktoré
pani starostka tlmočila všetkým tým ľuďom, ktorí aj na úkor svojho voľného času, aj
nebola to žiadna ich pracovná aktivita, sa do tohto procesu zapojili  . Rád by som sa
vyjadril  možno  k  tej otázke  financií,  lebo  v  prvom momente,  keď som videl  ten
odhadovaný nápočet, že tento PHSR a jeho náklady vychádzajú zhruba na 45 miliónov
EUR, to tam máte presne zdokumentovaný, tak taký pesimista vo mne si povedal, že
toto je "snívajte s nami".  6,5 milióna nám to vychádza priemerne ročne, na realizáciu
týchto aktivít, náš rozpočet je 9 –celé - niečo, možno bude mať tendenciu prekonať 10
miliónovú hranicu, ale je zjavné, že to je proste otázka, či je to tak, ako je to napísané,
ufinancovateľné.  Ale  ten  optimista  vo  mne  zároveň  hovorí  to,  čo  je  aj  v  tom
dokumente  napísané:  Že  hľadanie  ďalší  zdrojov,  aktívne  hľadanie  kofinancovania.
Proste je  to výzva pre nás, nielen manažment, myslím si,  že aj pre poslanecký zbor,
ako sa priblížiť  v tých jednotlivých aktualizáciách a v tých jednotlivých aktivitách k
tomu, aby sme urobili čo najviac z toho, čo PHSR obsahuje, z tých aktivít, na ktorých
sa dohodneme. Lebo som presvedčený, že obyvatelia mestskej časti Karlova Ves, keby
sme robili referendum, samozrejme, nie o takto zložitom a odbornom materiáli a takto
rozsiahlom, ale som presvedčený, že by sa stotožnili s tými základnými cieľmi a tým
základným smerovaním mestskej  časti,  ako priestoru,  kde žijú.  A myslím  si,  že je
našou zodpovednosťou a povinnosťou sa  v  tých ďalších  krokoch pokúsiť  ho  v čo
najväčšej miere zrealizovať do praxe. Ďakujem.

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

p. Horecký: Ďakujem. Ak môžem, tak by som sa chcel spýtať, akým spôsobom, alebo v akej
periodicite je možné v rovine faktografie, nemám teraz na mysli nejaké systémové a ...
také budovateľské, vizionárske, použitie tohto PHSR?  Ale čisto v rovine faktografie
doplniť  údaje  -  ja  neviem  -  nová  socha,  aktualizovať  počty  žiakov  školských,  v
školách a školských zariadeniach? Je na to vymyslený nejaký mechanizmus,  ako by
sme mohli ďalej prispieť k tomu, aby ten dokument bol živý?
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  otázku.  Myslím  si,  že  keďže  to
podlieha aj určitému rituálu toho schvaľovaciemu procesu, takže by to bolo vhodné
tak - minimálne,  teda maximálne  raz ročne,  aby sa tie  pripomienky a aktualizácia
robila v jednom procese. Ale istotne z odborného hľadiska nám pani inžinierka, ktorá
tuná je prítomná, by nám na to odpovedala. Teda môžeme jej položiť túto otázku, tak
ju pozývam medzi nás. Vitajte. Pani Ing. Bernátová, odborný garant, spracovateľ, nech
sa páči.

p. Bernátová, MÚ MČ:  Dobrý deň.  Áno, raz ročne - je  odpoveď. Akým spôsobom? No,
spôsobom, že to urobíte. Neviem, čo je inak .... No ... pokiaľ ide o faktografické, tak
niekto,  kto  to  tu  má  na  starosti,  tak vlastne  môže  osloviť  napr.  pracovné  skupiny
poslancov alebo celý úrad vlastne, aby doplnili údaje. To je, čo sa týka faktografie. A
čo sa týka hodnotenia,  budete si  robiť  monitorovanie,  alebo  - mali  by ste  si  robiť
monitorovanie každý rok.- A to znamená tiež zase v tejto istej zostave úrad – poslanci
aj pracovné skupiny,  najlepšie,  aby sa zhodnotilo, že čo sa urobilo, čo sa neurobilo,
urobiť  si  zoznam  prípadne.  Ak  sa  niečo  zmenilo,  tak  nejaké  zmeny,  buď
v plánovaním, aktivitách alebo vo financovaní.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Sú ďalšie  otázky? Keďže nie  sú,  ďakujem
veľmi pekne pani inžinierka.  Uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia k bodu 5, tak ako je v predloženom materiáli – čiže -
zastupiteľstvo schvaľuje PHSR.

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

Hlasovanie:  Za  19  poslancov,  proti  nebol  nikto,  zdržal  sa  1  poslanec.  Tento  návrh  bol
schválený.

Bod 6 (5) 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. /2016

zo  dňa  27.9.2016,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní
sociálnych služieb.

D. Čahojová, starostka:  Pristupujeme k bodu číslo 5 a tým je Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27. 9. 2016, ktorým sa mení a
dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves č.  2  z
roku 2012 zo dňa 24. 4. 2012 o poskytovaní  sociálnych  služieb.  Ako už iste viete,
vážení  kolegovia,  sme  vstúpili,  zapojili  sme  sa  do  projektu  Národná  podpora
opatrovateľskej služby. Získali sme grant financovaný z Európskeho sociálneho fondu
na podporu opatrovateľskej služby, tzn. s cieľom udržať občanov, ktorí majú ... alebo
našich  obyvateľov,  ktorí  majú  istý  stupeň  odkázanosti,  čo  najdlhšie  v  domácom
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prostredí, ktoré in najviac vyhovuje a ktoré jednoducho im zaručuje najvyššiu  kvalitu
života. Toto od nás vyžadovalo aj striktné oddelenie našich troch sociálnych služieb,
ktoré  poskytujeme.  Je  to  odľahčovacia  služba,  donáška  stravy  do  domácnosti  a
opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí, ktorá bola, ...často sa prekrývala aj
s donáškou stravy. Preto, že sme... mali ste vo svojich materiáloch, predložených na
predchádzajúce riadne zastupiteľstvo, ste mali vyhodnotenie možnosti dodávky stravy
rozvozom  práve  výpomocou  automobilu,  lebo  naša  pani  opatrovateľky  roznášali
stravu fyzicky, kde sme vyhodnotili, že naozaj motorovým vozidlom bude táto služba
omnoho  efektívnejšia,  rýchlejšia  a  napokon v konečnom dôsledku  aj  lacnejšia  pre
mestskú časť. Pristúpili sme k skúšobnej realizácii rozvážky stravy automobilom. Už
o septembra. Ukazuje sa to ako veľmi efektívne a veľmi dobré. Máme tu pani vedúcu
sociálneho oddelenie,  ktorá vám zodpovie, ak by ste mali nejaké detailnejšie  otázky,
ale  de  facto  sa  tým skvalitnia  naše  služby  pre  prijímateľov  tejto  služby,  pretože
môžeme im poskytnúť v rámci toho rozvozu aj niekoľko typov diétneho stravovania,
výber  z  viacerých  druhov jedál  a  v  konečnom dôsledku náklady mestskej časti na
rozvoz stravy sú nižšie,  ako boli predtým. Čiže tá konečná cena pre poberateľa tejto
služby bude nižšia, ako bola doteraz. Takže to je cieľom tejto čiastkovej úpravy VZN
a  jeho  zmeny  a  doplnenia.  A  ako  ste  sa  dočítali  v  materiáli,  tak  celé  všeobecne
záväzné  nariadenie  sa  bude  prepracovávať  a  bude  vám  predložené  kompletne  o
niekoľko mesiacov. Toľko na úvod. Ak sú nejaké otázky, sme pripravení vám na ne
odpovedať.  Je tu pripravená  pani  Mgr.  Mózešová. Nech sa páči,  otváram diskusiu.
Keďže sa nikto sa nehlási,  ja  sa spýtam pani Mózešovej,  lebo  som dostala  otázku,
ktorú by ste nám mohli zodpovedať. V odôvodnených prípadoch môže byť poskytnutá
opatrovateľská  služba  jednému  klientovi  dvoma  opatrovateľkami,  pričom náklady
súvisiace s výkonom práce 2. opatrovateľky bude znášať poskytovateľ opatrovateľskej
služby.  Toto  vyplýva  z  legislatívy,  táto  naša  povinnosť,  alebo  sa  zmenili
nejako...meníte  naše  VZN, prispôsobujete  našim  potrebám,  alebo  čo je  dôvod tejto
zmeny? Mohli by ste nám prosím odpovedať? 

p. Mózešová, MÚ MČ: Samozrejme. Dobrý deň. Zmena vyplýva... alebo teda to navrhované
znenie, tá zmena vyplýva z toho, že máme viacerých klientov, ktorí majú vyšší stupeň
odkázanosti; majú napr. telesnú kondíciu, ktorá je náročná pre jednu opatrovateľku a
je  teda lepšie,  keď sú tam prítomné  dve. Najmä  keď nemá  ten človek príbuzných.
Pretože potom sa nám deje to, že tá opatrovateľka napr. má bolesti chrbta a odchádza
nám na PN. Čiže z dlhodobého hľadiska je pre nás výhodnejšie, keď sú tam 2, ktoré
pomáhajú pri tej starostlivosti,  pri tých úkonov, pri ktorých je  to pre jednu obzvlášť
namáhavé.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Čiže  vychádzame  v  ústrety  nielen  klientom,  ale  aj  našim
zamestnancom. Ako to bolo doteraz, ak sa smiem spýtať? 

p. Mózešová, MÚ MČ: Buď tá služba im bola odmietaná s tým, že im nevieme takéto niečo
poskytnúť, alebo bola nadmerne zaťažovaná rodina, kedy sme v spolupráci s našimi
opatrovateľkami  poskytovali  tú  službu  s  príbuznými,  ale  tým,  že  oni  nemajú  tie
zručnosti,   ako naše  kvalifikované  opatrovateľky,  tak pre  tých príbuzných  to  bolo

41



zvlášť namáhavé, alebo boli nadmerne zaťažované naše pracovníčky. Čo je následok,
potom ... máme momentálne napr. dve na dlhodobých PN. To je následok.

p. Čahojová, starostka MČ:  Veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Nech sa
páči,  ak  sú  ešte  nejaké  otázky?  Keďže  ďalšie  otázky  nie  sú,  veľmi  pekne  vám
ďakujem  a  prosím  návrhovú  komisiu  o  prednesenie  návrhu  uznesenia.  Prosím
návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia  k bodu 6, tak, ako je  v predloženom materiáli - čiže
zastupiteľstvo schvaľuje VZN.

p. Čahojová, starostka MČ: ...Čiže... v novom mikrofóne..., pán Beňo, v novom mikrofóne
bude chyba, nejako nám nesedí k nášmu zariadeniu, nie je kompatibilný. Dobre, takže
poprosím vymeniť  mikrofón pánovi poslancovi Labudovi,  aby mohol prečítať návrh
uznesenia. Ďakujem.  Takže ... Počuli sme prednesenie návrhu uznesenie? Áno, dobre,
takže prosím hlasujme!

Hlasovanie:  Za  20  prítomných  poslancov,  proti  1,  zdržal...  nezdržal  sa  nik.  Ja  som vás
zabudla  upozorniť,  že  na  prijatie  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  potrebná
trojpätinová väčšina, ale samozrejme, vy už to dobre viete. Takže ďakujem.

Bod 7 (6)
Žiadosť Rodinného centra Klbko, o. z. o predĺženie nájmu

p. Čahojová,  starostka MČ:  Môžeme pristúpiť k bodu č.  7 a tým je   ...6? ... čiže podľa
schváleného  programu  bodu  číslo  7  a  tým  je  Žiadosť  rodinného  centra  Klbko  o
predlženie  nájmu.  Prekladateľom je pán prednosta,  prosím o prednesenie  úvodných
slov.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem pekne.  Materiál  ... bol predložený,  vzhľadom k
tomu, že sa vlastne jedná o nájom nebytového priestoru o rozmere 152 m², predložené
je to ako prípad hodný osobitného zreteľa. Na žiadosť z rady boli na všetky tieto, na
všetky  tieto  priestory,  ktoré  sa  prenajímajú,  teda  aj  ako  prípad  hodný  osobitného
zreteľa,  aj  tie,  ktoré  idú  ako  priamym  prenájmom,  urobené  realitnou  kanceláriou
posúdenia  minimálnej  ceny  nájmu,  kvôli  tomu,  že bola  taká požiadavka,  aby sme
vedeli,  že či tie  nájmy,  ktoré dávame,  ako sa líšia,  alebo  teda nájom,  za ktorý my
prenajímame,  ako sa líši  podľa odhadu, /pardon/ realitnej kancelárie  od toho, čo je
cena bežná na trhu. Tak z toho, čo ste dostali na stoly... z toho, čo ste dostali na stoly,
tak, vzhľadom k tomu, že sa jedná o rodinné centrum Klbko, ktoré - ako viete - slúži
na  činnosti  spojené  s činnosťou pre deti,  tak je  to posudzované  ako prípad  hodný
osobitného  zreteľa.  Cena nájmu  je  vo výške 0,03 EUR za rok, nájomná  doba je  od
1. 1.  2017  do  31. 12.  2019  s  tým,  že  tú  cenu,  ktorú  máte  stanovenú  realitnou
kanceláriou, máte priloženú. V prípade - teda ako prípad hodný osobitného zreteľa je
potrebné 3/5 všetkých poslancov. Ďakujem.

42



p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prihlásil  sa  pán  poslanec  Zajac  do
diskusie. Nech sa páči.

p. Zajac:  Ja chcem upozorniť na existenciu toho vlastne nášho uznesenia číslo  148 z roku
2015,  zo  dňa  25.12.2015,  ktorého  účinnosť  sme  predĺžili  myslím  ...  do  novembra
2016,  kde  sa  hovorí,  že  mestská  časť  by  mala  pripravovať  jednotný  koncept  ...
jednotnú  koncepciu  poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi. Mali by sme ísť tak, že najprv systém, potom...
potom nejaká  z nej  odvodzujúca  aktivita  a  keďže sú to 3  mesiace,  dokým by mal
vzniknúť ten systematický dokument, je to celkom jasne rámcované v čase, tak ja by
som mal návrh na zmenu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves schvaľuje predĺženie  doby trvania prenájmu  podľa v súčasnosti platnej
zmluvy  o prenájme  do 28.2.2016,  novú zmluvu  o nájme...  a...  pardon,  2017;  novú
zmluvu  o  nájme  podpísať  následne  po  prijatí  jednotnej  koncepcie  poskytovania
majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  sociálnym  skupinám  pôsobiacim  v
Karlovej Vsi, uznesenie 148/2015.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja  len ... Marcel,  to si predstavuješ  tak, že aby to do konca
februára budeme mať ešte 1 zastupiteľstvo tohto roku, na tomto budeme znova riešiť
predĺženie - už na základe platnej smernice, alebo to odložíme na posledný okamih a
potom uvidíme kam to padne? Ide o prakticky - 28.2.2017 - je zajtra!

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No...  pán poslanec,  ja  to chápem tak,  že my  by  sme  mali
schváliť  tie zásady,  nejaké,  poskytovania  majetku mestskej časti na prenájom, či už
sociálnym skupinám alebo podnikateľským záujmom. A keď budeme mať nejaké tieto
schválené zásady, tak potom budeme predlžovať alebo žiadateľom vyhovovať. A oni
si budú musieť znova podať žiadosť.  Začiatkom budúceho kalendárneho roku.

p.  Dulla:  Zopakujem  časový  faktor.  Ak  v novembri  ...  do  novembra  bude  návrh  tých
pravidiel,  tých  nových  zásad,  tak  ich  schvaľovať  budeme  až  v  decembri  na
zastupiteľstve. A potom je už jedno jedine  - padni, ako padni . Neviem, či je to zrovna
šťastné  pre  hentú  oblasť  o  ktorej  teraz  rozprávame.  Na  jednej  strane  hovoríme  o
ľudskosti a na 2. strane ideme sekať. Kúsok zdravého rozumu!

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

p. Zajac: No, tak... mne len vychádza z toho, že stihnúť sa to dá. Trošku nás to bude tlačiť do
toho, aby sme tie  pravidlá  naozaj prijali  v tom novembri a odsúhlasili  v decembri,
nejaké  a  prijali  ich  teda v  decembri  .  A  potom ...ja  to  vnímam  tak,  že,  ak  budú
pravidlá,  tak... no,  keď nebudú pravidlá,  tak potom s nimi  bude treba predĺžiť  ...za
neexistencii pravidiel.  A potom by to malo prísť. Ale ak budú pravidlá, ja už neviem,
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či  to  potom  musí  byť  u  nás  na  zastupiteľstve.  A  keď to  bude  na  zastupiteľstve,
nevidím  v tom nejakú ťažkú diskusiu,  lebo  budú pravidlá,  podľa ktorých proste si
povieme - a ideme. No keď ich neschválime, tak potom budú musieť požiadať a potom
budeme  musieť  sa  správať,  ako  keby  pravidlá  neexistovali.  Ale  ja  si  myslím,  že
dlhodobo  sa  správame  ...  alebo  hovoríme...  voláme  po  tom,  aby  sme  sa  správali
systematicky. No tak ... Ja som o tom hovoril aj na finančnej komisii.  Ešte sme dali,
áno, z tej komisii,  ešte - že sme sa bavili  o tom, či to má byť na dobu určitú alebo
neurčitú. A to sú tie 3 mesiace. To sú 3 mesiace. A tie 3 mesiace na finančnej komisii,
na ktorej som bol ja, sme sa bavili, či to má byť zmluva na dobu určitú, alebo neurčitú.
A presne v zmysle toho, aby to bola zmluva na tú najkratšiu dobu. To, že sa potom
hlasovalo, ako sa hlasovalo, to nehovorím, že ...ja som ale na komisii hovoril presne
toto.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec , ja si myslím,  že pán poslanec Dulla  smeruje k
tomu, že sa jedná momentálne o prípad hodný osobitného zreteľa, že sa jedná o takú
skupinu  alebo  neziskovú  organizáciu  alebo  občianske  združenie,  ktorého  činnosť
veľmi  dobre  poznáme  a  zasahuje  teda  veľmi  citlivú  časť  našej  populácie,  že
pravdepodobne tieto pravidlá by bolo vhodnejšie aplikovať na podnikateľské subjekty,
ktoré... no ...Pán poslanec Zajac, nech sa páči, máš slovo,... si  sa prihlásil.

p. Zajac: ./mimo mikrofón/ ... Teraz som si to vyhľadal ... ... To uznesenie znie... Po prijatí
tohto uznesenia... zaväzuje nás ....prijať jednotnú koncepciu ... poskytovania majetku
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves .... sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej
Vsi.  Túto o podnikateľských subjektoch vôbec nie je  ani slova.... lebo ....  verím,  že
my tu máme  pravidlá ...pre podnikateľské subjekty ... A beriem týchto  7 cien ... čo sú
na  stole...  čo je  tá  komerčná  ...  ??  cena  ...týchto deviatich  ...  To rozumiem,  to je
komerčná cena... Som za to, aby ...to , čo malo 0 – za nájom ...alebo 1 cent ... za nájom
... plus energie... Ale by som bol veľmi rád, aby to bolo podľa pravidiel. Lebo tvrdím,
že  toto  je  podobná  organizácia...  ...  veľmi  podobná  ako  ...??  ...  veľmi  podobná
ako  ...?? ...A je  to moje  presvedčenie.  ...  A preto si  myslím,  že by sme  mali  mať
pravidlá ... a neusmievať sa ... od ucha k uchu ...  tak jeden má 8 ...druhý má 0 tretí má
nejaké nájomné ...  Tak prepáčte,  je to tu ... tu ...v tomto programe...  Chcem, aby sme
to mali ... 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Buzáš s riadnym príspevkom.
Máš slovo.

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Nechcem rozvíjať polemiku o tom, koho a ako dotovať, ale som
presvedčený,  že  na  tak  rôznorodé  prvky  neušijeme  jednotný  kabát.  A keď  -  tak
bude...bude viac krivdy ako prospechu. Ale rád to podporím, ak to bude mať hlavu a
pätu. Neviem si to predstaviť.  Ja som chcel poprosiť,  ak by sa dalo, práve preto, že
chceme podporovať túto činnosť, aby sme mali prehľad o tom, aká činnosť sa robí a
koľko detí rodičov sa jej zúčastňuje.  Tu vidíme,  že nejaké všeobecné vypísané veci,
príprava rozvrhu programu pre deti, organizovanie odborných prednášok - nebudem to
čítať,  až  po  aktivity  pre  sociálne  ohrozené  a  znevýhodnené  skupiny   ľudí
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a jednotlivcov  čo  je  úžasné.  Tak,  ako  nám  vie  pani  Majka  spraviť  odpočet  z
akejkoľvek akcie,  z celej sezóny, by som bol rád, keby sme mali  my ten prehľad a
vedeli  dostať  nielen  od  tohto  občianskeho  združenia,  ale  od  všetkých,  ktorých
podporujeme, alebo ktorí podporu žiadajú. Ak by to bolo možné. Ak nie, viem k tomu
spraviť  nejakú  zmenu  uznesenia.  Ale  pokiaľ  sa  to  dá  iba  na  základe  nejakého
dohovoru s nimi,  bude to fajn,  ak sa budeme pri tom predlžovaní  zmluvy môcť o
nejaké takéto čísla oprieť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem, pán poslanec, súhlasím s tebou. Nevidím v tom
žiaden problém.  Oni sú aj veľmi ochotní aj veľmi radi by prezentovali,   ak by bol
záujem,  tak  stretnete  predstaviteľov  tohto  občianskeho  združenia  v  našom  stane
mestskej  časti,  kde  sa  budú  prezentovať  počas  Karloveských  hodov,  tak  vás  tam
srdečne pozývam. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem nadviazať na kolegu Buzáša. Ja si myslím,
že práve,  práve takéto veci by mali  byť  obsiahnuté v tých pravidlách prideľovania
dotácií a nájmu týmto záujmovým skupinám, aby bolo im jasné i nám jasné, za akých
podmienok to dostanú, aby sme dostávali informácie. Ďakujem.

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

p. Martinický: Ďakujem. No, súhlasím s tým, že vytvorenie pravidiel je veľmi dobré a veľmi
užitočné. 2. vec je,  že myslím si,  že nie  je  možné prakticky teraz povedať, že kým
nemáme  schválené  skvelé  pravidlá,  tak  nikomu  nič  nepredĺžime.  Lebo  tí  ľudia
potrebujú nejako existovať.  A zároveň súhlasím s kolegom Buzášom, že v podstate
súčasťou tých pravidiel  by mohlo  byť  aj  to,  že pokiaľ  niekto  bude žiadať  o  niečo
takéto, že sa... že by dostal súpis údajov, ktoré by do tej žiadosti mal predložiť.  To
je ...to je pravda. Momentálne sme v tej situácii, že či tým, že to schválime, respektíve
tým, že to neschválime, sa nedostaneme do tej - resp. prenajímateľa nedostaneme do
tej situácie, že vlastne nemá kde ísť, alebo... že bude bez prenájmu tam, alebo... že ho
budeme sa snažiť odtiaľ vypratať, alebo čo s tým. A teraz ešte k tomuto súpisu tých
potvrdení.  Tu  sú  ...potvrdenie...  potvrdenia  na  -  predpokladám,  možné  alebo
realistické,  komerčné  prenájmy  jednotlivých  priestorov,  čo  asi  zodpovedá  zadaniu,
ktoré  dostala  príslušná  realitná  kancelária.  Ovšem  v  tých  priestoroch  sa  -  sú
vymenované  priestory,  kde  vieme,  že  tam je  niekto,  kto  vykonávania  nejakú  tú
kvalitnú výchovnú, sociálnu, vzdelávaciu, či jakú činnosť. A potom sú tam priestory o
ktorých  z  tohto papiera  vidím  len,  že  je  to  nejaká,  ...  že  je  to  nejaká  konkrétna
miestnosť na nejakom čísle ulice o ktorej si vôbec neviem predstaviť, že kde to je, čo
tam je? Takže proste treba to potom...  to predpokladám,  môže slúžiť  ako podklad,
pokiaľ by sa tie priestory, o ktoré sú tu vymenované, mali niekomu ďalej prenajať –
proste - ako niektoré z nich,  mali prenajímať, s tým, že budeme znovu rozlišovať, či
ide o prenájom komerčný, ale nejakým spôsobom verejnoprospešný. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac chce doplniť.
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p. Zajac: No, ja len chcem povedať, že ja nemám - aby ste tomu nerozumeli, nemám nič proti
Klbku, Dlháčiku, kľudne, keď budú pravidlá  a pre jednoduchosť, ja viem,  že všetci
radi uvažujú v príkladoch, tak ja do 1., tej najdôležitejšej kategórie pre mestskú časť,
dám materské centrá. A kľudne do tých pravidiel uvediem ako Dlháčik alebo Klbko,
kde všetci by si zaslúžili 0. Ja teraz nehovorím, že mám nejaké pochybnosti. Poznám -
v  Klbku  som bol  niekoľkokrát,  poznám  celé  hnutie  materských  centier,  poznám
osobne materské centrá z celého Slovenska, aj ich zástupcov v Bratislave. Viaceré. Sú
to - okrem toho, že poskytujú služby, sú to dámy bojovníčky, čiže často krát vystupujú
aj v advokačných ... záujmy matiek  -ako - občanov hájacich polohách. Absolútne to...
absolútne to uznávam, len vychádzam z toho, čo sme sa včera dohodli na klube. Ale ...
dobre.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec Rosina ešte s poznámkou, nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Vidím tuná dámu s tričkom – s klbkom,  zrejme  nám
chce niečo povedať. Táto diskusia o návrhu pána Zajaca nie je o tom, aby sme chceli
Klbku  niečo  odoprieť,  alebo  ho  nejako  obmedzovať.  Ale  chceme  urobiť  poriadok
v anarchii,  všeobecnej,  ktorá  tu  vládla...  teda  aj  v  tomto  prideľovaní  priestorov,
nájmov a vo všetkom. Mňa napr. zaráža,  prečo má Klbko nájomné  0,03 EUR, keď
Jednota dôchodcov, ktorú sme  na minulom zasadnutí schvaľovali,  mala  0,17 EUR?
Prečo je tam taký rozdiel? Je to niekoľkonásobný rozdiel. Takže je to všetko.... Len  to
ilustruje tu... celú tú absurditu systému alebo nesystému, ktorý tu jestvuje.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina  trafil  klinec po
hlavičke. Pán Svoboda, nech sa páči, pán poslanec.

p. Svoboda: Ďakujem. Chcel by som povedal, že by sme mali mať v 1. rade úctu samých k
sebe  a  ak  raz  prijmeme  nejaké  uznesenie,  sami,  čiže  nevnútil  nám  ho  niekto  z
magistrátu,  alebo  predchádzajúce nejaké zastupiteľstvo, sami sme ho prijali,  tak ho
potom aj plňme! A možno Marcelov návrh, možno mal len chybu v tom, že možno nie
vo februári, ale -ja neviem, v marci alebo v apríli alebo niekedy inokedy, ale musíme
raz... Alebo ho zrušme, to uznesenie. Povedzme, že sme sa mýlili,  že je nám to ľúto a
zrušme ho! A budeme to zase robiť tak, že jednému za 17 centov, niekomu sa 3 centy
a každého budeme...

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. ... ešte chceš hovoriť?..  Pán poslanec
Labuda má slovo.

p.  Labuda:  Ďakujem.  No  ja  by  som si  dovolil  prečítať  uznesenie,  ktoré sme  prijali  na
sociálnej  komisii  7.6.  –  teda  7.  júna  2016,  za  ktorý  zahlasovalo  všetkých  10
prítomných  členov  komisie.  Komisia  navrhuje  k  uzneseniu  148/2015,  ktoré  tu
spomínal kolega Marcel, ktorým sa zadalo poskytovať ... ktorým sa zadalo vypracovať
jednotnú koncepciu poskytovania majetku sociálnym skupinám v Karlovej Vsi, aby to
zohľadnilo  protesty hlavného  mesta Bratislavy,  to bolo  rozhodnutie  primátora číslo
33/2015,  ktorým  sa  ustanovujú  ceny  pre  nájom nehnuteľného  majetku  a  súčasne
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navrhujeme  otvoriť zásady hospodárenia  s majetkom mestskej časti Karlova  Ves a
rozšíriť  ich  o  špecifikáciu  podmienok  nájmu  (  odpisy,  prieskum trhu,  atď.)  Tento
návrh koncipovala vedúca sociálneho oddelenia v Ružinove.

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

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Kolegovia,  ďakujem  pekne.  Chcem  sa  s vami
podeliť o svoj názor, ktorí mnohí poznáte. Ja mám zmysel pre to, aby sme sa pokúsili
dohodnúť  všeobecné  pravidlá.  Ale  myslím  si,  že  máme  zo  zákona  kompetenciu  v
osobitnom zreteli rozhodovať o takých aktivitách, ktoré sú z komunálneho hľadiska
pre nás  nesporné.  A ja  si  dovolím  teraz povedať,  že pre mňa  činnosť  materského
centra Klbko spadá do tejto kategórie. Je to pre mňa nesporné. Či prijmeme akékoľvek
zásady, ja budem hlasovať za to, aby sme Klbku predĺžili  ten nájom tak, ako to mali
doteraz. Je to materské centrum, ktoré funguje od roku 2002 v Karlovej Vsi. 14 rokov.
Tzn. že je  tam dostatočne dlhý čas.  Veľmi  krátko, kým ste vy diskutovali,  som si
našiel ich aktivity na internete. Majú veľmi pekne spracovanú stránku, oboznámte sa s
ich aktivitami.  190 dní roku sú otvorení,  ročne 2500 návštevníkov, z toho 1500 detí,
20 dobrovoľníkov, 100 sympatizantov, 40 rôznych akcií trávi ... mimo  pravidelného
programu ročne. Ja nemám o tomto pochybnosti.  Ja si myslím,  že by sme  nemali...
lebo veľmi zle sa to vysvetľuje,  že absencia nejakých našich pravidiel,  interných, na
ktorých sme sa dohodli, ktoré môžeme a nemusíme mať, je prekážkou pre to, aby sme
teraz proste im dali istotu. Ako si oni majú plánovať aktivity na budúci rok? Ako majú
získavať  granty?  Ako  majú  komunikovať  so  svojimi  ľuďmi,  matkami,  ktoré  tam
chodia, pre ktoré je  to dôležité? Oni majú povedať, že páni poslanci čakajú ešte na
zásady,  ktoré si už nesplnili  2  krát,   predĺžili  termín?  A v ďalšom kroku ...proste
možno vo februári? V tomto súhlasím s Vladom Dullom, to je proste nevykonateľné.
Takže ja budem hlasovať o pôvodnom návrhu, tzn., aby sme Klbku dali ten nájom na
3 roky,  aby mali  istotu  a  robím to úplne  s čistým svedomím,  so  zodpovednosťou
poslanca,  ktorý tu bol  zvolený,  na  základe  informácií,  ktoré mám,  nemám  žiadnu
pochybnosť. A myslím si, že by sme nemali mať obavu rozhodnúť a podporiť rodinné
centrum  Klbko  pokračovaním  ďalšieho  nájmu  tak,  ako  sa  to  stalo  za  bývalých
starostov, alebo bývalých  zastupiteľstiev v minulosti,  bez ohľadu na to, aké tu bolo
zloženie.  A  bol  by  som rád,  keby  rodinné  centrum Klbko  mohlo  v  Karlovej  Vsi
spokojne, pokojne ďalej fungovať aj ďalšie roky. Takže ja osobne budem hlasovať za
pôvodný návrh uznesenia, teda za 3 roky. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Keď sa tu čítajú zápisnice, hovorí sa o tom, ako sa tu dialo, tak ja
si  dovolím  prečítať  zápisnicu  zo  zasadnutia  finančnej  a  podnikateľskej  komisie
konanej  dňa 8. 9. 2016. V programe  ako bod 11 - Žiadosť RC Klbko o predlženie
nájmu.  Výsledok:  -  záznam k bodu číslo  11...  /chvíľu  to trvá.../  Finančná  komisia
odporúča vypracovať stanovisko -  analýzu posúdenia zmluvy na dobu určitú a dobu
neurčitú.  Prítomní  9.  Za  8,  proti nikto,  zdržal sa  1.  Finančná  komisia  ...  súhlasí  s

47



prenájmom na 3 roky. Prítomní 9. Za 9, proti nikto, zdržal sa nikto.  Marcel ... ja ťa
pekne prosím ...

P.  Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Podľa všetkého si ukončil  príspevok.  Pani
poslankyňa Hanulíková, nech sa páči.

p. Hanulíková: Ďakujem. Ja by som chcela povedať, že kto ste v Klbku neboli,  alebo teda
nemali  ste  možnosť  vidieť  tú  činnosť  jej,  treba  si  tam  zájsť  a  určite  netreba
pochybovať o tej činnosti. Lebo sú to naše deti, naše vnúčatá, naše dcéry. A ja by som
si dovolila predložiť návrh, ak - neviem, či bude daný nejaký iný návrh, aby sa ako 1.
hlasovalo o tom pôvodnom návrhu. Pretože oni musia mať istotu. A ja si myslím, že je
to výnimočná, dobrovoľnícka činnosť mamičiek a je to krásna činnosť. Takže je treba
sa  tam ísť  pozrieť  a  určite  nebudeme  tuto...  je  treba,  existujú  aj  výnimky.  Čiže
môžeme hlasovať ako o osobitnom zreteli, čo sa týka aj nájmu.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Hanulíková, musím povedať, že nedá sa vyhovieť vášmu
návrhu,  lebo  podľa nášho  rokovacieho  poriadku najprv sa hlasuje  o pozmeňujúcom
návrhu, ak bol nejaký predložený. Pán poslanec Svoboda. Prosím mikrofón.

p. Svoboda: Ďakujem. Chcem povedať, že nikto tu nepochybuje o Klbku. Napriek tomu, že
to zaznieva,  sem tam.  Napriek  tomu, že  to  zaznieva   sem-tam -  o  Klbku  tu nikto
nepochybuje.  O tom to nie  je. Z toho by sme mali  vychádzať. Ak si myslíme,  že to
uznesenie, ktoré sa tu prijalo poslancami - samých pre seba – je nevykonateľné, tak ho
treba  zrušiť.  Otázka  je  ...  -  o  tých  pravidlách.  Otázka  je,  kto  mal  vypracovať  tie
pravidlá? Či poslanci ich vypracovávajú, alebo úrad? Úradníci,  alebo kto? Čiže teraz
by sme si aj mali jasne povedať, že tie pravidlá chceme, a ak si povieme, že dobre, tak
ešte  ich  tie  pravidlá  nemáme,  ideme  podľa  starého,  čiže  nemáme  osobitný  zreteľ,
dobre...  To  nikto s tým nemá problém.  Ale  prijali  sme  uznesenie,  tak potom sa k
nemu postavme nejak. Vyriešme to!

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Možno som, proste, ako nechápavý, ale prepáčte, ja si myslím,  že to, ak by
sme teraz hlasovali o predlžení nájmu pre Klbko, nie  je popretím toho uznesenia,  že
chceme  vypracovať tieto pravidlá.  Ak áno, tak ma opravte. Ja v tom nevidí zásadný
rozpor, aby som naďalej súhlasil s tým, že treba vypracovať takéto pravidlá a zároveň
súhlasil  s  tým,  že  teraz  odsúhlasím  predĺženie  Klbku  nájmu,  aby  mohli  riadne
fungovať. Ja v tom nevidím rozpor.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tu kolegovi by som chcel povedať jednu zásadnú
vec. Aj keď budeme mať pravidlá,  vykonávate mandát slobodne a v zmysle zákona.
To  znamená  -  akékoľvek  pravidlá,  vy  musíte  mať  právo  hlasovať.  To  znamená,
nemyslíme  si,  že ak urobíme  pravidlá,  ako teda Peter Buzáš,  jednotný kabát,  že to
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vlastne teraz bude znamenať, že my už nebudeme zodpovední za vlastné rozhodnutia,
alebo že budeme musieť byť  otroci tých pravidiel.  Proste ja som presvedčený,  že v
konečnom  dôsledku  najvyššou  autoritou  je  to  poslanecké  rozhodnutie  a  tá
zodpovednosť voči tomu mandátu. Pravidlá môžu byť stanovené, ale aj tak vás nikto
nemôže prinútiť, aby ste za niečo hlasovali, čo je v rozpore s vašim presvedčením.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Svoboda chce reagovať.

p. Svoboda:  To je princíp demokracie. O tom z nás nikto nepochybuje; aspoň dúfam, že tu
nemá nikto pochybnosť,  že sme slobodní vo svojich rozhodnutiach. Často krát to aj
dokazujeme, že všetci hlasujú za - a 1 povie - ja s tým nesúhlasím. A má na to právo, a
my ho môžeme ohovárať len v kuloároch. Ale to je všetko.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Nasleduje s riadnym príspevkom pán
poslane Zajac. Nech sa páči.

p. Zajac:  Ja teda sťahujem ten návrh, ale musím teda k tomu povedať svoje, lebo... budeme
sa tu baviť o ďalších návrhoch a ja teda som rád, že bolo nahraté, čo si povedal, pán
zástupca starostu; a ja teda by som bol rád, by som im dal aj prehrať a odcitovať aj pri
tých ďalších  prípadoch. Sme  tu 28. Každý máme isté preferencie  a  každý máme k
niečomu inému; tie pravidlá nie sú o tom, že či nám niekto zakáže, alebo nezakáže. Je
to naozaj o nás a o našich preferenciách. Je to o tom, aby sme my sami medzi sebou
nezápasili.  Aj táto diskusia hovorí - nič iné, len o tom, komu je čo viac alebo menej
bližšie.  Ja som povedal,  že mne sú materské centrá veľmi blízke.  Veľmi blízke.  Ja
nemám  problém  s  materskými  centrami.  Ja  mám  problém  s  týmto  spôsobom
uplatňovania pojmu "osobitný zreteľ". Mám s tým problém dlhodobý. A čakal som, že
tie pravidlá, ktoré sme si prijali, to uznesenie, tiež je to len prílepok, jak som sledoval,
k nejakému inému uzneseniu, počas... kde sme sa tiež takto nevedeli asi zhodnúť na
tom, že či je to viac alebo menej, tak sme... tak sme urobili takýto prílepok. Toto je tá
148, sa týka sa niečoho iného, nie pravidiel ako takých. Tiež tu bol nejaký prenájom
alebo niečo takéto. A ja len chcem ... povedať, je to pre nás vodítko, pravidlo, alebo
výnimka  môže  potvrdiť  len  pravidlo.  Keď  pravidlo  neexistuje,  tak  existujú  len
výnimky. A my žijeme dlhodobo v prostredí výnimiek! Ale viem v tom žiť. Ja viem,
čo sa mi páči a čo nie.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Marcel,  možno to teraz tak nevyzerá, ale možno si
rozumieme  viac,  ako sa to zdá. Ja v tomto teraz chránim len právo menšiny.  Lebo
pravidlá schvaľuje väčšina. Dnes je tu taká väčšina, my sme tu zažili aj obdobia, keď
tu bola úplne iná väčšina. A vždy by malo byť právo toho poslanca, bez ohľadu na to,
lebo v pravidlách si niečo stanoví tá väčšina, ale ide to nad rámec zákona. Lebo zákon
nám  nehovorí,  že  máme  mať  uznesenie,  ako  prijala  sociálna  komisia.  Ja  sa  ním
necítim viazaný. Proste ja chcem rozhodovať slobodne. Ja keď...  príde mi žiadosť - a
povie sa, že je to Klbko, ja chcem sa slobodne rozhodnúť tak, ako mi dáva zákon. Ja v
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osobitnom zreteli, keď je tento mechanizmus. Tie ďalšie žiadosti, to sú priame nájmy.
Tam sa  uplatňuje  iný  režim.  Ale  osobitný  zreteľ je  to,  čo zákonodarca dal  právo
poslancom v  zastupiteľstve,  aby  zohľadnili  pri nakladaní  s  majetkom obce,  aj  iné
aspekty,  ako  len  výhodnosť  nájmu.  Lebo  potom  tu  budeme  mať  len  komerčné
subjekty.  Ale  myslím,  že  my  si  v  tomto  rozumieme.  Ja  len  bojujem  za  to,  aby
menšinové právo, slobodné, aby poslanec sa mohol rozhodnúť bez ohľadu na to, či si
tu väčšina - a aká väčšina - prijme nejaké pravidlá. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Marcel,  ja  mám silný pocit,  že chceš reagovať faktickou na
faktickú. Ďakujem veľmi pekne. Dodebatujete to cez prestávku, čo bude za chvíľku
nasledovať. Pán poslanec Rosina s riadnym príspevkom, nech sa páči.

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo.  Debatujeme  už  dosť  dlho  vo  veci,  ktorá je,
myslím si, že je úplne jasná. My Klbko máme všetci radi, všetci mu chceme pomôcť,
ja  ho  mám tiež  rád,  možno  mi  vadí,  že je  to materské  centrum,  že teda tá úloha
otcov ...  otcov...   rodinné?...  no  fajn  ...lebo  pán  kolega  Zajac  stále  tvrdil,  že  „v
materských centrách“... takže aj ... my otca...  taká výhrada. Ale bavíme sa tu preto, že
naozaj vo veciach je chaos. A ak si dovoľujem povedať, že z veľkej časti so všetkými
predrečníkmi súhlasím,  nemôžem súhlasiť s pani Hanulíkovou, ktorá sa tu stavia do
polohy ochrancu Klbka. A pritom celú túto debatu vedieme kvôli tomu, že vo veciach
nechala  po  sebe  chaos.  Ja  teda  využijem  túto  vzácnu  príležitosť,  že  ju  tu  máme
prítomnú  a  chcem  ju  upozorniť  na  možnosť  dobrovoľného  vzdania  sa  mandátu,
pretože to, čo tu zanechala, by bolo vhodné  ku... Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Keďže - dovoľte, aby som predstavila
pani  Máriu Melicherčíkovú,  ktorá je  štatutárnym zástupcom občianskeho združenia
Klbko. Poprosím vás, aby ste sa vyjadrili zdvihnutím ruky, či... už nie, pardon, zmena
rokovacieho poriadku, veľmi čerstvá, ešte som si nezvykla. Čiže jej udeľujem slovo a
môže vám zodpovedať na niektoré otázky, ktoré tu odzneli. Nech sa páči, vitajte.

p. Melicherčíková, o.z.  Klbko: Dobrý deň, ja si teda nepamätám všetky otázky, pripomeňte
mi.  Ale  teda bola  tu  otázka  na  to,  že  tá  štatistika,  to  už myslím  pán vicestarosta
odpovedal...   ale? ... neodpovedal.   Povedal také všeobecné, áno. Takže, čo sa týka
štatistiky,  samozrejme,  viem poskytnúť štatistiku. Nemám ju tu so sebou, ale  vie  ju
poskytnúť  na  požiadanie,  komukoľvek  z  vás,  prípadne  pani  starostke,  alebo
zástupcovi,  nejakému  pracovníkovi  mestskej  časti.  Neviem  ešte,  aké  boli
otázky...teraz.  Koľko  nám  chodí  detí?  To  je  teraz  rôzne.  Začínali  sme  teraz  tak
nanovo. Máme veľa nových aktivít ... aktívnych mamičiek. Začali sme nové aktivity,
ale  teda  minulý  týždeň  sme  mali  taký  veľký  nátresk,  bolo  každý  deň  okolo  20
mamičiek,  ktoré sa so  svojimi  deťmi,  samozrejme,   prišli  zúčastniť  našich  aktivít.
Pokiaľ  mám  informácie,  tak  tento  týždeň  to  pokračuje  v rovnakom...  v  rovnakej
intenzite. Áno. Celá naša činnosť je financovaná iba z podielov z 2 % daní, z darov,
dotácií,  členských príspevkov a dobrovoľných príspevkov, z rôznych grantov. Takže,
nepodnikáme, nemáme žiadnu podnikateľskú činnosť; minulý rok sme mali príjem zo
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zbierky, ktorú sme –ale- sami uskutočňovali.  Takže to je asi všetko. Ešte bola nejaká
otázky? Áno?

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Keďže bol som niektorými ľuďmi označený,  že som
vrták,  tak si  dovolím  vrátiť  sa troška  k  téme  -  Akým  spôsobom sa  teda v  Klbku
zapájajú  do činnosti otcovia?  A prípadne,  ako by sa mohli  otcovia  už odrastených
detí? 

p. Melicherčíková, o.z. Klbko: Čo sa týka otcov, asi pred tromi rokmi približne, sme zmenili
názov teda z materského centra na rodinné centrum. Práve preto, aby sme neodrádzali
tých  otcov.  Čo  sa  týka  zapojenia  otcov,  tak  môj  manžel  pravidelne  brigáduje,
samozrejme, lebo - kto nám vyvŕta stenu, kto nám niečo namontuje, tak to sú všetko
naši manželia  . V súčasnosti máme teda len samé členky,  ale  je  to možno taký ten
pocit tých otcov, že oni sú tam - včera som počula, že sa tam boja ísť,  lebo, že  -čo
keď tam bude niektorá dojčiť? Tak, keď vám to nevadí, pokojne prídite a môžete prísť
aj s deťmi. Ale zase máme aj takých šikovných otcov, ktorí, teda teraz máme členku,
ktorá nedávno porodila a on, kým sa ona teda starala o to malé bábätko, tak chodil s
tým starším synom ku nám a chodil na tie aktivity on. Tiež máme ... mali sme predtým
maminku,  ktorá nastúpila  do práce,  otec zostal na rodičovskej  dovolenke, toho pol
roka, čo máte možnosť, takže tiež chodil on a zapájal sa ako taký polo-aktívny člen,
nebol úplne aktívny.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne  pani  Melicherčíkovej.  Pán poslanec
Buzáš, ešte nejaká otázka? Pani Melicherčíková počkajte. Nech sa páči pán  poslanec.

p. Buzáš: Ďakujem pani starostke za slovo. Chcel som sa spýtať, ale v 1. rade vás ubezpečiť,
že asi všetci vám tu fandíme.  A keď sa chceme niečo viac dozvedieť,  tak to nie  je
preto, že by sme vás chceli spochybniť, ako tu bolo naznačené. To vôbec nie.  Ale tak
hlbšie  sa  informovať,  možno  aj  poučiť,  aj  prezentovať.  Tak,  ako  my  nevieme,
povedzme,  o  tých  vašich  akciách  -  a  mňa  trebárs  veľmi  zaujalo  práve  tá sociálna
odkázanosť a tí sociálne ohrození a znevýhodnené skupiny. Čiže aká bola prednáška,
kto sa jej zúčastnil ...Ale- nevieme to...   A chcel som sa spýtať, teda teraz už položím
tú  otázku  -  Viete  vy...  už  ste  písali  ...  kto  vás  ako  podporuje...?  Viete  zhruba
kvantifikovať, ako vás podporuje mestská časť?

p. Melicherčíková, o.z.  Klbko: V materiáli  máte aj presne,  koľko ste nám dali  z dotácií.
Minulý rok to bolo myslím 1.300, popritom sme mali okolo 2.000 z vlastného grantu,
odinakiaľ,  mali  sme tiež nejaké financie  z 2 %, z členských príspevkov a z týchto.
Takže, keď nerátam teda tú časť,  ako nás  podporujete  tým zvýhodneným nájmom,
alebo  teda  týmto,  tak  dotácia  z  mestskej  časti...  neviem,  1.300  bola  minulý  rok,
predtým bola 1.700 a predtým 2000.

p.  Buzáš:  Prepáčte.  Ja  som vás  nechcel  skúšať.  To v žiadnom prípade.  Len  ...ani  vy  to
neviete. A tá ...
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p. Melicherčíková, o.z. Klbko: Chcete presné percento?.. ,

p. Buzáš:  ..  a  tá,  ktorú ste tak strčili  stranou, je  zhruba  5-6 násobok toho, čo ste  dostali
finančne. To nefinančné  plnenie  nevieme  kvantifikovať.  A je  ďaleko, ďaleko väčšie
a vyššie.  A preto by bolo dobré, aby sa v týchto veciach spravil poriadok. Aby ste aj
vy  vedeli  povedať,  že  od mestskej  časti  dostávame  75  alebo  90  % dotácií,  alebo
polovicu.  Neviete to. Viete vyčísliť  len to finančné  plnenie.  A to nefinančné,  ktoré
prevyšuje to finančné niekoľkonásobne, neviete ani vy, ani my. To je dedičstvo, ktoré
sme tu dostali.  Ale  je dobre pre obidve strany, ak sa to napraví.  Ja by som ešte, ak
môžem,  už som sa aj s kolegom tu radil,  neviem,  či je  dobré - a zasa to nie  je  o
spochybňovaní  Klbka,  že vám hradíme  studenú  vodu, teplú  vodu.  Možno  by bolo
lepšie, keby ste to vyčíslili a o to viac by ste dostali dotáciu. A.. a by vás to nestálo nič,
ale aby ste to hradili sami. Aj aby to bolo úplne čisté a prehľadné.

p. Melicherčíková, o.z. Klbko: Ak môžem na to reagovať, ten materiál z realitnej kancelárie
som ja neobdržala.  A realitná agentka bola u nás dnes.  Takže nemám predstavu, že
koľko to je. To je pravda. Čo sa týka tej teplej, studenej vody, pokiaľ viem, tak čo sa
týka studenej vody, sa uvažuje o vodomere. A čo sa týka teplej vody, tak síce teplú
vodu máme, ale máme prietokový ohrievač, ktorým si ohrievame teplú vodu, pretože...
studenú  vodu na teplú. Pretože teda tá teplá voda, ktorá k nám už prichádza, tak nie je
ani len vlažná.  Ja som teda bola za to, že v prípade, že by sa mali  namontovať aj
hodiny na teplú vodu, tak ja by som už bola za to, aby sa  odstavila, lebo pre nás nemá
význam,  naozaj.  ... Ešte tam bola nejaká otázka, čo som chcela reagovať,  ale  teraz
neviem presne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Dám  slovo  aj  pánovi  poslancovi
Dullovi.  Myslím si, že sme sa už toľkokrát ubezpečili,  že nám všetkým ide o to isté,
naozaj, všetci želáme Klbku bezpečnú existenciu a pôsobenie v našej mestskej časti a
snažíme sa, aby tie podmienky, ktoré máte, aby tu zostali pre vašu činnosť zachované.
Len, ako iste ste už správne pochopili,  že nám ide o nastolenie  tých pravidiel,  toho
poriadku.   Tak,  ako  všetci  chceme  parkovať,   ale  aby v tom bol poriadok,  tak aj
chceme,  aby naše  občianske  združenia  a  naše  neziskové  organizácie,  našli  vhodné
podmienky pre svoju činnosť a rozvoj a bezpečné útočisko v našej mestskej časti. Ale
potrebujeme vedieť, čo nás to stojí a koľko sme ochotní pomôcť ešte –možno- navyše.
Takže  keď  to  máme  nejako  kvantifikovať,  musíme  v  tom mať  v  1.  rade  nejaký
poriadok. Čiže je už na nás, či my sa dohodneme na nejakých pravidlách alebo nie.
Ale určite sa Klbko nemusí báť o svoju budúcnosť v tejto mestskej časti. Ak dovolíte,
ja by som to takto uzavrela a ešte poslednú bodku dá tomuto celému náš pán poslanec
Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem pekne.  Ja  si  myslím,  že čo  sa týka  vkladu  mestskej časti do  činnosti
rodinného  centra - jedného, druhého , pätnásteho - tak to je  naša starosť. Zo strany
takýchto združení by som očakával, že sa budú chváliť aktivitami, množstvom členov
a dajú to nielen na svoju stránku, ale ponúknu to mestskej časti, aby to bolo aj na jej
stránke - a my k tomu pridáme to, či sme to podporili. To, čo vieme kvantifikovať, aj

52



to,  čo  vieme  podpísať.  Ak  neskôr  dosiahneme  to,  čo  chceme,  že  budeme  poznať
režijnú hodinu každého prenajímaného priestoru, podľa osobitného zreteľa, nemusíme
ísť krížovými dotáciami.  Ale ak ich chceme zaviesť,  tak bez toho neurobíme  vôbec
nič.  Takže je  na nás,  aby sme  my kvantifikovali,  čo vkladáme  do toho, aby takéto
spolky mohli úspešne fungovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Keďže nikto iný sa do diskusie
nehlási,  ďakujem  všetkým  zúčastneným  za  diskusiu,  aj  pani  Melicherčíkovej  za
vystúpenie a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, otváram hlasovanie.

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

P.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia,  ďakujem  za  toto  hlasovanie.  Prosím
predsedov  poslaneckých  klubov,  alebo   zástupcov  poslaneckých  klubov,  aby  sa
dohodli, či je vhodné teraz vyhlásiť krátku prestávku, hygienickú, aj na občerstvenie.
Súhlasíte?  Čiže  občerstvenie  máte  pripravené  hore,  v  zasadačke  miestnej  rady.  Je
pripravené  aj  pre  pracovníkov  miestneho  úradu,  ktorí  sú  prítomní  na  zasadnutí,
rovnako aj zástupcov médií.  Nech sa páči.  Takže stretneme sa tuná o 18- tej hodine.
Ďakujem.

Bod 8
Žiadosť Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie nájmu

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže je  nás  dosť,  aby  sme  mohli  pokračovať.  Horalky  si
zoberte do rokovacej sály.  Vážení kolegovia sme pri bode číslo  7 a tým je  Žiadosť
pani Evy Baranovičovej o predĺženie nájmu na... nebytových priestorov na Lackovej
ulici  v  objekte,  v  ktorom  sa  nachádza  aj  Klbko,  predchádzajúci  žiadateľ.  Pán
predkladateľ, prosím, aby ste zodpovedali úvodné slovo nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Čiže,  jedná sa o žiadateľa Evy Baranovičovej -
E.T.B., ktorá v týchto priestoroch prevádzkuje predaj, ... tovaru pre akvarijné rybky a
chovateľských  potrieb  a  pomôcok.  Vzhľadom  k  tomu,  že  na  rozdiel  od  toho
predchádzajúceho, kde to bol prípad hodný osobitného zreteľa, v tomto prípade je to
prenájom.  Tento  prenájom  je  stanovený  ako  priamy  prenájom.  Vzhľadom  k
požiadavke z miestnej rady boli teda na všetky priestory, ktoré sú dneska prenajímané,
bola daná žiadosť o učenie ceny realitnou kanceláriou, že aká je teda cena bežná na
trhu.   K tomuto ...k  tomuto priestoru sme  dostali,  teda od realitnej  agentúry ...od
realitnej kancelárie stanovenie ceny 250 EUR bez energií na mesiac, čiže to je zhruba
3.000 EUR ročne. Tu tá cena, ktorá je stanovená je trochu nižšia. Na druhej strane, ale
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na  rovinu  poviem,  že  ročné  nájomné  za  nebytový  priestor  je  celkom  vo  výške
2.149 EUR, čiže je zhruba o 850 EUR nižší ako je realitnou kanceláriou ...kanceláriou
minimálna  výška.  Na  druhej  strane,  ale  na  rovinu  poviem,  že  pani  z  tej  realitnej
kancelárie,  ktorá tam bola,  povedala,  že ona sa čuduje,  že tam vôbec niekto v tých
priestoroch je - keď sa tam bol niekto pozrieť.  Čiže referujem tak, ako je.  Tá cena,
ktorá tu je stanovená, ktorá by mala byť teda bežná a mala by zodpovedať výmere ...
výmere  a cene,  by  sa  mala  pohybovať  na  3.000 Eurách,  tým pôvodným  návrhom,
ktorý sme dávali, ktorý šiel na miestnu radu tá cena bola stanovená na 2149.- Takže ak
pôjdeme  v zmysle  toho, že by to malo  byť  v zmysle  zákona, mala  by tá cena byť
navýšená o 850 EUR. Na druhej strane ale hovorím, že naozaj aj z toho subjektívneho
hodnotenia,  čo tam bolo, bolo povedané,  že ten priestor nie  je  zrovna v najlepšom
stave. Takže dávam celkovú informáciu, aby ste vedeli. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ja by som ešte upozornila na to, že žiadateľ to
užíva nepretržite, od kedy to bolo, tento nebytový priestor, premenený na tieto účely,
jeho využitie.  A ja  by som poprosila  informáciu  - je  tu veta,  že - žiadateľ využíva
spomenuté  pozemky  -  na  žiadosť  komisie  regionálnej  politiky,  hospodársko-
sociálneho rozvoja. Padla otázka o šetrení využívania pozemkov v areáli. A tu ste nám
napísali,  v  dôvodovej  správe,  že  žiadateľ  využíva  spomenuté  pozemky  a tie  sú  v
osobnom  vlastníctve  žiadateľa.  Z  časti.  Vieme  na  to  odpovedať?  Pani  Ing.
Mahďáková, poprosím vás, ak môžete. Ďakujem pekne.

p. Mahďáková, MÚ MČ:  Pri šetrení otázky,  ktorá vyvstala  po prerokovaní záležitosti v
komisii  sme  zistili,  že  v  rámci  ROEP-u  pani  Baranovičová  sa  stala  vlastníčkou
pozemkov.  Zrejme  je  to  stará  Karlovešťanka  a  pri  prerozdeľovaní  je  taký  pruh
pozemku  pod  budovou.  Ona  je  okrem  nájomníčky  nebytových  priestorov  aj
nájomníčkou pozemku okolo tej budovy. Takže ten pozemok je z časti nám zverený
do správy a z časti je  jej.  A osobnou obhliadkou sme  zistili...  lebo  tam sa jedná o
parkovanie vozidla; to vzniklo myslím na komisii,  alebo na miestnej rade. Takže ona
parkuje to vozidlo z časti na pozemku hlavného mesta a z časti ten pozemok zasahuje
do jej pozemku. Je to taký šikmý pás. Takže nie je celou plochou na tomto pozemku.
Je to pomerne  ťažko tam definovateľné.  Toto by nemalo  odznieť úplne ...úplne  na
mikrofón, ale už to poviem, keď som to začala, ona nám zatiaľ platí aj nájomné za tie
pozemky, ktoré medzičasom sa stali jej vlastníctvom. Je tam zmluva na dobu určitú.
Zatiaľ nás neoslovila  vo veci ukončenia nájomného vzťahu, hoci by mohla. My sme
neboli iniciatívni,  prehnane, lebo zatiaľ nám z toho plynie istý príjem do rozpočtu, ale
akonáhle nás osloví v tejto veci, budeme s ňou musieť zmluvu ukončiť. Zistili sme to
pri príprave tohto materiálu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Myslím  si,  že to sú veľmi podstatné
skutočnosti,  aj vzhľadom na to, že teda ten nájom je  nižší ako cena obvyklá,  alebo
podľa  hodnoty  zhodnotenia...  alebo  vyhodnotenia  stanoviska  nejakej  realitnej
kancelárie. Ja si myslím,  že toto sú podstatné skutočnosti, ktoré sme nevedeli ani pri
posudzovaní  v  miestnej  rade.  Myslím  si,  že  ten priamy  prenájom by  bol  v  tomto
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prípade asi opodstatnený. Neviem čo by na to povedal pán kontrolór, ale nech sa páči,
otváram diskusiu. Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja len pre istotu, tak ako sme sa rozprávali na miestnej
rade, ako kontrolór aj tam správne poznamenal, že cena tohto nájmu by mala byť daná
znaleckým posudkom. Ja sa chcem uistiť, že či takéto potvrdenie realitnej kancelárie,
či je dostačujúce? Pretože povedzme si, že ten znalecký... keď dá znalec pečiatku, tak
určitá garancia tej ceny by tam mala byť. Hej? Takže poprosím, odpovedať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Odpovie pán prednosta. Nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MČ: Pri priamych predajoch je cena... pri priamych predajoch, alebo
prenájmoch je  cena, ktorá je  obvyklá.  Ako - či je  to stanovené...  či je  to stanovené
znaleckým posudkom, alebo týmto - Ide o to, že ak začneme ísť všade na znalecké
posudky, dostaneme sa k tomu, že znalecké posudky sú ďaleko drahšie. Môžeme ich
samozrejme  robiť; išlo  skôr o to, že aká je  cena obvyklá.  Myslím si,  že z hľadiska
realitných  kancelárií  to  potvrdenie  je  postačujúce  na  takéto  účely,  že  je  to  cena
obvyklá,  ktorá  je  tam stanovená.  Hovorím  môžeme  ísť  až  úplne  do  znaleckých
posudkov, ale zákon nestanovuje, že to musí byť cena určená znaleckým posudkom.
Zákon  iba  stanovuje,  že  pri  priamom  prenájme  to  musí  byť  cena  obvyklá.  To je
otázka,  že kto  určuje  cenu  obvyklú.  Je  to  diskutabilné.  Samozrejme,  ten znalecký
posudok  je  asi  nespochybniteľnejší  ...aj  keď  teda  vieme,  jak  to  s  niektorými
znaleckými posudkami chodí. Lebo aj tí majú v celku slušný rozptyl. Otázka znie, či si
vieme obhájiť, že je to cena obvyklá. Ak je to cena obvyklá, je to v poriadku. Hej? A
my sme zvolili,  vzhľadom k tomu, že aj tých materiálov - len pre informáciu, cena...
cena  určenia  realitnej  kancelárie  sa  hýbe  rádovo  niekde  okolo  70 EUR,  znalecký
posudok sa hýbe na jednu... na jeden priestor okolo 200- 250 EUR, pri týchto veciach.
Zoberte si,  že teraz máte 4 materiály,  tak to ich máte za 280, takto by boli za 1.000.
Ale hovorím, ako, keď budete trvať na tom, že to má ísť znaleckými posudkami, dáme
to do znaleckých posudkov, samozrejme. Nie je s tým problém. Ale, hovorím, snažili
sme sa, aby to bolo za cenu obvyklú.

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

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja som chcel iba kolegovi... kolegovi Bendíkovi aj povedať, že
–  áno,  je  to  tak.  Keď  to  vidíme  tak,  ako  nestranne.  Ale  keďže  my  chceme  aj  to
podnikanie  v  našich  priestoroch a našej  mestskej časti trošku ...  trošku podporiť a
vítame ho, tak tá cena sa mi nevidí nejako podhodnotená. Beriem aj ... tú poslednú
alebo  jednu  z  posledných  viet,  ktorú  povedal  pán  prednosta,  že  síce  tá  realitná
kancelária vystavila  toto potvrdenie, ale zároveň povedala, neoficiálne,  že sa čuduje,
že to za tú cenu vôbec si prenajímajú.  A my sme to nájomné  zdvihli;   tie skladové
priestory sme zdvihli z 23 na 30 a tie z kancelárske z 33 na 36 EUR. Takže, aby sme
nemali  povesť  nejakých  kšeftárov  a vydriduchov,  pretože  budeme  dôsledne
uplatňovať  nejakú  momentálne  platnú  cenu,  aj  voči  tým,  ktorí  u  nás  dlhodobo
podnikajú. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pán vicestarosta.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Ja  by  som chcel  vlastne  vám,
kolegovia,  objasniť  -  podľa  metodického  usmernenia  pre  obce  pri  nakladaní  s
majetkom vo vlastníctve  obcí,  to  je  metodické  usmernenie  Ministerstva  financií,  v
prípade prenechania majetku do... obce do nájmu,  citujem „obec môže tiež uzavrieť
nájomnú  zmluvu  priamo  s  vopred  vybraným  nájomcom,  avšak  najmenej  za  také
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle  prenechávajú do nájmu  na
dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti“. To je tá podmienka, ktorú
máme. Pri určení trhovej výške nájomného je potrebné vychádzať z nájomného, za aké
sa prenajímajú obdobné nehnuteľnosti v konkrétnej lokalite iné subjekty, napr. realitné
kancelárie.  Ak  obec  nemá  k  dispozícii  porovnateľné  údaje  o  výške  nájomného  za
nehnuteľnosti v určitom mieste,  mala  by dať vypracovať  znalecký posudok. Takže
nehovorí sa explicitne  o znaleckom posudku. Je potrebné poznať v tomto režime  -
teraz  nehovoríme  o  režime  osobitného  zreteľa.  To  sme  sa  bavili  v  tom
predchádzajúcom. Toto je tzv. priamy nájom. Ide o komerčný nájom podnikateľskému
subjektu, tak mali by sme sa držať tej zásady, že by malo ísť o nájomné, ktoré... ktoré
v tom čase, na tom mieste a v tom stave nehnuteľností považujeme za nájomné, ktoré
je trhové. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pán vicestarosta. Presne tam smerovala aj moja otázka, aby sme si to -
čo ste... to čo si aj hovoril,  aby sme si aj tu povedali,  aby bolo jasne,  že čo vlastne
robíme. Ďakujem pekne.

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

p. Borovička: Ďakujem pekne.  Môj názor je  taký,  že ja  by som sa s tým v podstate ani
nezaoberal.  Lebo – platia? Platia.  Platia načas, není tam žiadny problém a nemáme
žiadneho  druhého  nájomcu,  ktorý by to momentálne  chcel  do prenájmu.  Tak ja  si
myslím,  že...  by  som  bol  za  to,  aby  to  teda  bolo  prenajaté  za  tú  cenu,  ktorá
momentálne je daná.

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

p. Svoboda: Pretože sa považujem za odborníka prenájmov, dovolím si povedať svoj názor.
Je úplne bežné, že ak niekto je u vás v prenájme  5, 6 alebo koľko rokov, že sa mu
poskytuje zľava na nájomné. Ak s ním nie sú problémy, platí, je to úplne bežná prax.
Takže ak nám povedal znalec, nejaký, z realitnej kancelárie, že toľko a toľko je cena,
ja si myslím, že ak vyhodnotíme to, že máme ho tam veľa rokov, platí, stará sa, nie sú
problémy,  myslím  si,  že cena obvyklá je potom - poskytnúť zľavu. Tak to robím ja,
súkromný majiteľ.
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p. Čahojová, starostka MČ:  To je  výborné,  pán poslanec.  Len pre nás  platia  trošku iné
pravidlá. Pán poslanec Horecký, nech sa páči.

p. Horecký: Ja k tomu chcem dodať len to, že som si dal tú cenu nájmu na meter štvorcový,
bral som 80 EURO na m2  a vyšlo  mi 37 EURO/ m2 a rok. A vidím,  že my za 36
EURO ....???... priestory v tej obchodnej časti a 30 v tej skladovej,  a s tým všetkým,
čo  bolo  povedané,  sa  mi  to  zdá,  že  ja  som veľmi  rád,  že  tam sú,  pretože  také
prevádzky väčšinou v obytných zónach v Bratislave miznú  a sa takéto Pet shopy a
akvaristické obchody sťahujú  do takých centier.  Myslím  si,  že je  to veľké plus pre
našu obec. A je to o EURO nižšie, ako je ten realitný posudok. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Čo sa týka k nájmu,  odznelo podstatné.  Ale to, čo neodznelo
stále, je užívanie toho ... časti toho pozemku mesta na odstavovanie auta. To je účel,
na ktorý nebol ten pozemok prenajatý. A napriek tomu sa to dlhodobo tak užíva. A to
je to, čo potrebujeme riešiť. Nielen otázku či za meter štvorcový a rok tých priestorov
toľko, ale  či ten účel môže byť? A ak môže byť,  tak isto  - za akých podmienok tú
parciálnu časť zaťažiť? Či už nájmom,  alebo daňou zo zaujatia  priestranstva. Proste
poďme  na  to  postupne,  ale  vyriešme  všetky  aspekty.  Skúsme  sa  na  to  pozrieť
v kombinácii.  Nie som zástanca toho, aby bol niekto trestaný. Ale som zástanca toho,
aby  boli  vzťahy jasné  a  upravené  podľa platných  predpisov.  Pokiaľ  bude  mať  ten
pozemok iný účel a nesmie sa na ňom odstavovať auto, podľa platných... tak to musí
vedieť.  A  pokiaľ  to  bude  porušovať,  tak  ten,  kto  je  kontrolným  orgánom,  nech
postupuje podľa vlastného uváženia. Ale nemôžeme len tak slepo nad tým zavrieť oko.
Musíme najprv preveriť, či to spadá pod našu kompetenciu alebo pod niekoho iného.
Ale  musí   nám byť  jasné,  či  to  auto tam môže  alebo  nesmie  byť  odstavované,  z
hľadiska  všetkých  predpisov,  ktoré napr.  strážime,  aj ako prenesený výkon štátnej
správy. Ďakujem.

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

p. Martinický: Ďakujem. Ja len sa takú doplňujúcu otázku. Riešime parkovanie na pozemku
mestskom, alebo našom? Pokiaľ ide o ten prípad?...

p. Čahojová, starostka MČ: Mestskom a vo vlastníctve žiadateľa.

p. Martinický: No - a máme... aké máme, ako, kompetencie my, aby sme riešili parkovanie
na pozemku mestskom a pozemku žiadateľa? Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Záverečné  slovo  patrí  predkladateľovi
materiálu, pánovi prednostovi. Áno, jasné, pán kontrolór, nech sa páči.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Vážená pani starostka, vážení poslanci,  keď si prepočítame
potvrdenie,  ktoré nám bolo  predložené  z realitnej  kancelárie,  vychádza  ten nájom
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250 EURO,  bez  energie,  nepíše  sa  tu,  že  či  mesačne  –  ale,  predpokladám,  že
mesačne...  mesačne.  Čiže vychádza  to 3.000 EURO ročne. Keď si spočítame  cenu,
ktorá je  v materiáli,  vynásobením 51,8 metra krát 36 to je  1.864,8 a 28,5 to sú tie
skladové priestory x 30 to je 855, dostanem sa k sume 2.719  EURO. Ale 2.719 nie je
3.000. Čiže ak chcete schváliť sumu 2819... 2.719, pardon, musel musím vás poprosiť,
aby ste to pokúsili schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. V opačnom prípade
nebude naplnená litera zákona. Ďakujem.

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

p. Hrčka, prednosta MČ: Ďakujem. Ja sa ešte teraz vrátim k tej cene, lebo - zopakujem len
to, čo sme sa tu o tom bavili,  že zákon stanovuje, že je obec pri prenájmoch je obec
povinná primerane použiť, aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu a to najmenej
za také nájomné za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu
na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo  porovnateľnej  veci.  To je  zákon a
metodické  usmernenie  k  nemu  hovorí,  že  pri  určení  trhovej  výšky  nájomného  je
potrebné  vychádzať  z  nájomného  za  aké  prenajímajú  obdobné  nehnuteľnosti  v
konkrétnej  lokalite  iné  subjekty  napr.  napr.  realitné  kancelárie.  Čiže  to  metodické
usmernenie  sa  samé  odvoláva  na  to,  že  tá  cena  môže  byť  stanovená  aj  realitnou
kanceláriou, ak je to teda cena obvyklá, ktorá tam je. Čiže myslím si, že toto spĺňame.
Teraz otázka znie  , naozaj toho, že teda aby sme to úplne spĺňali,  mali  by sme sa
dostať k tej cene, ktorá je stanovená tou realitnou kanceláriou, ktorá je, čiže mala by
byť navýšená na ...na tú sumu 3.000 EUR za predmet nájmu. To, o čom tu ešte bola
reč, to je vlastne to parkovanie. Ale to je vlastne samostatná zmluva, podľa toho čo sa
tam dočítate v tom materiáli.  Čiže vlastne to nie je predmetom tohto schvaľovania. Je
to predmetom inej zmluvy. My, samozrejme môžeme pozrieť tú zmluvu, aký bol účel.
Ak  ten účel  je  v rozpore,  tak  je  to  povedzme  dôvod  na  vypovedanie  tej  zmluvy
a riešenie.   Môžeme  to  tak,  samozrejme  to  tak môžeme  spraviť.  Otázka ...  otázka
samozrejme  znie  -  neviem teraz,  priznám sa,  presné  znenie  toho...  tej zmluvy,  ale
môžeme to tak spraviť. Môžeme ju posúdiť, môže sa vypovedať, môže sa proste ... tak
či tak, možno dotyčná, keď zistí,  že má platiť menej alebo niečo podobné, tak sa to
možno  dá do poriadku celé.  Čiže,  čo sa týka konkrétne tohto materiálu,  tak ak sa
dostaneme na tú sumu 3000, tak sme určite v medziach zákona lebo máme na to teda
aj papier od realitnej kancelárie, že to je vlastne cena obvyklá. Ja sa priznám, že som
neprepočítal.  Mne to pôvodne vyšlo menej ako 2.700, ale ak ... teda verím tomu, že
pán kontrolór, keď to spočítal, tak jak, je to 2.700, tak rozdiel by bol 300 EUR ročne.
Treba... je na posúdení, kvázi či teda tú cenu zvýšime na 3.000. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Mňa napadá ešte teda jedna otázka. Tá suma 250 EUR
je teda suma na skladové aj obchodné priestory? Ale nie som si tým úplne istý, že či
suma na ...pre sklad a suma pre obchody je tá istá. Hej? Tzn. možnože toto by bolo
dobré s tou realitnou kanceláriou ešte prediskutovať, že či to vedia rozčleniť. Lebo .. je
to tam napísané, ale hovorím, že... že ak si porovnáme nájom pre sklad a nájom pre
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obchod, tak možnože by sme sa dostali presne jak hovorí pán kontrolór na tú sumu,
ktorá je uvedená dnes v tom uznesení.  Ja len to hovorím. Možnože tá suma 250 - ja
neviem, aká je tá suma. Nezdá sa mi, že by pre sklad a pre obchod bola tá istá suma za
prenájom.

p. Hrčka, prednosta MČ: To je pravda. Len v tom, od tej realitnej kancelárii je napísané, že
posudzujú  uvedenú  nehnuteľnosť  o  výmere  80 m²,  z  toho  25  na  obchodné  a  51
skladové priestory.  A oni hodnotia toto ako celok na 250 EUR bez energií mesačne.
Čiže predpokladám, že to tam zahrnuli. Lebo to tam ...je v tom je to tam napísané, že
posudzujú ten... tie metre štvorcové v tej štruktúre, ktorú máme stanovenú.

p. Bendík: Ako nejaký priemer, teda, hej?

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, ja by som ešte upozornila na dovetok, ktorý
je v tom v stanovisku alebo posúdení realitnej kancelárie.  Táto cena sa vie  upraviť
podľa toho, na aký účel bude priestor využívaný  a podľa investície,  ktorá bude do
priestoru použitá. Čiže nie je  to mantra, tá cena ktorú tu uviedli.  Nech sa páči,  pán
poslanec Svoboda.

p. Svoboda:  Ďakujem. Chcel by som sa spýtať pána kontrolóra, že keď vyhovieme tomuto
posudku, bez tej poslednej... bez uplatnenia tej poslednej vety, že dáme 3.000 nájomné
a poskytneme  10% zľavu, čiže,  bude tam napísané:  dávame 3.000 nájomné  a 10 %
zľavu za to a za to. Je to v poriadku.

p. Hrčka, prednosta MČ:  Nechcem hovoriť za kontrolóra,  ja  si skôr myslím  , že by tam
malo byť spravené, že minimálne vo výške 300 EUR by mal preinvestovať v danom
priestore. Vtedy by to asi bolo v poriadku, keby sme tých zvyšných 300 EUR ročne
vynucovali  investíciou,  alebo  zveľaďovaním  priestoru.  Vtedy by  to  bolo  2.700  či
koľko zaplatené, plus ten rozdiel do 3.000 že bude musieť preukazovať investíciami.
Tým pádom sa dostaneme do tej ceny. Lebo ...a skôr tak mne vychádza, aspoň to čo
tam je napísané. Len, nechcem hovoriť za pána kontrolóra.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  (mimo  mikrofón)  .............  že  mi  to  príde  skôr  ako  taká
krížová dotácia, aby niečo preinvestoval. Ako, jasné, môže to byť obsahom nájomnej
zmluvy . Ešte by som ale chcel poukázať na to metodické usmernenie,  ktoré citoval
pán prednosta. Tu sa hovorí o tom, že za aké prenajímajú  obdobné nehnuteľnosti v
danej  lokalite  iné  subjekty napr.  realitné kancelárie.  Zákon hovorí o plurále.  Číže  o
možnom číslo, o realitných kanceláriách. Tzn. kedy sme tu mali posudok inej realitnej
kancelárie, takto možno nebude 250, ale iná realitka povie, že to je 200. Čiže by sme z
toho urobili nejaký aritmetický priemer.

p. Čahojová, starostka MČ: No, nemáme. A nájom pani Baranovičovej končí 31. októbra.
Keďže  nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
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Návrhová  komisia:  Takže  nakoľko  sme  písomne  nedostali  žiaden  pozmeňujúci  ani
doplňujúci návrh, dávam hlasovať o uznesení v takej podobe ako ho máme napísané.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  hlasujeme  o  návrhu  uznesenia,  ako  je
predložený v materiáli.

Hlasovanie:  Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik  uznesenie  bolo
schválené.

Bod 9
Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo 9 a tým je Žiadosť pani Bagarovej o
predĺženie nájmu. Odovzdávam slovo predkladateľovi materiálu.

p. Hrčka,  prednosta MČ:  Ďakujem,  čiže opätovne sa dostávame  k prenájmu  ako priamy
prenájom.  Jedná  sa  o  nechtové  štúdio  na  poskytovanie  služieb  súvisiacich  so
skrášľovaním tela, priestor o výmere 54 m² za 112 EUR na meter na rok, s tým, že
zase, keď si prepočítate, tak tu je,  že minimálna výška podľa realitnej kancelárie má
byť 450 EUR, bez energií po na mesiac, ešte po prenásobení sa dostávame zhruba na
5.400 EUR. V tomto prípade zhodou okolnosti naša nájomná  cena je vyššia  ako tú,
ktorú stanovuje realitná kancelária zhruba o 10 %. Čiže tu by sme mali byť na cene,
ktorá zodpovedá tomu, ako je  zákonom stanovené.  Je  to tak,  ako máte v  materiáli
obdobie od 2013. Vidíte, aký tam je  nájom. Bol vlastne navýšený z 99 teraz na 112
EUR. Z mojej strany všetko. Ďakujem.

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

Návrhová   komisia:  Takže  opäť,  keďže  neprišiel  písomne  žiadny  ani  pozmeňujúci  ani
doplňujúci návrh,  dávam hlasovať o návrhu uznesení v takej podobe, ako ho máme
napísaný v materiáloch.

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

Hlasovanie:  Za hlasovalo  20 prítomných,  proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie  bolo
schválené.
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Bod 10
Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 10. Tým je žiadosť Občianskeho
združenia  Ochrana  dravcov  na  Slovensku  o  predĺženie  nájmu.  Odovzdávam slovo
predkladateľovi.

p. Hrčka, prednosta MČ: Ďakujem. Čiže opätovne v režime priameho prenájmu. Kým tuto
vlastne jedná sa o 2 priestory 62,19 a 62,03 metra štvorcového nebytového priestoru
navrhnutý nájom je 56 EUR na meter štvorcový na rok. Podľa toho, čo ste dostali a
máte  na  stoloch,  tak ten jeden   priestor  by  mal  byť  400 a ten druhý by mal  byť
380 EUR mesačne. Čiže v tomto prípade tá cena je nižšia,  ako tá, ktorú by mala byť
stanovená  podľa realitnej  kancelárie.  V prípade,  že to pôjde samozrejme  v režime
priameho predaja, malo by sa to v tej cene, čo najviac približovať,  ideálne  byť nad
ňou, s tým, že pokiaľ sa to ale bude navrhovať ako prípad hodný osobitného zreteľa,
ktorý ale v tomto momente nevieme schváliť,  lebo tak ten materiál nebol pripravený,
tak vtedy by tá cena samozrejme mohla byť iná. Ale len ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len ešte chcela doplniť, že sa
jedná o nájom nebytových priestorov, ktoré možno keby sme preskúmali podrobnejšie,
či  tam  existuje  možno  zmena  využitia  účelu  využitia  tejto...  týchto  nebytových
priestorov, možno na nejaký byt, núdzový, na riešenie nejakých akútnych problémov
trebárs zamestnancov mestskej časti, ktorí sa ocitli v nejakej núdzi. Ja by som navrhla
aby sme skrátili tú dobu nájmu a ponúkli občianskemu združeniu Ochrana dravcov iné
administratívne  priestory,  ktorých  máme  v  našej  mestskej  časti  dostatok,  za
podobných podmienok, aby sa necítili ohrození. Či by ste s tým súhlasili? Jaro, keďže
ty si  náš  ochranár,  odovzdávam ti slovo. Pán poslanec  Martinický s faktickou má
prednosť a potom Jaro.

 p. Martinický:  Ja by som len chcel,  ako, poprosiť alebo spýtať sa, pokiaľ by šlo o to, že
máme uvažovať o prestavbe úprave priestoru na taký spôsob, napr. nejaké ubytovanie,
alebo tak, že tam treba si asi urobiť nejaký prieskum. Ak je tak, potom budem si pýtať
nejaké  výsledky.  Jednak,  či  to  je  z  hygienických  dôvodov  možné,  lebo  niektorý
priestor to proste len z týchto dôvodov zásadne neumožní a pokiaľ áno, tak asi - aké
by tam boli náklady na prípadnú úpravu toho priestoru. Je možné, že sa zistí že tie
náklady veľmi vysoko prevyšujú všetky zisky, ktoré by z toho mohli byť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Nepredpokladám,  že by sme z toho chceli nejaké zisky.  Ale
naozaj,  mestská  časť  nemá  k dispozícii  žiaden  voľný  byt,  ani  pre  potreby núdze.
Máme  jeden školský služobný byt,  ktorý však vzhľadom na  rozsiahlosť  investície,
ktorá sa v tom školskom areáli možno bude realizovať, vzhľadom na to, aké sú tam
obrovské priestory školských budov a športový areál, tak by predmetne mal byť teda -
prednostne by mal využitý nejakým správcom toho areálu, alebo budov, alebo bazéna,
alebo  čohokoľvek  uprednostnený  by  mal  byť  zamestnanec  školy  a  nemal  by  byť
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použité na iné  účely.  A keďže my nedisponujeme  žiadnym takýmto priestorom, tak
mali by sme hľadať možnosti. Ak by to... ak by sa to dalo. Ja neviem v tejto chvíli,  či
by sa to dalo. Preto Jaro sa ťa skúsim spýtať, že či by sa o tomto s nimi dalo jednať?

p. Šíbl: No najprv vlastne k technickej stránke. Ide vlastne o klasický suterén v tom vysokom
paneláku, čo ich je  tam niekoľko. Neviem,  či sú 12 alebo 13 poschodové paneláky.
Čiže  to  má  len  také malé  pivničné  okienka,  tesne  nad  úrovňou terénu.  Čiže,  ako,
núdzovo by sa tam dalo bývať,  za vojny,  alebo tak. Ale asi by tam normálne nikto
bývať  nechcel.  Práve  kvôli  tým hygienickým  štandardom.  Oni  tam vlastne  musia
svietiť  prakticky celý  deň.  No,  pokiaľ  teda ide  teraz o  tú  obsahovú  stránku  veci,
dovolím si teda využiť,  že mám slovo na takú menšiu propagáciu ochrany prírody a
ochrany dravcov zvlášť, pre tých, čo ste neboli na zasadnutí miestnej rady, vznikla tam
veľmi zaujímavá  diskusia.  Vyberiem len niektoré zaujímavé  informácie,  možno pre
vás.  Je  to organizácia  s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa špecializuje  na  túto
extrémne  ohrozenú  živočíšnu  skupinu,  ktorá mala  význam nielen  nejaký  kultúrno-
spoločenský,  ale  aj veľmi  praktický.  Vďaka ich  činnosti sa  napr.  podarilo  niektoré
druhy  doslova  zachrániť  pred  vyhubením.  Ako  príklad  možno  uviesť  sokola
sťahovavého,  ktorý pred  20  rokmi  bol  prakticky  vyhubený,  vďaka  poľovníkom a
rôznym  iným  elementom  na  území  Slovenska.  A  teraz  máme  životaschopnú
populáciu.  Dokonca  priamo  na  území  Bratislavy  hniezdia.  Ak  neviete,  tak  sokol
sťahovavý - jeho hlavnou potravou sú holuby.  Takže tam, kde sa vyskytujú sokoly
sťahovavé, prakticky holuby nemajú šancu sa koncentrovať v takých množstvách, aby
spôsobovali  tie  problémy,  ktoré  spôsobujú  tam,  kde  tieto  ich  prirodzení  najväčší
nepriatelia nenachádzajú. Takisto na území Bratislavy jedine vďaka týmto chlapcom a
dievčatám skutočne to je  osobná celoživotná prakticky robota, poslanie,  máme také
druhy ako orliaka morského priamo  na území Bratislavy.  10 km od Bratislavy ešte
hniezdi orol kráľovský a viaceré vzácne druhy. Takže myslím si, že naozaj je to misia,
ktorá má zmysel.  Ak sledujete v našom rozpočte každoročne položku na deratizáciu,
upozorňujem na  to,  že  sokol  myšiar  sa  živí  prednostne  takmer  výhradne  malými
hlodavcami.  A  tak  isto  sovy,  ktoré  možno  neviete,  ale  na  území  Bratislavy  sa
vyskytujú  vďaka  tejto  ochranárskej  činnosti.  Tak  sa  tak  isto  živia  drobnými
hlodavcami. Čiže vďaka tomu ten hlodavec, keď vystrčí hlavu zo svojho podzemného
úkrytu,  tak  je  stále  ohrozovaný  na  živote  touto biologickou  zbraňou,  ktorá  nemá
žiadne  vedľajšie  účinky.  A  na  rozdiel  od tých rodendicitov,  ktoré keď nešťastnou
náhodou  skonzumuje  nejaké  domáce  zviera,  alebo  nebodaj  nejaké  dieťa,  tak  ten
dôsledok je  vždy fatálny.  Takže ja  sa prihováram za to, aby sme teda im nájomné
nezvyšovali,  aby sme ich tam nechali,  prípadne ich zaviazali,  aby ešte viacej sa teda
špecializovali  nielen na Slovensku, ale  aby spravili  niečo, nejaký projekt priamo na
území Karlovej Vsi.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pánovi  poslancovi  Šíblovi,  že  využil  priestor  na
osvetu, aj pre tých, ktorí sú osvete rezistentní - ako správny ochranár. Ďakujeme. Ale
ja práve z tých dôvodov, ktoré pán poslanec vysvetlil si myslím, že práve tu by možno
bol priestor na ten osobitný zreteľ, rovnako v prípade Občianskeho združenia Klbka že
by sme mali byť radi, že takéto občianske združenia existujú a možno aj hrdí na to, že
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ste ako svoje pôsobisko vybrali práve našu mestskú časť. Nech sa páči, pán poslanec
Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som rád využil túto príležitosť, keď kolega
Šíbl veľmi fundovane nám podal informácie, či by vedel podať informáciu, aká veľká
populácia  sokola  sťahovavého  by  bola  potrebná  v  Karlovej  Vsi,  aby  sme  mali
vyriešený problém s holubmi?

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte pán Svoboda, predtým, potom Jaro dostaneš priestor.

p.  Svoboda:  Ďakujem.  Pozrel  som si  tú  žiadosť,  ktorú  ...s  ktorou sa  na  nás  obracajú  o
predĺženie  nájmu.  A  tam píšu,  v závere,  v  bode  4  činností,  ktoré vykonáva  naše
Občianske  združenie  majú  celospoločenský prospešný charakter  a  sú prínosom pre
Mestskú  časť  Karlova  Ves,  vzhľadom  na  horeuvedené  skutočnosti  aj  na  to,  že
priestory vyžadujú údržbu a priebežnú výmenu niektorých súčastí, vám zároveň... vás
zároveň žiadame o zníženie sumy nájmu o 100 euro mesačne. V tej prvej časti sa píše,
že oni si tie  priestory spravili,  upravili,  vymaľovali;  s  dôverou sa na  nás  obracajú
o zníženia. My by sme im to mali zvýšiť? Takže ja už som si napísal taký papierik, že
žiadam aby bol návrh posudzovania ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Šíbl bude odpovedať.

p. Šíbl:  Tieto veľké agilné  dravce sú veľmi  teritoriálne,  nakoľko množstvo potravy,  ktoré
spotrebujú,  vlastne to limituje veľkosť teritória. Čiže na území Karlovej Vsi by vám
úplne,  úplne  stačil  jeden  hniezdny  pár.  Teraz  vlastne  celé  územie  Bratislavy  je
pokrývané  tým  hniezdnym  párom  bratislavským  a  potom druhý  najbližšie  je  na
Pajštúne. Čiže tieto 2 páry v podstate kontrolujú celú Bratislavu.  Keby sme mali  v
Karlovej Vsi jeden pár, tak není problém s holubmi.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne  za  odpoveď.  Vážení  kolegovia,  ja
autoremedúrou si opravujem návrh tohto uznesenia  v zmysle  predĺženia  zmluvy do
30. 6.  roku 2017  a  potom navrhujem rokovať  so  žiadateľom o  prípadne  o  iných
priestoroch, ak by sa ukázali ako vhodné tie priestory na zmenu účelu využitia. Ak by
neboli vhodné, tak ja by som potom navrhla, aby sme išli aj podľa osobitného zreteľa,
aj v ich prípade a ten nájom, aby sme im vyšli v ústrety ako želanej aktivite na území
mestskej časti,  ak s tým súhlasíte  do 30. 6. roku 2017. Je nejaký ešte príspevok do
diskusie?  Keďže  nie  je,  prosím návrhovú...  uzatváram diskusiu  a  prosím návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia: Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia ... dávam hlasovať o návrhu
uznesení  s tým,  čo si osvojila  autoremedúrou pani starostka.  A to je  text taký,  aký
máme napísaný s tým, že na dobu prenájmu od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017, s tým, že
po tomto, alebo...  po tomto termíne  by malo  byť  ..  alebo  odporúča,  aby jednala...
jednala,  aby  po  tomto  termíne  bolo  uzavreté  so  združením  prenájom  v  režime
osobitného. Takže iba ten termín pre... Dobre, takže zmena je len v tom, že do 30. 6.
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2017. Zriadenie odbornej ornitologickej... to necháva, to ostáva... Mení sa tam ...čiže
autoremedúrou sa mení len ten dátum do 30. 6. 2017.

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

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

Bod 11
Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo  11, a tým je prenájom priestorov v
Karloveskom centre kultúry - Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre
kultúry. Sú to dlhodobé nájmy. Odovzdávam slovo pánovi predkladateľovi.

p. Hrčka, prednosta MČ: Ďakujem. Viete asi, že v minulosti prenájmy veľkej, malej sály v
Karloveskom centre kultúry boli tiež riešené ad hoc. Teraz sa stanovilo, že prenájom
veľkej sály bude 50 EUR s DPH na hodinu, štandardný a 30 EUR - malá sála s tým, že
to sú štandardné komerčné nájmy.  A potom z hľadiska nejakého kultúrneho využitia
respektíve  nejakého  kultúrneho  plnenia  z...  od nejakých  podnájomcov  si  v  rámci
tohto ...  bola stanovená momentálne cena na 8 EUR za veľkú sálu a 5 EUR na malú
sálu. Čiže zhruba sa to pohybuje na šestine tej ceny, ktorá, ktorá je stanovená ...ktorá
je stanovená na... pre komerčné veci.  Toto sa týka... Doteraz vlastne v Karloveskom
centre kultúry pôsobila najmä ...najmä Dolina s tým, že jej predchádzajúce nájomné sa
pohybovalo  na úrovni 3,50 alebo 3,60 na hodinu za veľkú sálu  z dôvodu, ktoré ...z
dôvodu nejakej zmeny štruktúry a teda nastavenia  Karloveského  centra kultúry a  z
nejakého využitia toho času aj v iných teda aj inými subjektami, začala vlastne vedúca
kultúry pani Adriana Majka oslovovať jednotlivé subjekty, teda s prednostným Doliny
s tým,  že vlastne  nejak  podohadovala  tie...  tie  nájmy,  ktoré tam vidíte.  Tzn.  že,  v
ktorých dňoch cez rok má kto kedy prenajaté priestory.  Boli... bola o tom debata na
rade,  bolo  to  odkomunikované  s Dolinou,  s tým,  že  s  tým,  že  samozrejme  Dolina
určite potrebuje nejaké hodiny v Karloveskom centre kultúry z dôvodu vystúpení, teda
pred vystúpeniami, aby si mohli nacvičiť program. Na druhej strane z toho, čo bolo na
stretnutí povedané pani Čermákovou, tak sú si vedomí toho, že nemajú problém ísť aj
do iného  priestoru, do telocvične alebo niečo podobné, kde jednoducho vedia  robiť
štandardný nácvik.  A ako my,  z hľadiska toho, že máme jediné Karloveské centrum
kultúry  a  teda  jediný  priestor,  kde  máme  pódium,  kde  vieme  takýmto  spôsobom
fungovať,  tak  v  rámci  toho,  jak  vedúca  kultúry  nastavila  svoj...  svoju  predstavu
fungovania,  tak vám vlastne predkladáme  ten návrh,  aký...  aký vzišiel  z jej  strany.
Napriek  tomu,  že k  tomu bola  diskusia  a  nie  všetci sa  možno  zhodnú úplne  s tou
koncepciou jakú nastavila,  tak momentálne  nemáme nikoho, kto by sa vlastne na to
sťažoval. Treba niektoré niektorý zo subjektov samozrejme, dá sa stanoviť tiež, že dá
sa to samozrejme... neviem teraz tie termíny. Tam je od 20. 9. 2016 do 31. 6. 2017. Je
to vlastne na... toto stanovenie na školský rok a v prípade, že sa zmení situácia, tak na
ďalší  školský rok, respektíve  teda v ďalšom období sa to dá zmeniť.  Takže je  tam
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takáto možnosť. Je to, samozrejme, my sa... my sme spokojní s tým, akým spôsobom
pani  Majka  rieši  vlastne  celú  kultúru.  Možno  nemusíme  úplne  do  posledného
rozumieť,  alebo  teda sa  stotožňovať  úplne  s  týmto,  ale  nesnažíme  sa  jej  do  toho
zasahovať. Myslím si, že zatiaľ tie výsledky sú – hovorím - i keď nie úplne každý sa
musí  stopercentne  stotožniť,  ale  niekedy  naozaj  sa  nedá  vyhovieť  všetkým.  Ten
priestor je  jeden,  subjektov je  viacero.  A niekedy treba hľadať nejaký kompromis,
hovorím. Či je to optimálne, ukáže čas.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia,  ja  by  som to zhrnula,  trošku,  lebo  pán
prednosta  sa  trošku  zamotal.  Jednoducho  priestory  Karloveského   ...  prepáč  pán
prednosta, nestáva sa ti to -  priestory Karloveského centra kultúry, všetci vieme, ako v
minulosti boli využívané.  Niekedy absolútne bez akéhokoľvek vzťahu, bezodplatne,
prideľovalo  sa  osobnými  rozhodnutiami,  možno  bez  akýchkoľvek  pravidiel,  bez
zmlúv  atď.  Je  to  našťastie  minulosť.  Nová  vedúca  oddelenia  kultúry  sa  rozhodla
stanoviť  isté  pravidlá,  také,  po  ktorých  voláme  zase  v  iných  oblastiach  života  v
Karlovej Vsi. Tzn. že ak chce niekto využívať priestory Karloveského centra kultúry
na komerčné ciele,  tak bude platiť  za prenájom veľkej sály 50 EUR za hodinu a za
prenájom malej  sály  30... 30 EUR za hodinu. Ale keďže my si želáme,  aby sa tam
odohrávali  nekomerčné aktivity,  ktoré chceme  podporovať,  želáme,  si aby tam boli
folklórne súbory,  divadlá  atď. a iné  záujmové  činnosti,  ktoré poskytnú priestor pre
sebarealizáciu našim deťom, mládeži a možno aj dospelým. Tak týmto vychádzame v
ústrety tým, že sa stanovila jednotná cena nájmu. To je nájom, vrátane energií, 8 EUR
na hodinu na veľkú sálu a 5 EUR na malú sálu. Nemyslime si, že je to veľa. Myslíme
si,  že stále to je  ešte nedostatočne pokryje náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou a
režimom Karloveského  centra kultúry.  Ale  veríme,  že našimi  opatreniami,  aj čo sa
týka stavebných veciach, postupne budeme znižovať náklady na energie, pokúsime sa
čo najskôr vymeniť  okná a ďalšie  opatrenia urobiť,  aby nedochádzalo k zbytočným
stratám a možno že sa nejako zmestíme. Iste všetci poznáte opatrenia, prevádzkové,
viete už, že sa platí vstupné za kultúrne podujatia,  ktoré - verejnosť bez reptania na
tento režim pristúpila,  obnovil sa kultúrny život v Karloveskom centre kultúry.  Tak,
ako sme roky neboli zvyknutí, obnovila sa ...obnovil sa hudobný klub, máme filmový
klub  Camel,  odohrávajú  sa  tam  divadelné  predstavenia.  Je  to  neuveriteľné,  od
septembra, od prvých dní sa tam konajú akcie pre naše školy.  Tzn. že naše školy za
rôznymi festivalmi o zdraví a inými podujatiami, vzdelávacími,  nechodia už do iných
mestských  častí,  ale  zostávajú  priamo  u nás,  doma.  Takže  my  sme  naozaj  veľmi
spokojní  s tým,  ako  bolo  nastavené,  ako  bola  táto  spolupráca  nastavená.  Boli  tam
veľmi nerovné podmienky pre rôznych užívateľov a nemyslím si, že nastavenie týchto
parametrov došlo k nejakým konfliktným situáciám , v rámci občianskych združení
alebo kultúrnych subjektov, ktoré v Karloveskej... v Karlovej Vsi pôsobia. Takže my
to vidíme takto. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ako prvý sa hlási pán
poslanec Zajac. Nech sa páči.

p. Zajac: No dobre. Takže ja chcem najprv povedať, že bol by som rád keby sa to nebralo čo
poviem ako niečo že sa mi nepáči ako funguje dneska Karloveský klub kultúry, že nie
som rád že je tam divadlo že nie som rád že sú tam akcie, ktoré tam sú tie dva návrhy
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ktoré sú na stole však o tomto nehovoria nič z môjho pohľadu mládežnícka folklórna
organizácia, ktorá ako sme počuli narába alebo robí trénuje a vystupuje v počte 90 cca
70 karloveských deti bude nahradená inou organizáciou celoslovenskou ktorá v tom
istom priestore chce robiť kurzy pre verejnosť. Ja som bol na ich webovej stránke tie
kurzy sú všelijaké majú tam zamerané deti dospelých firmy trošku mi tiež aj vadí, že
tá dôvodová správa je vyňatá tak trošku, keď si prečítam to čo je napísané v materiáli,
o ............ tak je to trochu niečo iné ako sa viem dočítať na tej webovej stránke je to
ako keby som z tej torty vybral hrozienka lebo ich mám veľmi rád tak áno toto sú také
pekné a ľúbivé aj obrázky aj slová no tak som ich vybral a dal som ich do dôvodovej
správy je a nechcem znižovať ani význam ........... len je to fakt, že je  celoslovenská
organizácia,  ktorá túto tak ako som si aj v tej  žiadosti prečítal to bol ten omyl ona
chce vlastne robiť tam nejaké kurzy a po odčítaní koľko tých kurzov tam urobí tak
zaplatí reálne tú sumu čiže pre mňa je len výmena niečoho, čo fungovalo chcel by som
použiť teraz a nepoužijem príspevok od pána zástupcu starostky o tom ako niečo v
podobe Klbka  pre mňa  je  folklór  ako materské centrum alebo  rodičovské centrum
úmyselne sa nebránim pojmom materské centrum lebo vidím za týmto pojmom niečo
trošku významnejšie  ako  rodičovské  ale  budem sa  s  matkami  o  tom baviť  a  aj  s
odborníkmi,  keď  teda  budú  mať  o  to  záujem,  čiže  ja  budem  používať  materské
centrum presne  tak ako chcem používať  a teraz teraz sa vrátim k tomu, že platím
niekomu môže viac vyhovovať toto niekomu toto ja ja s tým nemám nemám žiadny
problém moja otázka je že prečo je tu nie prístup nula nájom a energia alebo 17 centov
nájom a energia alebo 0,3 nájom a energia to sú tie sumy, ktoré sme mali ...mali tam
dostali sme sa v našej vzájomnej diskusii k tomu, že mi bolo povedané, že tých 8 EUR
je energia čo neviem vyčítať z tej dôvodovej správy opäť keď to tak je tak fajn ale asi
to tak nebolo ani komunikované s nimi ani teda so mnou zatiaľ ako poslancom ktorý
by mal za to hlasovať to je prípad jedna. Prípad dva ja som sa trochu pohral s tými
sumami ktoré si nám tu pripravil dneska ja myslím,  že by sme mali porovnávať veci
porovnateľné to inak vyčítam aj v tejto dôvodovej správe trošku sa vzťahujú tie dáta a
tie sumy tak ako sa zase komu chce keď sa chce ukázať že doplácame na Dolinu, no
tak sa  tam započíta  automaticky,  celý  prenájom za veľkú  sálu  a  celý  prenájom u
obidvoch za 80 ta za 50 EUR na hodinu o žiadnych ôsmych sa tam nehovorí a potom
sa vypočíta z toho, čo bolo nie z toho čo je navrhované logicky bol bol ten systém a
režim taký viacej času tam bola bola Dolina ako tam bol .......... no tak áno úmerne
tomu áno viacej bude stáť tá ten doplatok na neho, keď to prepočítava mechaniky 50
EUR na hodinu to každý vie, ešte stále to nehovorí nič o tom, že koľko doplácame na
hodinu toho času mali by sme rovnako, ale ale ten keď to vypočítame je to len keď si
to potom násobíme tým počtom hodín ktoré tam strávia tak to potom vyzerá že jak
strašne my doplácame na Dolinu, keď bude opačné garde čo už ten materiál  nehovorí
a mal by sa venovať aj tej budúcnosti, tak ten pomer bude presne opačne ako nám to
trochu vnucuje tá dôvodová správa tzn, že viac budeme, keďže viac hodín bude ..........
ako  Dolina  viac  budeme  ako  keby  doplácať  na  ............  a  ja  nechcem,  aby  sme
porovnávali doplácanie týmto spôsobom mali by sme sa pozrieť na meter štvorcový a
mesiac to som prijal tento prepočet z toho čo si nám dnes dal na stôl alebo čo som ja
dnes  dostal na  stôl a  vypočítal  som to preto,  lebo  takto je  to počítané  pri  týchto
komerčných a prišiel  som k tomu, že že síce my tu máme  400 m²  na nejaké počty
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metrov štvorcových opäť to porovnávame nie v porovnateľnej kategórii, lebo tie ceny
keď som si  tie  4  ponuky tu videl  tak jedna  ja  by som si  rád vybral  druhý druhý
príspevok aby som to neprerušoval tá jedná jeden jedna hovorí o prenájme 400 EUR
900 EUR, ale  poďme sa  pozrieť na metre štvorcové tak keď si prepočítame  metre
štvorcových v prvom prípade je to 6,44 meter štvorcový mesiac a v druhom prípade
5,95 meter štvorcový mesiac je  to iné ako keď hovorím o 900 a 400 Eurách a je  to
spôsobené tým, že hovoríme o inej výmere metrov štvorcových len keď by sme mali
porovnávať  mali  by  sme  porovnávať  porovnateľné  pri tomto mne  vyšlo  keď som
počítal neviem koľko meria tá sála kultúrneho teda tá veľká sála mám 2 prepočty ten
prvý prepočet hovorí, že by to bolo 400 m², tak vtedy by to bolo 93 m² mesiac a pri
1000 m²  by  to  bolo  37,2 meter  štvorcový mesiac  takže  kultúrny  dom,  do  ktorého
vkladáme prostriedky občanov z rozpočtu na jeho opravu údržbu renováciu ponúkame
naším verejnoprospešným organizáciám za 37 m² pre podnikanie ponúkame 6,44 5,92
no výborne, takže toto je ďalšia vec, ktorú by som rád poukázal pri tom keď už sa teda
hráme s dôvodovými správami a s prepočítavaniami na metre štvorcových a mesiac
preto, lebo tam je to na hodinu, ale keď si to prepočítam na meter štvorcový a mesiac,
tak mi to výjde presne takto preto hovorím,  že je  dôležitá plocha tá plocha pri tom
jednom sa vypočítal 400 m², lebo som to videl ako 20x neviem koľko metrov a pri tom
druhom som to dal 1000 metrov štvorcových čo je 25 ×, no proste to už si viem aj ja
že to toľko nie je tých 1000 m² je veľa dá sa to ľahko lebo asi meter štvorcový vieme a
tam by bol presný výpočet ja  len teda teda by som chcel povedať že toto všetko sú
dôvody, ale teda hlavne musím povedať toto je už taká hra čísel, že keď už dostávame
nejaké  dôvodové  správy  a  dostávame  nejaké  čísla  bolo  by  dobré  keby  sme  ich
nedostávali  na to, aby nás ohúrili  ale bolo by dobré keby sme sa na základe týchto
čísel vedeli rozhodnúť tzn, že by sme vedeli  nejakým spôsobom veci,  o ktorých sa
bavíme  porovnať  a  ja  ja  teda naozaj v týchto číslach  čo sme  dostali  v  podobných
prípadoch lebo hovoríme  o záujme  Klbka hovoríme  o záujme u Doliny hovoríme v
záujme ........... hovoríme o záujme dravcov hovoríme v záujme o ............. u Doliny a
my sme všade niekde inde všetko sme dneska a sme úplne tápame a sme v absolútne
iných číslach, a mňa to mňa to proste mňa to hnevá ja chcem povedať už len posledné
slovo v predchádzajúcom období ja nemám rád keď sa keď sa hľadajú dôvody na to
typu,  že  majú  aj  iný  záujem,  keď  sa  bavíme  o  tom,  že  niekde  funguje  nejaké
združenie, ktoré vyvíja nejakú činnosť a tá činnosť je taká ktorú ako obec by sme mali
asi schvaľovať a  nepopierame  to že je  preto obec prínosná 79 detí z Karlovej Vsi
tancujúce folklórne tance považujem za veľmi podobne prínosnú činnosť ako ako ako
mnoho iných, ktoré tu sme v tom osobitnom zreteli ja sa k tomu hlásim nie som tvrdý
kapitalista nechcem na nich zarábať dal by som im rád, keď máme by som im rád dal a
umožnil aby tu mohli fungovať a keď je toto jedna z možností ako by mali fungovať
tak áno v minulosti som sa postavil  na  stranu tých ktorí sa cítili  vyháňaní  pre iný
záujem možno pre možnosť iných dôvodov ja by som rád ostal konzistentne a staviam
sa teda nebudem hlasovať za toto uznesenie preto, lebo preto lebo nepovažujem ho za
úplne korektné a to že ona niečo  povie,  keď je  dotlačená tomu ja  úplne rozumiem
tomu  ja  rozumiem  a  ani  nechcem  pani  Majku  kritizovať  za  program  netýka  sa
žiadneho  programu  nebude  tam ani  program nebude  tam ani  kino  nebude tam ani
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tancovačka ani nič  budú sa tam odohrávať tréningy dospelých  detí firemné  hry pre
klientov ........... 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec za vyčerpávajúci príspevok toto nie je
prvýkrát naša diskusia na túto tému ja, ak dovolíte teda tiež poviem pár slov k tomuto,
pretože  naposledy  sme  diskutovali  s  pánom poslancom aj  za  prítomnosti  vedúcej
folklórneho  súboru  Dolina  s  pani  Čermákovou  kde  sme  si  vyjasňovali  niektoré
stanoviská  musím  ťa  trošku poopraviť  v  niektorých  veciach  a pripomenúť,  že pár
bodov dozadu tohoto rokovania si to bol ty a ja sa s tým úplne stotožňujem aj s tým
uznesením nerušme ho nájdime stanovme nejaké pravidlá ako si predstavujeme ako sa
tu majú prenajímať naše náš majetok stanovme si kategórie, ak sa to podarí ja neviem
či sa to dá nejaké kategórie koho chceme podporovať ako chceme podporovať komu
dávame prednosť deťom sociálnym skupinám atď invalidom seniorom komukoľvek
kultúrnym ustanovizniam myslím si že ich bude spústa budem len veľmi rada ak naša
mestská časť dokáže  alebo umožní takýmto záujmovým združeniam a organizáciám
bezproblémový chod a činnosť napokon sme na ich činnosť hrdý vo väčšine prípadov,
no  a  čo  sa  týka  teraz  stanovenia  alebo  tých  nájmov  práve  kultúrny  dom je  prvá
ustanovizeň  alebo  prvé  zariadenie,  kde  takéto  nejaké  taká  nejaká  cenová  cenová
cenník  sa nastavil,  lebo  to bolo nevyhnutné  nastaviť,  pretože prichádzali  žiadosti o
bezplatný nájom a my sme v niektorých prípadoch naozaj bolo to tu, tak zaužívané a
my sme v niektorých prípadoch mali  naozaj ťažkú dilemu  sa rozhodnúť poskytnúť
alebo neposkytnúť a komu začo napokon priamo pani Majka trvala na tom, aby bol ten
cenník zavedený a z čoho vychádzala, no čo sa týka komerčného nájmu veľkej a malej
sály viete veľmi dobré väčšina z vás v akom stave náš kultúrny dom sa nachádza ako
vyzerajú toalety ako vyzeralo osvetlenie ako mnoho vecí naozaj nechcem povedať na
hranici  havarijného  stavu z čoho ona vychádzala  pri stanovení  komerčnej  ceny no
predsa z toho čo sme tu mali aj v predošlých materiáloch aby tá sála  malá  či veľká
bola  prenajímateľná  alebo,  aby bola  proste  predajná  to  znamená,  že  vychádzala  z
porovnania  podobných možno kultúrnych práv alebo nejakých  objektov, ktoré sa v
našom meste nachádzajú majú podobné vybavenie a možno aj podobný obsah môžu
poskytnúť určite si to číslo  nevymyslela  nakoľko ju poznám čo sa týka toho druhého
nájmu tak to je nájom, v ktorom sa spája toho nájmu nekomerčného 8 euro veľká sála
a 5 euro malá sála to je nájom ktorý spája v sebe nájom možno 0 euro a príspevok na
energie  lebo  som presvedčená,  že  ani  to  nepokryje  tie  potreby  energetické,  ktoré
Karloveské centrum kultúry má tento, ale aké budú tie skutočné náklady k tomu sa
čoskoro dopracujeme lebo viete, že pristúpili sme už k istým nevyhnutným krokom a
budeme to čoskoro vedieť aké vlastne náklady s celým Karloveským centrom kultúry
máme a budeme mať skutočne zodpovedajúce prepočty čiže no po ďalšie  čo musím
vyvrátiť  pánovi  poslancovi  už  tu  bolo  niekoľkokrát  aj  medzi  nami  sme  si  to
vyrozprávali,  ale  teda musím to povedať aj verejne,  že formulácia  Dolina  folklórny
súbor Dolina bude nahradená Cirkusom kusom nie je správna, pretože folklórny súbor
Dolina  dostal  rovnakú  ponuku  ako  dostali  iné  subjekty  a  podľa  informácií  pani
Černákovej  aj  kultúrnych  pracovníkov  bola  folklórny  súbor  Dolina  prvý  ktorý si
vyberal časy a priestory,  ktoré potrebuje ktoré teda si želá  využívať v Karloveskom
centre  kultúry  ako  vo  svojom  domovskom  centre  žiaľ  ani  tých  8  euro  napriek

68



prechodnému minuloročnému obdobiu,  kedy už iné  iní  nájomcovia  mali  8  euro na
hodinu folklórny súbor Čečina Dolina pardon mal to pôvodné nájomné na prechodné
obdobie jednej sezóny nestačilo, aby oni sa adaptovali tak, aby boli schopní utiahnuť
niekoľko dní trénovania za takýchto podmienok, a preto mestská časť vyšla v ústrety
folklórnemu súboru a pomohla nájsť iné priestory ponúkli sme priestory na Janotovej
tie sú pre nich nevyhovujúce a ponúkli sme iné priestory, ktoré im vyhovujú a jeden
deň trénovania 2 a pol hodiny v Karloveskom centre pre ich potreby postačuje čo sa
týka  toho výšku  no  máme  tuná  poriadok vieme  vyčísliť  a  ja  si  myslím  práve ten
budúci, ak sa nám ho podarí prijať v decembri grantový a dotačný systém by mal byť
zabezpečiť to aby sme my zmeny potom tým subjektom ako je trebárs folklórny súbor
Dolina  pomohli  ak  uznáme  za  vhodné  na  nejaký  projekt  alebo  na  nejaké  účely  a
pomohli im práve tým našim grantovým alebo dotačným mechanizmom aby aj takéto
požadované  prostriedky  pre  mestskú  časť,  aby  si  to  mohli  dovoliť  uhradiť  či  to
poskytne  Cirkusu  kusu alebo  Dolinke  to už je  na  vašom rozhodnutí toľko len  tak
stručne otváram k tomuto bodu diskusiu pardon už je otvorená pán poslanec Dulla má
slovo nech sa páči. Prosím mikrofón.

p. Dulla: Ďakujem za slovo no je to ten klasický problém, že chceme ten istý koláč rozdeliť
spravodlivo medzi dvoch nerovnocenných jedákov, čo je teda asi nemysliteľné alebo
možno len ako v rozprávke osobne si myslím  žeby sme mali  teda dodržiavať  takú
zásadu,  že  menší  slabší  používajú  väčšiu  ochranu  oproti  väčším  silnejším
samostatnejším  tzn.  ja  osobne by som si  to vedel predstaviť  tak že najprv by sme
riešili  žiadosť  súboru  Dolina  či  podľa  osobitného  zreteľu  za  cenu  3,32  im
zastupiteľstvo  nie  je  ochotné  prenajať  veľkú  sálu  a  až  keď  to  nepôjde  potom
rozhodovať tak ako to bolo toľko lebo myslím si, že to až Dolina nie je schopná platiť
8 eur  za m2  atď.  za  hodinu  pardon,  tu je  napísané  meter  štvorcový počas  celého
kalendárneho roka, takže.

p. Čahojová, starostka MČ: Na hodinu.

p. Dulla: No ja čítam čo som dostal viete ako ťažko vidieť do hláv ktorý robili mysleli iné a
napísali iné, takže beží mi čas tak ja to skúsim dokončiť je som presvedčený o tom, že
mi je jedno či tá jednotka je meter štvorcový alebo hodina ale ide o princíp že najprv
zisťujem či slabší získa dostatočnú väčšinu dostatočnú podporu, a potom sa ten silnejší
prispôsobí  alebo naopak keď nezíska potom môžeme posúdiť či ten silnejší získa tú
podporu je zvláštne že na prvom mieste sa teda vyskytuje návrh v prospech Cirkus kus
až na druhom v prospech Dolina  ja  osobne by som si  predstavoval  to  naopak a z
procesnej stránky by som dal aj taký návrh že najprv  samostatne hlasovať o návrhu
časť a bod 2 s tým, že sa netýka tej malej ale normálnej veľkej sály až keď to neprejde
potom ísť ďalej. Myslím si, že si to folklórny súbor Dolina zaslúži vzhľadom na to, že
by mal používať zvýšenú ochranu zastupiteľstvom, keďže sú to taký členovia aký a
potom uvidíme,  čo ďalej principiálne  práve toto je ten prípad ktorý nám ukazuje, že
všetky možné pravidlá idú bokom keď sa jedná o prípad osobitného zreteľa tu sa to
potvrdilo bez ohľadu na to kto si, čo o tom myslí tu je názorný príklad keby sme hneď
mali akože aj máme čas tých pravidiel v zásadách hospodárenia, a keby sme hneď išli

69



podľa ich  ducha  nie  litery lebo  litera presne  toto nerieši  tak vôbec  nemôže  uzrieť
svetlo sveta tento návrh ale pretože existuje § 9a, ktorý nám dovoľuje tú slobodu tak
uzrel oprávnene takýto návrh a keď teda podľa môjho názoru v obrátenom garde vo
vzťahu k tomu istému priestoru alebo teda tu sa to snažil  jedným návrhom vyriešiť
komplexne  všetko,  čo  zväčša  nejde  ako  som  povedal  jeden  koláč  pre  dvoch
nerovnocenných jedákov sa nedá spravodlivo rozdeliť ja dúfam teda, že je to jasné čo
odporúčam a verím teda že zdravý rozum zvíťazí ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec ja ťa musím poopraviť,  ak dovolíte vezmem si
slovo  tu  nie  je  že  sa  koláč  rozdeľuje  pre  dvoch  sú  aj  ďalší  záujemcovia  sú  tu
mažoretky ...........  ktoré si  prenajímajú  priestory je  tu Karloveské  tanečné  centrum
ktoré si bude prenajímať priestory sú tam ešte voľné časy oni požiadali o nájom či to
bude dlhodobý alebo  krátkodobý či pôjde  do zastupiteľstva neviem,  neviem koľko
hodín ešte sa to ku mne nedostalo ale viem teda, že prejavili záujem ešte sú tam stále
voľné priestory a časy a Dolinka alebo Dolina pardon folklórny súbor požiadal len o tú
stredu o nič viac teda si nemyslím, že je to koláč kde súťaži len dvaja o kus koláča ale
tých občianskych združení je tu viac a možno prejavia aj ďalšie svoj záujem ďalšie čo
si sa pomýlil,  pretože to čo sa tu udáva ako 3,32 euro na meter štvorcový to sa týka
krojárne  krojáreň  má   takýto  nájom  má  celoročnú  nájomnú  zmluvu  to  sa  netýka
priestorov veľkej a malej sály tam je naozaj nájom 8 euro a 5 euro na hodinu krojáreň
má na meter štvorcový pán poslanec Dulla nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo, takže ak existujú ďalšie žiadosti tak by som si to predstavoval,
tak že ich uvidíme všetky globálne, aby sme vedeli o akých teda záujemcov všetko sa
jedná o ten istý koláč ja si spomínam, že som na komisii pani Majke, odporúčal aj som
sa jej pýtal či je to možné urobiť takú klasickú grafickú robotu kde sa dozvieme dni v
týždni  hodiny  a  kto  kedy ktoré časti  áno  klasický  rozvrh  áno  a  dostal som vtedy
pozitívnu odpoveď, nevidím to teraz tak chápem že život priniesol u nej situáciu kedy
sú  dôležitejšie  úlohy ako  vypĺňať  nejaké  políčka  v  riadkoch v stĺpcoch osobne  jej
želám  nech  jej  to  všetko  výborne  prebehne  atď.  ale  tým  pádom my  nemáme  tú
komplexnú  predstavu neviem či je  reálne  stiahnuť  to a dopracovať teda úplnosť ja
osobne by som v rámci systematiky bol rád keby bol materiál komplexný.

p. Čahojová, starostka MČ: To som rada, že si to pán poslanec povedal o tej systematike
lebo presne tvoj návrh je proti systematike, ale to som len, aby si nezabudol že aj my
máme zmysel pre humor ja ti musím povedať že začala sezóna v kultúrnom dome v
Kultúrnom centre kultúry a záujemcovia sa môžu hlásiť počas celej sezóny čiže by bol
nezmysel, aby sme čakali do decembra kto sa nám ešte prihlási v čase kedy sme vám
pripravovali  materiál  boli  títo  dvaja  záujemcovia  ak  budú  ďalší  ktorí budú  žiadať
dlhodobý nájom dostanete to pán poslanec Zajac si si vyčerpal 2 diskusné príspevky
musíš  sa prihlásiť  do faktických poznámok aby si povedal svoje ďalšie  veci  ktoré
chceš povedať pán poslanec Rosina má slovo.

p.  Rosina: Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo  sledujem  túto  debatu  otváram  oči  cítim  sa
miestami ako v rozprávke a pýtam sa, kde máme toho oslíka čo tie dukáty produkuje,
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pretože nie som finančný expert ale tie dukáty jednoducho nevznikajú samy od seba
treba ich získať bavíme  sa tu o tom že koľko chceme  vyberať nájomné  vôbec som
nepočul nikde cifru a zrejme ani nie je predstava koľko nás stojí hodina prevádzky do
kultúrneho domu kultúra nemá byť zisková záležitosť ale jednoducho, keď nechceme
dopadnúť tak na konci ako s bazénom tak aj tak ten účet musí niekto zaplatiť tak sa
pýtam koľko  stojí  skutočná  prevádzka  skutočná  hodina  skutočný  meter  štvorcový
koľko to stojí, keď ten kultúrny dom je zakonzervovaný a koľko keď je v prevádzke
my vôbec nevieme a teraz robíme nejaké losovanie že koľko kto zaplatí no nakoniec aj
tak celý cech bude musieť zaplatiť rozpočet mestskej časti a teda pýtam sa koľko to
bude.

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

p. Zajac: ..........................

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel v ďalšom príspevku, pán vicestarosta nech sa páči.

p. Záhradník, vicestarosta MČ: Ďakujem pekne dámy a páni tiež by som chcel sa podeliť s
vami o názor na túto problematiku ja som, ako aj Matúš kolega Zajac citoval a stále si
to myslím, že toto zastupiteľstvo má zákonný nárok v režime podľa osobitného zreteľa
zohľadniť a rozhodnúť sa je to veľmi silné je to autorita tohto zastupiteľstva a hovorím
môžu byť dobrom akékoľvek pravidlá napísané rozhoduje v konečnom dôsledku toto
zastupiteľstvo keď sa toto zastupiteľstvo rozhodne že folklórny súbor Dolina  bude
platiť 1EURO za 10 hodín obrazne a schváli to príslušnou procedúrou tak to tak bude
čo je  pre mňa  vždy dôležité,  že čo to urobí v tom území tak preto som bojoval za
Klbko  som ochotný  bojovať  aj  za  Dolinu  pokiaľ  by  to  nejakým  spôsobom naše
rozhodnutie ich obmedzilo alebo ukrátilo v činností ale bol som pri rokovaní so šéfkou
Doliny tzn. že ak by ona prišla na rokovanie a povedale viete, 8 euro za hodinu je pre
nás likvidačné končíme  odchádzame do Dúbravky do Ružinova tak vo mne sa taký
vnútorný maják  zapne  a povie  no  tak pozor,  ak ich  chceme  aby tu boli  ak to tak
vyhodnotí zastupiteľstvo  tak treba  tie  podmienky  nastaviť  a  ona povedala  dôležité
informácie ktorá tu neodzneli ona povedala áno 8 euro je pre nás veľa v tom rozsahu
ako sme mali doteraz veľkú sálu preto sme schopný platiť jeden deň tej sály a mestská
časť  ponúkla  priestor  na  Púpavovej  a  pani  Čermáková  hodnotila  dokonca  ako
vhodnejší priestor ako veľká sála  pre ňu tzn. že my sme im jej dokázali  poskytnúť
priestor, ktorý je  pre ich tréningové aktivity vhodný oni nepotrebujú pódium ako tu
znela taká informácia, že aby robili nácvik že potrebujú mať pódium a veľkú sálu ale
povedala, že im tá Púpavová vyhovuje zase v tom nižšom nájme tzn. že ja som nevidel
rozpor v tom, že by sme Dolinu nejakým spôsobom vytesňovali alebo obmedzovali
lebo hádam by povedala, že teda pozrite mám problém povedala, že najväčší problém
Marcel má s krojárňou tam nie je problém zároveň sme sa dohodli, že by sme hľadali
pre ňu možno priestor do budúcnosti, ktorý by jej zaručil lepšie podmienky možno aj
vo vzťahu k cene aj to, že sa nemusí presúvať z jedného objektu do druhého a také
riešenie  sa dá nájsť  v horizonte jedného  roka o ktorom zase bude rozhodovať toto
zastupiteľstvo  ale  musíme  nejakým  spôsobom  k  takému  riešeniu  sa  dopracovať
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odchádzala  zo  stretnutia  na  tom  stretnutí  si  bol  aj  ty  Marcel  odchádzala  pani
Čermáková  podľa  mňa  ubezpečená,  že  mestská  časť  má  naďalej  záujem  aby
vykonávali činnosť v Karlovej Vsi a že jej najbližšia  školská sezóna alebo ako sa to
volá  v  ich  terminológii  proste nie  je  ohrozená takže preto mne  teraz neprekáža to
schváliť takto ako to je navrhnuté lebo mám pocit z toho čo som videl na vlastné oči
že tej Doline sme neublížili ďakujem.

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

p. Zajac: No tak nebudem hovoriť to čo som chcel ale budem reagovať teraz lebo je to živé
jednoducho to tak nie  je  ona nepovedala že ju  vyháňame ale  povedala že 8 euro je
veľa a preto nežiadala o viac ako jeden deň na ktoré si môže už inak sa nedá povedať
že ju  to  že jej  to vadí  veď samozrejme  nie  je  nadšená  že musí  opustiť  niečo  kde
fungovala  za  nejakých  podmienok  a  to,  že  tam  nie  je  to  že  tam nepredĺžila  to
neznamená, že tam nechce trénovať a nevie si predstaviť žeby tam trénovala ale, ale
preto že na to nemá čiže povedala že jej toto táto cena nevyhovuje inak sa to nedá
povedať, všetky slová by boli oveľa zbytočnejšie ako tento toto a chápe to samozrejme
že to chápe  šak čo jej  iné  zostáva veď ja  to tiež pochopím nakoniec keď budeme
hlasovať čo mi  iné  ostane chcem len povedať ešte aj k tomu že tu keď máme byť
akože tu sme sa čertili preto, lebo som navrhol počkať 3 mesiace za plného vedomia
som vyjadril podporu Klbku a všetkým materským a rodinným centrám a čertili  sme
sa  lebo  to  nebola  istota  3  roky  bola  istota  táto  pani  sme  jej  ponúkli  na  rok  do
Púpavovej čo má istotu že tam neostane lebo to nie  je  ....... tak len aby sme boli v
týchto veciach rovnaký tak naozaj si myslím, žeby sme mali najprv hlasovať, lebo ona
nevedela,  že  bude  môcť  byť  do  nejakého  osobitného  zreteľa  o  tomto  sa  s  ňou
nerozprávalo  bola postavená, pred to že má platiť 8 euro hodinu keby vedela,  že sa
môže hlasovať o osobitnom zretele a to je euro plus energie pravdepodobne by tá jej
odpoveď nebola taká aká bola.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem Marcel  že si ukončil  svoj príspevok pán poslanec
Horecký s poznámkou.

p. Horecký:  Ja by som len chcel,  aby sme rozlišovali preto veľmi dobré keď budeme spolu
robiť tú stratégiu dotačnej činnosti atď. pretože tá bude užitočná užitočnejšia  podľa
mňa  v  procese  jej  tvorby  než  používania,  aby  sme  rozlišovali  medzi  záujmovou
činnosťou medzi pravidelnou činnosťou, čo sa týka Doliny a 8 EUR 8 EUR tu bola
otázka od kolegu Rosinu čo to znamená pre nás tie náklady na hodinu alebo na meter
štvorcový viete, keby že si to tak premietnem na moju školu kde vidím do detailu veci
v  hospodárení  kebyže  sa  mám starať  o  tú  sálu  a  mám 8  EUR na  hodinu  získať
príspevok od tých ľudí tak keď tam dám jedného človeka len koľko mu dám na hodinu
ak mu dám 4 hodiny brutto 4 eurá brutto a ešte odvody na to tak som skoro... skoro na
nule a kde sú energie kde sú ďalšie náklady a nestačí tam jeden človek obávam sa čiže
ďakujem čas mi vypršal.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina nech sa páči.
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p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo dostávam sa teraz nie  z vlastnej viny  do takej
zvláštnej  situácie  že  musím  reagovať  faktickou poznámkou  na  faktickú  poznámku
kolegu Zajaca, ale  chápeme ako k tomu prišlo  ja  si myslím,  že práve toto je  pekný
príklad prečo treba tie pravidlá zaviesť práve toto je pekný príklad toho čo tu je vadné,
ak je  niečo  zadarmo  tak potom to chcem celý  týždeň  7  dní  24 hodín  lebo  za  to
nemusím platiť ak za to mám zaplatiť pár eur  tak už sa viem uskromniť a presne toto
je ten princíp ktorým by sme mali ísť majú dôchodcovia kluby dôchodcov ktoré im
nikto nechce brať,  ale  majú  ich obsadený celoročne 24 hodín denne a ich  úradné
hodiny  sú  vypísané  3×  do  týždňa  od  14-tej  do  18-tej  to  je  nehorázne  plytvanie
verejnými  prostriedkami,  ak  verejnými  zdrojmi  podľa kolegu  Svobodu ak  chceme
hospodárne  a  účelne  s  zverenými  prostriedkami  narábať  musíme  aj  tuná  urobiť
racionalizáciu Doline sa nijako neublíži a niečo sa ušetrí ďakujem.

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

p. Zajac: Ja si myslím, že áno je treba to stiahnuť počkať na tie pravidlá to bolo aj to čo som
prvé navrhoval v komisiách a bolo by dobré keby sme to mohli takto pripraviť a keby
si to predkladateľ osvojil ale to už je len ako vychádza z diskusie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa Poláchová.

p. Poláchová: Ďakujem za slovo ja si veľmi vážim prácu pani vedúcej kultúry pani Adriany
Majky  sledujem  ju  aj  zúčastňujem  sa  na  veľa  podujatiach  som  veľmi  rada  že
spolupracuje aj so združeniami záujmovými krúžkami.  Ďalej na komisii kultúry nám
podrobne vysvetlila  túto problematiku boli  tam aj zástupcovia  oboch organizácií  o
ktorých sa rozprávame a ja by som jej chcela vyjadriť týmto plnú podporu a dôveru, že
tak ako  ona naozaj začala  systematicky  a  poriadne  monitorovať  tú prácu kultúrnu
prácu v teréne v celej Karlovej Vsi dala tomu nejaké pravidlá  nejaký systém nejaký
poriadok a ja  ju  plne  podporujem a aj tento návrh teda podporujem a ešte by som
chcela  povedať,  že  na  margo  tohto organizácie  tejto  debaty že  mne  sa  to  nejako
nepozdáva  Marcel  ako  že každé  že proste  ten príspevok svoj  si  rozdeľuješ  do  do
týchto však  do  tých faktických  poznámok  proste máme  každý nejaký  čas  ktorý si
môžeme povedať môžeme si to prediskutovať no koniec ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl:  No chcel som povedať skoro to isté čo Lívia ja si myslím že táto diskusia pre mňa
osobne  je  veľmi zaujímavá  ale  neviem či je  celkom na správnom mieste  tiež teda
považujem pani vedúcu kultúry pani Majku za veľmi kompetentnú osobu na svojom
mieste  určite  jej  výsledky  sú  viditeľné  hmatateľné  a  pre  mňa  ohromujúce  z  tejto
oblasti kultúry a keď teda predložila  takýto materiál ten materiál prešiel  príslušnou
komisiou  a  bol  odporučený  tak  teraz  sa  mi  to  zdá  trošku  možno  aj  zbytočné  to
prežúvať,  prežúvať dookola takže ja  by som to tiež najradšej podporil tak ako je to
predložené a do budúcnosti možno viacej tieto odborné diskusie prednášať na úroveň
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kam patria čiže do komisií jednoznačne táto diskusia by mala a mohla prebehnúť do
najmenších detailov na tej komisii príslušnej.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne keďže nikto iný sa do diskusie nehlási
končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, Marcel.

p. Zajac: .............. aby som to zopakoval ešte raz do mikrofónu ja si vás veľmi vážim prvé
slovo bolo že nechcem spochybňovať pani Majku, ale tu prichádzame na to že proste
hlasujeme v pléne nie v komisiách a prepáčte ja som nie členom kultúrnej komisie tak
jak  vy  nie  ste  členmi  iných  komisií  kde  ja  zase  som členom a  proste  áno  ja  sa
nestotožňujem úplne s tým čo ste vy rešpektovali preto lebo v tejto veci proste trochu
viem viacej je mi to ľúto že tu musíme takto .....

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  o  záverečné  slovo  ešte  požiadal  pán
predkladateľ takže ešte záverečné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem to úvodné bolo také, že som sa snažil diplomaticky
a možno teda som sa zamotal ale dal by som k tomu záverečnému 1. vec, ktorá je je,
že tu sa naozaj bavíme o dvoch režimoch o dvoch veciach jedna vec je prípad hodný
osobitného  zreteľa  kedy  dávame  niekomu  priestor  keď  dávame  nebytový  priestor
nebytových  priestorov máme  20, 30 môžme ich riešiť  Karloveské centrum kultúry
máme jedno  jediné  to ako keď ja  v mestskej časti mám 1 autobus a 6 áut a ty mi
Marcel  povieš,  že  chceš  aby  Dolina  s  tromi  ľuďmi  chodila  autobusom lebo  sú
zvyknutý chodiť  autobusom a ja  ti poviem ale  môžu ísť  aj osobným autom ale ty
povieš ale ja chcem aby išli autobusom lebo oni sú slabší tak nech majú autobus a tu je
jediná otázka toho, že nikto im nebráni transportovať sa z bodu A do bodu B ale môžu
sa  transportovať  aj  osobným  autom môžu  sa  transportovať  tranzitom a  môžu  ísť
autobusom my  tvrdíme,  že ak nepotrebujú  ten autobus  a  teraz  to je  otázka,  či ho
potrebujú a teraz na všetkých diskusiách moja kolegyňa z Petržalky tam nosí dieťa ja
sa s ňou rok bavím o tom či naozaj potrebujú trénovať v KCK pretože KCK je jedno a
blokujú nám ho či nemôžu trénovať v telocvičniach rok mi hovorí jasne není problém
my vieme trénovať v telocvičniach nám to nijakým spôsobom nič nekomplikuje úplne
v pohode bez problémov my potrebujeme len na pred vystúpeniami nacvičiť jasne my
z našej strany neni problém len my tu naozaj podľa mňa robíme problém z niečoho, čo
nie je to že to nemôže ísť ako prípad hodný osobitného zreteľa teraz je preto, že to tam
nebolo tak zverejnené druhá vec tie nájmy bežia sú dlhodobé nájmy ak to odložíme
niektoré veci sa nezrealizujú a keď mám 10 telocviční v mestskej časti a jedno KCK a
telocvičňa je adekvátna na to, aby mohli trénovať a mám pre nich voľný priestor to či
Púpavová bude o rok o dva o tri to je otázka na tento rok tú Púpavovú majú keď ju
nebudú  mať  a  bude  niekde  inde  problém môžme  sa  k  tomuto vrátiť  ale  v  tomto
momente majú Púpavovú z referencií, ktoré som počul sú veľmi spokojní s Púpavovou
lebo Púpavová je v niektorých veciach lepšia ako KCK je to síce menší priestor, ale je
jeden  z  najmodernejších  a  najzachovalejších  teda  najmodernejších  prerobený
najčistejší  atď,  čiže  my  sa tu  nebavíme  o tom lebo  tam naozaj  pri Klbku  to bola
otázka, že dáme im tento priestor alebo iný nebytový priestor, ale  nejaký nebytový
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priestor oni netrvali že to musí byť povedzme tento konkrétny a zase asi keby sme tam
mali nejaké niekoho iného kto by konkrétne potreboval ten a oni by sa museli posunúť
o 50 m vedľa do iného priestoru a ďalej môžu fungovať tiež nebudú asi protestovať tu
sa bavíme  naozaj o tom že,  že my a bolo im to avizované dopredu, že ich činnosť
podporujeme  stále  to podporujeme tou cenou v iných  priestoroch hovorím rok sa o
tom bavím so svojou kolegyňou, ktorá tam nosí deti a vraví absolútne netrvajú na tom
to isté  povedala pani Čermáková netrvajú na tom nepotrebujú  to KCK aby to bolo
KCK a teraz sa dostávame do toho KCK máme len jedno KCK je v takom stave, v
akom je, pretože ten autobus jazdí s tromi ľuďmi a teraz akože nič v zlom akože to, že
sú slabší sociálne alebo proste si to nemôžu dovoliť v poriadku, ak by to bola jediná
možnosť a boli by na to odkázaný poďme sa o tom baviť presne tak ako si povedal ale
to není tento prípad podľa môjho názoru oni nie sú odkázaný na to KCK, ak nebudú
mať  KCK a budú mať  iný  priestor nie  je  to pre nich  problém hovorím mám to z
viacerých strán,  čiže naozaj si myslím,  že ja  chápem, že im chceš vyjsť v ústrety a
chceš im dať možno väčší akože boli zvyknutí ale oni nie sú nejakým spôsobom extra
akože škodný áno poviem ti napr. poznámky kolegyne ktorá mi povedala, že v čom je
nevýhodnejšia Púpavová no vieš tam nedá sa tak ľahko zaparkovať ako pri tom KCK-
čku a nemáme tam taký prístup MHD-čko nehnevaj sa na mňa akože to už sú naozaj
také veci ako... ako by som povedal keď ti občania povedia vonku že prepáč  ale ako
postav mi  tu  dom daj  mi  ho  parkovací  daj  mi  zadarmo  parkovacie  miesto  to  sú
extrémy proste tí ľudia majú to majú priestor môžu fungovať môžu kvalitne fungovať
nie sú obmedzený na činnosti naozaj sa bavíme podľa mňa není to, keby sme sa bavili
o tom, že Dolina musí kvôli tomu ísť niekam inam odísť alebo tak je to presne to čo
hovoríš ty len podľa mňa to nie je tento prípad ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne  za  záverečné  slovo,  koniec  diskusie
prosím návrhovú komisiu predniesť návrh.

návrh. komisia: Tak návrh uznesenia k žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre
kultúry je taký ako je v predloženom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne hlasujeme, áno pán poslanec Martinický
ešte raz hlasujeme  znova znova spúšťame  hlasovanie  čiže ešte raz pauza a ešte raz
spúšťame hlasovanie.  Diskusia bola ukončená hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako
ho máte v materiály je to zle napísané ja prosím ja navrhujem možnosť hlasovať ešte
raz  o  takto  navrhnutom  uznesení  ako  prečítala  návrhová  komisia,  takže  prosím
hlasujeme v režime ako keby o osobitnom zreteli berte to do úvahy, ale nie je to tam
uvedené prosím opakujeme hlasovanie tak ako je navrhnuté.

Hlasovanie: Za 16, proti nebol nik, nezdržal sa zdržal sa 1 poslanec uznesenie bolo schválené
ďakujem veľmi pekne.
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Bod 12. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pristupujeme  k bodu číslo  ...Žiadosť občianskeho  združenia
Humana  bola  stiahnutá,  pristupujeme  k bodu  číslo  12.  -   Návrh  na  uzavretie
nájomných  zmlúv  na  pozemky  v  katastrálnom území  Bratislava-Karlova  Ves.  Pán
prednosta je predkladateľom materiálu. Odovzdala mu slovo. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem za slovo. Bod číslo  13 -  sú Návrh na uzavretie
nájomnej zmluvu na pozemky pod  - máte to tam rozdelené - na nájomné pozemky
pod garážou a nájomným pozemkom pod predajným stánkom. Tak, ako, bez úvodného
slova

p. Čahojová, starostka MČ: Otváram diskusiu.  Pani poslankyňa  Zemanová, nech sa páči.
Nech sa páči, pani poslankyňa.

p. Zemanová: Vážení kolegovia, ja som si dovolila pár obrázkov. Chcem navrhnúť zmenu ...
zmenu uznesenia.  A to: - dobu nájmu v bode b) - do 31. 10. 2017. Ako dôvod vám
chcem predviesť tu 3 obrázky. Žiadateľ o nájom ešte nemá prenajatú tú plochu, ktorú
sme sa aj tak rozhodli mu neprenajať a už tam prevádzkuje toto. Odkedy sa vymenil
vlastník  stránku,  tak  tam  trvale  parkuje  auto.  Neviem,  či  je  súvislosť  priama  –
nepriama, nemám šancu to  overiť, ale... ale  časovo to sedí.   A neviem,  či teda toto
chceme  podporiť  -  ešte  v  osobitnom zreteli.  Ja  navrhujem na  rok a ak bude  takto
postupovať pokračovať, tak nepredĺžiť.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len konštatujem,  že na základe predloženej
fotodokumentácie došlo zrejme  k nezákonnému , neopodstatnené zaujatiu  verejného
priestranstva tým šiatrom, alebo  čo to tam je.  Preto by som bol rád,  aby príslušné
zložky tohto úradu v zmysle platného VZN o daniach konali.

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

p. Dulla : Ďakujem za slovo. No ja si myslím,  že to, čo sme videli,  sú jasné dôkazy toho, že
osoba, ktorá by mala byť naším budúcim zmluvným partnerom, nie  veľmi náchylná
dodržiavať  predpisy  a  zástanca  prevencie  odporúčam   neodsúhlasiť  žiadosť
o prenájom toho  pozemku.  Kto sa  nevie  správať,  ten si  nezaslúži,  aby sme  s  ním
spolupracovali a ešte mu dávali výhodu a čakali, či sa umravní alebo nie. Ja si myslím,
že každý vie,  čo sú jeho povinnosti.  A mal  počkať na rozhodnutie  a nie  svojvoľne
...okrem  zaujatia,  alebo  neoprávneného  toho  zaujatia  priestranstva  je  tam
pravdepodobne naplnený tým pádom znak  nedovolené hlavného podnikania. Čo je...
čo je veľmi to je otázne, či nebol spáchaný trestný čin. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som podotkla, že nebola...  nemáme dôkaz že je  nejaká
súvislosť medzi parkujúcim vozidlom a nájomcom stánku. To zasa pozor.

p. Dulla: Nemá nájomnú zmluvu má tam stánok! 

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, áno... 

p. Dulla: Takže to je  ... minimálne... Ale my hovoríme len o stánku! Prevádzkuje činnosť bez
toho, aby mal nájomnú zmluvu. Nemá právny titul na činnosť!

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Keďže  nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási,  prosím  uzatváram
diskusiu  a  prosím návrhovú  komisiou,  aby predniesla  návrhy.   Procedurálny  návrh
nepadol. Padol pozmeňujúci návrh ... (debata v sále)

Návrhová  komisia:  Dobre,  tak my  sme  teda  ...  došli   sme  k  nejakej  dohode,  že  dáme
hlasovať  o tých dvoch návrhoch  -  po jednom.  Tzn.  najprv  o  tom jednom objekte
a potom o tom druhom objekte. A ten pozmeňujúci, Hankin, sa týka len toho bodu B)
Dobre, takže najprv o Hankinom. A to je... je to zmenené uznesenie...

p. Čahojová, starostka MČ: Nie, nie, nie.

Návrhová komisia:  Hanka navrhla ...Áno , ja  si tiež myslím,  že keď dáme zmenu a dáme
hlasovať o zmene tzn. … (Debata v sále) ... Dobré, takže dáme hlasovať o návrhu v
bode B). Je to návrh na zmenu v bode B). Všetko ostáva tak, ako je uvedené a mení sa
iba dátum - doba nájmu do 31. 10. 2017. Čiže všetko ostáva tak, ako je  napísané v
bode B),  ako máte uvedené v materiáli.  A mení  sa doba nájmu  od 1. 10.  2016 do
31. 10. 2017. To je návrh pani poslankyne Zemanovej.

p. Buzáš:  Prepáčte, že ruším takéto pracovné rokovanie, ale ja mám taký silný pocit, že ak to
Hankine  doplnenie,  alebo  zmena,  neprejde,  už nebudeme môcť  hlasovať  oddelene.
Tak by som chcel dať procedurálny návrh na  to hlasovanie - oddelené. Aby sme tu tie
pravidlá ... ktoré tu prekrúcame, aby sme neprekrútili úplne. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Ďakujem  veľmi  pekne.  To  je  rozumný  ...  veľmi
rozumný návrh. .

Návrhová komisia:  No ale tým pádom ja by som najprv dal hlasovať o bode A) ... (mimo
mikrofón) 

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči. Hlasujeme o bode A), tak ako je predložený. ... Je
rozdelený na 2 časti; aj ten pozmeňujúci. Na prvú a druhu. Aj pozmeňujúci má 2 časti.
Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Zemanovej. Časť 1.

Návrhová  komisia:  Aby  sme  mali  v  tom jasno,  ak  budeme  hlasovať  o prvom  .  ...  o
pozmeňujúcom môžeme,  ale  tým pádom hlasujeme,  keď platí procedurálny  návrh,
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najprv  hlasujeme  o bode B)  .  Čiže  najprv  teraz  budeme  hlasovať  o bode  B)  .   A
hlasujeme  o  pozmeňujúcom  návrhu  pani  poslankyne  Zemanovej.  A  hlasujeme  o
...uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9 a
ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo  138 / 1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovnému nájomcovi.  Nájomca:
bydlisko-  Soňa  Sremac,  Donnerova 19,  Bratislava  1  .  Parcela  číslo  2067,  časť  -
Lacková ulica. Výmera v m2  - 32. Nájomné - EUR/ m2 / rok – 21,73. Doba nájmu -
a tu je tá zmena -  od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2017. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prečítanie návrhu. Prosím hlasujte o ňom.

Hlasovanie: Za 15 prítomných, zdržali sa 2 . Návrh bol schválený. Prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: Čiže hlasovanie - hlasujeme bol za bod A) - Uzavretie nájomnej zmluvy
tak, ako je napísané a v materiáli pod bodom a) - bez návrhu na zmenu.

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

Hlasovanie:  Za 16 prítomných,  proti nebol nik,  zdržal  sa  1 poslanec.  Aj  tento návrh bol
schválených. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 13
Žiadosť  spoločnosti  SLOVAK  TELEKOM,  a.s.,  Bajkalská  28,  Bratislava  o  súhlas  s

umiestnením telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a.s. cez pozemok vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k nasledujúcemu  materiálu.  Žiadosť
spoločnosti PARKING sme vyradili.  Nasleduje žiadosť spoločnosti Slovak Telekom
a. s. Bajkalská 28 o súhlas s umiestnením telekomunikačnej prípojky cez pozemok vo
vlastníctve mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Odovzdala slovo predkladateľovi.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Ďakujem.  Obdobný  materiál  sme  tu  už  mali.  Týkal  sa
spoločnosti  Orange.  A jednal  sa  o to,  že  pri  robení  telekomunikačných  prípojok,
väčšina prípojok, ide cez pozemky hlavného mesta, je tým pádom sa o týchto veciach
nevyjadrujeme. Ale občas niektoré časti týchto rozvodov idú aj cez pozemok, ktorý je
vo vlastníctve, nie len zverený. Tým pádom tam je stanovená podmienka , že teda v
celej  dĺžke  tej naťahovanej  trasy  musia  mať  ...  teda položiť  jednu  HDP rúru pre
potreby mestskej časti a je tam vlastne aj vklad  vecného bremena. Pozerali sme, ako
to bolo  stanovené  v prípade  spoločnosti  Orange.  V  prípade  spoločnosti  Orange  tá
spolu suma bola nižšia a jednalo sa o väčšie množstvo metrov  tej trasy, ktoré dávali. ..
dávali k nám.  do vzduchu, Keď som sa pýtal, akým spôsobom to bolo stanovené, tak
pôvodne ten návrh bol stanovený tak, že vychádzali... zo žiadosti... zo sumy žiadateľa,
ktorý tam stanovil...  /ospravedlňujem sa/ ... tak to išlo. My sa budeme, samozrejme,
snažiť  aj  na  tieto  vecné  bremená  ...  stanoviť  nejakú  ...  nejaké  jednotné...  nejaké
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jednotné metre.. Teda jednotné eura za meter  . Čiže ak to vecné bremeno nejakým
spôsobom chcete zmeniť,  tak,  sa dá zmeniť  poslaneckým návrhom.  Toľko z mojej
strany. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán
poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dula :  Ďakujem veľmi pekne.  Tak, ako sme už povedali,  vecné bremeno je  istá forma
obmedzenia práva nakladať s majetkom. A v zmysle  našich predpisov, musí byť za
primeraná  náhrada.  Primeraná  náhrada  u  všetkých  takýchto  záležitosti  sa  zisťuje
posudkom. Jej je to obdobné, ako to, čo sme získavali názor realitnej kancelárie. Za
normálnych  okolností všetky vecné bremená,  ktoré zriadili  prevádzkovatelia  sieti,  v
zmysle zákona, majú naňho právo; a takáto odplata sa uskutočňuje podľa všeobecnej
hodnoty,  ktorú určí odborník,  znalec v zmysle  vyhlášky Ministerstva spravodlivosti.
Netvrdím, že teraz sa nemáme tomu venovať;  len do budúcna, ako metodológiu, že
keď to teda budeme nejako ustaľovať, tak netreba objavovať teplú vodu, lebo už je
dávno sú na svete. A treba prevziať toho, čo už sú aj judikáty súdov. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ja by som kolegu Dullu  ešte rád doplnil,  že je tu znalecký posudok na náklady
žiadateľa. Lebo v mnohých prípadoch môže naozaj ísť o desiatky EUR.

p. Čahojová, starostka MČ: Odovzdávam slovo predkladateľovi.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Áno,  máte  síce  pravdu,  na  2.  strane  sa  bavíme  -  že  o
pätnástich metroch. Pri 15 metroch len znalecký posudok bude stáť asi že 200 EUR.
Jasne...  jasne,  naozaj ...   myslím  si a  súhlasím  s  tým,  že  možno  tých  ...  to, čo  je
stanovené teraz, tam to myslím vychádza to EURO na meter, nie je možno ... úplne ...
úplne najšťastnejšie tak, jak sa to zvolilo. Na 2. strane, naozaj pokiaľ sa budeme baviť
o dlhších trasách a vážnejších, tam naozaj znalecké posudky majú zmysel. Pri metroch
5 – 10- 15 m dávať znalecký posudok mi  príde... naozaj, akože tie vecné bremená z
hľadiska telekomunikačných sietí, tých  telekomunikačných alebo akýkoľvek sietí, či
už elektrické, teplárenské, vodovodné, máte každým smerom. A sú tam. Často krát...
akože - zaťažujú ten pozemok. A hovorím, pri menších metroch, samozrejme, je to na
zváženie. Nemusí to platiť vždy, ale naozaj, keď sa  jedná o nejaký takýto pozemok a
sú tam aj iné...  alebo  teda iné  rozvody – elektriky,  tepla,  vody atď. tak tá cena sa
zhruba môže hýbať niekde na 3 -4 eurách. Ďakujem.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja k tomu len jedno. Teraz na najbližšom zastupiteľstve
BSK predkladám takýto návrh, kde je tá odplata určená znaleckým posudkom . Áno,
nejaká 20 metrová cesta. Vyšla tá odplata 65 EUR. Tiež uloženia nejakého kábla. Ja
tomu rozumiem. len vždy je to na náklady toho, kto...  kto o to vecné bremeno žiada.
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To  znamená,  áno,  je  tam ten  nepomer,  je  tam ...  zaplatiť  200 EUR  za  znalecký
posudok, ale na 2. strane máme ...dobré … Ale náš ... znalec ... cenu  tej odplaty. Hej?
To znamená, bolo by lepšie tak postupovať, ak niekto chce; ak nechce, tak nebude mať
vecné bremeno.

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

p. Dulla :  Ďakujem za slovo. No ... tá cena nie je  teraz horibilná,  lebo máme tam čiastku
čiastkové plnenie,  nefinančné,  položením  toho  vedenia.  Hej?  Čiže  vieme  povedať,
prečo by sme  nemuseli  ísť  práve na  tú cenu  obvyklú,  alebo  primeranú  všeobecnej
hodnote. Lebo je  to niečo, za niečo. Hej? Len naozaj ide o to, aby keď nám príde
vonkajšie  kontrola,  nepovedala,  že neurobili  ste tento úkon. Povedzme,  že pri tých
pätnástich metrov, veď keď príde rozumný kontrolór, tak sa mu to dá vysvetliť. Hej?.
Je niečo ako tzv. administratívna  efektivita úkonov a nemá zmysel zvyšovať režijné
náklady.  Ale,  ak  by  sme  naozaj  išli  do  tých   pravidiel,  ako  sa  chceme  správať
principiálne,  tak tam už nemôžeme toto v nechať. O to sa jedná. Tu v tomto prípade
poďme. Znesme to riziko, že sa dohodneme, že nejaká kontrolná skupina vonkajšieho
kontrolného orgánu má na veci iný názor . 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Záverečné slovo predkladateľa.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ: Ďakujem.  Ja  len  pre  informáciu,  od  je   -  že  –
telekomunikačnú  prípojku, ktorú budujú,  má  116 m.  Z hľadiska toho, čo vám viem
povedať, je, že zhruba vybudovanie takejto telekomunikačnej prípojky, keď si ju dáte
budovať, stojí 10 EUR /meter. Čiže 116 metrov, keby sme si dali urobiť my samotní,
nás výjde  1.160 EUR , priloženie toho. Samozrejme, oni keď to raz otvoria, či tam
dajú jednu, 2 alebo 3 HDP-čky im nenavyšuje  ...  navyšuje  im to cenu len jedného
EURA na meter, lebo toľko stojí zhruba HDP-čka ,  ale ten výkup a ostatné veci s tým
spojené...  Čiže,  my  dostávame  už  plnenie  tých  1.160 EUR   HDP-čky,  ktorú  tam
máme. A .. teraz naozaj,  ak by sme sa bavili o väčšom... o väčšej časti, budem toho
zástancom.  Ale myslím  si,  že, keď máte vecné bremeno  vo výške 30, 40, 50 EUR
a nútite toho, kto to má záujem, aby si urobil administratívny znalecký posudok, aby
ste to mali  podložené 200, 300 eurami -  je  tam naozaj to, čo povedal pán Dulla  ,
neadekvátne...  neadekvátne  administratívne  zaťaženie.  Nehovoriac  o  tom,  že  tým
materiálovým plnením,  oni idú cez náš pozemok 15 m a plnia  nám 116 aj na iných
pozemkov, ktoré nie sú naše, nám dávajú rozvod. Čiže, myslím si, že určite to nie je
pre  nás  nevýhodné.  Práve  naopak,  si  myslím,  že  je  to  pre  nás  výhodné.  Ale  ...
hovorím, tak jak je to navrhnuté, tak – áno. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  .  Nikto  sa  nehlási,  uzatváram  diskusiu.
Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.

Návrhová komisia:  Takže nakoľko  nemáme  písomne  žiadny pozmeňujúci  ani  doplňujúci
návrh, tak dám hlasovať o uznesení v podobe tak, ako máme napísané v materiáloch.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram hlasovanie.

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

Bod 14
Žiadosť  žiadateľov Janky  Šušolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a Stanislava  Panáka  o kúpu

pozemku pozemok parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať
alebo zriadiť vecné bremeno.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďalším materiálom je žiadosť pani Janky Šušolovej, Ing. Peter
Panáka  a  pána  Stanislava  Panáka  kúpiť  pozemok  p. č. 3728  v  katastrálnom území
Bratislava-Karlova  Ves,  resp.  prenajať  alebo  zriadiť  vecné  bremeno.  Slovo  má
predkladateľ.

p. Hrčka, prednosta MÚ MĆ : Ďakujem. Čiže návrh máte v troch variantách. 1 je predaj, 2.
je prenájom a 3. je vecné bremeno. Z hľadiska komisií,  komisie  neodporúčali predať
ani  prenajať  a  dávali  tam riešenie  -  finančná  komisia  odporučila  vykonať  štátny
stavebný  dozor  .  A  my  keď  sme  tieto  veci  konzultovali  ...ako  ...  naozaj..  je  tam
špecifický  problém.  Dotyční  žiadatelia  chcú  mať  istotu,  aby  v  budúcnosti  neboli
vytesnení a chcú mať vlastne len právo prechodu, zabezpečené pre budúcnosť. Viem
že  pán  Dulla  bude  oponovať  s  tým,  že  cez  obecné  pozemky  je  právo  prechodu
zabezpečené  každému;  za  podmienky,  že  obec  ten  pozemok  nikdy  v  budúcnosti
nepredá. Ak ho predá, tak ak tam není vecné bremeno, tak ho ... ak ho predá , predá ho
aj s tým bremenom prechodu, prejazdu; Ak tam není to bremeno  a predala by ho, že
by sa to naozaj  stalo,  tak už by potom ...  dotyčný...  si tam ...takéto niečo  nevedel
nárokovať.  Čiže, napriek tomu, že máte pravdu, že na obecnom to právo je, ale x krát
sa stalo, že obecný majetok, ak bol predaný, tak právo, ktoré nie ako obecné bremeno,
už toho vlastníka neprechádza. Tzn. keby mal zmluvný vzťah, alebo čokoľvek, už sa
ho  nemusí  týkať.  Už  naňho  neprechádza.  Je  to,  samozrejme,  na  zváženie.  Ak  sa
zhodneme na tom, že na obecnom dotyční budú mať vždy právo prechodu a prejazdu a
sú ešte ochotní za to zaplatiť, len aby to mali napísané na papieri, obec s tým nejakým
spôsobom extra nestráca. Oni získavajú istotu, že v budúcnosti,  keby náhodou, keby
obec  nebola  vlastníkom  týchto  pozemkov,  tak  im  to  práve  prechodu  a  prejazdu
zostane. Ďakujem.

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

p. Zajac: Chcel som dať iba procedurálny návrh, aby sme ako 1. hlasovali o alternatíve číslo
3. To je zriadenie vecného bremena. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Dúfam, že sa zhodneme, že predaj, ani prenájom neprichádza do
úvahy,  čiže  vo  vzťahu  k  ostatným,  ktorí  v  tom území  pôsobia,  rovnako  -  vecné
bremeno v tomto prípade, nie je v súlade s predpismi. Ani návrh na odplatu 100 EUR
nezodpovedá predpisom. Vecné bremeno je jedným z možných obmedzení vlastníka
pri  nakladaní  s vlastníctvom.  Podľa  čl. 20,  ods. 4  Ústavy  Slovenskej  republiky,
vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej
miere a vo verejnom záujme; a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Spôsob
stanovenia  primeranej  náhrady  sme  prebrali  pred  chvíľou.  Verejný  záujem  treba
chrániť  pre  všetkých  vlastníkov  susedných  pozemkov,  na  princípe  rovnakého
zaobchádzania,   a to nerešpektuje. Miera  nevyhnutnosti znamená, že verejný záujem
nemožno  dosiahnuť  -  alebo  záujem  v prospech  ľudí,  ktorí  to  žiadajú,  nemožno
zabezpečiť.  Ani  toto  návrh  nerešpektuje.  Primeranosťou  náhrady  za  obmedzenie
nakladania  s majetkom,  teda  je   minimálne  suma  získaná  znaleckým   posudkom.
Predovšetkým návrh nerešpektuje fakt, že v zmysle zásady rovnakého zaobchádzania,
by sa mestská časť alebo mesto muselo rovnakým postupom vyrovnať  s právami pre
všetkých  susedov,  nie  len  pre  jedného.  A zároveň  vo  všetkých,  či  podobných
prípadoch. Odporúčam stiahnuť materiál práve preto, že navodzuje stav neústavnosti,
čo je najhorší stav, ktorý môže byť. Ďakujem

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán prednosta žiadal o slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ :  Ďakujem.  Ja teda neviem - a keď niekto požiada o vecné
bremeno a zaplatí si zaňho?... Lebo napr. aj telekomunikační ... alebo energetici alebo
niekto podobný? ...  neviem... Ako ... neviem, podľa mňa ...podľa mňa tým nevzniká -
nejaký ... neústavný ... Podľa mňa, naozaj,  celá tá problematika je taká... : pokiaľ to
bude  obecný  majetok,  alebo  obecný  pozemok  -  to  znamená  -   právo  prechodu  a
prejazdu tam aj budú mať všetci.  A teda ak títo požiadajú - a teraz sú to iba zámer,
keď, sa teda... keď sa schváli  zámer,  tak sa bude musieť  vypočítať,  lebo  tam sa to
proste  určuje  ťažšie,  že  koľko  bude  vecné  bremeno  z  dôvodu  práva  prejazdu
a prechodu... prechodu a prejazdu. A ak sa dá týmto, tak potom ...jedine... jediné,  čo
by to malo  byť  je,  že ak iní  susedia  požiadajú  rovnako, ako je  zapísanie  vecného
bremena, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnakým spôsobom. Tzn. ak sa vecné bremeno
za nejaký... za nejakú odplatu týmto, tak rovnakým spôsobom by mali  aj tí ostatní.
Alebo  ...   alebo   ...možno  som ...  –  neviem.  Možno  som...  lebo  nevidím  tam tú
protiústavnosť. Pretože to... akože, ... inštitút vecného bremena je normálny, ak niekto
chce mať to vecné bremeno zapísané , lebo rozdiel je,  či to vecné bremeno na tom
pozemkom zapísané máte, alebo nemáte. Lebo ak to tam chcete mať zapísané, niečo to
stojí. Ak to tom nechcete  tie mať zapísané, nestojí nič, ale len do doby, pokiaľ je to
obecný majetok, alebo štátny. Možno som nepochopil, pán Dulla,  len preto sa pýtam,
aby som si to upresnil, lebo ste vraveli, že ten zámer vecného bremena je protiústavný.
Len …, aby sme to vedeli potom dať. Lebo hovorím ... nerozumiem tomu. Len aby
sme si to vyjasnili. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac s poznámkou, nech sa páči.
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p. Zajac:  Napadla ma iba taká kacírska myšlienka, že ja to vnímam,   tú neústavnosť vtedy,
keď teda to vecné bremeno  bude  zriadené  v prospech niekoho, znamená  ... že na
základe tejto žiadosti týmto konkrétnym ľuďom, že by malo byť rovnako nakladané s
ostatnými právami.  Ale ja by som, no … .. ???  ... súčasne. Áno. ... Ale čo, lebo... ja
mám taký pocit, že aby sme nevylial z vaničky  so špinavou vodou aj dieťa, že - ja si
myslím,  že my chceme obhájiť verejný záujem,  je  to váš majetok, čo keby sme my
tam zriadili  vecné  bremeno.  Dobre.  Na základe  žiadosti  vieme,  že  tam je  nejaký
problém a keď my  - znamená  pre verejný účel, to tam je ...so všetkými,  kto je....čiže
nie v prospech týchto. Oni by neplatili za to, ale asi by sme my museli za to zaplatiť,
alebo... možno my  na našom pozemku vecné bremeno vieme sa zriadiť aj bezplatne.
Teraz sa pohybujem na tenkom ľade, ale asi... asi by bolo jednoduchšie, keby my sme
si  na  tomto pozemku  v  zriadili  pre verejnosť  vecné  bremeno,  potom ...  potom sa
nakladá so všetkými rovnako. Ale.... asi to nejde,  podľa tohto ako sa tvári poslanec
Dulla.

p. Čahojová, starostka MČ: To by mnoho vecí riešilo. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ešte raz,  je  tam vlastne  v tom čl. 28.  4 uvedených  niekoľko
podmienok, ktoré musia byť súbežne splnené. Takže - správcovia inžinierskych sietí
na  základe  zákona.  Tzn.  nepotrebujú  zmluvu,  podľa  Občianskeho  zákonníka,
nepotrebujú uzatvárať dohodu, lebo to vedia vynútiť. Keď ináč nie,  tak rozhodnutím
súdu. Hej?.  Bezplatne nie preto, lebo za to nemáme náhradu. Za to nie je  primeraná
náhrada....  žiadna  náhrada  .  Nemôžeme  to  zriadiť  bez  toho,  aby   sme  nezahrnuli
všetkých  rovnako -  v úvodzovkách – „postihnutých“ do okruhu , v prospech koho sa
takéto vecné  bremeno  má  zapísať  na  konkrétnom pozemku.  Druhá  záleží  je  tá,  že
nikomu nemôžeme vnútiť vecné bremeno, v keď oňho nepožiada.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani Polachová.

p. Polachová: Ďakujem. Môžem požiadať pána kontrolóra názor na toto? 

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Šalamúnska  otázka,  ešte  šalamúnskejšia  bude  odpoveď.
Každopádne musím dať za pravdu pánovi poslancovi Dullovi. Všetko ostatné sú tu len
špekulácie.  Čo  by  som ešte  možno  ešte  ja  urobil,  na  vašom  mieste,  schválil  by
trojpätinovou väčšinou ... väčšinou uznesenie, že sa ten pozemok nebude predávať. A
tým pádom budú mať na ten pozemok, ako na obecný pozemok, prístup v podstate
všetci  a do budúcnosti, pokiaľ by ten pozemok chce niekto predať, iné zastupiteľstvo,
ako vy,  tak by musel  prelomiť  to uznesenie  o  tom predaji  trojpätinovou väčšinou.
Myslím si, že, iná nejaká cesta, aby nebola pritiahnuté za vlasy ma  v tomto  momente
nenapadá.  Ale dávam za pravdu pánovi poslancovi Dullovi.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  za  stanovisko  pána  kontrolóra.  Ja  sa  tiež
obávam ...  ja  sa  tiež  obávam,  že toto by asi  neochránilo  to, čo tí ľudia  sa snažia
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ochrániť. Ak dovolíte, ja by som vyslovila svoj vlastný názor. Ja by som navrhla, aby
sme pouvažovali o tom zámere zriadenia vecného bremena,  aj s tým, že si vyhotovia
na  vlastné  náklady  ten znalecký  posudok,   a znova  by  sme  to   do  zastupiteľstva
posunuli, takže by ste to tu mali ešte raz, znova by sa to dostalo do komisii.  Že by ste
skúsili vyslovil vysloviť ... súhlas s tým zámerom. Odovzdám slovo pánovi poslancovi
Slobodovi a potom pani Ing. Mahďákovej. Nech sa páči, pán poslanec.

p. Sloboda: Ďakujem. Nikto z nás nevie povedať, aká partička tu bude po nás. A tí ľudia to
vedia.  A je  množstvo príkladov, ako developeri natiahli  na bubon obyčajných ľudí;
zabránia im prístup k ich pozemkom. Lebo to je vynikajúci príklad, prečo by sa niekto
mal   snažiť dostať do úradu a stať sa starostom. V budúcnosti, niekedy, lebo  na tomto
sa dá zarobiť peniaze. Tí ľudia to samozrejme vedia. Majú prirodzene strach a my by
sme ich toho strachu mali zbaviť. Pomôcť im, aby sa nebáli,  aby normálne mohli žiť.
To vecné bremeno my  nikomu neupierame. Tá rovnosť tu stále zostáva. Až by sme to
spravili,  že  niekomu  odoprieme  to  bremeno,  až  potom  jej  nerovnaký  prístup  a
porušujeme ústavou. Ale keď niekto požiadal, aby sme mu vyhoveli,  ešte sa stále nič
nedeje. A ak tam nie je nejaká... že sa...  že sa musí spraviť znalecký posudok, dobre -
neho  spravia.  Veď oni sú ochotní ho  spraviť.  Oni  sú ochotní kúpiť  ten pozemok,
prenajať si;  spraviť všetko pre to, aby mali  právnu istotu, aby mohli  normálne,  ako
slušní ľudia žiť v pokoji a mieri. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Pani  Ing.  Mahďáková,  nech  sa  páči  k
mikrofónu.

p.  Mahďáková,  MÚ MČ  :  Pôvodne  som chcela  len  potvrdiť  vaše  vyjadrenie,  že  celý
materiál je pripravený ako zámer. Takže je tu dostatočný priestor ešte doplniť všetky
znalecké  posudky....   znalecké  posudzovania.  Ale  ja  by  som  len  upútala  vašu
pozornosť na stanovisko stavebného úradu, ktorý povedal, že...  po vykonaní štátneho
stavebného úradu – že z umiestnenia  stavby nevyplýva,  že po zhotovení stavby má
dôjsť  k  obmedzeniu  užívania  susedných  pozemkov  na  účel  chodníka.  A aj   keď
stavebný úrad konštatoval, v tom ... v tej prílohe, ktorá tam je priložená, že – síce ....
stavba sa uskutočňuje v rozpore s vydaným stavebným povolením, ale zistený rozpor
spočíval vo výškovom osadení stavby. Takže len... iste sme sa tomuto venovali,  my
sme si ten materiál pripravili.  Tak aby garantoval aj zvýšenú ochranu práv ... a ak sa
rozhodne toto zastupiteľstvo, že schváli ten zámer zriadiť vecné bremeno, je dostatok
času dopracovať všetky detaily; vrátiť sa k tomu ešte raz.

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

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Vypočul som si vysvetlenie pani Mahďákovej.  V tom
materiáli sa uvádza, že už teraz stavebník zabral časť toho verejného priestranstva na
účel zriadenia  stavby a to ... alebo teda,  nejako ... počujem,  nič  také stavebný úrad
nezistil.  Ja  si naopak myslím,  že ten materiál  je  pravdivý,  že naozaj zabral  nejaké
územie  a zase, keďže  to je  verejné priestranstvo mal požiadať o zabratie verejného
priestranstva,  mala  ...  mala  mu  byť   vyrubená  daň a tú mal  zaplatiť.  Nič  také sa
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nestalo. Na čo máme to VZN- koho? Nemáme ... kontrolóra verejného poriadku, ktorý
by to skontroloval..

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

p. Dulla :  Ďakujem za slovo. Ešte raz - Podmienkou obmedzenia práva a teda aj zriadenie
vecného bremena  je nevyhnutnosť toho úkonu. A  ten nebudeme vedieť preukázať ani
o 4 mesiace, ani o pol roka,  pokiaľ zostane tento právny a technický stav! Lebo nič sa
nezmení na tom, či my niečo dopracujeme. Lebo nezmeníme  tu mieru,  ktorá v tom
území existuje  a nepreukážeme  nevyhnutnosť  toho obmedzenia.  A rozhodnutia  pro
futuro  ,  že  možno  niečo  zmení  vlastníka,  nie  je  v  súlade  s  ústavou  Slovenskej
republiky.  Na to ústava neberie  ohľad. Lebo každý vlastník má právo scudziť svoje
vlastníctvo.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za názor pána poslanca  .  Ja  by som
predsa len dala priestor, aby sa ešte odborný útvar pozrel na ... aj z toho... to z tejto
stránky veci  na  daný problém.  Možno ten časový priestor...  ak odporúčate  týmto
zámerom sa  zaoberať,  tak  bude.  Ak  ho  zamietnete  ,   tak  sa  tým zaoberať  ďalej
nebudeme. Odovzdávam slovo pánovi Záhradníkovi,  ešte požiadal... Ale myslím,  že
schválením záveru nič nemôžeme pokaziť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Áno, to som chcel povedať, že myslím,  že by sme
mohli schváliť zámer, a preskúmal všetky aspekty realizovateľnosti  takéhoto inštitútu.
Zjavne my nie, tí žiadatelia asi skôr chceli odkúpiť alebo prenajať. My nepredávame,
tzn. že tu sa nestretneme.  A potom je naozaj otázka, či inštitút vecného bremená ich
účinne ochráni, ten záujem, alebo ten problém, ktorý majú. – Čo sa i Kolega Sloboda
pýtal. Lebo aj inštitút vecného bremena je  ich len právny inštitút, ktorý vlastne, ako
hovorím, že - v dobrej viere, keď sa splní. Lebo kto ho nebude plniť , alebo ho bude
obmedzovať, tak takisto bude treba konať represívnymi nástrojmi... proste kroky na to,
aby  sme  dosiahli.  A viete,  ja  mám  z  praktických  právnych  skúseností -  to právo
prechodu, prejazdu sám vykladá potom rôzne. Kedy? V akom rozsahu? V akej šírke?
V noci? ...a podobne. -  To znamená, že aj toto  musíme preskúmať, aby sme teda tým
ľuďom poskytli to, čo od nás chcú. Lebo možno im dáme vecné bremeno a povieme si
- že fajn.  Máme pocit, že sme  im pomohli,  ale  nakoniec reálne sme im nepomohli.
Možno sú iné nástroje.

p. Čahojová, starostka MČ: Možno jedným z tých nástrojov je aj prenájom toho pozemku.
Lebo neviem si predstaviť iné využitie pre mestskú časť. Oni by mali istotu a my by
sme mali nejaký príjem z inak nevyužiteľné parcely. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac : No, ja si myslím, že to celé vyplýva z toho, že tu je absolútna nedôvera voči tomu,
že keď je to verejný priestor, tak že ...lebo teda,  pokiaľ je to verejný priestor a patrí
to ... je to v našom vlastníctve, alebo v našej správe, no tak naozaj by sa tam bez toho,
aby tam sme vydali  nejaký súhlas  - a keď je  zabraté bez toho súhlasu,  tam by mal
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konať ten kontrolór ...inšpektor verejného poriadku. Ale - čo s tou nedôverou? No ja...
mne ... sa tiež to nezdá...  úplne,  ... riešiť  to nejak pritiahnuté za vlasy a... my sme
deklarovali, že nepredáme . A aj preto tu sedíme, lebo – asi keby  sme deklarovali,  že
nepredáme, tak to je to najjednoduchšie, že teraz predať alebo prenajať. My sme ale
deklarovali presne preto, aby sme pre žiadosť neobmedzili  ďalších 6 potenciálnych;
žiadosť  dávajú   dvaja  či  traja  a tí  ostatní  tam nie  sú  v tej  partii.  Urobili  sme  raz
rozhodnutie,  deklarovali  sme  to .  Urobili  sme  to druhýkrát  ,   a 2.  obdobie,  čiže tá
deklarácia  platí. A berie preto sme teraz v takejto situácii... Ja možno myslím, že by to
stálo  za väčšiu  diskusiu  a  ja  by som bol,  rád keby sme  to stiahli  teraz a pripraviť
nejaký materiál.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec  Sloboda, ešte  kým dám slovo, chcela  by som
povedať,  že  náš  stavebný  úrad  nemá  problém  s  vydaním  rozhodnutia.  Oni  majú
zjavne,  tí  ľudia,  v okolí  tej stavby  obavy,  že  bude  znemožnený  ich  prechod  k im
nehnuteľnostiam. A máme zlé skúsenosti, všetci to poznáme, že čierne stavby vyrastú
a sú pomerne obmedzené možnosti tej ... toho  mechanizmu, ako... aby sme dosiahli
odstránenie  čiernych  stavieb.  Už  tu  vieme,  že  stavebník  nestavia  podľa  platného
stavebného  povolenia.  Oni tam  možno  majú  ešte tie  nejaké  lokálne  vzťahy,  ktoré
ich ... vyvolávajú  v nich pochybnosti a boja sa o to, ako sa to  v budúcnosti bude
vyvíjať.  Bude zatepľovať,  ktoviečo sa tam bude diať.  No a my,  ako stavebný úrad,
nedokážeme  ochrániť  ten verejný  pozemok  tak,  ako  by  si  to  oni  predstavovali  a
oprávnene teda  cítia  obavy,  pretože my, ako ... štátny stavebný poriadok dokáže ...
prísť ... dostať sa k  rozhodnutiu o odstránení stavby, nepovolenej,  alebo čiernej,  ale
nedokáže  zabezpečiť  výkon  toho  rozhodnutia.  Tzn.  rozhodnutie  odstrániť  stavby
padne,  máme  už  niekoľko  na  spadnutie,  ktoré  sa  týkajú  reklamných  stavieb,   ale
nevieme,  či sa nám ich v reále  podarí odstrániť.  Lebo ten výkon, tá exekúcia,  to je
problém. Toto sú ich obavy. Nech sa páči, pán poslanec Svoboda.

p.  Svoboda:  Marcel...  Marcel  tu  už  povedal,   ja  to  len  zdôrazním,  že  prenájom je  tam
nemožný,  z toho dôvodu, že je tam viacero parciel.  Keby sme  to prenajali  len tým
trom,  tak sú tam ešte  ďalší traja,  ktorí sa  zatiaľ nehlásili.  Predať nechceme.  Čiže
potom už  máme  len 2 možnosti -  nechať  to  tak,  ako to je,  alebo  potom to vecné
bremeno  dať.  A  to  vecné  bremeno   -  ešte  raz  to  zopakujem,  keď  sa  raz  niekto
rozhodne, ktorý tu bude po nás, predá  tú uzučkú parcelku, tak im znemožní prístup na
ich pozemky a znehodnotí tie pozemky.  Teda - oni ich nebude môcť užívať vôbec. A
ak majú .... samozrejme, že tie súdne spory prebiehajú rôzne, ale  ak to vecné bremeno
tam je,  ... na súde by sa mal ten človek aspoň o niečo oprieť a môže vysúdiť aspoň
niečo.  Ale keď nemá nič, tak nič nemôže vysúdiť. To je asi tak.

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

p.  Zajac:   Ja...chápem všetky tie  príklady  o tých  čiernych  stavbách,  a-  teraz ma,  akože,
opravte-  ja  mám ale za to, že hovoríme  o našom pozemku. A  ... to nie  je  čierna
stavba.  To  čierna  stavba   je,  keď  ja  na  svojom  pozemku  postavím  niečo  proti
stavebnému zákonu. Ale ja si neviem  predstaviť ....  pozemku .... 
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p. Čahojová, starostka MČ:...aj na cudzom ...

p.  Zajac:  To  je  potom  ...  to  je  potom  zásadný   nedostatok   právnej  vymožiteľnosti
...pravdepodobne,  keď niekto začne robiť na mojom pozemku,  tak sa sním budem
súdiť. A ak je  ten pozemok mestskej časti,  tak sa tá mestská časť voči tomuto musí
nejako  efektívne  vedieť  brániť.  Ja  viem,  že  mi  tu  máme  tie  položenia  našich
kontajnerov na... tie stánky, ktoré nevieme ... - ale - mňa to prekvapenia a udivuje, že
toto je stav! Potom navrhujem, aby sme dali návrh zákona do Národnej rady, lebo toto
je proste vážny problém.  Veď mi predsa nemôžeme dopustiť pochybnosti,  ak je ten
pozemok  náš,  že  prejavujeme  istú  vôľu,   politickú,  akúkoľvek,   nohami,  rukami
rečami,  a   ...  my  sa  tu  máme  brániť  predajom,  alebo  prenájmom  alebo  vecným
bremenám ?! Mne to príde.... mne to príde divné. 

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, je veľa divných vecí...Pán poslanec Dulla, najmä teda, čo
sa týka vo veciach stavebného poriadku. Pán poslanec Dulla,  nech sa páči

p. Dulla: Ďakujem za slovom. Je vidieť že sa hovorí vo všeobecnosti a nie ku konkrétnemu
prípadu v danom území.  Tí,  ktorí boli  v komisia,  kde to prerokovali,  dostali  mapu
územia  ,  ktoré s jedná.  Ten pozemok,  ktorý je  náš a má  parcelné  číslo  3728, vedie
pomedzi 4 pozemky, alebo medzi 4 parcelné čísla. Z toho 2, na konci, nad cestou, keď
to pozerám z hľadiska obrázka, - spodok – vrch - sú tie, o ktoré ide týmto žiadateľom.
Rovnako s nimi symetricky sú 2 pod tou cestou. Ak zriadime jedným -ostatní čo?

p. Čahojová, starostka MČ: Majú  iný prístup. 

p. Dulla  :  Nemajú. Podľa kópie mapy,  z katastrálnej,  nemajú.  2. vec – odchádzajúci  úsek
zostane  nekrytý  vecným  bremenom  a  môže  byť  teda  zasiahnutý  všetkými  tými
negatívnymi  účinkami,  o ktorých ... s ktorými sa  tu argumentuje.  Jednak to, že ho
môže teda budúci správca majetku mesta predať a vecné bremeno na zvyšnom v úseku
bude platné ako Meresjevovi ponožky. Hej? Ďalšia  vec, že tak isto tam môže niekto
urobiť svojvoľnú stavebnú činnosť. A nemusí ani predať. Len tam proste niečo urobiť,
aj  tak sa tam nedostanú. Čiže ideme hypoteticky skúmať možnosti robiť zámer, hoci
fakticky  to  nevieme  ochrániť  nijako.  Takže  znova  apelujem  administratívnu
racionalitu  a zdravý  rozum.  Nechoďme  do  zámerov,  kde  budeme  mrhať  úsilím
a energiou a zdrojmi,  bez  efektívneho  účinku.  Ja  vás  pekne  poprosím,  stiahnite  to.
Nemáte šancu zabrániť.  Prehráme 1. súdny spor,  lebo  nepreukážeme nevyhnutnosť
takéhoto riešenia. 

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

p. Záhradník,  zástupca starostky  MČ  :  Už ideme  trochu do takej ako odborne právnej
roviny, ale my naozaj môžeme vecné bremeno zriadiť - nielenže zriaďujeme teraz pani
Homolovej,  a Šušolovej  a pánovi  Panákovi.  My  môžeme  vecné  bremeno   práva
prechodu na parcele 3728 zriadiť pre vlastníkov parcele 3732, 3731 a podobne. Bez
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menovania a ale vo vzťahu k vlastníctvu. Znamená, každý budúci vlastník bude mať
toto isté právo. Hej? A potom je naozaj vhodné v tomto území to zriadiť voči všetkým
dotknutým.  Aby   bol  zachovaný  aj  princíp  jednotného  prístupu.  Ale  to  naozaj  je
priestor na to, aby sme to preskúmali a predložili následne do zastupiteľstvo, už v tej
podobe, ak sa teda schváli  zámer,  tak vlastne  je  to objednávka pre exekutívu, aby
posúdila všetky aspekty.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, pani inžinierka. 

p. Mahďáková:  Ďakujem pekne. Ja by som chcela,  teda len,  i keď nemám právo podávať
pozmeňujúci  návrh,  len  1  taká  administratívno-technická  záležitosť.  Kompetencia,
rozhodnutie  o  nakladaní  s  majetkom  je  výlučnou  kompetenciou  miestneho
zastupiteľstva.  Preto  ak  by  zastupiteľstvo,  ktoré  -  toto  zastupiteľstvo,  ktoré  je,
deklaroval  to  tu  opakovane,  rozhodlo,  že  nepredá  ten  pozemok,  neprenajme  ten
pozemok,  tak  by  bolo  tým  pádom   učinené  legislatíve,  zadosť,  že  by  sme  teda
dostatočne prejavili,  že teda nesúhlasí  s predajom, neschvaľuje... neschvaľuje variant
1,  neschvaľuje   variant  2 a  odporúča preskúmať  možnosti vecného  bremena,  alebo
teda  zapodievať sa s tým a vrátime sa s tým, pripravíme materiál. Lebo naozaj zazneli
veci,   ktoré  z komisii  nešli,  bežný  život  ich  nepriniesol.  Takže  prepracujeme,
dopracujeme ten  materiál.  Ale to, že nepredám ... Lebo, to ... my sa  musíme vrátiť.
Lebo  nikto  nemá,  ani  pani  starostka  nemá  kompetenciu  rozhodnúť  o tom,  či  ten
pozemok predá, alebo prenajme. A tá žiadosť je tu na stole. Takže výrazne by sa aj
obmedzila   ďalšia tá administrácia, s tým, keby sa  ...  zastupiteľstvo ... aspoň v tom
variante 1 a variante 2 dokázalo vyjadriť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som navrhla,  teda, aby boli páni
poslanci spokojní, pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p.  Zajac:  Ako  doplnenie  toho...  toho  bodu  ...  že  by  sme  teda...  že  schvaľuje  zámer  ,  a
vynechali by sme tých žiadateľov ... Je to alternatíva číslo 3. Ja navrhnem doplniť to -
schvaľuje  zámer.  A  bolo  by  to:  „zriadiť  vecné  bremeno  spočívajúce  v umožnení
trvalého  prechodu cez  parcelu  372 všetkým vlastníkom susedných   nehnuteľnosti,
a ... teda,  že by sme tie konkrétne mená ... odtiaľ ... aby sme si boli úplne istí, že aký
zámer má byť spracovaný. Nielen v prospech týchto dvoch, ale v prospech všetkých
vlastníkov. 

p.  Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne všetkým za podnetnú diskusiu.   Čiže
sťahujem tento materiál. My sme si veľmi dobre zapamätali... Prečo? ...Predložíme ho
v takej podobe, aby ste vedeli,  teda, či je  tam.. Tak či tak budeme musieť ho znova
predložiť  do  zastupiteľstva.  Aj  keď  pripravíme  vecné  bremeno.  Čiže  my  tam ho
predložíme  v  takej  podobe  v  akej  bude  možné  ...  Dobre.   ...  Tak  nechávam  ...
navrhujem časť C  a ... osvojujem si návrh pána poslanca Zajaca,  aby tam neboli ...
alebo  pána  poslanca  Dullu,  alebo  spoločne,  aby  tam  neboli  menovaní  konkrétni
žiadatelia a aby sa to týkalo vlastníkov všetkých susedných  parciel. Preveriť možnosti
zámeru  zriadenia  vecného  bremena  u  všetkých  susedných  majiteľov   pozemkov...

88



parcely 3728.  Ja si to osvojujem... ja si to osvojujem, takýto návrh.  Ja si to osvojujem
Marcel.  ... Sú to varianty... Takže môžeme hlasovať len o jednej variante.  ... Zámer
…  zriadenia   ...  (debata  v sále)  …  Vlado,  vzdávaš  sa  teda  svojho  diskusného
príspevku? Môžem odovzdať slovo?...  Pán poslanec  Buzáš,  nech  sa páči  .   ...  Pán
poslanec Buzáš. 

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Vzhľadom na tú hektickú atmosféru, ktorá tu teraz panuje aj ...aj
značne únavu, sme tu už  dlho, predtým sme boli väčšinou v zamestnaní,  každý sme
mali  svoje  povinnosti,  navrhujem  v  tomto  bode  teraz  ho  prerušiť  a dať  si  krátku
prestávku. Je to procedurálny návrh. 

p. Čahojová, starostka MČ: Neviem, či sa o takomto návrhu dáva hlasovať? Pán inžinier?
Na prestávku? ...  Sme na konci diskusie, pán poslanec. Tak hádam už odhlasujeme to
uznesenie. A už máme pred sebou len bod Rôzne a Interpelácie. 

p. Buzáš: Ak môžem ... bojím sa, že odhlasujeme niečo, čo budeme potom korigovať.

p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím zástupcov poslaneckých klubov, aby sa vyjadrili  0 k
žiadosti  o  prestávku.  Navrhujem  5  minútovú  prestávku,  aby  sme  mali  istotu,  že
hlasujeme o dobrom návrhu. Nech sa páči, poraďte sa . 5 minútová. 

Prosím kolegov z  predsália,  aby sa vrátili  do rokovacej miestnosti.  Vážení  kolegovia, tak
krátka  rekapitulácia.  Ja  som  oznámila,  že   si  osvojujem  zmenou  autoremedúrou
varianty číslo 3, v takomto zmysle. Počúvajte prosím pozorne. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schvaľuje zámer zriadenia vecného bremena a
spočívajúce  v umožnení  trvalého  prechodu cez parc. č. 3728 vlastníkom susedných
nehnuteľností  .  Schvaľuje  zámer.  Takto  stručne,  jednoducho,  pripravíme
vyhodnotíme,  aby sme sa nepomýlil. Pán poslanec Dulla  má iný návrh. Prosím o jeho
prednesenie.  Proti prosím návrh pána poslanca Dulu prečítať.

 p. Zajac:  (mimo mikrofón ) ... tak ja prečítam, teda ... návrh poslanca Zajaca a Dullu ... ...
Dobre. Takže čítam ten pozmeňujúci návrh.  Návrh uznesenia:  ....  návrh uznesenia:
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  –  za  a)   neschvaľuje
zámer  žiadateľov ...  kúpu  -  Janky Šušolovej,  Ing.  Peter Panáka a pána Stanislava
Panáka  ,  kúpu  pozemkov  registra  C  -KN   a tak  ako  máme  napísané.  Za  b)  -
neschvaľuje prenájom pozemok registra C – a tak ďalej, ako je to uvedené v materiáli.
A za c) - žiada preveriť možnosť zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu  a  prejazdu  cez  pozemok,  parcelné  číslo  3728,  v  prospech  vlastníkov
susedných  nehnuteľností   a  predložiť  materiál  na  rozhodovanie  komisii  ...  na
rokovanie  komisii  a  miestneho  zastupiteľstva.  Termín:  december   ...decembrové
konanie miestneho zastupiteľstva . 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím   hlasujeme  o návrhu  ...  spoločnom  návrhu  pána
poslanca Zajaca pána poslanca Dullu. Nech sa páči.
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Hlasovanie :  Za 12 prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržali  sa  4.  Tento návrh bol
schválený. 

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Nasleduje  materiál  ...  materiál  žiadateľov pána  Živicu  pani
Svetlany Gavorovej ...bol stiahnutý na žiadosť žiadateľa.

Bod 15
Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ:  Nasleduje bod Rôzne. Bod Rôzne. Nech sa páči, otváram bod
Rôzne. Keďže do bodu Rôzne.... hlási  pani poslankyňa  Zemanová,  odovzdávam jej
slovo.

p. Zemanová: Chcela by som navrhnúť uznesenie na zmeny v radách škôl a materských škôl.
A to návrh uznesenia:  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
odvoláva  zo  školskej  rady  Spojenej  školy  Tilgnerova  14  v  Bratislave  poslanca
Vladimíra Dullu na vlastnú žiadosť, z Materskej školy Majerníkova 11 ,  v Bratislave
poslanca  Vladimíra  Dullu  na vlastnú žiadosť,  z Materskej školy Suchohradská 3 v
Bratislava  poslanca  Marcela  Zajaca.  Deleguje  do  školskej  rady  Spojenej  školy
Tilgnerova   14  v  Bratislave  poslankyňu  Líviu  Poláchovú,  do  Materskej  školy
Majerníkova  11,  Bratislava  poslankyňu  Zuzanu  Volkovú  ,  Materskej  školy
Suchohradská 3 v Bratislave poslanca Jaromíra Šíbla.  Táto zmena vyplýva z toho, že
sa uvoľnili možnosti poslancov z rady školy na Veternicovej.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  Prosím písomne  predložiť  návrhovej
komisie s podpisom. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja by som chcel, na základe toho, čo sme tu zažili o prenajímaní
majetku, vyjadriť takú túžbu, že  -  okrem toho, ako sa budeme správať k pozemkom,
by sme sa mali  dohodnúť na nejakých systémových prístupoch alebo pravidlách pre
dočasne  prebytočný nehnuteľný majetok, hlavne, čo sa týka budovy. Ale bol by som
rád,  teda  ,  aby  sme  rozšírili  svoju  otvorenosť  a  každú  žiadosť,  ktorá  príde  na
prenajímanie zverejňovali. My všetci vieme, teda, mali by sme podľa zákona vydávať
rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku, aby ľudia vedeli,  že sa
môžu o neho, o jeho prenajatie oficiálne uchádzať, všetci rovnakou mierou, alebo od
rovnakého času a možno aj do určeného času. Čo je to za majetok? Kde sa nachádza a
pod.  A poslanci  minimálne  by mali  dostávať minimálne  nejaký súpis  uplatnených
žiadostí, tak, aby  neboli s nimi prezentovaní na poslednú chvíľu.  Bolo by to dobré,
keby sme o to rozšírili  tu našu ... to naše dobrovoľné zverejňovanie  a informovanie
verejnosti.  Za  ďalšie  -  všetci  vieme,  že  máme   ...  tu  ...  príspevkovú  organizáciu
verejnoprospešných služieb a blíži sa nám nový rok,  ani sa nenazdáme. Takže ja by
som veľmi rád  počul od pána prednostu, že  v akom štádiu je  príprava výberového
konania na riaditeľa príspevkovej organizácie, respektíve, kedy, akým spôsobom buď

90



je  zostavená nejaká ...  tá komisia  a  alebo skupinám a dokedy teda budú nejaké tie
kritériá, výzva na prihlasovanie? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán prednosta odpovie hneď. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že  riešime toto, samozrejme,
vypisujeme  výberové  konanie  na  rôzne  pozície,  predpokladám,  že  do  konca  roka
prebehne aj táto. Tak, ako všetky výberové konania,  ktoré sa konajú, tak sú vždycky
oslovovaní  poslanci z jedného, z 2. klubu.  Tie kritériám momentálne ešte nemáme,
ale hovorím, prebiehajú iné výberové konania. Toto bude určite  jedno z nich, ktoré do
konca roka určite bude.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem  pekne.  Pán  vicestarosta.  ...  Nech  sa  páči,  pán
poslanec Dulla. 

p. Dulla:  Ďakujem. Ešte raz! Dúfam, že nejdeme porovnávať výberové konanie na riaditeľa
príspevkovej organizácie,  výberovým konaním na referenta ? Hej?  To fakt by sme
mohli vedieť rozlíšiť. Čiže ozaj by ma  zaujímalo,  - v  podstate je 30. september, prvé
3 mesiace už máme  za sebou a do troch mesiacov by sme  mali  mať riaditeľa tejto
organizácie.  Čiže  ja  osobne  by  som si  vedel  predstaviť,  keby  odznelo  slovo,  že
„ oznámenie výberového konania odznie  v tom a v tom týždni“.  „Výberová komisia
bude zasadať v tom a v tom týždni.“.    Ako 1. predpoklad.  A podľa toho môžeme
reagovať. Nie – dozvieme sa to 15. decembra!  Ako - pri všetkej úcte! Prevencia je
vždy lepšia, ako potom naháňať ten chvost. A represia -  to ani nehovorím!

p. Čahojová, starostka MČ:   Pán poslanec, myslím,  že si dostal odpoveď v odpovedi  od
pána  prednostu.  V  tomto  období  prebieha  niekoľko  výberových  konaní.  Boli  2
mesiace  dovolenkové,  letných  prázdnin,  kedy  aj  na  tie  pozície,  ktoré  sme  mali
vypísané  sa  ľudia  nehlásili,  pretože asi  si  nevšimli,  že  niečo  také  sa  u  nás  deje.
Súčasne,  naozaj  nie  je  možné  pripravovať  niekoľko  takýchto  ...   Aj  tak  máme
problémy s tým, že poslanci už nechcú ísť do výberových komisií,  pretože to veľmi
dlho trvá. Je to náročné, časovo, ale aj psychicky. Určite bude pripravené tak, ako pán
prednosta povedal, do konca roka úspešne zavŕšené. Pán vicestarosta  má slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Z iného súdka,  kolegovia. Chcel
by som vás v tomto bode požiadať, aby sme zvolili  pani Hanu Zamanovú  za členku
finančnej  a  podnikateľskej  komisie,  z  toho  dôvodu,  že  vykonáva  teraz  funkciu
tajomníka miestnej rady, cez  finančnou komisiou ide väčšina dôležitých materiálov,
finančná  komisia  zasadá  ako  posledná,  medzi  zasadnutie  finančnej  komisie  a
zasadnutím miestnej rady sú v podstate 2 pracovné dni.  Tak sme sa dohodli s pani
Zemanovu, že pre zlepšenie koordinácie fungovania vecí v prospech zastupiteľstvo, by
jej  členstvo  vo  finančnej  komisie  bolo,  podľa  mojej  mienky,  prínosom.  A ona aj
vyjadrila svoj súhlas. Tak teda, ak to interpretujem správne. Takže taký je návrh.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Je to tak pani poslankyňa Zemanová?
Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem pekne  za slovo. Mám viacero veci na srdci.  Pôjdem možno nie podľa
dôležitosti,  ale  tak,  ako  má  napadajú.  Chcel  by  som poprosiť  nášho  nového  pána
kontrolóra, aby možno svoje prvé dojmy,  prvé skúsenosti z tohto miesta  na našom
miestnom úrade spomenul. 2. vec, čo má tak napadla - boli sme svedkami v masovo-
komunikačných   prostriedkoch,  že  mestskej  časti Staré Mesto sa  viedol ľúty boj,
o zatváracie   hodiny v  podnikoch reštauračných služieb. Keby ...poslanci schválili 22.
hodinu ako záverečnú pre  všetky podniky; potom ich pán starosta nejako dostal strach
a nejako  to  nepodpísal.  V  našej  mestskej  časti  takýto  problém  nemáme,  máme
schválené VZN-ko, ktoré je veľmi, veľmi prísne, ale čo z toho,  keď toto VZN-ko  je v
podstate zdrapom  papiera,   ktorý nikto ... nikto  nerešpektuje.  A zdá sa mi  to byť
kontraproduktívne.  Viackrát  som nabádal,  aby sme systémovo riešili  tento problém.
Keďže  som nijakú  odozvu,  reálnu,  nezaznamenal,  nabádam verejne,  v  rámci  tejto
rozpravy,  poďme riešiť tento problém. Ďalší problém, čo mám na srdci, je všeobecne
dodržiavanie  VZN-iek  a predpisov tejto  mestskej časti,  ktoré podobne ako VZN o
dodržiavaní  záverečné  hodiny  sa  nerešpektujú.  Myslím,  že  to  bolo  minulé
zastupiteľstvo,  kedy  sme  odmietli  odhlasovať  prenájom  predajného  stánku,  kvôli
tomu,  že  dotyčný  záujemca  nespĺňal  požiadavky,  ktoré sme  naňho  kládli  .  Takže
nájomnú zmluvu nemá, stánok naďalej funguje. Pýtam sa, ako je to možné? Mali sme
inšpektora verejného poriadku. Ako som sa dozvedel, už vlastného nemáme, pretože
sa nejako ... tak ...sublimoval na  funkciu. A myslím si, inšpektora verejného poriadku
by  sme  mali  mať  .  Preto  sa  pýtam,   -  bude  vyhlásené  výberové  konanie?  Alebo
nejakým spôsobom získame tohto inšpektora verejného poriadku? Alebo sa budem len
tváriť, že ho  máme a v skutočnosti ho nemáme. Zatiaľ všetko. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. No, pán poslanec,  ja  by som ti rada
odpovedala tak, aby si odtiaľ odchádzal spokojný, ale nie je to v mojich silách. Všetci
vieme, že VZN-ká máme, sú platné, sú nenapadnuté. Ale veľmi ťažko ich vymáhať v
praxi. Máme pripravených niekoľko správnych konaní, ktoré však momentálne stoja,
pretože  máme  dlhodobo  práceneschopného  pána  právnika,  ktorý  bol  vybratý  na
základe práve transparentného výberového konania – aj keď možno to je trošku slovo,
ktoré  podozrieva   v Bratislave;   ale  je  to  tak.  Momentálne  situáciu  riešime  –
improvizujeme.  Preto, lebo  naozaj,  agendy je  veľa,   a je  taká,  ktorú sa nedá obísť,
ktorá je nevyhnutná. Denná agenda, sú súdne spory, a je množstvo iných záležitosti, sú
zmluvy, sú uznesenia  ktoré treba pripraviť atď. a konzultovať. Máme s tým problém.
Čo sa týka inšpektora verejného poriadku, pán inšpektor verejného poriadku by veľmi
rád  pracoval  v teréne,  ako  inšpektor  verejného  poriadku.  Žiaľ,  oddelenie  dopravy
a životného prostredia má teraz agendu parkovacej politiky a zavádzania skúšobného
režimu parkovania, čo kladie vysoké nároky na všetkých pracovníkov tohto oddelenia,
v súvislosti s parkovaním.  To je  vlastne ich gro práce.  Čiže naozaj,  je  mi  to veľmi
ľúto,  ale  naozaj,  deň  má  len  24  hodín,  z toho  pracovný  čas  je   omnoho  menej.
Nedokážu stihnúť to, čo sme od neho tiež očakávali a chceli  - a tú prácu v teréne. Je
mi to veľmi ľúto, ale nedá sa to.. Nech sa páči, pán poslanec, máš slovo. 
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p.  Rosina:  Ďakujem pekne  za  slovo.  Dôvody všetky chápem,   ale  žiaľbohu,  nebudú  nás
hodnotiť podľa dôvodov, ale podľa skutkov. Tak keď  teda sú problémy, personálne,
tak treba tie  personálne počty naplniť,  navýšiť   a prosím preto, aby aj pri príprave
rozpočty na budúci rok sa adekvátne zohľadnili  tieto skutočnosti. Pretože naozaj, ak
potrebujeme   človeka  na   doprave  -  to  je  fajn,  ale  my  potrebujeme  aj  inšpektora
verejného poriadku. Neviem, aký bol  inšpektor verejného poriadku, pretože  som ho
nemal možnosť zakúsiť.  Ale čo sa týka jeho výkonov v doprave, som nespokojný s
jeho výkon mi. Nebudem opakovať, že prečo.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec, ja by som ešte rada doplnila, že všetci vieme, že
máme  len ten rozpočet,  že je  limitovaný.  Momentálne  vstupuje do praxe opatrenie
vlády  Slovenskej  republiky,  rozhodnutie  o zvýšení,   6  percentnom zvýšení  platov
pedagogických  zamestnancov  v  školstve,  čo  tiež  nebývalým  spôsobom záťaží  náš
rozpočet. S tým sme nepočítali.  Dostaneme prostriedky zo štátneho rozpočtu len na
zamestnancov  pedagogických  škôl,  základných  .  Ale  našich  pedagogických
zamestnancov, našich 9 materských školách si musíme pokryť z vlastného rozpočtu.
Odhad, hrubý,  hovorí že  to bude v budúcom roku činiť  200.000 EUR. Čiže veľmi
opatrne budeme musieť narábať s celým rozpočtom. Čiže, potreby je veľa, možností je
málo. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac:  Ďakujem za slovo. (Mimo mikrofón... ) ...  Dobre. ...čiže dávam návrh smerom k
pánovi kontrolórovi, a k  tým školám, čo sme sa tu bavili v jednom  bode. Čiže dávam
návrh, aby Miestna zastupiteľstvo a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves poveruje
hlavného  kontrolóra  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  vyhodnotením
...vykonaním  komplexnej  kontroly  stavbu  a  užívania  objektov  základných  škôl  a
materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.

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

p. Borovička :  Ďakujem za slovo. Pani starostka, ja by som sa chcel opýtať, ako to vyzerá
s našou mestskou políciou?  My , okolo  baráku, nejedná sa o môj objekt, jedná sa o
všetky objekty, čo sa týka psíčkarov. Ľudia si strašne sťažujú. My máme objekt, kde
predtým bola veľká vývesná tabuľa  „Zákaz vodenia psov“ a „Zákaz venčenia psov“.
A teraz, keď prišla polícia,  lebo značky už tam nie sú, tak nám bolo povedané – „Nie
je značka, nie je nič. My s tým nemôžeme nič robiť“. Psi tam behajú –a  to sa nejedná
o  malých  psov,  to  sa  jedná  o plemeno,  bojové  plemená   a keď  vám  na  barákom
vybehne 20 psov ... a ktorí nie sú vodítkach a mestský policajt vám povie - nemôžeme
nič robiť! Tak ja sa pýtam, čo s tým máme robiť my? 

p. Čahojová, starostka MČ:   Pán poslanec,  stačí požiadať príslušné oddelenie  o osadenie
tejto  značky.  ...  Či vodorovného, alebo    ...  neviem,  či tabuľky sme  dávali  ...  ale
vodorovné, vo vnútroblokoch ,  bežne ...
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p.  Borovička:  Takže stačí  dať značky...  .stačí požiadať  ?...  Vyvesíme  tam značky...  A ...
policajti nám potom  pomôžu ... ?. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Nuž,  to odo mňa chceš viac som ja schopná zariadiť.

p. Borovička:  Dám žiadanku.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Priatelia, mnohí sa tu pýtate  -  a ja sa pýtam, že
načo  je  nám  bod  Interpelácie?  Lebo  taký  bod  máme  teraz  zaradený,  po  tomto.
A myslím,  že tento bod je   určený na  pýtanie  sa .  Bod Rôzne  je  na predkladanie
návrhov uznesení a takýchto záležitostí. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo na priamu otázku
pánovi kontrolórovi. Skúste odpovedať pánovi poslancovi Rosinovi.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, vážení poslanci,  v
podstate odkedy som nastúpil  do  funkcie,  tak sa postupne oboznamujem s prácou
miestneho úradu. Viacmenej každý deň sme v kontakte aj s pani starostkou, s pánom
vicestarostom, tak isto aj s inými odbornými útvarmi tohto úradu. Riešime operatívu.
Sú aj nejaké kontrolné  zistenia,  tie budú v správa, kde by som mal zhrnúť prácou.
Niektoré veci tu idú moc komplikovane,  niektoré až moc administratívne. Ale myslím
si,   že s takou nejakou pomocou, vzájomnou, sa nám podarí  prácu úradu – nie  že
zefektívniť,   ale možno trochu skôr  zjednodušiť. Dneska som napr. dával 1 list  cez
registratúru a keď som videl, aký je zložitý  systém na vkladanie listu do registratúry,
lebo som posielal len jeden  list  na Ministerstvo financií,  tak pravdupovediac , som
myslel že zdupkám odtiaľto. oj dlh včas. Ale, keď to porovnám s inými úradmi, aj kde
som bol poslanec, tak si myslím,  že ak úplne normálny štandard. Ak tak to stačí, pán
poslanec? Predložím správu na konci roku. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Keďže  už  sa  nikto  nehlási,  prosím
návrhovú komisiu na prednesenie návrhov. 

Návrhová komisia:  Takže dáme postupne hlasovať o jednotlivých návrhoch. Takže dal by
som hlasovať  o  návrhu,  ktorý bol  predložený  ako  1.  Podala  ho  pani  poslankyňa
Zemanová.   Je  návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves   -  za  a)  odvoláva  zo  školskej  rady  Spojenej  školy  Tilgnerova  14  v
Bratislave  poslanca  Vladimíra  Dullu  na  vlastnú  žiadosť,  z  Materskej  školy
Majerníkova  11  ,   v Bratislave  poslanca  Vladimíra  Dullu  na  vlastnú  žiadosť,  z
Materskej  školy  Suchohradská  3  v   Bratislava  poslanca  Marcela  Zajaca.
Predpokladám, že na vlastnú žiadosť.  Dňom 27.9.2016 . Za b) - Deleguje do školskej
rady  Spojenej  školy  Tilgnerova   14  v  Bratislave  poslankyňu  Líviu  Poláchovú,
Materskej školy Majerníková 11, Bratislava poslankyňu Zuzanu Volkovú , Materskej
školy Suchohradská 3 v Bratislave poslanca Jaromíra Šíbla dňom 28. 9. 2016.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Dávam  hlasovať  o  návrhu  pani
poslankyne Zemanovej.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Návrh bol prijatý.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu o ďalší návrh.

Návrhová komisia : Ďalšie návrh bol od poslanca Záhradník,  pána vicestarostu Záhradníka.
Do  bodu Rôzne,  návrh  na  doplnenie:  Miestne  zastupiteľstvo  volí  pani  poslankyňu
Annu  Zemanovu  za  členku  finančnej  a  podnikateľskej  komisie  miestneho
zastupiteľstva s účinnosťou od 1. 10. 2016.

p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o návrhu pána vicestarostu Záhradníka. 

Hlasovanie:  Za 17 prítomných poslancov,  proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie
bolo schválené. Prosím ďalší návrh.

Návrhová  komisia:  Je  to návrh,  ktorý som predložil  sám.  Návrh:  Miestne  zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves ukladá hlavnému  kontrolórovi mestskej časti
Bratislava-Karlova  Ves  vykonať  komplexnú  kontrolu  stavu  a  užívania  a  objektov
základných  škôl a materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Karlova
Ves. Termín:  31. decembra 2016.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Hlasujeme  o návrhu  pána  poslanca
Zajaca.

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

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Máme  ešte  ďalšie  návrhy?  Ďalšie  návrhy  neprišli.  Takže
uzatváram bod Rôzne. 

Bod 16
Interpelácie

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pristupujeme  k záveru  –  Interpelácie.  Nech  sa  páči.
Interpelácie  žiadne nie sú, ďakujem vám veľmi pekne. Pán docent Kmeťko. Prosím
mikrofón.

p. Kmeťko:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Chcem len poprosiť, alebo interpelovať,  na
razantnosť  v  tých veciach,  čo sme  odsúhlasili.  Tá vináreň  stále  funguje,  ako tuto
kolega  povedal.  Robí  si  z  nás  svojím  spôsobom  dobrý  deň.  Rovnako  máme
našliapnuté –  proti úradu,  tiež  obsadzuje  miesto,  ktoré by  nemusel  obsadzovať,  a
môžeme odpovedať viacej takýchto vecí ide s nami. Považujem to jednoducho,  to, že
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sa tu šíri to, že nie sme dosť razantní. Ja netvrdím to, že sa to malo okamžite zavrieť,
alebo niečo podobné,  ale možnože – síce – smiešnu 33  Eurovú pokutu mohol dostať;
možno mohol dostať 5 razy a si to rozmyslel. Takže – ja len toľkoto. 

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

p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Interpelácie som vlastné začal v predchádzajúcom bode,
v ktorom som nemal; konal som nesprávne. Ďakujem kolegovi Lenčovi,  že ma poučil.
Takže teraz je správne miesto, aby som sa ozval. Vypočuli sme si teda veľa dôvodov,
prečo sa niečo nedá. Ale ja by som chcel počuť aspoň 1 spôsob, ako ...  aký je zámer
tieto veci riešiť.  Voľakedy som dostal aj taký neformálny prísľub, že sa bude ... zriadi
sa  snáď legislatívna  komisia,  ktorá aspoň ...  v  legislatíve  spraví   poriadok. žiadal.
Ale ... nejako sa ... neviem, no ... Prebehlo veľa ... pretieklo veľa vody v Dunaji a ...
ešte pretečie   hádam,  kým ... kým sa  tieto  veci vyriešia.   A neviem si predstaviť
horšiu  vec,  ako keď máme prijaté  VZN-ka,  ktoré nikto nedodržiava.  A čo sa týka
kontrolóra verejného poriadku, na každom rohu si niekto zaberie verejné priestranstvo,
neplatí za to daň. Tak prečo nechodí a týchto ľudí nekasíruje? 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec,  dovolím  si  oponovať,  nie  každý  porušuje
všeobecne záväzné nariadenie. Sú podnikatelia ktorí dodržiavajú predpisy. Ja by som
poprosila, veľmi v krátkosti, pani inžinierka,  keby ste trošku vysvetlili,  ako prebieha
to správne konanie,  alebo  akým spôsobom sa dajú sankcionovať títo porušovatelia.
Aby si poslanci vedeli predstaviť ten proces. Veľmi krátko, prosím.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ja môžem odpovedať na - úspešnú správne konania,  viedli sme
voči  prevádzkovateľom hazardu, voči herniam, kde sme boli ... je to taký – poviem –
úspešní  v tom  zmysle,  že  je   ochotný  zaplatiť  pokutu,  jeden  prevádzkovateľ
2.000 EUR,  jeden  1000  EUR.  Čo  im  však  nebráni  v  tom,  naďalej  nedodržiavať
prevádzkové hodiny,  tak ako správne upozorňujete. Takže ... tu je  naozaj  vieme ...
vieme  uplatňovať  sankcie.  Ale  nevedú  dostatočným  spôsobom  k  tomu,  aby  sa
dodržiavali tieto hodiny ... napríklad bohatých  prevádzkovateľov. U tých menších, tak
tam myslím,  že to nie  celkom otázka na  mňa,   Že to ide naozaj...  o teda ... prácu
inšpektora  verejného  poriadku.  Tam  ...  myslím  si,  že  aj  mestská  polícia  je  tým
kontrolným orgánom.  ...  My môžeme uplatňovať sankcie,  ale   prioritne  musí  byť
zdokumentované  ...  zdokumentované  celé  to  dianie.  Takže  ...  neviem  celkom
konkrétne o ... ktorom ... ktoré sú  tie menované. Viem, že bol problém s Rotundou,
tak ...  tej tam sa  ...   to zdokumentovávame...  stále...  Vedie  sa  správne  konanie  aj
voči   .... ??  Group ... Tam bolo neoprávnené  zaujatie  verejného  priestranstva.  Ale
budem rada, pán poslanec, v prípade sa porozprávame, ak sú nejaké ďalšie  poznatky,
ktoré sa ku mne nedostali... Lebo nie všetko... nie všetky veci, ktoré ste spomínal, nie
o všetkých  som  informovaná.  Neviem,  ktoré  máte  na  mysli.  V  tomto  budeme
pokračovať.  Ako pikošku k tomu, čo ste vy uvádzali,  že Staré Mesto  zatvorilo  ....
alebo  teda,  neprijalo  všeobecne...  prijalo  ....   nevstúpilo  do  platnosti  všeobecne
záväzné nariadenie;  čítala  som si rozsudok Najvyššieho súdu,  a poukazujú na naše
všeobecne záväzné nariadenie.  Tým procesom ktorým teraz prechádza Staré mesto ,
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sme my už prešli.    A viete, tak isto,  nie je dostatočne efektívne. Takže tam tá ... ten
proces  regulácie  otváracích   hodiny  je  myslím,  celospoločenským  veľmi
komplikovaný.

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

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja  zareagujem na predrečníčku. Ja som konkrétne v tejto
miestnosti viackrát poukazoval na Rotundu a ako obyvateľ tej oblasti , nezaznamenal
som žiaden progres. Naopak,  Rotunda sa stále viacej rozťahuje, medzičasom zaujala
priestor  na  chodníku,  kde si  zriadila  2  parkovacie  miesta  pre rozvážkovú  službu.
Takže tam parkujú na chodníku. Chodia tam mestskí policajti, ktorí sú hluchí a slepí.
A  teda už má to nebaví stále v tejto veci .... veci ďalej sa ozývať. Pretože sa mi to zdá
ako mrhanie vlastnými silami.

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

p.  Kmeťko:  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Ja  len  ešte  jednu  otázku.  Kontajnery  na  Riviére.
Kontajner Riviéra pána architekta Kleina. V akom je to stave? 

p.  Čahojová, starostka MČ:  Bolo tam niekoľko štátnych stavebných  dohľadov. Beží tam
konanie ... myslím že stavebné konanie  o dodatočnom povolení, respektíve odstránení
stavby. Ak sa nemýlim. Ja to takto z voleja neviem povedať. Bežia tam nejaké veci.

p. Kmeťko: Takže principiálne čierna stavba.

p. Čahojová, starostka MČ: Koná sa. 

p. Kmeťko: Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Koná sa.  Teraz odo mňa  chceš otázku, práve ...  k štátnemu
stavebnému poriadku? Čo naozaj  ja ti neviem odpovedať v tejto chvíli. Áno.  Koná sa
... Je to prenesený výkon. Ďakujem.  Dobre. Takže, keďže nie sú žiadne iné otázky,
ukončujem bod Interpelácie. 

Záver

p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia,  ešte než  sa rozídeme,  by som vás veľmi
srdečne chcela pozvať,  má byť pekné počasie cez víkend, ak budete môcť, zúčastnite
Karloveských  hodov.  Obnovuje  sa  tradícia  Karloveskej  tanečnej  zábavy.   Starší
občania  si na to pamätajú,  tak dúfame,  že prídu do vynoveného  Kultúrneho  domu.
prídite  sa pozrieť aj vy. Zriadili sme stan mestské časti, tak ako po minulé roky - teda
minulý rok. Tam vás tiež srdečne pozývam.  Budete môcť prezentovať niektoré naše
ciele,  zámery,  našu  prácu.  Môžete  sa  porozprávať  s občanmi,  na  oficiálnej  pôde
mestskej časti. Srdečne ste všetci pozvaní. Bude od rána od pol 10. alebo od deviatej
do 17. hodiny, každý deň pre vás pripravený. A dúfam teda, že príprava hodov sa nám
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zúročí  v bohatej návštevnosti a že sa nám hody a ich program budú páčiť.  Program
začína tradične na Námestí svätého Františka. Veľmi pekne ďakujem za aktívnu účasť
na dnešnom zasadnutí. Je 21 hodín 3 minúty. Ukončujem túto zasadnutie a želám vám
príjemný zvyšok dňa. 

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

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: Ing. Petra Nagyová-Džerengová        ………………………………………….

                                                                                                        v. r.
                       Denis Svoboda                                   ………………………………………….
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