
Zápisnica

z  21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
18.10.2016   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

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

1. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR            
Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti trov konania                           
s prejednaním priestupku a o prerozdelení dane z nehnuteľnosti. str. 3
2. Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho                      
poplatku za rozvoj. str. 5

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj. str. 13
4. Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a priľahlého areálu. str. 15

5. Rôzne. str. 48

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 52

Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: /Počuť ma? Nepočuť. Počuť? Počuť? Počuť ale  slabo vážení
kolegovia. Zaujmite svoje miesta prosím./  Vážení kolegovia, takže dovoľte, aby som
všetkým zaželala  príjemný  podvečer.  Dnes  je  18. október 2016. Dovoľte,  aby som
otvorila  21.  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova
Ves  v  tomto  volebnom období.  Vítam všetky...  všetky  panie  poslankyne  a  pánov
poslancov,  rovnako  vítam  tu  prítomných  predstaviteľov  niektorých  oddelení
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miestneho úradu, kolegov, zástupcov médií a účastníkov z radu verejnosti, ktorí sedia
v predsálí.  Podľa počtu podpísaných poslancov v prezenčnej listine  konštatujem,  že
sme uznášania schopní,  takže môžeme začať rokovanie. Ospravedlnených - písomne
sa ospravedlnila  pani poslankyňa Nagyová-Džerengová. Je ešte niekto o kom by sme
mali vedieť, že sa ospravedlňuje? Má niekto nejaké ústne posolstvo? Keďže nie, takže
takáto je  skutočnosť. Nevieme o nikom, kto by sa ešte ospravedlnil.  Takže môžeme
pokračovať. Prosím vás, aby ste dôsledne hovorili do mikrofónu... aj keď naozaj tento
trošku slabšie počuť. Záznam, písomný záznam sa vyhotovuje zo zvukovej nahrávky.
Takže je dôležité hovoriť do mikrofónu.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p. Čahojová, starostka MČ: Nikto z poslancov sa vopred neospravedlnil,  neoznámil skorší
odchod,  takže  môžeme  pristúpiť  priamo  k voľbe  overovateľov zápisnice  dnešného
zasadania. Podľa abecedného poriadku navrhujem schváliť za overovateľov zápisnice
- pán poslanec Martinický- tu nie je, takže pán poslanec Rosina - je tu? Nie je tu ešte.
Pán poslanec Savčinský - je tu? Pán poslanec Šíbl,  súhlasíte s kandidatúrou? Dobre,
takže za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca Savčinského, pána poslanca
Šíbla. Prosím hlasujme o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Takže sme
zvolili overovateľov zápisnice pána poslanca Savčinského a pána poslanca Šíbla.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Čahojová, starostka MČ:  Teraz nasleduje  schválenie  návrhovej komisie.  Do návrhovej
komisie - vidím, že sa dobrovoľne prihlásil pán poslanec Zajac a pán poslanec Buzáš.
Ešte by sme potrebovali niekoho z vášho klubu. Pán poslanec Lenč. Ďakujem veľmi
pekne. Prosím členov návrhovej komisie,  teda po zvolení,  aby zaujali  svoje miesta.
Takže  hlasujeme  o tomto  návrhu.  Pán  poslanec  Buzáš,  pán  poslanec  Zajac  a  pán
poslanec Lenč - za členov návrhovej komisie. Ďakujem.

Hlasovanie:  Za  21  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik  a  nezdržal  sa  nik.  Návrhovú
komisiu sme schválili.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím členov návrhovej komisie,  všetkých, aby zaujali svoje
miesto. Vážení kolegovia, ak budete mať nejaké návrhy,  doplnenia zmeny uznesení,
aby ste ich dávali písomne, aby každý návrh ste podpísali, aby ste písali čitateľne a ...
to je všetko.
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Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu:

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím vážení kolegovia, kolegyne, aby ste si otvorili program
dnešného  rokovania,  pozrieme  sa  na  program.  Program  ste  dostali  v  pozvánke.
Otváram diskusiu, ak sú nejaké návrhy na zmenu programu doplnenie.  Pán poslanec
Dulla nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo ... Ďakujem za slovo . Predpokladám,  že nielen  ja  som dnes
dostal viacero správ do elektronickej schránky,  vrátane toho, čo sa týkalo dnešného
zasadnutia.  Predpokladám,  že keď sme  to  dostali,  že je  to dôležité.  A ak je  niečo
dôležité,  tak asi to malo  byť zasielané spolu s materiálom k tomu bodu, ktorý sme
dostali navyše - i ten materiál sme dostali nie spolu s pozvánkou, ale s odstupom času.
Bez  veľkých  zdôvodnení,  apelujúc  na  princípy  poriadku,  systematiky  a slušnosti,
navrhujem vypustiť bod 4 z programu dnešného zasadnutia.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Keďže  nie  sú iné  návrhy,  tak uzatváram k
tomuto bodu diskusiu a ideme hlasovať o dnešnom programe. Ako o prvom hlasujeme
o návrhu pána poslanca Dullu, ktorý žiada bod číslo 4 vypustiť z programu dnešného
rokovania. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 5 prítomných poslancov, proti 11 poslancov, zdržali sa 5. Toto... tento návrh
nebol prijatý.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže iné návrhy v diskusii nepadli,  tak hlasujeme  o návrhu
programu ako  o celku,  tak ako vám bol predložený alebo  odoslaný.  Nech sa  páči,
hlasujeme.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3. Tak sme si schválili
program dnešného rokovania a môžeme začať.

Bod 1
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR

Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti trov konania s
prejednaním priestupku a o prerozdelení dane z nehnuteľnosti.

p. Čahojová, starostka MČ: Ako prvý v programe ste dostali materiál, ktorý sa týka návrhu
dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislava  o  pôsobnosti
hlavného mesta a mestských častí v oblasti trov konania s prejednaním priestupku a
prerozdelením výnosu dane z nehnuteľnosti. Som uvedená ako predkladateľ materiálu,
takže dovoľte, aby som teda vás stručne oboznámila s týmto materiálom. Jedná sa o
zmenu alebo zmeny v Štatúte hlavného mesta Bratislavy. Zmeny sa týkajú dvoch časti
Štatútu. Jeden je  článok jedna - je  čl. 87 a 89, ktorý pojednáva o príjmoch a mesta
Bratislava a o príjmovej časti rozpočtu mestských častí, kde sa navrhuje doplniť dve ...
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dva  výroky  a  to  je  výrok  –  „výnosy  z  úhrad  trov  konania  o  priestupkoch
prejednávaných Bratislavou sa stávajú príjmom mesta Bratislava“ a v čl. 89 – „výnosy
z  úhrad  trov konania  o  priestupkoch  prejednávaných  mestskou  časťou  sa  stávajú
príjmom  mestských  častí“.  Tento  návrh  bol  vypracovaný  na  žiadosť  mestského
zastupiteľstva z 31. marca roku 2016 a k nám na mestskú časť bol doručený ako návrh
dodatku Štatútu na vyslovenie názoru miestneho zastupiteľstva. Upozorňujem, že od
miestneho  zastupiteľstva  sa  očakáva  súhlasné  alebo  nesúhlasné  stanovisko.  Na
akékoľvek ďalšie  vyjadrenie sa neprihliada.  Dôležité je povedať, že v prípade teda...
mechanizmus  prijímania  zmien  Štatútu  ...  alebo  schvaľovania  dodatkov  Štatútu
hlavného  mesta  je  taký,  že  ak sa  vyjadrí  nesúhlasne  najmenej  10  mestských  častí
Bratislavy, tak akákoľvek zmena Štatútu alebo dodatok musí byť prijatý trojpätinovou
väčšinou  všetkých  poslancov  mestského  zastupiteľstva.  Čiže  stanovisko  mestských
častí je  preto dôležité.  V druhej časti sa týka o iniciatívu  mestského zastupiteľstva,
ktoré prijalo  12. 10. 2015 uznesenie číslo 352 z roku 2015, v časti c) - ktorým žiada
pána primátora, aby spustil proces zmeny štatútu hlavného mesta čl. 91 ods. 1 písm. b)
a  to  je  ustanovenie,  ktoré pojednáva  o  tzv.  princípe  solidarity;  solidarity  veľkých
mestských  častí s  malými  mestskými  časťami.  Ide o to - krátko len pre tých,  ktorí
z vás... ktorí nevedia,  že príjem z dane nehnuteľnosti sa delí medzi mestské časti a
hlavné mesto v pomere 50 % ku 50 % a príjem a výnosy z daní z fyzických osôb sa
delia v pomere 68 % v prospech rozpočtu hlavného mesta a 32 % v prospech rozpočtu
mestských  častí.  Tieto  výnosy  sa  ďalej  delia  pomerným   princípom  na  základe
pomerne  zložitého  výpočtu,  na  základe  –trebárs  -  ja  neviem-  vekovej  štruktúry
obyvateľstva, počtu detí, veľkostných koeficientov atď. - zložitým mechanizmom. Ale
veľké  mestské  časti Petržalka,  Nové  Mesto,  Staré Mesto a Ružinov  prispievajú  zo
svojho  podielu  malým  -  siedmym  malým  mestským  častiam.  Schválená  bola
trojpercentná hranica z tohto podielu, ktorá sa v minulom roku zmenila  a stanovil sa
strop 1,950.000. Rovnaký materiál nám teraz predkladá pán primátor na vyjadrenie.
Tzn.  že  týchto 1,950.000 sa rozdelí  v  prospech malých  mestských  častí  z  podielu
veľkých mestských častí. Našej mestskej časti sa to nedotýka, pretože my ako stredne
veľká  mestská  časť  sa  nepodieľame  na  tomto  princípe  solidarity.  Čiže  nášho
rozpočtu... dopad na náš rozpočet to nebude mať... nebude mať. Predpokladám, že na
rokovaní  mestského  zastupiteľstva  sa  ešte  otvorí táto téma,  preto,  lebo  starostovia
veľkých mestských častí považujú  tento princíp  solidarity za nesprávny a možnože
ešte tam nastanú nejaké zmeny. Ale od nás sa očakáva iba na vyjadrenie súhlasu alebo
nesúhlasu. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže do diskusie sa nikto
nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová  komisia:  K  bodu  1,  návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves súhlasí  -  za  1) s  návrhom dodatku Štatútu hlavného  mesta
Slovenskej republiky v čl. 87 a 89. Za 2.) - s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v čl. 91 ods. 1 písm. b).

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu. Prosím hlasujte.
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Hlasovanie:  Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie
bolo schválené.

Bod 2
Návrh  dodatku  k  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  vo  veci  správy  miestneho

poplatku za rozvoj.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšej časti nášho zasadania. V bode 2 sa
budeme  zaoberať  Návrhom  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky
Bratislava  vo veci  správy miestneho  poplatku za rozvoj.  Predkladateľom materiálu
som ja, takže dovoľte pár úvodných slov. Neviem, nakoľko ste oboznámení s tým, že
Národná  rada  Slovenskej  republiky  v  minulom  roku  prijala  zákon  o poplatku,  o
miestnom  poplatku  za  rozvoj.  Ten  zákon  bol  vytvorený  možno   -vraj-  teda
z iniciatívy... z iniciatívy podnikateľského prostredia, ktoré reagovalo na to, čo sa deje
v  našom ...  proste  v  našich  obciach,  v  našich  mestách,  že  podnikatelia  sú  často
postavení  -  a  tí,  ktorí podnikajú  v oblasti developmentu do situácie,  že isté  formy
nátlaku sa trebárs vyvíjali na isté investície v prospech miest, obcí, mestských častí a
nebol to systém ani spravodlivý, ani prehľadný, ani... ani nebol... ani nevieme, či vždy
bol zákonný. Viem, že teda že sa vyslovovali isté podozrenia,  sa vyšetrovali.  Zatiaľ
nepoznáme aký je výsledok. Ale isté je, že chcelo sa sprehľadniť... sprehľadniť ...chcel
sa  urobiť  poriadok;  cieľom tohto...  tejto  ...tohto zákona  bolo  urobenie  poriadku  a
vykompenzovanie ťažkostí - alebo nákladov obci a miest, ktoré im vznikli z dôsledku
nejakej  stavebnej  činnosti alebo  rozvojového  projektu na ich území.  Takže cieľom
tohto  zákona  bolo  vytvoriť  nejaký  finančný  nástroj,  ktorého  výnosy  by  priniesli
prostriedky  do  rozpočtu  obce,  z  ktorého  by  sa  potom  tie  negatíva,  ktoré  ten
developerský  alebo  rozvojový  projektov  do  obce  priniesol,  z  ktorého  by  sa
kompenzovali.  Zákon je  pomerne  - nie  veľmi obsiahly  - možno  ste si ho prečítali,
možno  nie.  Vstúpi...  jeho  účinnosť  do...  jeho  účinnosť  nastane  dňom 1. novembra
tohto roku a môže byť zavedený na území obce vtedy, ak je na území obce schválené
všeobecne  záväzné  nariadenie.  Ak  ste  si...  ak  ste  sa  pripravovali  na  dnešné
zastupiteľstvo, v ďalšom bode máte materiál,  ktorý nám poslalo hlavné mesto a to je
text  alebo  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta.  Ako  som aj  v
predchádzajúcom bode  hovorila,  toto  je  návrh  dodatku  k  Štatútu hlavného  mesta
Bratislavy.  Prečo  nám leží  na  stole?  Preto,  lebo  ak by bolo  prijaté  len  všeobecne
záväzné nariadenie hlavného mesta - vidíte, že teda že sa pripravuje a je možné, že
bude aj schválené - tak bez zmeny Štatútu hlavného mesta, celá správa alebo výnos z
tohto poplatku sa stáva príjmom hlavného mesta Bratislavy a hlavné mesto Bratislava
bude správcom tohoto poplatku. Regionálne  združenie  mestských častí,  ktoré malo
včera svoje rokovania,  už niekoľkýkrát vlastne od marca tohto roku vyzýva  hlavné
mesto, aby pripravilo  zmenu Štatútu hlavného  mesta v zmysle,  aby aj mestské časti
boli správcami tohto poplatku, pretože sú toho názoru, že je  nelogické a nesprávne,
aby správcom tohto poplatku bolo výlučne  hlavné  mesto.  Žiaľ,  v tomto sa mestské
časti zásadne  rozchádzajú  s názorom hlavného  mesta,  pretože hlavné  mesto  vyvíja
snahu, aby jediným správcom poplatku bolo vedenie  hlavného  mesta; a tým pádom

5



akékoľvek vyvolané,  alebo tie  investície,  ktoré bude potrebné vyvolať  ...vykonať v
mestskej  časti,  ako  kompenzáciu  za  nejakú  výstavbu  alebo  dovybavenie  nejakej
infraštruktúry, tak bude o ňom rozhodovať mestské zastupiteľstvo, ako o kapitálových
výdavkoch  -  čo  považujeme  za  nesprávne,  pretože  najväčšie  dôsledky  akejkoľvek
výstavby  znášajú  konkrétne  lokality.  A  o  najakútnejších  potrebách,  alebo  priamu
zodpovednosť za riešenie  potrieb mestskej časti majú  miestne zastupiteľstvá.  Zákon
umožňuje, aby správu tohto poplatku vykonávalo mesto alebo mestská časť, ale musí
to byť ošetrené Štatútom. Keďže mesto hlavné nevyvíja  iniciatívu na zmenu štatútu...
štatútu tak sa rozhodli mestské časti postupovať spoločne a pripravili jednotný návrh  -
návrh  zmeny  Štatútu,  ktorý  vám  teraz  predkladáme  a  ktorého  jadrom je  to,  aby
správu  ...správa  poplatku vykonávať  ...bola  vykonávaná  mestskou časťou;  aby   sa
poplatok vyberal  tam,  kde vzniká,  tzn.  v  mestských  častiach,  ktoré majú  príslušné
stavebné úrady, ktoré vydávajú platné stavebné povolenia na základe ktorých sa tento
poplatok má  vyrubovať.  To  je  asi  podstata  tohto návrhu.  Predpokladám,  že  budú
otázky.  Nech  sa  páči,  otváram  diskusiu.  Pán  poslanec  Horecký  s  faktickou
poznámkou, nech sa páči.

p. Horecký: Mám len veľmi jednoduchú, otázku, pretože s predloženým návrhom súhlasím a
rozumiem tomu,  ako to interpretovala  -  prezentovala  pani  starostka.  Chcem sa len
spýtať - povedali ste, pani starostka, že jednotne nám predkladáte spolu so starostami
iných mestských častí túto... tento doplnok k Štatútu hlavného mesta. Môžete povedať
bližšie, že čo to znamená? Či všetci starostovia sú za? Väčšina? Alebo ako to je s ich
podporou - o ktorej nepochybujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za otázku. To je ...je to tak, že ako v predchádzajúcom
prípade  som vám stručne  povedala,  aký  je  mechanizmus  zmeny  Štatútu hlavného
mesta.  V tomto prípade  musí to prejsť  rovnakým procesom.  Ale  tentokrát to bude
poslanecká  iniciatíva,  tzn.  starostovia,  ktorí  sú  zároveň  poslanci  mestského
zastupiteľstva predložia  tento návrh na mestskom zastupiteľstve.  Ale  je  to jednotná
iniciatíva.  Všetci  starostovia  všetkých  mestských  častí  združení  v  Regionálnom
združení mestských častí sa vyjadrili za takýto spoločný postup, s tým, že sa dohodli aj
na znení tejto zmeny, aj na tom... na klauzule, že ten výber poplatkov - alebo teda, že
žiadajú, aby ten poplatok bol rovnaký vo všetkých mestských častiach. V tomto čase,
alebo dnes – dopoludnia, neviem kedy majú - rokuje Mestská časť Ružinov a už 10
mestských častí údajne prerokovalo a schválilo  takéto znenie dodatku. Čiže je vysoký
predpoklad, že do rokovania mestského zastupiteľstva, kedy to bude predložené, už
takmer všetky mestské časti budú mať... budú absolvovať... absolvovali toto rokovanie
a  to  vyjadrenie  sa  k  takémuto  návrhu.  Predpokladám,  že bude  teda súhlasné.  Pán
poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: No, ja by som chcel rozdeliť ten môj príspevok možno na dve časti. Oni asi nebudú
polovičné, ale v prvom rade by som chcel aby v našom zastupiteľstve zaznelo - bol by
som rád,  keby teda som mohol  verejne  povedať názor,  že nie  som úplne  zástanca
tohto...  tohto  poplatku,  alebo  teda  tejto  -  ja  si  osobne  myslím  -  novej  dane  pre
podnikateľov. My sme tu náš aj v našej mestskej časti riešili tieto problémy a chápem,
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že niekto chce vniesť, čistotu - ako keby - do toho, že sa niekde bokom platili nejaké...
nejaké,  ako  keby  úplatky  -  kto  ho  vie  kam,  vieme,  že  tých  káuz  tých  okolitých
mestských častí bolo pomerne veľa. Ak sa nemýlim, tak v Marianke starosta mal s tým
problém, atď. atď. atď. Ja si ale myslím, že toto tento zákon - a rozumiem tomu, že my
tu len teoretizujeme - lebo ten zákon prijala Národná rada; a bol by som rád keby aj z
tohto miesta  zaznelo,  aj ako apel voči Národnej rade,  že tým,  že vytvárame  takýto
zákon, tak v podstate sa vzdávame šance na dobrú správu vecí verejných. Preto, lebo
proti úplatkom sa nebojuje takýmito zákonmi, ktorý ktoré v podstate tie úplatky iba
legalizujú.  Ale  ostávajú.  Ten...  ten rozvoj,  myslím  si,  že  tá  sústava  daňová,  ak  je
problém tak ju  treba zmeniť,  ak sa nedostáva do tých najnižších  miest,  toľko daní
koľko sa má dostať, tak teda na porušenie toho miesta, ktoré bolo nejako stavebnou
činnosťou ohrozené, nie v rámci existujúceho daňového systému priestor, tak potom
sa má  zmeniť  celý  systém.  Nedoliepať sa takýmito takýmito  novotvarmi a novými
vecami.  Takže ja by som bol veľmi rád, ja  si veľmi ctím aj dobrovoľnosť v konaní
ľudí - a preto si myslím, keďže nepovažujem všetkých podnikateľov a developerov za
vagabundov, myslím  si,  že u drvivej väčšiny developerov a vagabundov – slušných,
vzniká  aj  akási  vlastná  túžba  zarobiť  a  z  toho,  čo  majú  zisk,  prispieť  k  rozvoju
komunity, v ktorej podnikajú, prevádzkujú, stávajú atď. A ak sa týchto... týchto týchto,
povedal by som, normálnych spôsobov zbavíme, tak dospejeme tam, kde sme boli za
socializmu,  že  budeme   -  veľmi  a  naschvál  som  nepovedal,  za  komunizmu  ale
socializmu - lebo to bol veľmi zvrátený systém, podľa mňa, v tejto veci - a opakujem,
podľa mňa samozrejme - každý má na to svoj názor. Teraz k tej druhej časti. Keďže
sme sa už dostali do tej situácie, že s týmto asi neurobíme nič, tak som za to, teda - aby
sa tie dane a teda tu súhlasím s tým predloženým návrhom, lebo som naozaj za to, aby
tie  poplatky mali  dopad tam,  kde vzniká  škoda,  tzn.  tam,  kde tá stavebná  činnosť
prebieha, tam by oni mali mať ten ... ten reverzibilný vzťah. A dám taký malý príklad,
prečo by to malo byť v mestských častiach a nie v meste. Preto, lebo ak niečo vzniklo
na území Karlovej Vsi, tak obyvatelia Karlovej Vsi majú 25 poslancov, ktorých môžu
voliť vo voľbách; ale iba troch poslancov mesta. Tzn. že je väčší predpoklad, že ten
väčší vzťah k tomu rozhodnutiu,  ako naložiť  s týmito peniazmi viac sa budú môcť
ovplyvniť  prostredníctvom dvadsiatich piatich poslancov, ako prostredníctvom troch,
spomedzi  štyridsiatich  piatich.  Takže  si  myslím,  že  ak  teda hovoríme   -  o  -  ja  si
myslím, že Európska únia to nazýva systémom, či nejakým princípom subsidiarity, tak
keď sa teda učíme tomuto „new speachu“ a strašne sme tu teraz predsednícka krajina a
koríme sa - a chodíme  ...a pýšime sa, akí sme európski, tak si myslím,  že aj princíp
subsidiarity by sme mali  si...  si nejakým spôsobom ctiť - a mali  by sme ho aj tuto
vyžadovať. Navyše by som bol rád, ak vznikne taká dohoda, v našom zastupiteľstve,
aby sme s cťou aj odmietli možnosť tieto poplatky vyberať. Čím prepájam tú druhú
časť s tou prvou, lebo si myslím, že - a ak to teda by sa aj možno - nechcem vám do
toho  vstupovať  a  preto  ani  nedám návrh  na  zmenu  uznesenia  -  v  zásade  s  ním
súhlasím; a myslím si, že je to vecou vašej dohody - a vy viete, keďže dohodnúť - ja
neviem niekoľkých - sedemnástich starostov, asi nie je ľahké, ale skúste teda do toho
princípu dostať aj to, že v tej mestskej časti, kde k tej dohode príde - a uvedomujem si,
že nemusí k tej dohode prísť, lebo toto je vec názoru na ...na túto problematiku, tak by
mohli napr. aj vyberanie týchto „poplatkov?“ - ako keby odmietnuť - tým by sa mohli
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stať možno zaujímavejším pre podnikateľov, čo môže mať dopad na ďalšie  a ďalšie
konania. Ja si myslím, že to je...

p. Čahojová, starostka MČ:  Samozrejme,  nikto nevie ako to dopadne. Ešte nie  je celkom
jasné, či bude prijaté jedno  všeobecne záväzné nariadenie na celom území hlavného
mesta,  alebo  či  bude  prijaté  v  každej  mestskej  časti  vlastné  všeobecne  záväzné
nariadenie.  Preto aj ako informačný materiál máte  v tých dokumentoch, ktoré máte
pred  sebou,  aj  pripojený  návrh  pracovný  –  petržalského  -  všeobecne  záväzného
nariadenia.  Čiže  to  sa  bude  odvíjať  od  toho,  ako  dopadne  rokovanie  mestského
zastupiteľstva. A sú ešte mestské časti, ktoré sú na tom horšie, ako sme my. Lebo majú
v  45  člennom  mestskom  zastupiteľstve  jedného  poslanca!  Čiže  naozaj,  to
schvaľovanie rozpočtu, kapitálového rozpočtu, v mestskom zastupiteľstve, to je niečo
úplne  iné,  ako keď to riešia  poslanci  priamo  príslušní  k tej mestskej časti.  Pretože
tento poplatok bude príjmom mestskej časti a budú to presne kapitálové výdavky, na
ktorý je určený - zákon presne určuje na čo môže byť vynaložený. Sú to presne určené
stavby, a zároveň sú aj stavby, ktoré sú z tohto poplatku vylúčené . Neviem či ste si
čítali, alebo nie. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Dovolím si nadviazať na Marcela Zajaca; a poviem tak isto -  s
dôvodmi  návrhu  dodatku Štatútu možno  súhlasiť,  aj  s  vyjadrením  v bode  jedna  -
návrhu uznesenia. A reflektujúc, to čo povedal, je preto bod 2.) - v návrhu uznesenia
miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi nadbytočný,  predčasný.  Súhlas so zavedením
poplatku  sa  schvaľuje   -teda  sa  vyjadruje-  schválením  návrhu  konkrétneho  znenia
konkrétneho VZN a nie bianko šekom. Práve preto, že nevieme ešte, čo všetko chceme
urobiť.  Odsúhlasovanie  dodatku Štatútu má iný účel,  lebo  je  vo vzťahu k funkciám
celomestským a ich rozdeleniu na orgány hlavného mesta a mestských častí. A vieme,
že  podlieha  schváleniu  miestneho  zastupiteľstva.  Akékoľvek  neúplné  vyjadrenie
súhlasu so zavedením miestneho poplatku v podmienkach mestskej časti Karlovej Vsi
je predčasné. A preto odporúčam predkladateľovi, aby si osvojil zredukovanie návrhu
uznesenia o bod 2. V prípade že nie, navrhujem rozdeliť hlasovanie samostatne o bode
1 a samostatne o bode 2, návrhu uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Podotýkam len, že sme sa dohodli teda
na  jednotnom postupe. Čiže,  aj keď by som vecne súhlasila  s  tvojím návrhom,  tak
nebudem ho meniť; ale navrhujem rozdeliť hlasovanie. Súhlasím s tým. Myslím si, že
návrhová komisia dá hlasovať samostatne - o prvej a druhej časti; že by sme to nemali
meniť.  Lebo v skutočnosti nás zaviaže k tomu ...  teda staneme  sa správcom,  alebo
územím,  kde bude... Áno, nech sa páči,  pán poslanec. Ale... prosím elektronicky sa
prihlásiť faktickou, nech sa páči.

p.  Dulla:  Ja  by  som pekne  rád  upozornil,  že  dohodli  ste  sa  na  Regionálnom  združení
starostov,  že  podáte  spoločný  návrh.  Ale  pochybujem,  že  sa  môžte  v  rámci
kompetencie  tohto spoločenstva  dohodnúť  o tom,  že  mestské  časti vopred vyjadria
súhlas so zavedením toho poplatku; bez toho, aby bol predložený návrh konkrétneho
znenia VZN. Však je tým popretý základný účel § 6 zákona o obecnom zriadení. Ozaj,

8



nechce sa mi  tu podrobne zdôvodňovať.  Menej býva častokrát viac.  Skúsme  radšej
brzdiť.  Neponáhľajme  sa  zbytočne  dopredu!  Nič  nám  nebráni  to  prijať  potom.
Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, nadviažem na
kolegov Zajaca aj kolegu Dullu. Miestny poplatok za rozvoj je vlastne nový inštitút v
štruktúre  miestnych  daní,  ktorým zákonodarca  vypočul  veľký  lobing  ZMOS-u  na
zavedenie takéhoto ... takéhoto inštitútu. A súhlasím, že to nie je také jednoznačné a
také čiernobiele, ako sa to možno mnohokrát zdá. Médiá to takou skratkou hovoria, že
to je bič na developerov. No, myslím si, že to žiadny bič na developerov nie je. Lebo
developeri  spoľahlivo  prenesú  celú  sumu  poplatkov,  ešte  aj  s  manipulačným
príplatkom, do ceny bytov. Tzn. že to je fikcia,  že to je nejaký boj s developermi.  Ja
vnímam tento materiál,  ktorý prichádza, ako iniciatívny materiál na základe dohody
starostov. - Nie je to oficiálna žiadosť mesta o vyjadrenie k návrhu zmeny Štatútu, čo
upravuje presný postup v zmysle legislatívy samosprávy Bratislavy. Takže tu ide... to
vnímam  ako  prejav  vôle  tohto  zastupiteľstva,  aby  pani  starostka mala  určitý  širší
mandát,  nielen  z  hľadiska  svojho  názoru,  ale  aj  názoru  zastupiteľstva  k  dvom
dôležitým otázkam,  ktoré ja  teda vnímam.  Samozrejme,  mestá a  obce,  ktoré majú
jednostupňovú samosprávu, je  to pomerne jednoduchá otázka. Oni sa rozhodnú, aké
poplatky zavedú, v tej ... zákonnom rámci,  na aké druhy investičnej činnosti - podľa
svojich potrieb a následne vykonávajú správu ... správu tohto poplatku a rozhodujú
ako využijú tie financie. V podmienkach mesta Bratislava a teda aj mesta Košice, kde
je  dvojstupňová samospráva,  samozrejme,  vzniká  ten problém,  alebo  tá otázka, kto
bude správcom tohto poplatku a aká bude... či bude a aká bude deľba výnosov. Na tú
prvú otázku - súhlasím s kolegami, ktorí povedali názor - aj so starostami, naozaj, som
presvedčený,  že by správu poplatku mali  vykonávať mestské časti.  Jednak, pretože
majú v svojom sídle stavebné úrady, ale jednak som presvedčený o tom, že naozaj tá
miera zaťaženia infraštruktúry mestskej časti investičnou činnosťou je  väčšia.  Mesto
znáša –iste- náklady na osvetlenie,  mestskú hromadnú dopravu a správu komunikácií
1.  a  2.  triedy,  ale  mestské časti -  zostávajú  im práve tie  komunikácie  3., 4. triedy,
materské školy, základné školy, starostlivosť o verejné priestranstvá a pod. Takže tu si
myslím, že je správne rozhodnutie podporiť, aby správu poplatku vykonávali mestské
časti a aj určovali výšku v tých jednotlivých kategóriách. Lebo nie som presvedčený,
že rovnaký meter máme mať na developera v Starom meste, ako povedzme, v oblasti
rozvojovej  -  Jarovce,  Rusovce  a podobne.  A  myslím  si,  že  tam nech  si  miestne
zastupiteľstvá určujú - jednak výšku poplatku a jednak odstupňované podľa toho, aký
druh investičnej činnosti chcú zaťažiť takýmto poplatkom a v akom rozsahu. To si
myslím,  že je legitímne.  Lebo určite aj my,  v Karlovej Vsi,  máme iné potreby,  ako
majú Vajnory, Záhorská Bystrica alebo Devín. Čo sa týka deľby financií - to je tá 2.
otázka - viem, že zaznievali z pozície mesta veľmi extrémne návrhy o 100 %, 90 %  -
pre rozpočet hlavného mesta. Nakoniec sa hovorilo o nejakom systéme 50 na 50. Ale
myslím si,  že toto tretinové delenie  - dve tretiny pre mestské časti, jedna tretina pre
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mesto  je  podľa  mňa  taký zdravý ...zdravý kompromis.  Je  to  niečo,  čo by  nemalo
spôsobovať problém ani mestu, ani mestským častiam a myslím si, že v tomto je to je
to návrh rozumný.  Nie extrémny,  nie  krajný.  A z tohto pohľadu by som podporil.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ja len doplním, pán vicestarosta, že dohoda 50 na 50,
bez zmeny Štatútu nie je žiadna dohoda. Čiže zmena Štatútu musí tomu predchádzať.
Pán poslanec Martinický nech sa páči.

p. Martinický: Ďakujem za slovo. Má istú logiku žiadať od developerov, ktorí niekde niečo
stávajú,  aby nemysleli  len na seba,  ale  aj na prostredie,  ktoré môžu zaťažiť  svojou
stavbou. V tom zmysle je jeden argument toho zákonodarcu oprávnený. 2. vec je, že
vieme, že na Slovensku nie sú hlavným problémom zlé zákony, ale to, že neplatia - že,
de facto  - neplatia, aby som použil právnický výraz - pre každého rovnako a vždy. A
pokiaľ sa zhromaždia  peniaze takto vyzbierané na ... v bratislavskej centrále,  tak je
dosť dôvodov na to, aby sme nemali  dôveru, že sa budú aj spravodlivo rozdeľovať.
Pokiaľ sa na centrále strácajú petičné hárky, vyzbierané občanmi, pokiaľ sa pri... pri...
pri predaji PKO hľadí na občanov takým spôsobom, že sála pre 2.700 ľudí sa nahradí
kvázi kultúrnym centrom pre 140 ľudí a zvyšok sa premietne do zisku developera a
zástavba  je  taká veľká,  že  to  zaťaží  dopravu  do  Devína,  Karlovej  Vsi,  Dúbravky,
Dlhých dielov - tak naozaj, tá dôvera v mesto nie je. Takže, a potom - okrem toho, tá
záťaž z výstavby nespočíva vo verejnom... vo verejnom osvetlení alebo v ...náklady na
mestskú hromadnú dopravu - tam nie je podstatné, lež v miestnej zeleni,  v miestnej
doprave, lokálnom parkovaní, v - niekedy až zhoršení miestnej pešej komunikácie. A
tieto veci zas by sme mohli menovať príklady, kde ako mesto, ktoré aj na našej ... na
území našej mestskej časti vyzbieralo  už dosť peňazí a za 20 rokov nebolo schopné
zrealizovať  zhruba  15  metrov  chodníka  z  električkovej  zástavby  ...  zastávky  Nad
lúčkami,  smerom na  Dlhé  diely,  ktorý  bol  v  pôvodnom   územnom  pláne  už  za
socializmu! Takže v tomto prípade, keď už je schválený tento veľký zákon, ktorý my
neovplyvníme, tak bez schválenia tohto dodatku, ktorý by navrhovaným spôsobom v
pomere zhruba teda dva ku trom rozhodoval, presúval kompetencie na rozhodovaní o
výnosoch z tohto poplatku, by som bol aj proti schváleniu,  proste, celkového Štatútu.
Lebo to lebo v našich reálnych podmienkach to samo... samo o sebe bez iných vecí
žiadnu korupciu ani podozrenia z niečoho takého nezníži. A bude mať len veľmi malý
pozitívny dopad na mestskú časť. Takže v tomto zmysle, prepáčte ak som sa moc dlho
a komplikovane vyjadril, ale vyjadrujem podporu tomuto návrhu. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja len nadviažem na pána Martinického s tým,  že hneď keby
bolo tak, ako sa navrhuje  a miestny poplatok by vyberala Karlova Ves ten chodník
nepostavíme bez súhlasu vlastníka pozemku. Takže treba to vedieť rozlišovať.  Toto
samotné  nezaručuje,  že  na  území  Bratislavy  sa  nebude  naďalej  viesť  typický  spor
orgány mesta a orgány mestských častí. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš: Ďakujem pani starostka za slovo. Ja som chcel poďakovať pánovi vicestarostovi a
aj pani poslancovi Zajacovi - veľmi pekne, prehľadne a vyčerpávajúco povedali to, čo
asi väčšina z nás k tejto veci chceme povedať, alebo... alebo to tak rovnako cítime a
myslíme. Nemali by sme sa postaviť do rolí vydriduchov. Právne môžeme hovoriť o
miestnom poplatku za rozvoj, fakticky sa skutočne jedná  o ďalšiu formu zdaňovania,
ktorá bude v konečnom dôsledku vždy prenesená na toho posledného – na užívateľa.
To je...  ale  my nie  sme  v pozícii,  že vieme  toto ovplyvniť  a zmeniť.  Zákonodarný
orgán má svoj vlastný život; ja som chcel poukázať iba na skutočnosť, že už z toho
samotného názvu – „miestny poplatok za rozvoj“ pre nás vyplýva - tam, kde je tzv. ten
rozvoj, je zaťažené to prostredie - a to je miestne.  Čiže úplná logika je - tam kde je
zaťažené- od názvu, do toho miesta by tieto financie, ak by sme o nich chceli hovoriť,
mali  prísť.  Nie  som zástancom takéhoto dodatočného  zdaňovania;  a  ak by malo  k
tomu prísť, viem si veľmi dobre predstaviť, že by sme my, pri poctivej verejnej službe
a  čestnej  správe  vecí  verejných,  vedeli  od toho  poplatku  upustiť  a  podnikateľ  by
možno dobrovoľne vedel uvoľniť väčšiu sumu, ktorú by sme potom vedeli využiť. Ale
napriek tomu by som chcel poprosiť, aby sme hlasovali aj za ten bod 2. Nevidím v
ňom nič meritorné, nevidím v ňom nič záväzné, naopak, vidím to ako deklaráciu, ktorá
sa môže naplniť, môže sa naplniť z časti alebo môže byť od neho upustené. A tam pre
nás vzniká priestor, aby sme – tí, ktorých by sa povedzme ten poplatok dotkol a bol
nespravodlivý,  vedeli my tú tvrdosť -  nejakým spôsobom vyrovnať alebo zmierniť.
Mám ešte čas, ale nebudem vŕšiť slová. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

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

p. Martinický: Ďakujem skúsim to ešte raz stručne. Zákon nezmeníme a určite ten poplatok
nezaručí,  že  to  bude  dobre  fungovať.  Lenže  bez  toho  dodatku  je  oveľa  menšia
pravdepodobnosť,  že  z  toho  poplatku  bude  mať  aj  miestne  okolie  -  než  s  tým
poplatkom.  Samozrejme,  ani  s  tým sa  nič  nezaručí,  ani...  ani  prípadné  prechmaty
nevylúčia,  ale  s  tým s tým dodatkom je  výrazne  - pokiaľ  s tými  financiami  bude
narábať mestská časť, kde problém respektíve výstavba vzniká, tak je podstatne vyššia
pravdepodobnosť, že z toho budú mať niečo aj miestni obyvatelia, než keby to všetko
končilo  v nejakej  -  mestskými  časťami  a  občanmi  nekontrolovateľnej  a
nekontrolovanej mestskej pokladni. Ďakujem.

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

p. Zajac: No, ja budem reagovať na - ako - podľa mňa je celý ten návrh, ale to je... teraz, už...
že plačem naozaj na nesprávnom hrobe, lebo toto není ten hrob - ktorý to vymyslel,
ale  o duchu toho zákona hovorí už ten názov, že „za miestny rozvoj“.  Tak ja  idem
niečo rozvíjať a ja mám byť za to potrestaný poplatkom?! Veď to je do neba volajúci
nezmysel! Čiže... čiže už toto celé hovorí o tom duchu zákona. To je ...to je aj právna
kategória - nie som právnik, ale určite by nám aj pán kontrolór vedel povedať, že duch
zákona niekde v tom práve má nejakú podstatnú úlohu. A to proste - duch zákona je
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nesprávny. Nemôžem sa ja s ním stotožniť! Lebo za rozvoj nemá byť niekto trestaný.
Čiže to je  –za! stavebnú  činnosť - a na! rozvoj.  Keď už páni  poslanci  v  Národnej
rade... - ale ja sa teraz rozčuľujem - ešte raz opakujem, na nesprávnom hrobe - chcem
len  povedať,  že tu je  ...tu je  podstata taká,  že veľa múdrych  ľudí  prišlo  na  to, že
komunitný  rozvoj tkvie  v dobrovoľnosti.  Krátky príklad:  keď mestská časť postaví
ihrisko, je zničené behom minúty. Keď si tí, ktorí sú obyvatelia tej komunity postavia
ihrisko, dávajú si naňho pozor. Lebo je to z vlastných peňazí, je to z vlastného potu.
Čiže, dajme šancu aj tomuto princípu spoločnosti.

p. Čahojová, starostka MČ: No, ďakujem veľmi pekne. Veľmi by som naňho  nespoliehala.
Musím doplniť, prepáč pán poslanec, len toľko, že všetko toto by malo byť ošetrené v
územnom pláne. Ak by bolo ošetrené v územnom pláne, nebol by taký územný rozvoj,
ktorý neprimeranou mierou nezaťažuje dané územie. A bolo by miesto na škôlky, na
cesty,  na parky atď. Keďže toto sa nedeje,  keďže sme v tom absolútne neohrabaní,
pomalí a neschopní reagovať na potreby, potom sa stáva neprimeraný rozvoj - ako v
niektorých satelitoch v okolí Bratislavy, alebo u nás, niekde na Dlhých dieloch, alebo
niekde inde v Bratislave. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Asi to už je  zbytočné, ale chcem navrhnúť ukončenie
diskusie k tomuto bodu, pretože už sa opakujeme. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Keďže  nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási,  nemusím  dávať
hlasovať o tomto tvojom návrhu. Faktická poznámka.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Vážená pani starostka, dámy a páni, ja iba chcem poukázať
na  to,  že  ten  zákon  je  naozaj  zjavne  nespravodlivý.  Pretože  ak  oslobodzuje  od
poplatku rodinný dom do plochy 150 m, tak mi tam jednoducho chýba aj v tom VZN-
ku niečo také, že keď je rodinný dom väčší, tak od tej plochy väčšej odrátam tých 150
a vynásobím to rozdielom. Napr. toto VZN-ko, ani zjavne zákon neráta s tým, že by
mal byť od poplatku oslobodený byt, ktorý je na úrovni plochy rodinného domu - do
150 m.  A zase,  ak  by  bol  väčší  odrátam 150 m vynásobím  rozdiel.  Čiže  z  môjho
pohľadu je  to nespravodlivé  a diskriminačné  takýto prístup. To len na margo pána
poslanca Zajaca.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  Takže diskusia  je  ukončená.  Prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Dobre.  Takže nakoľko, ako ..  ako návrhová  komisia  sa dohodla,  že
akceptujeme ten procedurálny návrh a dáme hlasovať o týchto dvoch bodoch návrhu
uznesenia oddelene. Takže najprv budeme hlasovať o uznesení  - „súhlasí bod 1“, tak
ako je napísaný v predloženom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o bode 1 predloženého uznesenia.
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Hlasovanie:  Za  19 prítomných  poslancov,  proti 2  poslanci,  zdržali  sa  2.  Uznesenie  bolo
schválené.

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

Návrhová komisia: A teda, ako som sa dozvedel, nielen preto, že my sme sa na tom dohodli,
ako  návrhová  komisia,  ale  aj  podľa  rokovacieho  poriadku,  dávam  ako  o  druhom
hlasovať o návrhu pod bodom 2 - súhlasí a - bod 2, tak ako je uvedené v pripravenom
materiáli... v navrhovanom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o časti 2.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 3. Aj tento návrh uznesenia bol
schválený.

Bod 3
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje prerokovanie alebo schválenie stanoviska miestneho
zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky  Bratislava  o  miestnom  poplatku  za  rozvoj.  Ako  som  spomínala,  v
predchádzajúcom bode, pán primátor nám 11. októbra doručil - teda ... doručila... bola
nám  doručená  pošta  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  o
miestnom poplatku za rozvoj. Podstatou tohto návrhu, ak ste si ho prečítali, je určenie
sadzieb  poplatku.  Zákon  určuje  rozpätie  výnos...  teda  sadzby  od 10 EUR/m2   do
35 EUR/m2   .  V návrhu  je  horná  sadzba  35 EUR/m2  na  všetky typy stavieb.  Je
potrebné upozorniť, že v prípade, ak by sme sa nevyjadrili do 30 dní, tak hlavné mesto
považuje  stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  za  súhlasné.  Zároveň  -  prečo  sa
predkladá  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia?  No  preto,  lebo  ak  všeobecne
záväzné  nariadenie  nebude prijaté  do konca roka, tak už počas nasledujúceho  roka
tento poplatok za rozvoj nebude môcť byť... nemôže byť stanovený na území hlavného
mesta. Z dôvodov, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej... v predchádzajúcom bode, o
ktorom sme rokovali,  tak navrhli sme vám - alebo názor nášho úradu je, že Miestne
zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  by  nemala  súhlasiť  s  takto
predloženým  všeobecne  záväzným  nariadením.  Nielen  preto,  že  má  množstvo
legislatívno-právnych nedostatkov, ale aj pre vecnú stránku veci,  pre logiku veci.  A
preto sme vám nepripravili alternatívny návrh uznesenia, ale len jeden. Nech sa páči,
otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Z dôvodom nesúhlasím, s návrhom VZN hlavného mesta možno
súhlasiť.  Je  ozaj  veľa  toho.  Predovšetkým  nejde  teraz  o  tú  dohodu  regionálneho
združenia.  Predovšetkým  ten  návrh  hlavného  mesta  obsahuje...  opisuje  všetky
nezmysly  zákona číslo  447/2015 Zb.  zákona,  bez ohľadu na ich právnu  relevanciu,
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využiteľnosť a vykonateľnosť podmienkach Bratislavy.  Napr.  vylúčenie  z predmetu
poplatkov odstránenia poruchy stavby alebo havarijného  stavu, čo určite nenapĺňa...
nenapĺňa -/ áno, skúsime dobre,/ .. takže vylúčenie z predmetu poplatku odstránením
poruchy stavby  alebo  havarijného  stavu  určite  spĺňa  kritérium povolenia  pozemnej
stavby,  ako  ju  definuje  stavebný  zákon.  Bezducho  návrh  VZN opisuje  aj to, čo  s
ohľadom  na  niektoré  jeho  ustanovenia  nemá  zmysel.  Dovolil  som  si  spracovať
pripomienky k tomuto návrhu o miestnom poplatku. S k dispozícii pre každého kto má
záujem.  V zásade sú 2 možnosti. Každý... môže podať sám, pričom sa rozhodne, čo
využije  a či upraví alebo neupraví spracované znenie. Po 2. - Po súhlase ... ... ... pod
spoločný text pripomienok sa uvedie celý zoznam signatárov a prvý v poradí bude ten,
na kom sa dohodnú, a kto to odošle elektronicky a s kým by prípadne komunikovali
ľudia  z  magistrátu  a  poslanci,  ak  by  mali  záujem.  Rovnako  sa  spoločný  text  dá
poskytnúť všetkým starostom mestských častí a poslancom mestského zastupiteľstva,
najneskôr v deň ako spracovateľovi návrhu VZN. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Veľkorysá ponuka.  Pán vicestarosta,
nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Tak isto by som sa rád vyjadril k
tomu,  že  budem  hlasovať  za  nesúhlas  s  týmto  všeobecne  záväzným  nariadením.
Kolega Dulla  exaktne vymenoval súčet nedostatkov. Ja za kľúčové považuje naozaj
ten § 5 - sadzbu poplatku, kde jednak  teda je  všetkých  5 tipov stavieb  daných  do
jedného vreca, tzn. bývanie, poľnohospodárska produkcia, priemyselné stavby, stavby
na ostatné podnikanie a ostatné stavby, všetko rovno 35 EURO. A tak isto tým pádom,
že správu podľa tohto VZN vykonáva hlavné mesto, tak bude by mala z logiky veci
patriť rovnaká sadzba na všetky mestské časti zase bez rozdielu.  Takže chýba mi tu
ten diferencovaný prístup jednak k druhom stavieb a jednak k mestským častiam. A
preto si myslím, že takto predložený materiál by nebolo vhodné podporiť. Ďakujem.

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

p. Martinický: Ďakujem v zásade súhlasím s predrečníkmi.  Len by som k tomu ešte doložil
to, že schváliť  tento návrh bez dodatku, ktorý sme  schvaľovali  v predchádzajúcom
bode, vlastne by znamenalo,  že súhlasíme,  že všetky - ľudovo povedané-  poplatky
zhrabne mesto, a niekto na magistráte ich bude prerozdeľovať, ako sa mu bude zdať.
A my na to nebudeme mať žiadny dosah. To ešte pripomínam k tomu, čo povedali
predrečníci.  Takže  už  potom  ...takže  v  zásade  súhlasím  s  nesúhlasom  s  týmto
dodatkom, len prosím, aby náhodou nevznikol... nevznikli pochybnosti alebo zmätky,
aby  potom pri predkladaní  návrhu  návrhová  komisia  jasne  upozornila  ešte  raz,  že
vlastne či súhlasíme  - či hlasovanie  za znamená  nesúhlas,  alebo  súhlas  s týmto. Ja
viem, že je to tam napísané, ale pre istotu, aby náhodou... Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. S poznámkou pán poslanec Buzáš.
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p. Buzáš: Ďakujem. Ja som chcel len spracovateľa poprosiť, aby... aby ozrejmil,  tak ako sa
pýtal  kolega  Martinický  -  naše  ZA  znamená,  že  nesúhlasíme  s  predloženým
stanoviskom, respektíve návrhom všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta
o miestnom poplatku za rozvoj.  A rád by som vedel,  aké to bude mať dopady; aké
budú tie následné kroky? Čo tomu bude potom nasledovať,  po tom našom prípadne
nesúhlase...  ostatných  mestských  častí.  Lebo  ten  v  materiály  je  zrejme  výhodný
skutočne len na úrovni magistrátu. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  V  materiáli  máte  napísané  len,  že  na  prijatie  VZN-ka
trojpätinovou väčšina všetkých... teda prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
Ale  myslím  si,  že  toto nemá  zásadný vplyv  na  prijatie  alebo  neprijatie.  Ale  je  to
stanovisko mestskej časti, ktoré možno niekto zohľadní, možno nie. Nech sa páči, pán
inžinier.

p.  Kosnáč:  Keď  dovolíte  ja  odpoviem na  tú prvú časť,  že hlasovaním za - znamená,  že
nebudete súhlasiť s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,  tak
diskusiu k tomuto bodu uzatváram a prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia: Takže nakoľko nemáme písomne žiadne pozmeňovacie návrhy, dávame
hlasovať za uznesenie tak, ako ho máme napísané v predloženom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže hlasovaním ZA hlasujeme za nesúhlas.  Ďakujem pekne.
Prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nedržal sa nik. Čiže uznesenie bolo
schválené.

Bod 4
Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a priľahlého areálu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pristúpiť podľa bodu programu k 4. časti dnešného
rokovania a tým je materiál Žiadosti o prenájom priestorov budovy Veternicová 20 a
priľahlého areálu. Ja len na úvod toľko poviem, že ...že miestnou radou 13. septembra
roku 2016 tohto roku, miestna rada nám odporučila, aby sme pripravili tento materiál
pre miestne zastupiteľstvo, na prenajatie celého objektu spolu s priľahlým areálom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Čiže tým odpovedám trošku aj na úvodné slová
pána  Dulu,  že  tento  materiál  bol  pripravený  na  rokovanie,  riadne  rokovanie
septembrového zastupiteľstva,  ale  nebol tak pripravený,  ako odporučila  miesta rada.
Predkladateľ materiálu je pán prednosta, odovzdávam mu slovo.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo. Tento materiál pozostáva z niekoľkých
častí. 1. časťou je právny rámec. To znamená, či sa jedná o prípad hodný osobitného
zreteľa,  v zmysle  metodického usmernenia  Ministerstva financií,  prenájom alebo  aj
predaj  na  účely  škôl  a  školských  zariadení  je  možné  vnímať  ako  prípad  hodný
osobitného  zreteľa.  Čiže  áno,  tento  materiál  môže  ísť  v  režime  prípadu  hodného
osobitného  zreteľa,  v prípade,  že  zaňho  zahlasuje  tri  pätiny  všetkých  poslancov.
Spĺňajú podmienku hodného osobitného zreteľa taktiež aj ostatní žiadatelia, lebo sa vo
všetkých prípadoch jedná o... o školské,  teda - na školské účely.  Otázka znie,  teda,
prečo z týchto viacerých...  viacerých žiadateľov je  materiál pripravený na základnú
alebo teda Spojenú školu svätého Františka z Assisi. Dôvodom je ten, že podľa nášho
názoru by obec mala uprednostňovať v prvom rade štátnu školu; v prípade, že nie je
štátna, to je  bezplatná,  mala  by uprednostňovať cirkevnú školu,  pretože je  rovnako
bezplatná a  až potom ďalšie  súkromné  školy,  ktoré sú spoplatnené.  Čiže  vlastne v
zmysle  tejto filozofie,  v prípade,  že teda... myslíme  si,  že táto škola oproti...  alebo
tento žiadateľ oproti tým ostatným má byť v tomto zmysle zvýhodnený, kvôli tomu, že
jeho  zámer,  ktorý  tam  je,  je  bezplatný.  Teda,  že  bude  poskytovať  bezplatné
vzdelávanie. Čiže to je tá rovina... to je tá rovina právna; teda prečo sa jedná o prípad
hodný  osobitného  zreteľa  a  môže  to  ísť  v  tomto  režime.  Druhá  časť,  ktorá  teda
vzhľadom k tomu, že k téme Veternicová a objekty základných - alebo teda objekty
mestskej  časti,  ktoré  slúžia  na  základnú  školskú  dochádzku,  boli  debaty,  tak  v
dôvodovej  správe  a  aj  v zmluve  je  napísané,  že  v  nájomnej  zmluvy  bude  taktiež
zakomponované právo mestskej časti odstúpiť od zmluvy v prípade, ak bude objekt
školy - z dôvodu prípadných nedostatočných kapacít v ostatných základných školách v
mestskej časti potrebný pre zriadenie základnej školy. To je to, o čom bola diskusia, že
prečo sa rušila základná škola a že teda možno o 2, o 3, o 5, o 10 rokov bude boom a
bude budú potrebné kapacity, čo potom bude mestská časť robiť. Takže vlastne tento
prípad je ošetrený týmto dôvodom. To znamená, v zmluve ako jeden...  teda v zmluve,
okrem iných  zákonných  dôvodov,  bude  aj  dôvod  možnosť  odstúpenia  od zmluvy
v prípade, že teda mestská časť bude mať reálne takéto potreby a bude potreba tam
zriadiť základnú školu. Asi najväčšia debata je teda - bavíme sa o... alebo teda o čo...
je tam a najdiskutovanejšie v tomto materiáli, pravdepodobne, výška nájmu, ktorý je 1
EURO za celý predmet nájmu. Priznám sa, že o tomto bola veľká diskusia, teda, ako
by  to  malo  byť.  Je  tam  priložená  tabuľka,  kedy...  máte  prehľad  nájom  ...výšky
nájomných  porovnateľných  cirkevných  škôl  a  školských  zariadení  v  Bratislavskej
diecéze; a všetky sú na dlhodobé nájmy 10 a viac rokov. Keď si pozriete, tak vlastník
budovy,  hlavné  mesto alebo  aj Ministerstvo vnútra -  rovnako prenajíma  budovy za
takýmto účelom za 1 EURO, resp. aj nižšiu cenu. Je to od 0 cez 0,33 po 1 EURO. 1
EURO je najvyššia  suma, za ktorú prenajíma  ako predmet nájmu za rok. Diskusia -
prečo áno, prečo nie. Keď si vezmeme, za akým účelom táto budova má slúžiť, tak pri
štátnych školách, škola dostáva príspevok na prevádzku a všetky investície  do školy
platí  obec.  Čiže  vlastne  platí  sa  z daní  všetkých  obyvateľov.  V  prípade  prenájmu
cirkevnej  škole,  cirkevná  škola  zase svoju  prevádzku si platí sama.  A otázka znie,
teda, že kto má investovať do budovy. To je... to je zahrnuté tak isto v tom uznesení a
v  nájomnej  zmluve,  kedy  nájomca  je  povinný  udržiavať  budovu  a priľahlý  areál
vrátane všetkých opráv a investícií  v zmysle  právnych predpisov, ku ktorým by bol
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povinný  vlastník  a  musí  ho  vrátiť  minimálne  v  rovnakom stave,  v  akom mu  na
začiatku nájmu bol prenajatý.  To znamená, tým, že na... na nájomcu bude prenesená
povinnosť, to znamená – analogicky - kým do štátnej školy investuje obec, do budovy
takto prenajatej školy bude zas investovať zriaďovateľ. V prípade, že by tam bolo iné
nájomné, myslím si, že by to nebolo spravodlivé. I keď, ako táto naozaj, že debata tu
bola dlhšia, napriek tomu, že s tým možno niektorí nesúhlasia a možno - pred časom,
pokiaľ som si to detailne nerozberal, asi by som vám možno pred pol, pred štvrťrokom
povedal, že 1 EURO cirkevnej škole nie je adekvátne. Keď si niekto pozrie komplet
celé to financovanie a rozmení si to na drobné, myslím si, že každý rozumný človek
príde k tomu, že keď chcete mať bezplatné školstvo, a keď chcete... keď na nájomcu
prenášate  povinnosť  starať  sa budovu,  to  znamená  tie  povinnosti,  ktoré  v  tomto
prípade má mestská časť, ktorá mimochodom je platená z daní aj tých obyvateľov a
občanov,  ktorí vlastne  do tej školy chodia,  tak si  myslím,  že...  že pri bezplatnom
školstve dávať alebo prenajímať budovu ešte za nejaké komerčné nájomné, alebo teda
možno vyššie  nájomné, by nebolo spravodlivé.  Čiže to len k tomu, aby som uviedol
tieto 3 oblasti, teda - prečo je to prípad hodný osobitného zreteľa, ako je mestská časť
ochránená na ten prípad, keby túto budovu potrebovala a prečo je nájomné stanovené
na takú výšku ako tam je uvedené. Z mojej strany všetko. Ďakujem.

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som rád vyjadril svoje pocity a proste dôvody, pre ktoré
tento  návrh  podporiť  nemôžem.  Prvý  je  ten  čas.  Hej?  Myslím  si,  že  sme  na
mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré proste... nie je dôvod prečo by sme sa mali náhliť s
prenájmom  tejto  budovy.  Školský  rok beží,  škola  pravdepodobne  nejaký  enormný
nárast žiakov, myslím si, že nezaznamená v priebehu školského roku. Čiže, myslím si,
že nie sme v časovej tiesni. Preto naozaj nevidím dôvod, prečo by sme to mali riešiť
práve dnes. Naopak si myslím,  že času máme toľko, že by sme vedeli zvoliť aj iný
spôsob prenájmu  školy.  Mám na  mysli  verejnú  obchodnú  súťaž.  S  názorom pána
prednostu sa nestotožňujem. Teda, že by sme mali za každú cenu trvať na bezplatnom
užívaní alebo teda bezplatnom vzdelávaní na tejto škole a tým pádom aj bezplatnom
užívaní  školy - z jedného dôvodu. Vo VZN ktoré... ktorým sme zrušili  Veternicovú
14. 6. sa nachádza veta, že „podrobnou analýzou v spolupráci s riaditeľom Dubčeka ,
Majerníkova   a riaditeľkou  Karloveská  boli  zistené  voľné  kapacity,  ktoré  sú
postačujúce pre umiestnenie všetkých súčasných žiakov ZŠ Veternicová a ktoré budú
dostačujúce i v prípade nárastu žiakov v nasledujúcich školských rokoch.“ Táto veta
mi...  vo  mne  vyvoláva  teda  pocit,  že  máme  školské  kapacity  dostatočné  a  preto
nepotrebujeme  zabezpečovať  nejakú  ďalšiu  bezplatnú  inštitúciu,  školskú,  na  území
Karlovej Vsi, pretože proste už bezplatné inštitúcie v dostatočných kapacitách máme.
Ďalej by som povedal,  že celý proces - od zrušenia Veternicovej,  až po teda dnešný
bod programu, nevyvoláva vo mne veľmi dobré pocity.  Jedna... jeden z problémov,
ktorý... ktorý som si všimol,  ktorý sa niekde objavil v blogu, bol konflikt záujmov. Ja
by som rád povedal, že 17. 5. nám pán Kosnáč poslal návrh etického kódexu poslanca.
-  Tento  etický  kódex  nebol  prerokovaný  ani  prijatý  na  území  Karlovej  Vsi,  ale
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obdobný je  platný na  území  Petržalky.  A jeden  bod sa  v  ňom nachádza  absolútne
doslovne.  Môžem opäť citovať: „ak má volený predstaviteľ priamy alebo  nepriamy
osobný záujem vo veciach,  ktoré sú predmetom rokovania  orgánom mestskej časti,
oznámi túto skutočnosť miestnemu zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na
príslušných  rozhodnutiach,  tak,  že  nebude  o  nich  hlasovať.  Volený  predstaviteľ
samosprávy sa zaväzuje  spraviť  všetko pre elimináciu  konfliktu  záujmu,  najmä  pri
nakladaní  s  majetkom  mestskej  časti  a  hospodárení  s verejnými  finančnými
prostriedkami“.  Ja  sa  domnievam,  teda,  že  sú  medzi  nami  ľudia,  ktorí  v  tomto
konflikte sú. Ďalej by som sa vyjadril aj k zmluve samotnej. Zmluva na 20 rokov bez...
no  -  s  možnosťou vypovedania,  ale  proste  s komplikovanou,  domnievam sa,  že tá
možnosť odstúpiť od tejto zmluvy nie je až taká jednoduchá, ako sa domnievame. - Je
postavená na tom, že táto škola je kvalitná a proste poskytuje dobré vzdelanie,  to je
zaiste  pravda.  Pán  Horecký  okolo  seba  vytvoril  veľmi  dobrý  kolektív,  jeho...  v
rebríčku INEKO sa škola umiestňuje vysoko. To sú fakty, kde polemika proste nemá
nejaké miesto. Ja ale chcem povedať, že každá inštitúcia je taká dobrá, ako ľudia, ktorí
v nej pracujú.  A pán Horecký tu nemusí byť 20 rokov. My dávame ale  školu na 20
rokov. To znamená, že keď sa tá inštitúcia  zmení,  pán Horecký môže odísť niekam
inam;  proste príde tam niekto iný,  kto tú školu bude viesť iným spôsobom, nebude
dosahovať  také  kvalitatívne  parametre,  ale  proste  my  budeme  musieť  túto  školu
naďalej akceptovať,  tento prenájom.  To je  podľa mňa pre mestskú časť nevýhodné.
A samozrejme,  vyskytla  sa  ešte  aj  ďalšia  veta  v  dôvodovej  správe,  že  zámerom
mestskej  časti je  nerozdeliť  objekt  prenájmu  viacerým nájomcom a tak zabezpečiť
jedného  nájomcu  celého  objektu,  ktorý  bude  komplexne  zabezpečovať  správu
a údržbu  objektu.  Táto  veta  sa  objavila  teraz,  v  dôvodovej  správe.  Ale  keď  sme
prenajímali jedno poschodie, tie 4 miestnosti pánovi Horeckému, vtedy tam taká veta
nebola.  Tak sa pýtam: už vtedy mala mestská časť záujem prenajať tú budovu celú?
Lebo  ak  áno,  tak  potom sme  nemali  prenajať  tie  4  miestnosti  a mali  sme  čakať
a prenajať  tú  budovu  celú.   Tak,  ako  vlastne  teraz  ideme  robiť.  Proste  neviem,
nerozumiem,  prečo sa tu po 2 mesiacoch,  alebo  3 proste mení  toto.... /Môžem ešte
trošku? Mám ešte pár viet .../ Chcel by som ešte dodať, že k tým ďalším žiadostiam,
ktoré boli, ktoré nám došli, bola aj žiadosť „Sloboda k výchove“, kde začali, že podali
žiadosť o prenájom 7.6. My sme školu, teda tie 4 miestnosti prerokovali 14. 6. Hej? O
tejto žiadosti sme neboli  informovaní.  Dnes prišla  informácia  z Cenady,  že boli jej
poskytnuté nejaké záruky a od tej žiadosti ustupujú.  Ja sa pýtam - kto im tie záruky
dal? Respektíve, vieme my, čo bude o rok, keď Cenade skončí nájomná zmluva? Ten
objekt, Majerníkova 60, vraj nie je v dobrom technickom stave. Možno budeme nútení
ho rekonštruovať a Cenada bude musieť odísť. Vieme kam, dnes? Nevieme to. Proste,
na záver by som len povedal ešte 2 vety.  Vyrojili  sa tu nejaké konšpirácie.  Hej? V
relácii Reportéri zaznela informácia, že kvôli 140 deťom z Karloveskej muselo odísť
180  detí z Veternicovej.  My vieme,  že to  tak nie  je.  Hej?  Vieme,  že  proste  je  to
nejaký ...nejakým spôsobom konšpirácia.  Ale ľudia sú náchylní  týmto konšpiráciám
veriť. Ja som teraz čítal veľmi vtipnú konšpiráciu, že za posledných 100 rokov 99 %
ľudí, ktorí zomrelo tak jedli uhorky. To je logický dôkaz toho, že uhorky zabíjajú ľudí.
Proste, samozrejme to tak nie je. Ale jednoducho - vyzerá to tak. Keby sme chceli tú
budovu  vopred prenajať  Svätému  z Assisi  -  škole,  tak by  sme  nekonali  inak,  ako
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konáme teraz. Čiže - oprávnene v ľuďoch to vyvoláva nedôveru. A ja si myslím, že nie
preto nás ľudia zvolili,  aby sme... aby sme ich opäť sklamali,  aby sme im zase dávali
dôvod nám nedôverovať vyvolávať v nich dojem, že nech zvolia kohokoľvek, tak sa to
aj tak nezmení. Ja si myslím, že by sme mali k týmto veciam pristupovať zodpovedne.
A preto aj vyzývam predkladateľa, aby zvážil stiahnutie tohto materiálu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz neviem či si si vyčerpal 2
diskusné príspevky, lebo si... No, ale dobre. Pán poslanec Savčinský, nech sa páči. 

p.  Savčinský:  Ďakujem  za  slovo,  pani  starostka.  Na  úvod  sa  chcem  poďakovať
predkladateľovi materiálu za, si myslím,  celkom dôsledne urobenú dôvodovú správu,
v ktorej... v ktorej v podstate všetko vieme nájsť.  V podstate sme riešili  po vyradení
Základnej škole Veternicová zo siete škôl Ministerstva školstva a následnom zrušení.
2 otázky.  Prvá otázka: Čo nastane s budovou? A druhá otázka: Ak sa rozhodneme,
čo... čo ak by to teda zostalo školské zariadenie, komu ho prenajmeme? Som rád, že na
prvú  otázku mestská časť jasne  odpovedala  a všetky to ...všetky tie  čo tu už bolo
spomínané všetky tie fámy o penziónoch, čo tu všetko boli, o bytoch, klinikách, všetko
...  všetko  sa  potvrdilo,  že  nie  je  pravdou.  A jednoznačne...   jednoznačné  je
rozhodnutie, že tam bude naďalej v tej budove, bude .... bude prevádzkovaná škola. 2.
otázkou je, aká škola, aký typ školy? To rozhodnutie, jednoznačne, v podstate my sme
aj na komisii  školstva  mládeže a  športu o tom dlho  rozprávali.  Sú len  2 možnosti.
Jedná možnosť je, že v podstate pôjdeme tak, ako to tu bolo spomínané. Dáme to do
súťaže a jediným kritériom bude cena. Dobre. Je jasné, že to vyhrá... vyhrá to nejaká
súkromná škola, čo nakoniec zaplatia v podstate občania. Lebo to, čo vlastne mestská
časť získa, tak rodičia zaplatia. Hej? Je to, je to legitímny názor. Dá sa s ním súhlasiť.
Je to vec diskusie.  Je  to o tom, o čom musíme  dnes rozhodnúť. Druhé rozhodnutie
bolo,  či nevieme  my  vybrať  školu,  hej?  -  a to jednoducho  padlo  na tej komisii,  či
nevieme my si vybrať, čo tu chceme mať. Či nevieme na základe toho využiť... využiť
dôvod hodný osobitného zreteľa, čo je zákonná možnosť a či tam nevieme niečo dať,
čo  bude  prínosom pre mestskú  časť,  nielen  z  hľadiska  financií,  ale  aj  prinesie  to
ďalšie...  ďalšie  plusy  pre  mestskú  časť.  Hej?  A jednoducho,  my  tu  máme  takú
organizáciu. - Ja som rád, že v dôvodovej správe... správe to bol aj zahrnuté to, čo sme
v podstate na komisii školstva schvaľovali, to uznesenie. Ja si dovolím odcitovať, lebo
považujem za dôležité,  pre...  pre kolegov,  keď sa  budú  rozhodovať.  Táto škola  je
Karloveská.....  prečo  teda  prečo  uvažujeme  teda,  ako  2.  alternatíva,  Františka,
základná Spojená škola Františka z Assisi.  Po prvé: táto škola je karloveskou školou,
ktorá vznikla a rozvíja  sa na základe iniciatívy karloveskej komunity. Viac ako 50 %
žiakov je  z Karlovej  Vsi.  Po 2.  - rastúci záujem občanov. Počet zapísaných žiakov
roku 2015 to bolo 110, v roku 2016 - 141. Po 3 - kvalita  výchovno-vzdelávacieho
procesu. Škola  sa opakovane  umiestnila  na  popredných miestach na Slovensku vo
výsledkoch celoslovenských testovaniach 5, respektíve 9. Ako tu bolo spomínané, v
aktuálne zverejnenom rebríčku škôl sa umiestnila na 3. mieste zo všetkých základných
škôl na  Slovensku.  4-tý -nie  zanedbateľný bod -  starostlivosť  o deti s problémami
a ťažkosťami  pri  učení.  Na  škole  je  celkovo  67  žiakov  vedených  ako  žiakov  so
špeciálne  výchovno-vzdelávacími  problémami.  Nemusíme  sa  presviedčať  o  ďalšie
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veci, o ktorej vieme kde sa pohybujeme v tejto oblasti. Je to pestrosť služieb, otvorená
komunita,  centrum  života  v obci.  Okrem  vzdelávania  organizuje  škola  celoročne
množstvo sprievodných akcií,  či podujatí s obsahom na celú mestskú časť.  Školské
areál otvorený a sprístupnený pre obyvateľov mestskej časti.  6. bod, ktorý aj súvisí
s tou otázkou toho nájmu a cene nájmu. Škola preukázala schopnosť reťaz zveľaďovať
zverený majetok. Dôkazom je  rozsah vykonaných  rekonštrukčných prác na budove
Karloveskej 32, od roku 2008 z vlastných zdrojov.  To bol druhý argument. Dobre,
čiže na jednej strane máme  na tej váhe  súkromnú  školu,  kde bude rozhodovať len
cena, na druhej -  či nevieme niečo našim občanom ponúknuť... ponúknuť ....ponúknuť
takéhoto druhu. Ak sme sa asi zhodli na tom, že momentálne priestor na ďalšiu štátnu
školu v Karlovej Vsi, ako bol ten vývoj asi nie je. Čiže my máme šťastie, že tu máme
takého partnera, s ktorým môžeme jednať. A ja vnímam aj ... aj tú ponuku tej zmluvy
a tú zmluvu ako hľadanie zmluvy medzi dvoma partnermi, keď si povieme, že tú školu
chceme  mať.  Ak  nie,  tak  samozrejme  potom musíme  ísť  do  iných  kritérií.  V  tej
zmluve, to nájomné som ...to bolo spomínané, že v podstate je tam článok 4, ak ste
mali  možnosť jasne  ošetrený až 4 bodmi,  kde sa jasne  zaväzuje  nájomca,  že bude
jednoducho do majetku do majetku investovať.  No a výpoveď zmluvy - to bolo pre
mňa veľmi dôležité,  ale  ocitlo  sa to tam a to - ak mestská časť za niekoľko rokov
pocíti potrebuje, že nárast školopovinných detí bude taký, že sa budeme musieť o nich
postarať, tak v tej zmluve je to jasne definované ako dôvod na vypovedanie zmluvy.
Ďakujem pekne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem ja. Pán poslanec Dulla s poznámkou nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Práve v týchto detailoch - za niekoľko rokov a iné - sú
skryté pasce návrhu zmluvy.  Keby bola predložená včas, bolo by sa dalo urobiť inú
analýzu. Mrzí ma, že moje vyjadrenie k programu sa chápalo inak. Proste, za pol dňa -
keďže návrh zmluvy som dostal popoludní dnes, elektronicky,  ozaj nedokážem. Ale
tvrdím - je nevýhodná. Nech o nej hovorí kto chce, čo chce! 

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

p. Horecký:  Ďakujem pekne. Pani starostka, vážené kolegyne, kolegovia,  nebudem v tomto
diskusnom  príspevku  vám  predkladať  našu  víziu  a  tento  projekt.  Mohli  ste  ho
podrobne preštudovať v predložených materiáloch. A už sme o tom spolu aj hovorili.
Nechcem vás dnes presviedčať o tom, čo skúmate už dlhší čas, čoho ste svedkami. Ja
chcem teraz len s úctou k vašim názorom a postojom zodpovedať tie otázky, ktoré tu
prichádzajú.  Čiže sa obmedzím v tej výpovede len na ne. Veľmi si vážim,  keď pán
kolega, poslanec Krampl,  keď má tieto pochybnosti a tieto názory, tak ich povie tak,
ako ich povedal tu, verejne,  vo forme  otázok a vyjadrení.  Oceňujem to v kontraste
s tou nedôstojnou, štvavou kampaňou, ktorá je plná lží ohovárania,  nenávisti a zloby,
ktorej  sme  predmetom,  viacerí  ľudia,  v  tejto  záležitosti.  Teraz  k otázkam  pána
Krampla.  Prvá bola,  ak smiem teda ... budem interpretovať tak, voľne. Prečo práve
dnes? Nuž, ja, samozrejme, nie som predkladateľom materiálu, ale vítam tento termín.
Vítam to,  že  predkladateľ  to  ...  teda  tento  materiál  dáva,  čím  skôr.  My  sme  dali
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žiadosť, spolu s ostatnými žiadateľmi v auguste, po tom, čo bolo zrejmé, že škola je
vyradená Ministerstvom školstva. Tým myslím Veternicovú 20. A prečo vítam, že to
je v tomto termíne? Jednoducho preto, že my, ak nám bude tá budova zverená a máme
sa  postarať  o  tento majetok,  v zmysle  tej  zmluvy,  ako  ste  počuli,  v  zmysle  tohto
uznesenia,  ktoré navrhované,  tak na to potrebujeme  systematicky pracovať,  do toho
investovať svoj čas, svoje peniaze. Práve to dobrovoľníctvo o ktorom hovoril kolega
Zajac v inom bode. Aby sme ... my nebudeme pracovať, tak že necháme to rozpadať
sa  -  a  keď jedny  záchody budú  nefunkčné,  že prejdeme  do  druhých.  Alebo...  my
nemáme komu vystaviť rádovo desiatky tisícový účet v eurách – „sanujte budovu, je v
havarijnom stave“. Pokiaľ máme do nej vojsť, pokiaľ máme začať investovať - prvé
veci:   elektronického  vrátnika,  šatne,  opravu  záchodov  a ďalšie  veci  ktoré  sú  v
dezolátnom stave, a ktoré tá bezpečnosť prevádzky na tej škole vyžaduje,  musíme to
začať robiť teraz, keď tam máme deti. Preto nemôžeme čakať niekedy pred letom, že
čo bude ďalej.  Tak isto bude zápis, rodičia potrebujú vedieť aká je vízia,  aký je plán
školy. Druhá taká poznámka bola k dostatočným kapacitám, kedy pán kolega Krampl
citoval z toho uznesenia, kde sme sa vyjadrovali k zrušeniu V20-tky. Áno - dostatočné
kapacity. Ale prosím, kolegovia, berte do úvahy, že je to i vďaka tomu, že na Spojenej
škole svätého Františka je zapísaných 2-3 roky dozadu 110 žiakov do 1. ročníka ZŠ a
tento posledný ročník 141 žiakov do ZŠ. A sme jediná  cirkevná škola v tejto časti.
Potom sa chcem vyjadriť k tej najosobnejšej,  najdôležitejšej veci z môjho pohľadu -
konfliktu  záujmov.  Pozorne  som počúval  ten  citát,  aj  som si  ho  poznamenal  do
poznámok. Ja súhlasím so znením toho pravidla,  toho zákona, ktoré ste citovali pán
kolega. A tam sa presne hovorí o osobnom záujme. Prosím, aký osobný záujem mám
ja? Alebo - čo som zamestnanec, alebo štatutár školy a moji kolegovia? Ak by som
prednieslo  túto debatu do  našej  zborovne,  tak mi  vyčítajú,  že  budú  ..nebudú  mať
...alebo budú mať veľmi malé odmeny,  že nebudeme mať tak, ako som prvé 2 roky
riaditeľ nemal odmenu, lebo som odmenil svojich zamestnancov seba nie , lebo nebolo
peňazí. A teraz budeme mať peňazí znova menej. Môj osobný záujem týmto rozhodne
nesledujem. Nie je to môj majetok. Nejde to do môjho majetku. Tak, ako sa píše, že za
EURO  Horeckému,  je  bezočivé,  hnusné  vyjadrenie,  pretože  je  to  Spojenej  škole
svätého Františka a nie  mne. Samozrejme, tým nemyslím  vaše vyjadrenie.  Potom tu
bolo  -  mám  podiel   ...  o tom,  že...  veľmi  pekne  ďakujem  za  váš   veľkorysé
ohodnotenie môjho podielu na rozvoji a stave našej Spojenej školy svätého Františka.
Som vďačný za to, že som mal tento významný podiel a že som bol pri tom, keď tá
škola sa takto rozvinula  a dostala  sa na túto úroveň.  Ale  ak ste tu manažéri a ste -
viete,  že  to  nikdy  nemôže  stáť  na  jednom  človeku.  Dnes  tá  škola  ma  potrebuje
najmenej, ako ma kedy potrebovala. A každý človek je nahraditeľný. Ja rozhodne. To
je všetko, lebo mi vypršal čas. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Bendík, nech sa
páči. 

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. K tomu čo tu kolega... nechcel som sa hlásiť s faktickou
osobný  záujem je  napríklad  aj  vtedy  ak  ste  štatutárom organizácie,  ktorá dostane
nájom budovy za 1 EURO a ešte k tomu osobitným zreteľom, to znamená bez súťaže.
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Takto  vidím  ten zákon  ja.  Samozrejme  môžem  mať  celkom iný  pohľad.  Skúsim
napríklad uznesením. V tomto uznesení sú nejaké 2 podmienky tohto prenájmu. A to,
že má  sa  tam vykonať  bezplatné  vzdelávanie  a tá druhá  podmienka  je  -  udržiavať
budovu a areál vrátane všetkých opráv a investícií  tak, aby po ukončení nájomného
vzťahu bol predmet  nájmu  minimálne  v takom stave,  ako bol pri začatí nájomného
vzťahu. Keď si ale pozriem zmluvu, tú ktorá nám bola zaslaná niekedy poobede, tak tu
bude uvedené niečo iné. A nie to, čo sa poslanci ...čo teda poslanci by schválili týmto
uznesením. Tam už je napísané, že s prihliadnutím na bežné opotrebenie. A to je teda
podstatný rozdiel!  Je to táto podmienka,  alebo tieto slová sú v neprospech mestskej
časti v prospech nájomcu.  Je to veľký ústupok nájomcovi.  Taktiež  v zmluve  nie  je
uvedené  ani  to,  aké  princípy  napríklad  budú  platiť  pri  technickom  zhodnotení
predmetu nájmu. Všetci vieme, že teda, asi áno, že technické hodnotenie sa odpisuje
40 rokov. Ak my si v zmluve, neupravíme to, že ako sa bude postupovať v prípade, že
táto zmluva napríklad prestane platiť - či už uplynutím doby nájmu, alebo porušením
podmienok zo strany nájomcu, alebo nejakou vzájomnou dohodou, tak nájomca, ktorý
to  technické  zhodnotenie  uskutoční,  tak  bude  môcť  a bude  mať  právo  požadovať
neodpísanú  časť  technického  zhodnotenia  -  a mestská  časť  bude  musieť  zaplatiť.
Takže  mne,   napríklad,  v tejto  zmluve  chýba,  že  pri  jednej,  druhej,  alebo  tretej
podmienke sa to technické zhodnotenie stane majetkom tejto  mestskej časti.  Takto,
ako to je  naformulovaná  zmluva,  znova hodnotím ako zmluva  v prospech nájomcu
v neprospech mestskej  časti.  Nehovoriac o tom,  že v tejto zmluve  som nenašiel  ani
napríklad  to,  že čo  chceme  s tou budovou,  teda,  koľko  chceme,  aby  ten nájomca
investoval do technického zhodnotenia? A podotýkam, že technickým zhodnotením sa
nerozumie - ja neviem - vymaľovanie tried alebo montáž elektronického vrátnika. Je
to  napríklad  zateplením  budovy.  Povedzme  si  otvorene,  že  po  21  ......  po čase  21
rokov, táto budova bude potrebovať napríklad zateplenie. Ak je zateplená dobre. Ja len
hovorím,  že  čo  je  asi  technické  zhodnotenie.  Lebo  nie  všetko  je  technickým
zhodnotením. Taktiež sa dotknem, aj doby nájmu. Určite si mnohí tí, ktorý sme tu boli
minule, si pamätáte, že ešte bývalý starosta prenajal objekt bývalú škôlku na Borskej
na 20 rokov. Vieme aj dobre, že sú snahy, aby tá zmluva, keďže bola uzatvorená na
dobu určitú, aby bola vypovedaná, respektíve aby sme sa dohodli na jej ukončení, lebo
zmluva na dobu určitú znamená jeden veľký prúser. Pretože ak nedôjde k porušeniu
nejakých  podmienok,  ktoré  hovorí  zákon,  alebo  ak  tá  zmluva  neobsahuje  iné
mechanizmy, ako sa dá od tej zmluvy odstúpiť, tak je prakticky nevypovedateľná. Ak
si pozriem tento materiál,  v podstate nám vadí zmluva,  ktorá bola uzatvorená pred
nejakými  15 rokmi  na  20 rokov a ideme  teraz urobiť  presne  to  isté.  To znamená,
znova  ideme  schváliť  nájom  na  20  rokov.  No  nie  je  to,  priatelia,  tak  trochu
schizofrénia?  V tejto  zmluve  je  síce  podmienka,  že  mestská  časť  bude  mať  právo
odstúpiť  od  zmluvy  v prípade,  ak  ...ak  bude  objekt  školy  z dôvodu  prípadných
nedostatočných kapacít - a tak ďalej - však to vieme. Ja si myslím, že táto podmienka
je  v podstate nevykonateľná.  Lebo znova, zo strany mestskej časti,  budeme musieť
dokázať, alebo dokladovať že táto podmienka nastala.  Myslím  si,  že férové by bolo
napríklad  to,  keby  tam bolo  napísané,  že táto  zmluva,  alebo  -  môže  mestská časť
odstúpiť vtedy ak sa miestne zastupiteľstvo rozhodne normálne uznesením. To by bolo
korektné a bolo by to v prospech mestskej časti. Taktiež - vôbec tá podmienka, že v
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prípade nedostatočných kapacít v základných školách. Taktiež mi to nepripadá úplne
dobré, lebo napríklad dnes objekt na Borskej potrebujeme na vybudovanie domova pre
seniorov. Hej?  Ako, ja  sa pýtam,  že prečo vôbec uvažujeme  o tom, že tú budovu,
možnože jedinú, ktorú máme chceme využívať na –iba- napríklad na základnú školu.
Hej? To znamená úplne, pre mňa je táto, / zoberiem ešte druhý čas,/ ... pre mňa je ...
pre mňa je vôbec tá formulácia zlá.  Hej? sústredíme sa na je u oblasť a my si dopredu
zviažeme  ruky  a nemyslíme  na  to,  že  ...aké  ...čo  ešte  v budúcnosti  môžeme
potrebovať? Hej, lebo napríklad domovy seniorov sú tiež kompetencii mestskej časti.
A posledné  čo  poviem,  vôbec,  ten  prenájom  na  20  rokov,  my  v podstate  ideme
rozhodnúť za poslancov, ktorí tu budú po nás ďalšie  4 volebné obdobia.  V podstate
ideme im povedať, že nemajú právo rozhodnúť o tom, že kam sa táto mestská časť má
poberať, respektíve ako využiť ten jej majetok. Ja si myslím, že v podstate tento návrh
je zlý a je nevýhodný pre túto mestskú časť. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pánovi poslancovi Bendíkovi.  Nasleduje pán
Dulla s faktickou poznámkou. 

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Ja  doplním  pána  Bendíka,/  .  počuť?/   ešte  o to,  čo sa  píše
v článku 6 bodoch 1,2 kde sa zaväzujeme, že zabezpečíme – pravdepodobne - nielen
organizačne  ale  aj na vlastné náklady 2 krát znalecký posudok, pri 1 EURE ročne.
Takže ešte do toho ani nevstúpime, ešte nedostaneme k 15.6. ani to 1 EURO, dokonca
za  rok  2016  nedostaneme  nič,  len  nejakú  alikvotnú  časť,  lebo  aj  1 EURO  je  asi
neprimerané  pýtať  v  roku  2016,  ale  už  zaplatíme  znalecký  posudok  aktuálneho
stavebno-technického stavu. Ak je tu niekto, kto robí v realitách a toto zažil,  nech sa
prihlási. Je to jednostranná výhodnosť. Ďakujem.

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

p. Zajac: No ...ach .... Ťažko sa... dobre. Dostali sme sa do situácie, kedy mám chuť povedať
pár  slov  k  tomu,  aby  sme  sa  tu  teda  neťahali  navzájom za  nosíky.  Milí  poslanci
a obraciam sa na nás, na všetkých, a vstupujme si - alebo povedzme si pravdu – keď...
ja  síce  moc  nechápem prečo  je  to...  je  to  ako  keby  spoločná  téma  zrušenia  školy
Veternicová a prenájom. Proste, vidím to ako - škola Veternicová bola zrušená - ako
jednu  tému  a toto je  proste teraz ako  sa  vysporiadame  s majetok alebo  s budovou,
ktorá po nej ostala.  Ale keďže sú tu rodičia  a vášnivo  tlieskajú,  tak asi to má niečo
spoločné. A teda poďme sa na ten príbeh pozrieť komplexne. My sme predsa nechceli
zrušiť  základnú  školu  Veternicová.  To  by  som  chcel  zdôrazniť  na  margo  pána
poslanca Krampla, ktorého príspevok si naozaj veľmi vážim, za to, čo povedal a veľa
v ňom súhlasím - keby čas a keby.... Ale... ale on teda povedal,  že keďže sme vtedy
prenajímali  4  a teda hovorili  sme  tak,  ako keby  teraz máme  už  kapacitu  pre tieto
verejné a školy bez poplatkov minutú a teraz poďme teda, poďme po tej druhej veci, to
znamená, poďme zhodnotiť tú... tú budovu čo najvyšším prenájmom. Ja si myslím, že
my keď sme  boli na začiatku problému  - a ja  sa odvolávam na uznesenie  školskej
komisie,  ktorú som ...ktoré som predložil,  našim úmyslom bolo motivovať existujúce
vedenie školy, aby zlepšilo svoj výkon tak, aby škola netvorila stratu. Prehupli sme sa
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ľahko do toho, že sme tu hovorili  o návrhu na zriadenie elokovaného pracoviska. A
musím povedať, že pre mňa - v tom momente veľmi nešťastne vstúpili vášnivo dnes
tlieskajúci  rodičia,  ktorí  nás  odstrašili  od  tohto  a  dotlačili  sme  to  spolu  s vami  -
pozerám sa do vašej kamery, aby ste si to vedeli prehrávať, spolu s vami sme dospeli k
tomuto rozhodnutiu.  Ja nie  som úplne zástanca toho, že mestská časť nemá priestor
pre školu, minimálne  pre ten 1. stupeň a čiastočne a doplnenú o – teda- obyvateľov
mestskej časti,  o obyvateľov iných  mestských častí.  A preto ... chcem len povedať,
čo ...na čom mi záleží.  Mne záleží  na tom, aby mestská časť robila  rozhodnutia  v
prospech obyvateľov mestskej časti. Vidím ako záujem rodičov a detí mestskej časti
mať školu, základnú školu, dobrú kvalitnú a mať školu - podľa mňa - aj bez poplatkov.
Ja som teraz svedkom na našej škole  diskusia  o zdvihnutí stravného  o 8 EURO na
mesiac;  a  je  to  diskusia  tvrdá  a  rodičia  nie  sú  nadšení.  Neviem,  ako  by  sa
vysporadúvali rodičia s poplatkom 150, 200 EUR na mesiac. Čiže pre mňa, ja nemám
otázku v tom, či hájim obecný, verejný záujem – preto, lebo ho hájim. Chcel by som
preto, lebo to asi nemôžem povedať pán riaditeľ, aby tu nesmrdelo, lebo samochvála
smrdí,  prečítam niečo  o to,  akú  školu  tam ideme  dostať.  Otvoril  som si  webovú
stránku inštitúcie INEKO, ktorá urobila rebríček škôl a pozerám sa, že Spojená škola
svätého Františka, základná škola je na 3. mieste s počtu bodov koeficient  9,1. Z 10
maximálne.  Najbližšia  ďalšia škola, bratislavská, je Základná škola matky Alexie na
25. mieste,  čo je  opäť cirkevná  škola,  alebo  tá škola prevádzkovaná cirkvou. Prvá
škola prevádzkovaná verejným zriaďovateľom je Škvarlincová... Škarniclová pardon,
ktorá má  ale  koeficient  7,9.  Takže  rozdiel  je  takto priepastný.  Čo  si  prečítam za
koeficientom?  Za koeficientom si prečítam to, že 9,10 % z ...10 bodov z desiatich
dostali za testovanie 5. Rodičia, nechceli by ste mať deti v škole, ktorá má testovanie
detí 10 z 10 ... alebo 9 z desiatich?...  9,9 testovanie 9. 5,7 - mimoriadne výsledky zo 6
bodovej.  8,1  - finančná  zodpovednosť.  Tá škola  pre niečo  je  hodnotená ako...  ako
kvalitná.  Čiže,  ja  dostávam sem kvalitnú  -  a  musím  s hrdosťou,  ako  Karlovešťan
povedať - kvalitnú karloveskú školu. Čiže to je to je vec číslo 1. Vec číslo 2 je, že... že
bolo  by  veľmi  dobré  a  ja  teda sa  teraz  dostanem opäť  k vám...  /  tiež  ešte  aspoň
sekundu pohovorím.../ 

p. Čahojová, starostka MČ: Druhý príspevok, diskusný?

p. Zajac: Áno... áno... - Opäť k vám, mne to ...mne to už ...už sme sa raz ako keby dostali do
tohoto bodu, že vy ste naozaj veľmi... ja som vám to aj povedal a opakujem znovu - ja
si veľmi ctím aktívnych ľudí. Ale bolo by dobré ...ako aj ...aj keď človek solí a má rád
soľ, tak keď presolí,  tak to nie je dobré a nemôže to jesť ani ten čo má rád soľ. A už
som spomenul, že raz ste boli príčinou toho, prečo tam nebolo elokované pracovisko,
alebo prečo sme ustúpili od tohto. A chcem len povedať, že my vnímame vaše vstupy.
Vy ste, ako rodičia tlieskali poslancovi,  ktorý povedal, že si myslí,  že verejných škôl
tu  máme  dosť  a  že  táto  budova  má  byť  prenajatá  na  základe  ceny  za  nájom,  to
znamená najlepšiemu tomu, kto je schopný najviac zaplatiť - to je ten kto je schopný
najviac vybrať. Čiže určite nie ten, kto má prevádzku školy bez poplatkov. Nie je to
tak dávno, čo som ja vás konkrétne, vás,  ktorí ste tu dnes tak tlieskali počul,  že ste
ochotní zohnať ďalších x ľudí,  ktorí predstavujú dopyt  mestskej časti do školy bez
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poplatkov. Nemôžete tlieskať mesiac niečomu inému - a o mesiac niečomu druhému.
Prosím  vás,  veľmi,  veľmi  vás  prosím,  ostaňte  aktívni.  Budem  ...ja  viem,  že  ste
pripravení  vystupovať;  ja  viem,  že  od vás  ovácie  za  toto nedostanem.  Ale  skúste
sledovať, čo nám hovoríte. Preto, lebo my sme už z vás... ja som osobne z vás zjašený.
Neviem,  čo chcete? Či chcete takú, alebo  onakú alebo žiadnu? Nerozumiem,  prečo
dneska ste tu. Preto, lebo ... lebo v podstate výsledok dnešného hlasovania bude, že vo
vašom území tam, kde chcete mať  základnú školu,  bude základná  škola,  s  tým,  že
rodičia za ňu nebudú platiť a bude úžasne kvalitná, podľa tých rebríčkov, ktoré dneska
sú známe. To ja  som ...to ja vôbec netuším, že prečo nie je  pre vaše deti - že ste to
takto vyhodnotili. Neviem? Ale... ale mestská časť nie sú len vaše deti Mestská časť sú
aj tie deti, ktoré tam budú prváci v budúcom roku, v ďalšom roku a v ďalšom. Je mi to
veľmi ľúto, ale to je pravda o mestskej časti.

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

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  len  chcem  uviesť  na  pravú  mieru;  asi  možno
nedorozumenie, ktoré Marcel ma citoval, že som chcel za každú cenu proste vytĺkať z
toho nejaké peniaze.  To som ja nepovedal.  Ja som povedal,  že ísť formou verejnej
obchodnej súťaže, pričom kritéria  tej súťaže si my môžeme stanoviť.  Kľudne môže
byť tým kritériom rebríček uchádzača v INEKO. Hej? Pre mňa - za mňa. Nemusí byť
cena hlavným kritériom. Ale mne ide skôr o tú formu, že verejná obchodná súťaž je
predsa len dáva oveľa širšie možnosti prihlásiť sa viacerým záujemcom, proste urobiť
to transparentnejšie, než takto, keď sa ide priamym zadaním, osobitným zreteľom. To
je všetko. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Než ti dám slovo, pán poslanec Bendík,  tak prepáč, doplním
pána poslanca Krampla. Že - pokúsili sme sa nastaviť, alebo vy ste sa pokúsili nastaviť
kritériá  pri výbere  dodávateľa  stravy,  na  jednej  z našich  základných  škôl,  tak aby
kritériom nebola cena, ale  kvalita,  aby boli potraviny zdravé,  aby boli  bio,  aby bol
výber niekoľkých nápojov. A vidíme, ako to dopadlo! Tie kritériá - jednoducho naj....
vo verejnej obchodnej súťaži najvyššiu  váhu má cena. .... To sa nedá obísť. Také sú
pravidlá. Nech sa páči. Pán poslanec Bendík, prepáč.

p. Bendík: Ďakujem pekne. Marcel, rozprával si 7, 8 minút - Vieš čo ma mrzí na tom? - Vieš
dobre, že si ťa vážim,  ale to že ..... tá škola je dobrá, ale to neznamená,  že tú školu
prenajmeme  -  alebo  ten  náš  priestor  prenajmeme  organizácii  za  nevýhodných
podmienok pre túto mestskú časť. A mňa mrzí to, že tu sa nerozprávame o tom, že ak
už ideme prenajať osobitným zreteľom, tak akými podmienkami to prenajmeme? Mňa
to veľmi mrzí, že toto nie je meritom veci. Pretože tie veci typu, -čo bolo niekedy? -
mňa vôbec nezaujímajú.  Teraz sa tu jedná o majetok, ktorý máme spravovať. A my
sme sľubovali, že budeme konať zodpovedne. A my tu dnes nekonáme zodpovedne. Ja
preto navrhujem a naozaj by som chcel,  aby sa tento materiál stiahol. Dopracujte ho!
Naozaj, dopracujte ho. V dobrom vás, naozaj, prosím. Ďakujem pekne. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán Svoboda, nech sa páči 

p. Svoboda: Chcel by som podporiť predrečníka v tom, že z môjho pocitu, z môjho pohľadu-
ja  považujem,  že som nebol dostatočne včas oboznámený s tým,  že sa bod 4 bude
konať. Nebol som oboznámený dostatočne s  včasným, akí sú záujemcovia. A tak jak
povedal pán Dulla, nebol som  dostatočne včas oboznámený so zmluvou, ktorú som si
čítal  z telefónu...  v telefóne  lebo  cez  deň  prístup  k internetu som nemal.  Tam bol
článok 3 - Účel nájmu; čiže pána Bendíka teraz dopĺňam -  2. Odsek je tam, a ten
vôbec  nerieši  odplatné  poskytnutie  priestorov.  Rieši  tam bezodplatné  a  výchovno-
vzdelávací  proces.  Ale  nie  je  tam explicitne  uvedené, že nájomca  nemôže prenajať
priestory niekomu inému.  To chýba  v tej zmluve.  A tú  zmluvu  sme  si  neprečítali
dobre, ako poslanci. Ako môžem za to hlasovať? Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, prepáč, ja ťa len doplním, je tam podmienka, ak
by  nájomca  ďalej  prenajímal,  tak  bez  súhlasu  mestskej  časti  nesmie.  Inak  poruší
podmienky  zmluvy.  A zmluvu  neschvaľujete.  Zmluva  je  len  informačný  pracovný
materiál. Tá zmluva... vy neschvaľujete zmluvu, vy schvaľujete návrh uznesenia.  To,
čo bude v uznesení,  to by malo  byť  v zmluve.  Pán ... faktickú na faktickú? Dobre.
Nech sa páči, pán Svoboda. 

p. Svoboda: To, čo tam je napísané, som pochopil za tých pár sekúnd čo som si prečítal. A
znovu zopakujem, že nie je tam jednoznačne napísané, že nájomca ju nemôže odplatne
prenajímať.  Tvrdí sa  tam o bezodplatnom - a o tom nájomca,  prenajímateľ k tomu
vyjadruje súhlas. O bezodplatnom. Čiže jednoducho odplatné vôbec nie je tam riešené.
To tam nie je?.. Čo nie je...

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pokoj! Teraz má slovo pán poslanec Sloboda...

p. Svoboda: Čo nie je napísané, to nie je dané! Proste, to sa štandardne v zmluvách uvádza.
Ja to nehovorím, ako nejaký základný... základnú chybu, len poukazujem na to, že z
môjho pohľadu sú tam chyby. Nemal čas som... dostatok času sa oboznámiť a chvíľu
si tú zmluvu čítam v telefóne, chvíľu to... a nájdem tam - podľa môjho názoru chybu.
Ja sa prenájmom živím, proste! Ja si myslím, že viem čo rozprávam. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem, pán poslanec Bendík s faktickou poznámkou.
Nech sa páči.

p.  Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. No, je  pravdou, že poslanci  zmluvu,  ktorá sa bude
podpisovať, neschvaľujú. Ale poslanci majú v kompetencii schvaľovať podmienky, na
základe..  ale  tam tie  podmienky,  ktoré..  napríklad  tá podmienka,  ktorá je  uvedená
v dôvodovej správe, to nie je záväzné. Veď dôvodová správa nie je záväzná! Mne v tej
zmluve chýbajú  - možnože 5, možnože 8 podmienok. A preto hovorím, stiahnite  to!
Dopracujte to! Pretože tento materiál je, nie je dobrý!  Ako - z môjho pohľadu, keď sa
na  to  pozerám,  nie  je  ten  materiál  dobrý!  A ja  hovorím,  snažím  sa  hovoriť  to
v dobrom,  naozaj  mali  by  sme  schváliť  tie  rámcové  podmienky  ktoré  sa  potom
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presunú do zmluvy. Aby aj mestská časť vedela, ako má konať. Lebo naozaj, nemôže
určiť  úradník,  čo  bude  v zmluve.  Na  to  sú  tu  poslanci.  To  je  ich  kompetencia,
vyplývajúca zo zákona. Ďakujem.

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

p.  Martinický:  Ďakujem za slovo. Robil  som si  poznámky,  lebo  toho bolo  toľko ...  No,
skúsim  odzadu.  Verejná  súťaž,  obchodná,  hovorí  o  komerčnom  predaji  niečoho.
Pokiaľ  sa...  pokiaľ  sa  nerozhodneme,  že  školu  chceme  využiť  na  komerčný  ...
komerčným spôsobom,  tak potom nemá zmysel  o tom hovoriť.  Znalecký posudok,
jeho vypracovanie  platí zväčša ten, kto má z toho najväčší úžitok. A zo znaleckého
posudku  má  úžitok  proste  naša  mestská  časť,  lebo  aj  keby  sme  ho...  budovu
prenajímali skôr alebo predávali, alebo hocičo s ním robíme, pre nás je výhodné, keď
máme  na  začiatok  spravený...  spravený  znalecký  posudok,  aby  sme  vedeli  potom
zhodnotiť trebárs aj to, ako bude vyzerať za rok alebo za 5 rokov ...alebo alebo za 15.
Ďalšiu vec tu .. reagujem aj na uvedené veci inokedy, a na niektoré potlesky - prosil by
som  nezamieňať  poradie  udalostí.  To  je  základný  prostriedok  demagógie
a manipulácie;  keď  sa  zamieňa  poradie  udalostí.  Najprv  boli  nejaké  problémy  na
škole,  najprv druhý občania  mestskej  časti financovali  straty,  ktoré vznikli  na tejto
škole,  následne  boli  snahy  riešiť  to,  potom ministerstvo  vyradilo  školu.  -Toto  je
uzavretá kapitola. Teraz ho hovoríme o tom, čo robiť s budovou. Ďalší bod: štátnym
školám už dlhší  čas -  ak neklesá  počet  žiakov,  tak určite  nestúpa. Škola,  ktorej to
...škole, ktorej to chceme prenajať, alebo môžeme prenajať - pre jej kvality stúpa. Bola
tu poznámka, že to nie je pre naše deti. No – momentálne - donedávna to fungovala
tak, že druhí občania priplácali pre naše deti, niekoľkých rodičov, proste, povedzme
niekoľko 100. Ale ...ale to prispievalo niekoľko 1000 občanov mestskej časti. Ďalšia
vec  teraz - čiste  stavebno-technické  dôvody argumenty -  každá stavba  bez  údržby
chátra. A každá ... v každej stavbe, aj pri riadnom využívaní a riadnej údržbe niektoré
veci vekom – normálnym,  slušným, používaním strácajú –proste- na hodnote. Pokiaľ
sa stavba má  zhodnotiť,  pokiaľ má investor do nej niečo  investovať,  respektíve jej
užívateľ - a čakáme to od neho, tak mu nemôžeme prenajať školu na 2 roky. Lebo on
si dobre rozmyslí,  či investuje do niečoho - nakoniec to by si dobre rozmyslel každý
z nás, či ... či investuje a čo investuje do niečoho, čo budeme užívať pol roka, alebo 5
rokov, alebo 20 rokov. Takže to má aj v tomto zmysle má zmysel - z tohto dôvodu má
zmysel  dlhšia  doba,  na  ktorú sa  dáva  prenájom.  Že  takýmto  spôsobom a potom...
potom ďalšia  vec,  skúsenosť  aj  zo  stavieb  -  pokiaľ  sa  o budovu   stará  mnoho
užívateľov, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa o ňu nebudú starať dostatočne
dobre, než keď sa o ňu stará 1 užívateľ. Presne tak, pokiaľ jedna firma stavia stavbu a
nesie zodpovednosť, je to rozdiel oproti tomu, či na každej chodbe robí niekto druhý.
Lebo ten sa potom bude vyhovárať, že to zle si tí druhý zapríčinili. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Aj  ja  ďakujem.  Pán poslanec Dulla  s faktickou poznámkou,
nech sa páči.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. K tomu čo predniesol pán Martinický. Znalecké posudky robíme
zásadne vtedy,  keď potrebujeme preukázať niečo iné,  ako je  len aktuálny stavebno-
technický stav medzi prenajímateľom a nájomcom. Každý vlastník, ktorý zabezpečuje
vo  vlastnej  réžii  správu  nehnuteľného  majetku  je  povinný  /..ďakujem./...   Každý
vlastník,  ktorý vykonáva správu vo vlastnej réžii je  povinný minimálne  raz do roka
urobiť  obhliadku  stavebno-technického  stavu a urobiť  si z toho vlastný záznam pre
svoju  potrebu.  A  ten využíva  na  účely  prípravu  prípadného  prenajatia.  To isté  sa
vykoná spoločne. Takže poprosím nešíriť bludy.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík na pána Martinického.
Prosím mikrofón.

p. Bendík: Ďakujem pekne. Pán Martinický, hovorili ste, že ...že prečo sa uzatvára zmluva na
dlhú  dobu  -  lebo  tam  niekto  chce  investovať.  Na  to,  aby  som  sa  ja  osobne
kvalifikovane  rozhodol,  by  som  chcel  vedieť,  že  koľko  chce  do  tejto  budovy
investovať?  Viete  mi  povedať,  že  koľko? Keď chcete  odsúhlasiť,  že to je  -super!
dobrý nájom? Koľko chce nájomca do tejto budovy investovať. Ja som to tam nikde
nenašiel. 

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som sa tiež vrátil, troška tak, ako tu bolo naznačené – ale -
nebudem až tak ďaleko  o zrušenie.  Nadviažem na  1.  príspevok poslanca  Krampla.
Okrem tej listiny,  ktorú spomínal,  že chýbala  14. 6., nebola informácia o nej,  chýba
informácia  aj  o staršej  žiadosti  z  marca  2016,  ktorú  teraz  máme  priloženú.  Čiže
minimálne v júni 2016 mestská časť mala poznatky o viacerých záujemcoch. O dvoch
z nich  sme  na  mimoriadnom  zastupiteľstve  nemali  informácie.  Čo  si  myslí
zákonodarca a o mravnosti právneho úkonu - uviedol v občianskom zákonníku. Je mi
ľúto,  že  sme  dospeli  dnes  do  takéhoto stavu,  že  riešime  situáciu,  ktorá nemusela
nastať, lebo som slušne žiadal nerokovať o tom. Slušne som upozorňoval na súvislosti
s legislatívou.  Dnes  sme  v  situácii,  ktorá  neteší  nikoho,  predovšetkým  preto,  že
z môjho pohľadu určite nemá všetky znaky otvorenosti, nemá všetky znaky odbornej
starostlivosti,  prípravy,  tak  ako sme to chceli.  Odvolávame  sa ...alebo - počuli sme
odvolenie  na to, že miestna  rada odporučila  riešiť  to návrhom na prenajatie  celého
areálu jednému vopred vybranému subjektu. To odporúčanie sa objavilo 2 týždne pred
posledným plánovaným zastupiteľstvom. Dovtedy sa tam nedostalo. Fakticky to bolo
asi preto, že dovtedy zverejnený záujem nehovoril o celku. Ten sa objavil na stránke
mestskej časti 28. 9. 2016. V tom čase sme mali po plánovanom zastupiteľstve. Je teda
otázne,  či ozaj nám až tak horí za pätami,  že to nepočká na riadne  zastupiteľstvo.
Druhá záležitosť je tá, že stále som nepochopil, prečo by tí ostatní drobní žiadatelia sa
tam nepomestili  pod tú istú  strechu? Prečo ten jediný  subjekt,  aj keď ako výborná
škola, nevyhnutne potrebuje všetko. Prečo sa nevie čiastočne uskromniť a zmestiť pod
tú strechu aj s tými,  ktorí sú vo svojich predstavách, túžbach,  ozaj skromní?  Jedná
miestnosť, dve miestnosti. Neverím, že sa pod jednu strechu nedá dostať viac - ak je

28



dobrá vôľa,  veľa ľudí sa pomestí.  Dovolím si pripomenúť, aj keď to možno  nie  je
vecné, ale údajne máme milovať všetkých blížnych svojich. Tak ich milujme. Milujme
ich  bez  ohľadu na  to,  do akej  skupiny  patria.  A dajme  všetkým blížnym  približne
rovnakú šancu užívať náš verejný majetok. Sme tým povinní nielen sľubom poslanca,
ktorý sme zložili,  ale aj princípom ľudskosti, slušnosti, prevencie pred tým, aby jeden
nemal  takmer  všetko a druhý nedostal príležitosť vôbec.  Ja  by som pekne poprosil
všetkých, aby sa dobre zamysleli nad tým, s čím sme vstupovali do volebnej kampane,
čo  sme  sľubovali,  čo  sme  hovorili  o  otvorenosti  a  podiele  verejnosti  na  príprave
dobrých rozhodnutí. Ozaj dobrých rozhodnutí! Nehovorí sa mi to ľahko, ale dovolím
si znova pripomenúť – „pravda oslobodzuje“. Skutočná pravda oslobodzuje. Ja chcem
zostať slobodný a preto budem bojovať za pravdu. Aj keby mi to malo ublížiť,  tak,
ako mnoho krát v živote. Nebojím sa toho a som na to pripravený. To, čo je navrhnuté,
nie je dobré, neposlúži to! 20 rokov, ktoré sa tam navrhujú, to je 10 násobok toho čo
má toto zastupiteľstvo ešte do konca svojho funkčného  obdobia.  Taký mandát  sme
nedostali.  Pristúpme  tí,  ktorý  pôjdu  do  volieb  otvorene  to  povedzme  verejnosti
a počkajme, či takto sa získa mandát. Ďakujem.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Aj ja  ďakujem.  Nasleduje  pán poslanec  Rosina  s faktickou
poznámkou, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolega Dulla...niečo...teda viacero argumentov
veľmi...veľmi  vecne  podložil,  vysvetlil,  ale  v tých  jeho  ...vysvetlivkách  evidentne
niekde musia byť chyby. Máme totižto skúsenosti s prenajímaním viacerých subjektov
jednej  budovy  -  a vieme,  ako  to  vyzerá  na  Majerníkovej  60.  –  Tečie,  okná  sú
v katastrofálnom stave atď. atď. A nájomcovia len chodia a bedákajú, aby im niekto
pomohol a pomôcť si  nechcú  sami.  Takže  rozhodnutie  poskytnúť budovu  jednému
užívateľovi je výsostne správne. Ďalšie argumenty, ktoré sú tam podobné, si myslím,
že majú  takéto argumentačné chyby.  Ja som veľmi rád,  že je  predložený dlhodobý
nájom, slušnému nájomcovi za podmienok, ktoré sú výhodné pre obyvateľov mestskej
časti.

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

p. Svoboda:  Ak niekto berie prenájom,  za svoj majetok,  ktorý prenajíma  prenajímateľovi
a ten  zaňho  platí  riadne,  tak  je  povinný  sa  o predmet  nájmu  starať  –  to  je  jeho
povinnosť.  Obec  brala  peniaze  od  nájomníkom  a o svoj  majetok  a o budovu  sa
nestarala. – To je chyba. To dobrý gazda nerobí. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán Svoboda. Pán poslanec Kmeťko, nech sa páči.

p. Kmeťko: Vážená pani starostka, vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia. Najprv som
ani nechcel vystúpiť alebo vyjadrovať sa k tejto problematike, lebo už tu všetko bolo
povedané.  Začali  sme  od  začiatku  -  a podľa  mňa,  pletieme  jabĺčka  s hruškami.
Veternicová je raz a navždy zrušená a riešime, čo s budovou. Tým pádom nerozumiem
úplne, prečo –ako- rodičia prišli z Veternicovej, ktorej...je to už proste tak. Osobne si

29



myslím,  ako obyvateľ Karlovej  Vsi,  že škola pod riadením pána Horeckého, lepšia
kvalita momentálne tu nie je. Vidíme to, alebo počuli sme to hodnotenie z viacerých
strán, takže si myslím, že to najlepšie, čo nás môže čakať, je dať prenájom práve tejto
škole. Dĺžka nájmu – jasné, že...je dlhá, beriem to. Ja som bol na začiatku školského
roku,  kedy  sa  tá  budova,  najnovšia  budova  v Karlovej  Vsi,  preberala.  Vážení
kolegovia, kolegovia, môžem povedať – tá budova je v horšom stave ako je Základná
škola Alexandra Dubčeka. V horšom stave! Ja som tam bol.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím zachovať pokoj. Slovo má pán poslanec.

p. Kmeťko:  Záchody sú zlé...polovička  osvetlenia  nefungovala,  keď sme  tam boli...triedy
boli  špinavé...omietka  bola  opadaná...meotary,  ktoré  boli  na  stenách,  v polovičke
triedy  neboli,  boli  demontované,  nebolo  to  zapravené...  záchody,  ktoré
nefungovali...boli  tam dané  jednoducho  regále,  záchody,  pre ...alebo  resp.  WC pre
chlapcov, boli tam betóno....alebo..pardon drevené dosky, aby sa dostali vyššie, aby sa
trafili,  aby necikali na zem a podobne. Myslím si, že pri všetkých týchto investíciách,
pokiaľ chce spojená škola dostať túto školu do nejakého rozumného bezpečného stavu,
tak by boli samovrahovia,  pokiaľ by si to niekto zobral na voľajaké dva-tri roky...5
rokov. Neverím tomu. Takže si myslím a odporúčam prijať tento náš návrh,  čo je tu
nám predložený. Ďakujem pekne za slovo. 

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

p. Svoboda: Znovu ako technik poviem to, čo pán Kmeťko popísal - len dokumentuje to, ako
sa  obec  stará o svoj  majetok.  Je  to  obecná  škola,  budova  patrí obci,  vzdelanie  je
zadarmo,  garantované  našou  Ústavou  a obec  sa  má  starať  o svoju  školu  a vyčítať
škole, že tam, ja neviem, sú nejaké, niečo – to je irelevantné. A páni ...tak, neberme to
na naše triko, že to je v takom stave, v akom to je. Bola tu starostka, pani Hanulíková,
čiže to je vizitka aj pani Hanulíkovej. Čiže obec sa má starať o obecný majetok. Tak –
tiež, nesplietajme tie hrušky s jablkami. Ďakujem. 

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

p. Martinický:  Ospravedlňujem sa,  že reagujem na faktickú predchádzajúceho kolegu, len
jednu vec by som rád upresnil  – Ako sa obec stará dnes,  alebo  stará posledný rok,
alebo ako sa starala posledných 5 až 10 rokov. To je,  to treba rozlišovať. Problémy,
ktoré boli opísané na tejto školy, zjavne – hovorím to ako stavebný inžinier – nemohli
vzniknúť za rok. Čiže to je dôsledkom toho, ako sa starala obec v predchádzajúcich
niekoľko rokov a ako sa staralo vedenie školy predchádzajúcich niekoľko rokov, resp.
ako na tej starosti ...spolupracovalo vedenie školy s predchádzajúcim vedením obce.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Šíbl, nech sa páči. 
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p. Šíbl: Ďakujem. Ja len takú technickú otázku, že či sú nám známe nejaké riziká, príp. či sa
tieto  riziká  dajú  kvantifikovať,  ktoré  by  vyplývali  z toho,  keby  sme  rokovanie
a hlasovanie o tomto bode napr. presunuli na najbližšie riadne zastupiteľstvo?

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac, ale ty si si vtedy prečerpal svoj

príspevok.  Už  môžeš  len  reagovať.  Tak,  však...  na  pána...kto  posledný
vystupoval?...Pán Horecký, nech sa páči.

p. Horecký: Vážení kolegovia, ja prirodzene rešpektujem slobodu mandátu poslancov a vaše
rozhodnutie  a hlasovanie  každého  jedného.  Je  možné  povedať  -nie  alebo  -áno.  To
však... spravte to ale, prosím, priamo. Pretože, ak nás staviate do situácie, v ktorej to
vyzerá, že vlastne by ste vyhoveli tomuto, tomuto zámeru a vôli rodičov, ale máte na
to také podmienky, ktoré znamenajú jednoducho –nie- tak buďte čestní a priami v tom
a povedzte, že to nepodporíte tento projekt. Ja... ja vás k tomu naozaj vyzývam. A som
dlžný  ešte  teda,  aspoň  tak  to  vnímam,  prepáčte,  k vystúpeniam,  alebo  k  otázkam
kolegov.  Bežné  opotrebenie  –  pýtali  ste  sa,  čo  to  je  bežné  opotrebenie,  že  s tým
nesúhlasíte, aby to v tej zmluve bolo. Možno, že sú politici na Slovensku, ktorí vám
sľúbia, čo bude za 21 rokov, keď oni tam už nebudú. Ja si myslím, že ja za 21 rokov
nebudem riaditeľom tej školy a mohol by som dneska vám tu po vzoru niektorých
politikov nasľubovať – áno, bude to z platiny a zlata – ta to čo tam bude. Ale ako ste
počuli tu pána kolegu architekta, alebo teda aj mnohí ste tu stavbári, alebo rozumiete
sa tejto oblasti, viete dobre, že pri akejkoľvek údržbe nie sme zodpovední za to, čo sa
bude  diať  vnútri  múrov.  Toto  myslíme  ako  „terminus  technicus“  normálneho
opotrebovania. Dlhá doba nájmu – viacerí to spomínate ako problém. Jednoducho, ak
by ste brali alternatívu 2, 3 až 5 rokov, tak ja nemám mandát, nemôžem to podpísať,
lebo  mám zdravý rozum.  Postavím sa pred ľudí  a poviem im  nie.  Mestská časť  to
nechá radšej prázdne, alebo to nakúskuje ako inú školu.  Ja nemôžem podpísať takú
zmluvu, v ktorej by som vedel,  že nebudem mať úspech. Pretože tí rodičia,  ktorí sú
pripravení tam tráviť víkendy, tí ľudia, ktorí sú pripravení dávať zo svojho a snáď aj
náš zriaďovateľ, nemôžu to urobiť len tak...bez záruky, že to naozaj budú aj občania
užívať na ten účel,  na ktorý to bude. Je mi ľúto, že som tu počul aj taký posmešný
tón...že  jedno  euro,  aj  z toho  len  čiastka...a  my  ako  mestská  časť  máme  zaplatiť
znalecký posudok. Kolegovia, už sme ušetrili aspoň 7 000 EURO, ktoré sme mesačne
dotovali Veternicovú 20. V septembri sme im ž nemuseli dať 7 000 EURO. Ďalšia vec
–  zaplatili  sme  už  teraz  všetky  náklady  na  prevádzku,  za  všetky  energie.  Už
v septembri nás tá škola nič nestojí. Nevýhodné podmienky pre mestskú časť Karlovu
Ves – Priatelia,  skúste si dať prieskum, zistiť, keď ste zruční podnikatelia,  koľko by
ste zaplatili  niekomu, - párkrát som tu počul slovo realitka, - kto sa bude starať o tú
budovu tak, ako sme schopní sa starať, čo sme preukázali nie  slovami,  ale skutkami
o Karloveskú  32.  Nebudem vymenovávať,  čo  sme  všetko  urobili;  prečítajte  si  to,
prosím, ak ste to nečítali.  Koľko by vás...koľko by vás vyšla, ako nás, teda, Karlovu
Ves,  správa  takého  majetku?  My vám to ideme  robiť  zadarmo.  Je  to  nevýhodné.
Mnohí  moji  rodičia  a kolegovia  si  myslia,  že  nevýhodné  pre  nás.  A ja  ich
presviedčam,  že je  to verejná služba, ktorú robíme  z titulu  svojho povolania.  Koľko
chceme investovať? Ako vám to ja mám...môžem vám sľúbiť  nejakú...nejakú cifru?
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Do K32  sme  boli  schopní  zohnať  400 – 600.000 EURO.  Sú tam aj veci  vecného
plnenia, ktoré nie sú do tohto zarátané. Ja neviem, ako sa bude dariť. Ja neviem... Ale
viem  to,  že naše  deti  nebudú  žiť  v podmienkach,  ako  žili  deti týchto  nešťastných
rodičov. Lebo my ich v takých podmienkach žiť jednoducho nenecháme. Na záver – ja
by  som  chcel,  aby,  ako  povedal  pán  Dulla,  súhlasím  s jeho  slovami,  aj  keď
pochybujem o úprimnosti toho ...jeho výpovede na konci jeho príspevku...Ja by som
chcel  to,  čo  ale  vecne  zaznel  vo  vašich  slovách  -  aby  naše  deti  mali  také  isté
postavenie a takú istú šancu, aby neboli druhoradí občania. A tak isto my, ktorí robíme
svoje  povolanie  rovnako  ako  na  druhej  susednej  obecnej  škole,  aby  sme  neboli
druhoradí  občania  a mohli  vykonávať  túto  prácu  za  podmienok,  ktoré vykonávajú
obecné školy. Dobrovoľne ideme do diaspóry; nečakáme, že nám obec bude sa starať
tak, ako sa staráme o iné školy,  lebo aj z tej menšej periny sa vieme  viacej zahriať
a vieme podať kvalitnú službu. Chcel by som, aby sme boli rovnoprávni – žiaľ,  nie
sme. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ďakujem aj ja.  Pán poslanec Bendík, nech sa páči.
Prosím, mikrofón...prosím, mikrofón pánovi poslancovi.

 
p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega,  škoda, škoda, že ste ma nepočúvali,

lebo ja som k tomu bežnému opotrebeniu som povedal, že v uznesení to slovo nie je.
Ale  v zmluve  už  áno.  A myslím  si,  že  tá  zmluva  bude  nad  rámec  schváleného
uznesenia. To je všetko, čo som k tomu hovoril,  povedal.  Tzn. že podmienky nájmu
majú určovať poslanci, nie úradníci, ani nie starostka. Ďakujem.

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

p.  Svoboda:  S pánom Horeckým musím  len  vrele  súhlasiť,  napriek  tomu,  že nesúhlasím
s riešením,  ktoré...ktoré on... ktorým on sa chce vohnať do diaspóry.  Myslím  si,  že
obec  by mala  pomôcť katolíckej  škole,  keď sa tam žiačikovia  hlásia;  mala  by im
poskytnúť  priestory,  ak  ich  má  voľné  a nemala  by  tá  škola  zaťažovať  všetkých
naokolo, aby sa o tú školu starala. Ja si myslím, že o tú školu by sa mala starať naďalej
obec. Poskytnúť katolíckej škole toľko priestorov, koľko v núdzi potrebuje a mali by
sme  tam  prichýliť  aj  ostatných  a o náš  majetok  sa  starať.  Tak  jak  sa  nestarala
Hanulíková, tak by sme sa mali starať my. A výčitka, že nejaká škola sa dokáže starať,
je výzva pre nás, aby sme sa my dokázali starať o svoj majetok. A musíme vypracovať
taký systém, a verím, že pán prednosta to dokáže, že sa budeme starať o náš majetok –
nielen o školu, o všetko. A zbavovať sa majetku tým, že ho budeme prenajímať, lebo
nie sme schopní sa oňho starať, nemáme ani tú víziu, aby sme sa o to postarali - to nie
je správne. My tú víziu musíme mať a musíme ju ..dosiahnuť.  

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Chcem  sa  poďakovať  úprimným  slovám  pána  Horeckého
...Takže ešte raz – chcem sa poďakovať úprimným slovám pána Horeckého o mojej
údajnej  neúprimnosti  a necháva  ma  to  chladným,  lebo  som to myslel  ozaj  vážne,
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čestne,  so všetkým.  To, čo povedal o tom, že idú poskytovať správu nášho majetku
zadarmo, nie je pravda. Je to o tom, že rešpektujem, že pán Horecký má pedagogické
vzdelanie  a všetko  k tomu;  ja  mám  zase  to  druhé  vzdelanie,  to  ekonomické
a technické, takže viem, že akonáhle sa schváli osobitná cena, tak je to niečo za niečo.
Tá  nízka  cena  nájmu  je  práve  protihodnotou.  Takže   -za  to  -  nám  to  budete
robiť...a pre seba, nie pre nás. 

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

p.  Martinický:  Ďakujem.  No...  ak  je  v rámci  základných  škôl,  ktoré  poskytujú  podľa..
v zmysle zákona vzdelanie  zadarmo a podľa rovnakých zákonných predpisov, niekto
diskriminovaný, tak sú to neštátne školy, pretože zo štátneho rozpočtu financovaného
z daní  všetkých  občanov  dostávajú  menej.  Druhá  poznámka  –  Za  posledných  10
rokov, určite bez štátnych alebo našich ... obecných príspevkov sa dostala cirkevná
škola sv. Františka do lepšieho stavu, než štátne školy s našimi  príspevkami.  A to je
veľmi  výrazný argument  pre to,  že to nie  je  zadarmo.  A tretia  vec  -  prepáčte,  ani
riaditeľ, ani učitelia z toho nemajú žiaden zisk, pán kolega Gula .....Dulla. Ja si neviem
predstaviť...pred chvíľou ste to povedali, nie presne tými slovami, ale...ale...ale môžete
to pustiť z nejakého záznamu...Tak som vaše slová pochopil. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja ďakujem. Pán poslanec Rosina s riadnym príspevkom, nech
sa páči.

p.  Rosina: Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo,  pani  starostka.  Vážení  kolegovia,  kolegyne,
k danej  téme  nechcem veľa  diskutovať.  Myslím  si,  že  najlepšie,  čo  môžeme,  ako
rodičia, svojim deťom dať, je dobré vzdelanie. Škola sv. Františka je zárukou takéhoto
vzdelania.  A čo  sa  týka  našich  obecných  škôl,  ktorú...ktoré máme  na  starosti...na
starosti...my môžeme spraviť pre ne dve veci – Zlepšiť ich materiálne zabezpečenie, to
je jedna vec a druhá vec, dať im dobrú konkurenciu, aby sa ich kvalita zlepšila. A to
teraz,  ak schválime  tento nájom spravíme,  že bude konkurencia  aj...aj v tejto...tejto
časti mestskej časti Karlova Ves. To je k téme, čo som chcel povedať. V druhej časti
môjho príhovoru by som rád sa upriamil na rokovací poriadok, ktorý som povinný ako
poslanec dodržiavať,  ktorý si ctím a vážim a ktorý obmedzuje vystúpenia poslancov
na  2 príspevky.  Ako  ukázala  prax,  boli  tu prípady,  hlavne  diskutujúcej  verejnosti,
ktorá diskutovala viac ako dvoma príspevkami a v dlhšej dobe, ako je výmera podľa
rokovacieho poriadku. A preto si myslím, že by bolo fér voči poslancovi Zajacovi, aby
sme mu umožnili vystúpiť ešte raz a dávam procedurálny návrh a hlasujme o tom, aby
mohol poslanec Zajac vystúpiť.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som súhlasila  s týmto návrhom, ale  čakajú tu trpezlivo

rodičia;  majú  tu  niekoľko  prihlášok  do  diskusie.  Takže...môžem  dať  hlasovať.
Dobre...keďže  sa  nikto  iný  teraz  momentálne  nehlási  do  diskusie,  takže  máme  tu
niekoľko  prihlášok  od  občanov,  ktorí  chcú  ...vystúpiť.  Ako  prvý  sa  prihlásil  do
diskusie pán Marek Kulhánek k tomuto bodu, nech sa páči. 
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p. Kulhánek, obyvateľ MČ:  Takže vážení pani poslanci,  pani poslankyne, ja  som dneska
nemal  v úmysle  ani  nejak  rozprávať  o tom,  nejak  vyjadrovať  sa  k zrušeniu  školy
a k nejak  k prenájmu  budovy,  ale  nedá mi  aspoň nejakú poznámku.  Celý...celá  táto
kauza mi pripadla  taká divná,  lebo na začiatku boli  to nejaké ekonomické dôvody,
kvôli  ktorým  sa  škola  zrušila.  Keď  sme  sa  snažili  podávať  nejaké  návrhy,  boli
zmietnuté  zo  stola.  Dneska  dôvody,  pre  ktoré  boli...bola...boli  tieto  naše  vlastne
návrhy zmietnuté zo...zo stola, boli použité práve na podporu školy z Assisi, ako napr.
aj  tá konkurencia.  My  keď sme  povedali,  že  urobíme  dobrú školu,  ktorá tu  bude
konkurovať, tak to bolo povedané, že tu práve nechceme. Tiež bola zaujímavá, alebo
by som povedal zaujímavá  vec je  to, že bolo nám povedané, že nechceme tam mať
základnú  školu,  pretože máme  kapacity a bola  by tam lepšia  nejaká  stredná  škola;
napriek tomu dneska tam základná škola je.  Nechcel by som k tomuto viacej nejak
možno hovoriť, len jednu možnože takú ľudskú vec – určite nechcem spochybňovať
kvality školy pána Horeckého, ale z ľudského hľadiska by mi pripadne také divné, keď
ja tam pozerám na decká, ktoré tam chodia do školy a moje mokne po ceste do školy
na Karloveskú. Chcem sa ale dostať k podstate veci, kvôli ktorej som tu. A to je taká
vec, že keď som si pozeral ten materiál na schválenie, tak je tam predmetom vlastne
prenájmu  je  budova,  okolie  školy  a zariadenie  školy.  Neviem,  čo  sa  myslí  tým
„zariadenie  školy“.  Ale  chcel by som upozorniť  na jednu dôležitú  vec – zariadenie
školy, alebo väčšina zariadenia školy a hnuteľného majetku, bola vlastne nakupovaná
z financií združenia rodičov, na čo máme normálne papiere, máme na to faktúry. Čiže
my,  ako  občianske  združenie,  sme  legálnym  majiteľom  tohto  majetku,  o čo  -
o vydanie  tohto  majetku  som aj  pána  prednostu  žiadal  asi  pred  dvomi  týždňami
písomne. Dodneska som na to odpoveď nedostal.  Chcem povedať, že tento majetok
nemáme  v úmysle  nejakým  spôsobom teraz zobrať na  občianske  združenie,  predať
a ísť niekde na dovolenku, ale  chceli by sme tento majetok, keď už sme vlastne ho
financovali  my,  ako rodičia,  lebo  skutočne sme  sa na to zbierali a išlo  toto z nášho
fondu, tak chceli by sme tento majetok prerozdeliť na školy, kde dneska tieto naše deti
vlastne chodia.  Takže chcel by som vás len upozorniť,  že vlastne predmetom tohto
prenájmu  sú aj veci,  ktoré, by som povedal,  nie  sú majetkovo vysporiadané a berte
toto na zreteľ. To je všetko, čo som chcel k tomu povedať. ... No, hodnota majetku,
keď sme to vyčíslili,  v podstate od roku 2010 - len,  nedával som to celé, tak od roku
2010 nám vyšla hodnota majetku hnuteľného približne okolo 19.000 EUR. Na...v tom
návrhu na to vydanie pánu Hrčkovi som aj napísal,  že nebudeme trvať na nejakých
drobných a problémových vlastne veciach, chceme len to podstatné, dôležité, čo našim
deťom  v tých  nových,  alebo  teda  v tých  školách,  ktoré  teraz  ...navštevujú,  môžu
pomôcť nejakým spôsobom vo... vo vzdelávaní a chcel by som povedať, že na tomto
budeme nejakým spôsobom trvať. Takže berte toto na zreteľ a pri svojom hlasovaní,
aby ste vedeli. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán Kulhánek, ďakujeme. Nasleduje s druhým
príspevkom pani Oľga Mikušová, nech sa páči.

 
p.  Mikušová, obyvateľka MČ:  Ďakujem,  dobrý večer.  V prvom rade chcem povedať,  že

prišla som sem ako obyvateľ Karlovej Vsi a nie ako rodič Veternicovej. To len pre tú
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diskusiu,  ktorá tu bola;  ale  teda budem reagovať najskôr  na pána Horeckého, lebo
strašne ma vytočil – poviem to tak ľudovo. Pán Horecký, ja sa iba chcem opýtať, fakt
to bolo veľmi neseriózne, čo vyšlo z vašich úst, že vraj neviem v akých podmienkach
žili  vlastne  naše  deti na  tej  Veternicovej.  Myslím  si,  že  to  je  dosť veľká  urážka.
Pretože - chcem sa opýtať, či ste niekedy absolvoval vy u nás nejakú návštevu, keď
naše deti teda ešte chodili na Veternicovú. Takisto chcem napr. povedať, ako fungujú
šatne na Veternicovej.  Si myslím,  že Veternicová má exkluzívne  šatne,  kde vlastne
deti sa môžu v kľude, v pokoji prezliecť, sadnúť si, každý má svoj vešiak, áno, takisto
máme  veľkú  jedáleň,  alebo  mali  sme  na  Veternicovej  jedáleň,  kde  deti  sa  mohli
v pohode,  v kľude  najesť,  nikto  ich  nehnal,  áno?!  -  tak  to  si  myslím,  že  to  boli
exkluzívne podmienky. Tak isto triedy tam boli veľmi veľké. Momentálne moja dcéra
chodí na jednu  nemenovanú  školu,  ktorá patrí pod Karlovu  Ves a trieda,  trúfam si
povedať, je o polovicu menšia a je tam skoro raz toľko väčší počet detí...nekresťanské
podmienky...Pani  učiteľka dokonca musela  nevhodným spôsobom upravovať  lavice
tak, že dieťa nevie  ani vyjsť  z tej lavice počas hodiny,  keď trebárs ju  pani učiteľka
vyvolá.  Hej? Čiže  si  myslím,  že naše deti teraz sa tlačia  v ostatných karloveských
školách; a to sú nejaké také tie nekresťanské podmienky. Na Veternicovej vždy všetko
bolo fajn, učitelia boli fajn, v triede bolo menej žiakov, a tým pádom vyučovanie malo
aj nejaký charakter, nejaký zmysel.  Dnes sa dieťa na vyučovaní,  naše...na vyučovaní
našej novej školy nedostane ani k slovu, lebo ich je tam okolo 26 - to je za moju dcéru.
Určite sú triedy,  kde je  žiakov aj viacej.  Takisto sme  mali  krásne víkendové akcie,
také aj ako o ktorých hovoríte aj vy, mali sme veľa krúžkov. Takže, to len k tomu, pán
Horecký. Tie podmienky našich detí – to sa ma naozaj dotklo. A teraz, keďže som tu
ako občan Karlovej Vsi, bývam na Veternicovej 27. Každý deň sa pozerám na krásnu
budovu a preto mi  na nej záleží.  Beriem to ako...ako nespravodlivosť.  Tým,  že nie
som...moje  dieťa  nechodí  do  cirkevnej  školy,  hej,  to  neznamená  teraz,  že  do  tej
Veternicovej by nemohla chodiť aj naďalej. Beriem to také naozaj, jak pán Kulhánek
povedal,  že moja dcéra sa ma každý deň pýta, keď tam vidí tie deti, prečo tam ona
chodiť  nemôže?  Ja  sa  pýtam,  ako  jej  mám  odpovedať  na  túto  otázku?  Mám  jej
povedať - preto, lebo Karin, ty nechodíš do kostola? Tým pádom chcem apelovať na
pani  starostku,  vy  sama  týmto  rozhodnutím  vlastne  staviate  deti  karloveské,  ich
rozdeľujete na štátne a cirkevné. Už teraz sa robia rozbroje medzi týmito deťmi! A to
tu hlásame pokoj a dobro. K tomuto návrhu uznesenia by som rada povedala jednu vec
–  posledná  veta  v tom  bode  a)  schvaľuje  mestská  časť...  Mestská  časť  súhlasí
s využívaním priestorov formou bezplatného podnájmu pre partnerov nájomcu. Ja by
som bola veľmi rada, akých partnerov má nájomca? Predpokladám, že to bude určite
nejaká súkromná základná umelecká škola. A ja si myslím, keďže súkromné umelecké
školy vyberajú určite nejaké poplatky od rodičov, tak si myslím, že je troška nefér, aby
tieto  súkromné  umelecké  školy  okupovali  štátnu  budovu...hej?...štátnu  budovu...a
prijímali tak financie od rodičov. A nakoniec možno dospejeme k tomu, keďže tá doba
nájmu  je  taká dlhá,  že možno o dva o tri roky tam bude súkromná umelecká škola,
možno sv. Cecílie, alebo koho, neviem, netuším; tam bude mať možno celé poschodie.
Ďakujem,  to  je  asi  všetko.  Prepáčte,  som  rozčúlená  z toho  pána  Horeckého...-
podmienky našich detí – ako nikdy ste tam nebol a idete kritizovať. Tak to podľa mňa
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tiež nie  je  kresťanské.  Ďakujem pekne,  lebo  urážate aj našich  učiteľov pôvodných,
ktorí tam vyučovali. Tak nejakú úctu voči nim vás poprosím, dobre? Ďakujem pekne. 

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

p. Martinický: Ďakujem. Jednu vetu – pani Mikušová, ak vy svojím deťom alebo hocikomu
inému poviete, že nemôžu tam chodiť, pretože nechodia do kostola, tak klamete. Lebo
škola nebola  preto zrušená,  ale  pre úplne iné  dôvody,  o ktorých sme  tu mnohokrát
hovorili. Na ostatné veci nemá zmysel reagovať, ďakujem.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Horecký, nech sa páči, s faktickou. Nech sa páči. 

p. Horecký:  Ja len krátko. – Pani Mikušová,  nikto nie  je  šťastný z toho, že nejaká škola
zanikne  a skončí svoju  činnosť.  Naozaj nikto.  Po celom Slovensku sa to, žiaľbohu,
deje.  A tam kde  sa  to  stane,  to  vždy  prináša  traumy  a bolesť.  Ja  som vám  pred
mesiacmi,  keď  sa  schyľovalo  k tomu,  a  vy  ste  odmietli  náš  návrh  na  elokované
pracovisko,  kládol na  srdce  –  Máte plán B? Máte komunikačný plán,  ako  poviete
svojim deťom, čo bude ďalej? Čo ste robili pred očami svojich detí? Písali ste nápisy,
aj hanlivé nápisy v dvore našej školy. Ako, je mi to ľúto, ale vy aj dnes prilievate olej
do ohňa. A nie...nehľadáte pozitívne...pozitívny vývoj aj pre vaše deti. Pýtate sa ma, či
som tam niekedy bol. Ja som tam raz do týždňa minimálne,  celý deň a na vlastné oči
som videl to, čo nazývam - v budove, ktorá má 14 rokov, oproti budove, ktorá má 50
rokov, v ktorej je Karloveská 32 - oveľa horšími podmienkami pre deti. Deti na prvom
poschodí musia  ísť na toaletu k jedálni,  lebo nefunguje  im žiaden záchod. Ak ste to
neurobili naschvál v lete, tak to muselo byť tak aj v predchádzajúcom školskom roku,
v takomto  stave.  Prečo  nemôžu  chodiť  na  Veternicovú  20  dnes?  No  ja  naozaj
nemôžem  za  to,  že  tá  škola  skončila.  A skončila  preto,  lebo  nefungovala  ani
ekonomicky ani inak.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje prihláška pani Vandy Michalíkovej,

nech sa páči. 

p. Michalíková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Som tu za seba, za voliča,  za platcu dane, -
mimochodom, aj cirkev je financovaná z daní všetkých nás, takže určitým spôsobom
sa  podieľame  aj  na  cirkevnej  škole,  čo tu bola  inak  daná  informácia.  Chcem skôr
hovoriť k technickým veciam; ale najprv len veľmi krátko poviem, že  - to, že škola
Veternicová je zrušená, je už pasé, lebo zrušená je. Nebudem sa o tom dlho rozoberať.
Máme tu bývalých členov rady tej školy, poslanci sú to, takže vedia, že škola nebola
taká katastrofálna.  Iné školy sú tiež vo voľajakom, nie najlepšom technickom stave.
Súhlasím s pánom Dullom,  že mestská časť – a  vlastne ako obyvateľ žiadam,  aby
naozaj vytvorila nejaký projekt starania sa o veci a nie púšťanie sa do takého stavu, že
syn je na Karloveskej 32 a včera sme boli u zubárky a zuby si umýval vonku na tráve,
lebo v záchode netečie voda, hej? Takže, aby sme boli v obraze, že nebavíme  sa iba
o Veternicovej.  Ale o iných veciach chcem hovoriť....chlapčenskom,  na Karloveskej
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32...vôbec...Chcem hovoriť  o iných  veciach,  a to  -z titulu  mojej  profesie.  Roky sa
zaoberám  správou  nehnuteľností,  technickou,  ekonomickou,  atď.  Tým  chcem
povedať, že som v obraze a viem,  o čom budem hovoriť.  Ja nebudem tu hovoriť len
tak  do  vetra.  Chcem  sa  vyjadriť  k tým technickým  podmienkam  a k technickému
posudku. Ja riešim a pripomienkujem roky zmluvy. Prešlo mi veľmi veľa znaleckých
posudkov rukami - a aj nájomné zmluvy.  Pokiaľ tuná niektorí z poslancov tvrdia, že
zmluvy  boli  dané  neskoro  a že  obsahujú  závažné  nedostatky,  ktoré  sú  výrazne
v neprospech obyvateľov a mestskej časti, je veľmi veľkou nezodpovednosťou prijať
rozhodnutie,  že  to  prenajímate  práve  danému  subjektu,  keď  nemáte  ujasnené  tie
podmienky,  ako  hovoril  vzadu  pán poslanec;  pretože vy ako poslanci  máte  nielen
právo,  ale  vy  si  uvedomte,  že  vy  máte  aj  zodpovednosť.  A ja  poznám  jedného
poslanca,  nie  z Bratislavy,  ktorý  je  v base  práve  za  tú  zodpovednosť...  Poznám
z počutia.  Takže uvedomte si,  že vy máte aj zodpovednosť.  A myslím  si,  že.../áno,
z počutia...veľmi  veľa  sa  o ňom predsa  hovorilo  v televízii  atď./  Ďalšia  vec  je  tá,
že...ďalšia vec je tá, že naozaj by ste k tomu mali pristupovať zodpovedne. Nechápem
jednu  vec  –  Vy ako  nájomca  si  chcete prenajať  priestor,  ktorého  ...  ktorý nemáte
posúdený odborným znaleckým posudkom, v akom je stave. A ste ochotní sa zaviazať,
že o 20 rokov, keď tvrdíte, že tam možno ani nebudete, keď v rozprave ste spomenuli,
že očakávate, možno aj mestská časť vám na to prispeje,  je  to nahraté, tak hovoríte
o tom,  že  to  budete financovať  sami.  Sami  to  určite  financovať  nebudete,  pretože
matematika  nepustí.  Jednoducho,  ja  viem,  čo  stoja  opravy:  -  nehovorím  o bežnej
údržbe  ako  je  zimná  údržba,  pozemné  revízie,  atď.  atď.,  to  sú...to  sú  nie  malé
peniaze...kúrenie,  atď...  Takže ja  si  myslím,  že buď tu ide  o nejaký  projekt,  ktorý
vypracoval veľmi dobrý projektový menežér, alebo jednoducho to nechávate a z titulu
toho,  že  nie  ste  ekonóm a nie  ste  stavebný  technik,  tak možno  si  neuvedomujete
niektoré  dôsledky.  Ale  ja  byť  nájomca,  tak  v prvom  rade  by  som  chcela  vidieť
odborný technický posudok stavu tejto budovy. Lebo to sa nejedná len o múry. Tam sú
rozvody vody, elektriky, odpad, atď., atď., áno? Čiže ja si myslím, že mestská časť má
ako absolútne prvý krok urobiť to, že má zadať... pozor! - to je  veľmi dôležité,  čo
zadá...  to,  ten  pán  teraz  tu  nie  je,  ale  je  veľmi  dôležité,  aký  rozsah  zadáte  na
vypracovanie  toho  znaleckého  posudku  a komu  ho  zadáte  vypracovať.  Lebo  ako
vieme, v dnešnej dobe znalec a znalec nie je znalec...rovnako kvalitný. Čiže v prvom
rade by mala mestská časť urobiť to, že zadá veľmi dôsledné, po...na každej úrovni
od  ....strechy,  rozvodov,  elektriky,  všetko,  nielen  múry,  atď.,  ale  urobí  odborný
posudok technický, ktorý predloží poslancom. Ten posudok je veľmi dôležitý a mal by
byť  aj v prílohe od tej zmluvy,  pretože o 20 rokov, keď sa tá budova bude vracať,
niekto musí vedieť, aký bol stav. A druhá vec je tá, že vývoj ide nesmierne dopredu.
A to, čo je teraz štandard, bude o 20 rokov  - 20 rokov za štandardom. Čiže tá zmluva
musí byť urobená aj tak, aby to bolo na ten level, úrovni technického rozvoja, ako je
teraz...to je ďalšia vec. A potom má byť aj tá zmluva dobre urobená. A pokiaľ zmluva
nie je  dobre urobená, nemôžete o tom teraz rozhodnúť. / Mám len ... ešte dve veci/
Uznesenie... -hovoríte o základnej škole, schvaľuje sa uznesenie,  dala  som si čiarky.
Slovo... posledná veta na...posledný riadok – „základná škola“ - Veď vy vôbec nejdete
s vývojom! Veď o 20 rokov my tu budeme možno potrebovať strednú školu! Prečo to
betónujete  na  základnú  školu?  Potom zrušíte  inú  základnú  školu,  lebo  táto  bude
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musieť  ostať ako základná?!  Táto cirkevná  a zrušíte  inú,  Karloveskú alebo  neviem
akú? Keď tu budú omnoho väčšie, staršie deti... Takže to je prvá vec. Tam vidím, že to
je  chyba.  Ďalej vidím,  že tu je,  že .. vzdelávania počas celej doby nájmu.  Ale - 20
rokov je  naozaj strašne veľa! Neurobte taký prešľap, za ktorý ste vo vašej volebnej
kampani  bojovali  a poukazovali  na  to.  Ďalšia  vec  je,  že  „pre  partnerov  nájomcu
v oblasti  výchovy  a vzdelávania“.  Chýba  tu  slovo  neziskových.  Lebo  v tých
podmienkach to máte -  a to je veľmi podstatná vec, lebo ja to vidím tak – vy zadarmo
to  nemôžete  financovať.  Vy  nemôžete  zadarmo  mať  tú  školu?  Však  matematika
nepustí - vy buď to vyberiete na fond údržby od obyvateľov, tým pádom tí ... od tých
rodičov tých detí...tým pádom oni to budú de facto platiť omnoho viacej ako na iných
školách, alebo tam dáte nejaké také subjekty, ktoré vám budú musieť platiť, aby vy ste
to z toho hradili.  Veď to... prepáčte, ale  ja viem,  čo to stojí.  Ak mi chcete povedať,
že...že budete vy všetko robiť zadarmo, tak to je, prepáčte, vymývanie mozgov. To sa
nedá urobiť zadarmo. Ja ďakujem, že ste si ma vypočuli. Ale prosím vás, zodpovedne
k tomu pristúpte!

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ: S ďalším  diskusným  príspevkom  sa  prihlásila  pani  Mária

Barteková. Nech sa páči, odovzdávam vám slovo. /Nepočuť?/  Pani Mária Barteková.
 
p.  Barteková,  obyvateľka  MČ:  Ďakujem.  Ďakujem,  že  môžem vystúpiť.  Ja  by som len

v rýchlosti  odpovedala  na pár otázok, čo tu bolo  a padlo.  Tiež  sa nebudem vracať
k tomu, čo sa stalo  pri rušení školy.  Len takú malú  poznámku  k vyjadreniam pána
Dullu. - Tak jak vy ste teraz dostávali, alebo ste našli dokumenty, ktoré boli záhadne
zmiznuté, tak to sa stalo aj počas celého procesu. Keby bola možnosť to vrátiť späť, čo
ja pevne verím, že súdnou cestou sa to dokáže, tak potom sami uvidíte, aké informácie
ste dostávali vy a aké informácie boli pravdivé. Ale k tomu sa asi dostaneme. A takže
k tomu, čo tu padlo, by som len tak rýchlo povedala – Technický stav Veternicovej -
Pán Horecký, vy ste 15. augusta vtrhli do školy,  vymenili  zámky, takže to, že je tam
niečo z nich poškodené, tak to môže byť aj vďaka vám. Máme záznam, jak ste tam
vymieňali  o piatej večer zámky.  Takže asi toľko k tomu. Ináč tam WC-ka fungovali
vždy a všetko bolo v poriadku; šatne boli na najlepšej úrovni, lebo sme to sami rodičia
platili  a robili sme si to. Furt tu boli poznámky, že mestská časť niečo chce, že chcú
obyvatelia mestskej časti...to, čo my chceme, vôbec neberiete do úvahy. A to, čo chcú
deti, už vôbec nie. Čiže ak niečo chcete fakt robiť pre obyvateľov mestskej časti a pre
deti,  tak  sa  ich  spýtajte.  Urobte anketu,  urobte  referendum,  za  ktoré  ste  vyhodili
nehorázne prachy a bolo naprd.  Spravte také,  pre ľudí,  čo tu naozaj potrebujú a čo
chcú.  My  chceme  napr.,  aby  sa  škola  vrátila.  My  sme  sa  s pánom  Horeckým
dohadovali, nech nám dá šancu, nech nám dá tú možnosť. Naše deti sa chcú vrátiť na
školu. Máte tam dve ...dve poschodia voľné. Prečo nám to neumožníte? Fakt musíme
súdnou cestou sa s vami doťahovať? My sa chceme vrátiť. Všetci sa chceme vrátiť.
Spýtajte sa tých 193 detí, ktoré sú teraz - 30 z nich je mimo Karlovej Vsi. Vy tam máte
50 detí % mimo...a týchto ďalších  30 detí z Karlovej  Vsi odišlo...Ale  mohli  by sa
vrátiť.  A tých 193 detí – každé jedno chce ísť späť. Lebo podmienky, ktoré boli na
Veternicovej, nikde inde nie sú. Nejdem tu menovať, že 9.B - na Majerníkovej má 35
žiakov; že môj syn sa dostal do triedy, kde má 32 detí...A len preto, že ma poznajú,
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vďaka tomuto, tak sa pani učiteľka venuje tomu môjmu synovi. Ale ja chcem, aby sa
tá  pani  učiteľka  venovala  aj  tomu  jeho  spolužiakovi,  čo  tam  sedí.  Nás  berú  na
Majerníkovej, lebo sme došli na Majerníkovu - že sme tam nejakí vyvrheli.  My sme
tam nechceli ísť. My sme chceli ostať doma. Lebo náš domov je Veternicová. A keby
ste...teraz ja  napr.... vy máte každý deň otvorené okná na druhom poschodí .Máme
fotky, záznamy, od kedy ste tam došli, od 15. augusta, že tam chodíte. Podľa zmluvy
máte na prenájom,  ste mali  len 3.  poschodie.  By ma zaujímalo,  akým zázrakom sa
zmenila  zmluva,  zrazu,  že  môžete  užívať  prvé  poschodie...Tu  sa  nikde  ...  tu  sa
nehlasovalo. Možno pán Hrčka bude vedieť, lebo ten podpis vyzerá na vás. Nechápem
to! Tu je plno vecí, čo sa stalo, čomu vôbec nerozumiem a vôbec to nesúvisí s dobrom,
alebo s tým, čo chcú obyvatelia  tejto mestskej časti...No ale rýchlo odpoviem ďalej.
Statický posudok – ja  by som osobne chcela statický posudok na ten most, ktorým
chodia deti každý deň z jednej budovy – z Majerníkovej do druhej na obedy. Ten most
vyzerá, ako keby mal zajtra spadnúť. Tak tento statický posudok chcem. A chcem ho
nie  preto,  že sa tu  idem s niekým doťahovať a kupovať  školu,  ale  chcem to kvôli
bezpečnosti  tých detí.  Máte ho  pani  starostka?  ...  Ja  sa  nemôžem pýtať,  keď vy
hovoríte - tak sa nepýtajte ani vy mňa. ... Čo sa týka ma.../ešte mám minútu./ Aha...Čo
sa týka,  že mestská časť sa nestarala  o Veternicovú – Však ste jej  nedávali  žiadne
peniaze! Lebo ste tvrdili, že to je nová budova. Rozprávate tu niečo a pritom tá pravda
je kde? Tak jak povedal pán Dulla  – aj ja čakám na tú pravdu. Čo naozaj ste chceli
s tou budovou? Toto bolo len z núdze cnosť. Pekne sa smejete. Koľko chceme ...koľko
chceme  investovať? Vy neviete  odpovedať? My sme  vám tu dávali  projekt,  koľko
chceme zaplatiť, koľko by sme vedeli dať ako rodičia pre tie naše deti, aby  -akože -
mestská  časť  nedoplácala  na  tú  školu.  A vy  to  neviete  povedať?  Super!  A ešte  sa
spýtam,  keď je  tá vaša škola taká perfektná – prečo žiadne dieťa z Veternicovej 20
k vám neprešlo?  To  by  ma  veľmi  zaujímalo.  A ešte  doplním,  lebo  všetci  tu  mali
navyše... no vy ste boli dlhšie...Vy ste hovorili,  že sme sa mali pripraviť na plán B.
A to - povedať naším deťom, aby sa pripravili  na to, čo sa stane, keď zrušíte školu.
Lebo...školu  nezrušilo  ministerstvo,  ale  vy...A vy!...  A ten...ten stred  záujmov  tam
bol...a stále je.  Ja sa chcem spýtať na váš plán B?! Už ste povedali deťom - vašim
deťom, čo sa stane, keď pôjdete vy do basy? ..Za to súdne pojednávanie,  ktoré teraz
je?...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pani  Barteková.....ste  vyčerpali  svoj  čas.  Ďakujem  za  váš
príspevok.  Chcel  by naň reagovať  pán poslanec  Zajac.  Nech sa páči.  ...Čiže...  pán
poslanec  nevidí,  že by to malo  zmysel,  takže nasleduje  s poznámkou pán poslanec
Savčinský.

p. Savčinský: ... K pani Bartekovej....boli sme asi...od dvoch už ......je nám vyhrážané súdom,
dobre to zvládnem. Ale poďme teda k tým klamstvám. Ja, ja som človek, ktorý budem
o faktoch  hovoriť.  Hovorili  ste  o referende  –  Najjednoduchším,  pani  Barteková,
najjednoduchším referendom bol zápis. Predchádzajúci rok aj tento tok . Keď sa pýtate
na referendum. Tento rok to bolo 17 detí, pred rokom to bolo 21. Škola sv. Františka
130 alebo koľko a 141 detí – To je prvé referendum. Hovoríte o... o tých počtoch...Vy
ste mali  zapísaných  174 detí .To je  dôležité,  aby sme  to povedali,  k 15. septembru
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minulého  roku.  Miesto  90  -  174  živých  duší...mali  ste  ďalej  14  detí,  ktoré  boli
v zahraničí. To je dôležité, lebo za to dostávate len...za to dostávate menej......čiže sa
bavíme  o 174 deťoch. Čiže ďalšie  klamstvo. Ďalšie  klamstvo  – O akých 35 deťoch
z triedy  hovoríte?  Čo  to  je  za  blud?  To  je  proste  nezmysel.  V žiadnej  triede
nemôže...nemôže byť  vyšší  stav ako 29. Takže nezavádzajte,  poprosím vás.  Bavme
sa... bavme sa teda, ak sa bavíme, tak sa bavíme o...o tých číslach. Ďakujem pekne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec Borovička, nech
sa páči. 

p. Borovička:  ... Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani starostka, vážení kolegovia.  Ja som
sa vôbec nechcel zapojiť do tohoto, do tejto debaty. A či sa bude hlasovať tak alebo či
sa  bude hlasovať  takto...Ale  už ma  zaráža,  tie  vaše  urážky....A tie  urážky na  pána
Horeckého... Ja do kostola tiež nechodím... Je mi to jedno, kto chodí do kostola! Kto
je... kto chodí tam, kto chodí takto. Tie urážky!!  A čo sa týka tej hygieny...Vážení, ja
sem tam bol s kolegami,  keď sa odovzdávala škola. Toalety na treťom poschodí a na
druhom  sa  nedali  používať,  lebo  boli  pozamykané!  Možno  vaše  deti  chodili  na
prízemie,  možno chodili tam niekde... Záchody boli povytrhávané, neboli tam vôbec
umývadlá...Máme na to celú dokumentáciu, normálne fotografickú! A ja som rád, že
pán Horecký s tým ešte nevyšiel von. Naozaj  - vyjde... máme to, máme to, máme to
zdokumentované. Pani Barteková, tieto vaše útoky, ktoré boli predtým, jaké sú všetky
školy najhoršie...! Prečo ste dala vaše decko, normálne na túto, na Dubčeka...tá, ktorá
bola najhoršia,  ktorá vám nevyhovovala?! Všetci sú zlí,  všetci sú najhorší !.... Vy sa
pozrite  niekedy  do  zrkadla,  pani...toto...kolegynka!  Ja  len  by  som chcel  k  pánovi
Kulhánkovi  –  Áno,  pán Kulhánek,  pokiaľ  dobre čítam vaše  meno...tie  veci  -  bolo
povedané, pokiaľ sú vaše, vaše budú. Ja neverím tomu, že pán kolega povedal, že to
nedostanete vrátené alebo niečo. Všetko sa ale musí dokladovať, všetko...Dobre viete,
že každá práca niečo  stojí...Tady je  myslím  polemika  o tom,  že to  dostanete nebo
nedostanete...My to nepotrebujeme!  A tie  školy...  tá škola – keď si to pán Horecký
bude dávať dohromady, verím tomu, že on si na to peniaze nájde. A to podstatné, čo
bolo povedané na začiatku – keby ste nevyskakovali,  keby ste to, to bolo elokované
pracovisko, mohlo sa pracovať a vaše deti tam boli.  Vy ste sa normálne zapreli!  My
sme boli najhorší – pre vás sme stále najhorší! Stále sme najhorší. A ja iné nemôžem
povedať, jak – som za, že tá škola bola zrušená pod tým manažmentom a pod tým...
pod tou vašou Radou školy,  ktorá nebola ochotná vôbec s nikým spolupracovať. Tak
si nevymýšľajte! Ďakujem, že ste ma vypočuli. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Pán poslanec Kmeťko...../ Pán poslanec má  slovo,
potom príde pán kontrolór na rad. 

p. Kmeťko:  Ďakujem pekne za slovo. Ja len jedno – zarazilo  ma  u pani Michalíkovej pár
dôležitých vecí. Spomínanie viackrát povinností a - vyhrážanie sa, alebo - podmazom
basy.  Takže to... pokiaľ ma niekto zavrie......povedali  .../ nechajte  ma dohovoriť,  ja
som vás nechal../ ... pokiaľ ma niekto zavrie a bude perzekvovať za to, že som zdvihol
ruku za prenájom tejto školy, tak som rád. Môžete ma hneď teraz odviesť preč! – To je
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jedna  vec.  Druhá  vec  –  hovorili  ste,  že  povinné  revízie  by  mali  byť  na  školách.
Neviem, či vaše dieťa chodí na Veternicovú. Pokiaľ áno, škoda, že ste nepýtali od pani
riaditeľky, či má povinné revízie  všetkých elektrických,  plynových,  ...vodovodných,
atď. atď. zariadení,  ktoré sú povinné zo zákona - čo nemá robiť Karlova Ves, ale má
robiť...by mala  robiť riaditeľka.    No...tak sa ospravedlňujem,  ale  mala to..... tak sa
ospravedlňujem, všetko som zle pochopil. Ďakujem pekne za vypočutie.

 
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou Vlado Dulla, nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Za zabezpečenie  revízií  predpísaných  všeobecne  záväznými
predpismi  ....  predpismi  zodpovedá  správca.  Už  som  niekoľkokrát  povedal,  že
základným nedostatkom v Karlovej  Vsi je  to, že budovy škôl nie  sú odovzdané do
správy škôl.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem.  O slovo  požiadal  pán  kontrolór  doktor  Hrádek,

odovzdávam mu slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Vážená pani starostka, vážení poslanci,  vážení hostia, chcel
by som len povedať na margo slov, ktoré predniesol pán Kulhánek, ak sa teda dobre
vyjadrujem -momentálne prebieha v budove Veternicová dodatočná inventúra. Zistili
sme, že tam chýbajú mnohé veci, dokonca tie, ktoré aj rodičia žiadajú vydať. V týchto
zoznamoch, ktoré žiadajú vydať rodičia, je napr. interaktívna tabuľa, ktorá v podstate
v budove nie je. Teraz som sa zhováral s pánom Kulhánkom a priznal, že niektoré veci
už  boli  z budovy  odnesené.  Hovorím  to  nahlas  a verejne,  aby  to  všetci  počuli,
poprípade, aby pán Kulhánek sa vyjadril, že to nie je pravda, ale povedal mi to. Čiže je
od nás  žiadané  vrátiť  niečo,  čo už v podstate tam fyzicky  neexistuje  a čo už bolo
odnesené. Čiže bude na nás, na úrade, to nejakým spôsobom preskúmať, že čo bolo
vydané  a akým spôsobom, pretože pre mňa  tie  veci tam jednoducho aj podľa tých
darovacích zmlúv majú  byť a nie  sú tam. Takže.... Hej - ja  som len chcel povedať,
pretože nám to jednoducho v účtovníctve  aj v tých inventárnych  zoznamoch chýba.
To, že vy už ste si niečo odtiaľ odniesli  a žiadate to v podstate ďalej od nás s tými
listami,  ktoré ste adresovali aj pánovi prednostovi.  Chcel som to nahlas povedať, že
teda  už  ste  si  odtiaľ  niečo  zobrali.  A bude  naozaj  potom veľmi  ťažké  posúdiť
a skúmať, čo už odnesené odtiaľ bolo a čo ešte nie. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Faktickou poznámkou pán poslanec Rosina.
 
p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si faktickú poznámku k tým predchádzajúcim

viacerým vystúpeniam, ktoré, myslím si, nemali príliš spoločné s touto témou. A chcel
by som odpovedať na jednu otázku, že čo majú rodičia z Veternicovej povedať svojim
deťom,  prečo  tam nemôžu  chodiť.  Tak povedzte,  že  vy ste  to  pokašľali!  Mali  ste
možnosť mať tam elokované pracovisko, škola mohla ísť ďalej.  Vy ste to odmietli.
Neviem, ako, čo vás k tomu viedlo?! A, ale vy ste to odmietli! Tak priznajte si, buďte
tí geroji.  Nehľadajte vinníka všade inde. Pozrite sa do zrkadla, tam sú vinníci!  To je
jedna vec a ... na viac...na viac nechcem reagovať. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: S riadnym príspevkom, máš prihlášku, pán poslanec...Omyl?

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani starostka, vážení kolegovia, dávam
návrh na ukončenie diskusie.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ: Takže,  dávam hlasovať  o ukončení  diskusie.  Upozorňujem,

keďže  nikto  nie  je  prihlásený,  ešte  má  ...nárok  na  posledné  slovo  predkladateľ
materiálu, pán prednosta. Takže, keďže sa do diskusie nikto viac nehlási, odovzdávam
slovo  predkladateľovi  materiálu.  Nech  sa  páči.  ....  Takže  pán  inžinier  hovorí,  že
hlasovať treba, takže sa prihlásime, dávam hlasovať o ukončení diskusie.

 
Hlasovanie:  Za ukončenie diskusie hlasovalo 16 poslancov, proti 1 poslanec a zdržali sa 4.

Čiže diskusia je ukončená. Záverečné slovo patrí predkladateľovi, nech sa páči.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem  za  slovo.  Tých  poznámok  je  strašne  veľa...
Neviem...budem sa  snažiť  čo  najväčšie...na  najväčšie  množstvo  z nich  odpovedať.
Možno by som začal tam, kde skončil pán Rosina. Naozaj, niektorí z rodičov píšu, že
prečo...  prečo  ich  deti nemôžu  chodiť  na  tú školu?  Presne  pre  to,  že ste  odmietli
elokované pracovisko. Presne preto, že keď sme vám ponúkali elokované pracovisko,
tak ste povedali, že vy chcete mať subjektivitu....

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prepáčte,  prosím,  pán Sedlák,  ale  nemôžete nás  vyrušovať.
Nech sa páči, pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta: Ďakujem. Presne preto, že ste povedali, že chcete mať subjektivitu a za
tú ste  bojovali.  A kvôli  tej subjektivite  a kvôli  tomu,  že ste  neboli  ochotní zmeniť
vedenie a kvôli tomu, že ste neboli ochotní robiť zmeny, ktoré bolo treba urobiť, tak,
bohužiaľ, ste nedali inú možnosť, ako školu zrušiť. Čiže, keď sa naozaj...to, čo bolo
povedané, treba sa postaviť k veciam,  že keď niečo spravím,  tak si za to nesiem aj
zodpovednosť. Tzn. keď si postavím hlavu a potom to dopadne, tak ako som nečakal,
tak potom aspoň sa poviem,  že - áno, bola  to moja  chyba,  lebo  som urobil  takúto
chybu.  Ďalšia  vec  –  čo  sa  týka  prenajatých  vecí...Samozrejme,  keď  ja  v tejto
miestnosti  nechám  môj  notebook  a môj  telefón  a odídem  odtiaľto  preč  a niekto
prenajme túto miestnosť, tak logicky nemôže prenajať, akokoľvek by chcel,  s mojím
notebookom a s mojím telefónom, ktorý bude vždy môj. Takže samozrejme veci, ktoré
nepatria  Základnej  škole  Veternicová,  nemôžu byť  v zmysle  akejkoľvek  uznesenia,
akejkoľvek zmluvy predmetom prenájmu. Čiže,  samozrejme, akýkoľvek iný subjekt,
nielen  OZ  Veternicová,  ale  nejaký  rodič,  ktorý  bude  vedieť  preukázať,  že,
samozrejme,  je  tam jeho  vec,  preukázateľne  jeho  vec,  tak my  mu  ju  samozrejme
budeme musieť vydať. A nie je súčasťou nájomnej zmluvy. Čiže toto sa naozaj nikto
báť nemusí. Typu ... zatiaľ dám iba reakciu, že - mestská časť povedala, že tam nechce
kvalitnú školu – To nikdy tam nezaznelo! Že mestská časť nechce kvalitnú školu. My
sme sa bavili  o tom, že tú školu, ktorú tam mestská časť prevádzkovala,  stála 7 000
EUR mesačne  túto  mestskú  časť,  resp.  daňových  poplatníkov  a bola  by  stála  túto
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mestskú časť v zmysle toho, pokiaľ v dohadovacom konaní tak, ako naposledy, teraz
za  2016-ty...  na  ministerstvo  dohadovacie  konanie  nedoplatilo.  Tzn.  že  tu  už
jednoducho naozaj prevádzkové náklady, ktoré išli,  neboli doteraz zaplatené mestskej
časti.  A tak isto  to bolo  v minulosti na  ZŠ Alexandra  Dubčeka.  Čiže  vôbec  nie  je
pravda,  že  nešlo  o kvalitnú  školu.  Vôbec  nie  je  pravda  to,  že  vaše...vaše  návrhy,
ktoré...ktoré ste dávali a sa teraz oháňajú týmto smerom. Len viete, kým pán Horecký
si tie veci ide financovať z vlastných zdrojov, tu bola žiadosť, aby sa to financovalo zo
zdrojov mestskej časti. To je dosť veľký rozdiel. A my sme chceli a dávali sme vám
ten priestor, bol som fakt na drvivej väčšine stretnutí, jediné, čo bolo, že sme od vás
chceli, naozaj, lebo - tu boli také slová, že zložíme sa... rodičia...keď prišlo na lámanie
chleba na školskej komisii,  že teda, kto sa po koľko zloží, tak už potom bolo, že - joj,
tak potom nezložíme sa všetci. To potom - niekto áno - niekto nie. Tam sa to naozaj
menilo - čo stretnutie, to úplne...úplne iné veci. Čiže naozaj, prepáčte, chodíte... a teraz
naozaj.... toto je...ne... netýka sa to tejto témy a vy tú tému sem prenášate - a rád by
som vám povedal, pani Michalíková, ktorá prišla a pýtala sa, že...že čo hovorí zmluva,
uznesenia,  že vie,  o čom rozpráva... Mrzí ma, musím skonštatovať,  že nevie,  o čom
rozpráva. Pretože naozaj všetky tie uznesenia....Viete, koľko budov prenajalo  hlavné
mesto? Viete koľko vecí prenajalo... Pri koľkatich ste boli a videli ste, či ohlasovalo
zastupiteľstvo  zmluvu,  aké  prijímalo  uznesenia  -  neboli  ste  pri  žiadnej
inej...okej.....neboli ste...ako... za posledných....za posledných 10 rokov bolo v tomto
meste  prenajatých  toľko budov a neviem čoho a nikdy  sa neprenajímalo,  že sa ide
úplne  fixne  do  zmluvy.  Prijímajú  sa  uznesenia,  a to,  Igor,  patrí  aj  tebe  -  vždy
v uznesení sa dávajú dôležité veci...dôležité vec. Tzn., ak máš nejaký záujem, aby tam
tá dôležitá vec bola, pozmeňujúcim návrhom povieš, že chceš tam dať takýto a takýto
návrh. Na druhej strane, tak, ako sme sa bavili - a ty dobre vieš, že vždycky uznesenie
sú tie povinné veci, to musíme dodržať. Ale - my tam môžeme dať, ako úrad, aj veci
naviac  v zmysle  vlastného  uváženia.  Tzn.  my  môžeme  byť  prísnejší  v niektorých
veciach....Áno....áno...ale to ešte raz - keď to dáš do uznesenia, je to povinnosť, keď to
nedáš do uznesenia, je to na rozhodnutí úradu. Môže a nemusí to tam dať. Čiže zase, tá
debata o tom bola, že zmluva, ktorá sem prišla, stačí dať pripomienky, ktoré tu sú. Tak
jak  napr.  prišiel  pán Krampl...Robo, ty si dal pripomienky...  úplne  presne  rovnaké
pripomienky môžete, pán Horecký, prisvedčiť...dva dni sme  o tom diskutovali;  mal
som rovnaké pripomienky,  rovnakým spôsobom, o čom sme sa bavili...Je  to naozaj
otázka  toho,  ako  sa  niektoré  veci  ošetria.  Povieme  –  vy  chcete  mať  všetko
v zmluve...A teraz - naozaj,  není to osobné...nie  som veriaci a naozaj by som ani ja
svoje deti do tej školy nedal,  napriek tomu, že bude najlepšia  na škole,  pretože....na
Slovensku....  ale  naozaj mi  príde  hlúposť,  keby podmienky,  ktoré nemáme  pre iné
subjekty, ideme dávať nad rámec - my voči ním - za to, že oni sú taká škola, že ide do
tej budovy. Tak ste prísnejší,  ako ste pri 30-tich iných subjektoch. Pri 30-tich iných
subjektoch  by  ste  takéto  veci  nežiadali  a u pána  Horeckého  to  žiadate!...  Akože,
naozaj, to zodpovedne môžem povedať, také nároky, aké sa tu teraz počúvam, nie sú
pri kope iných príkladov. A nebyť to Veternicová, nebyť to cirkevná škola, tak také
nároky by ste nemali.  To isté niekto, keď má  pracovnú zmluvu,  nepracujú  tí ľudia
rovnako - a v tej zmluve nevieš ošetriť, Igor, všetko. Ty nevieš ísť úplne do dôsledku,
že pôjdeš do detailov. A naozaj my sa tu bavíme o veciach, kedy...Vy chcete povinné
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investície... Ja som tiež bol za to – bavme sa o investíciách...ale choďte sa pozrieť na
Karloveskú  32...Povedzte mi,  koľko  škôl v Bratislave  má  klimatizované  priestory?
Koľko  štátnych  škôl  má...  klimatizované  priestory?  Koľko  si  z vlastných  peňazí
urobilo  okná? Koľko si z vlastných peňazí urobilo  telocvičňu ? Choďte sa pozrieť,
koľko stojí telocvičňa.  Koľko si urobilo  vlastnú kotolňu? Nebláznite...To naozaj sa
bavíme  o tom,  že  tam je  reálny  príklad  toho, kde  jednoducho  niekto  investuje  do
cudzieho, aj keď nemusí!  Aj keď vám to nesedí,  aj keď poviete, že to nevychádza,
lebo to nie je rozumné... naozaj to nevychádza, ale keď niekto chce zveľaďovať, tak
nájde. Kto sa snaží, nájde...A čo je smutné, bohužiaľ, oni sú ďaleko viac motivovaní,
ako sú motivované štátne školy. Štátne školy sa vždycky obrátia na obec a žiadajú od
obce. Oni sa... tiež sa môžu na niekoho obrátiť, ale nevychádza to takým spôsobom,
nemajú  dotované veci,  ktoré dostávajú.  Čiže  naozaj,  napriek  tomu, že by som tam
svoje dieťa nedal,  napriek tomu si myslím,  že tak ako to robí pán Horecký a akým
spôsobom sa o majetok stará, sa stará ďaleko lepšie ako hocikto, koho som videl sa
starať o X škôl v ktorých som bol alebo ktoré som videl. Takže naozaj si myslím,  že
by sme mali byť spravodliví a nie dávať na niekoho umelo dvojnásobne, trojnásobne
vyššie  nároky  len  preto,  že  sa  nám  niečo  nepáči,  lebo  nás  pripravil  o školu,  tak
takýmto spôsobom to dávame.  Počet detí - skončím ešte pri tom... Keď sme vonku
sedeli,  keď  sme  sa  bavili  o elokovanom  pracovisku,  tak  -  budem  citovať  vaše
vyjadrenie – Vy nechcete svoje dieťa v králikárni! Vám vyhovuje, že vaše dieťa chodí
do triedy s 15 alebo 18 deťmi a 26 sa vám zdá veľa. Prepáčte, ja som chodil do školy,
kde nás bolo 35 v triede, nemám žiadny hendikep, necítim to, že by mi niečo chýbalo.
A keď 26 sa vám zdá veľa...no.... keď sa vám 26 zdá veľa, tak naozaj si pozrite, aké sú
priemery. A áno, ja chápem, že je to pre vás diskomfort, že zrazu ste z 15-tich alebo
z 18-tich v triede išli  na 26 – bohužiaľ...ale  za to nemôže Karlova Ves. Za to môže
tento školský systém, ako je nastavený – je nastavený na počet detí v škole. Keď je
počet detí malý,  financovanie nevychádza. Proste nevychádzalo na Veternicovej, či sa
vám to páči,  alebo nepáči.  To je  to fakt.  Teraz by som možno k niektorým ďalším
veciam. - Robo, ty si vravel, že dostatočné kapacity... Dostatočné kapacity vo VZN-ku
boli  prijímané  z dôvodu,  že  to  bola  podmienka  ministerstva,  kde  my  sme  povinní
deklarovať VZN, ktorým sa ruší škola, že naše kapacity sú dostatočné. Tu nešlo o to,
že my nepotrebujeme  žiadnu inú školu...- Nie... My rušíme  nejakú školu z nejakého
dôvodu. A ten bol ekonomický.  A to dobre vieš, že jednoducho tie fakty boli naozaj
ekonomické - a musíš deklarovať, že jednoducho máš dostatočné kapacity inde. Čiže
spájať, že nie je potrebná žiadna iná škola...áno...teoreticky by sa tu nemusela zriadiť
žiadna iná škola, ale nikde nebolo povedané v tom VZN-ku, že 3 školy sú dostatočné a
...nebudú.. Práve naopak – vždycky argumenty boli,  že tu bude rásť počet detí, bude
tu potrebný väčší počet detí v školách a tak. Čiže naozaj, tento argument nie je podľa
mňa úplne správny; a je to na rozhodnutí poslancov....Samozrejme, poslanci sa môžu
rozhodnúť, že tam dajú strednú školu. A dajú tam akúkoľvek strednú školu. Môžu sa
rozhodnúť, že tam chcú súkromnú školu, môžu sa rozhodnúť, že tam chcú škôlku. Je
to na rozhodnutí poslancov - a rozhoduje väčšina. Ja si ale myslím, že ten účel, tak ako
je nastavený,  napriek tomu, že nie  som fanúšikom tohto typu, tak si myslím,  že je
naozaj nastavený tak, že by som zaňho  bez problémov zahlasoval  aj ako poslanec.
Prenájom  jednému  subjektu  –  Bolo  to  tu  niekoľkokrát  spomenuté.  Pozrite  si
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Majerníkovú 60. Majerníkova 60  - tie subjekty dlhodobo... tá budova je  prenajatá...
bola  prenajatá  v 2012-tom myslím  ďalších  5  rokov a predtým  bola  prenajatá  tiež
nejakú dobu.... Dlhodobo platia nájom... normálne nájom... nejakých 10, 15 EUR na
m2  - ako tá budova vyzerá – nie sú tam vymenené okná, zateká tam strecha, je tam
zima, sú tam problémy...  Áno, je  to náš problém.  Ale otázka potom znie,  že ako sa
obec o tie veci stará? Je smutné, že obec... No dobre, len je smutné, že tu bavíme sa
o tom, že obec sa má o nejaké veci starať a obec sa preukázateľne o kopu svojich vecí
nestarala.  A pán  Horecký  sa  v tej  budove  o to  stará  viacej.  Je  to  smutná  vizitka!
A teraz....jasne.... ale - teraz čo sa týka, pán ....pána Slobodu, jeho poznámka, že sa to
tu zmení... No problém je, že celé hlavné mesto je podfinancované... Že keby sme sa
tu rozkrájali,  tak naozaj,  keď chcete, vy neviete dlhodobo pomaly udržať prevádzku,
nie to ešte, aby ste zaplatili alebo splatili celý ten dlh, ktorý tu vznikol na budovách, na
cestách, na  chodníkoch,  na verených  priestoroch a podobne.  Preto to tu nefunguje!
Lebo ľudia si – ad.) - 1 chcú mať všetko zadarmo, za nič sa nechce platiť a na druhej
strane, roky rokúce sa, bohužiaľ,  tie veci zanedbávali.  A vy to neviete za rok, ani za
dva,  ani  za  päť  vrátiť  naspäť.  Trvá  to  dlho.  A myslím,  že  poznám stav  majetku
v Karlovej  Vsi  celkom  slušne  a dovolím  si  tvrdiť,  že  ani  o 20  rokov,  pri  tom
financovaní, ako je momentálne nastavené hlavné mesto, nie je na tom... pokiaľ všetky
školy dáme do poriadku, tak vám neostane na Veternicovú. Akože - naozaj, úprimne,
keď... keď bude chcieť obec všetky peniaze dať akože splatiť ten dlh a dostať ho do
reálu,  splatí ... škola Tilgnerova, Karloveská, Dubčeka, chodníky,  cesty atď. Není...
ako - neviete to všetko ani v najbližších 20 rokoch... Možno to nevyzerá optimisticky,
ale naozaj si myslím, že v najbližších 20 rokoch sa tie veci nedajú dohnať, lebo sa 20
rokov zanedbávali.  A tých financií nie je toľko, aby ste to dokázali dobehnúť; ani sa
netvoria. Čo sa stane s budovou - to tu bola proste otázka... Presne, celý čas sme boli
obviňovaní, túto, že aké máme... klinika, -pre seniorov, -pre neviem aké iné subjekty,
presne  –  byty...   neviem  čo....  Vždycky  ...vždycky  sa  to  zmenilo  presne,  ako  to
vyhovovalo...Vy ste si zmenili,  že - á teraz tam bude toto alebo bude hento. Nikdy
mestská  časť  nemala  záujem  nejakým  spôsobom  ...  ani  neriešila  konkrétne  tie
priestory a tam sa naozaj, Robo, dostávame do toho, že situácia, ktorá bola riešená v 4
triedach, bola situácia,  ktorá nastala.  Nikto vo februári,  keď sa navrhovalo  zrušenie
školy, netušil, že pán Horecký bude mať zápis 140 a bude potrebovať 4 triedy. Bola to
situácia,  ktorá nastala  a ktorá sa riešila  a riešila  sa ad hoc ako bola.  A samozrejme
takisto  mohli  poslanci  povedať,  že  ten priestor  nedajú.  Starať  sa  o náš  majetok  -
problémy, to som vravel...Všetkým záujemcom vyhovieť...  - Ak si pozriete žiadosti,
traja záujemcovia žiadali celú budovu, dvaja záujemcovia žiadali o dve triedy... Som
zvedavý,  akým  spôsobom by  sme  vyhoveli  -  v kresťanskej  miere  všetkým  piatim
záujemcom? Čiže traja budú mať celú budovu a dvaja budú mať po dve triedy...Čiže
keď je  tam 13 tried, tak 50 tried by nám asi stačilo... Ale naozaj,  že proste niektoré
veci  sa  nedajú.  Myslím,  že keď niekto nechce celú budovu, teraz mu  ponúknete 3
triedy, tak vám povie,  že už nemá záujem o nič,  lebo buď mám celú,  alebo už asi 3
triedy nie sú preňho...nie sú preňho riešením... Len hovorím, neskúsilo sa to - súhlasím
s vami,  že sa to neskúsilo  .Na druhej strane –  požiadavky máte 3 celé  budovy a 4
triedy...z 13-tich....Môžete rozdávať! Zmluva....zmluva, to sme sa tu bavili,  zmluva sa
nikdy  -  a nepamätám  si  teda,  že  by  sa  schvaľovala  zmluva.  Vždy  sa  schvaľuje
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uznesenie. ...podmienky uznesenia musia byť prenesené do zmluvy; ak sa čokoľvek -
a hovorím, naozaj tá zmluva je...je v zmysle, že podnájom...otázka podnájmu.... Je tam
všeobecne  napísané,  že  bezplatný  podnájom  môže  pán  Horecký  vo  vlastnej  réžii
dávať, akýkoľvek platený musí byť so súhlasom –proste- mestskej časti. Vychádza to
zo  zákona.  Keď  si  pozriete  zákon,  v zákone  máte  napísané,  že....  -  v  zákone  je
napísané,  že akýkoľvek podnájom nebytového  priestoru môže byť  len so súhlasom
prenajímateľa. Tzn. to vychádza zo zákona ; .a on...- a hovorím,  naozaj som si tieto
veci  pozeral  -  máte  napísané,  že  podnájomcovi  môžete  v zmluve  dovoliť  nejaký
podnájom bez súhlasu - a tu sa urobilo to, že sa mu dovolil len podnájom bezplatný,
ktorý vychádza z nejakých...z nejakých potrieb, ktoré tam sú. Tzn. musia to byť len...
tak jak je  to definované.  Čiže to... A ešte raz - nie  je to problém,  ako...keď to tam
chcete mať explicitne napísané, nie je to absolútne žiadny problém. Ale tak, ako je to
navrhnuté a tak ako je to napísané v tej zmluve, tak tak zo zákona by to aj bolo. Tzn.
akýkoľvek  bezplatný  nájom by  mohol  urobiť  bez  súhlasu  a akýkoľvek  platený  by
musel  urobiť  len  so  súhlasom  mestskej  časti  resp.  štatutára  v danom čase.  Čiže
hovorím...  -  ale  zase...  -  naozaj  není  absolútne  problém  –ako-  to  tam  dať  ako
explicitne.  Poviete,  že to tam chcete mať, bude to tam samostatná položka, že tam
bude jasne napísané, aby sme sa o tom nemuseli baviť. Len hovorím, to sú veci, že ak
tu niekto chce pripomienkovať   -  a takéto veci tam zapracovať,  není  s tým žiadny
problém, stačí povedať. Akože, tu naozaj... robí sa to najlepšie, ako sa dá. Ale......ale
neni...neni cieľom...neni cieľom akokoľvek, hovorím, inak skryte zvýhodňovať pána
Horeckého.  Nemyslím  si,  hovorím,  ja  tiež  som s ním  mal  veľmi  tvrdé  –proste-
jednania, kde sme sa o tom bavili,  kde som tiež hovoril, že ako si to predstavujem ja,
aké mám...  A naozaj sme  išli  bod za bodom, išli  sme  proste jednotlivé  podmienky
ostatných.  Reportéri ..., nedôvera voči typu prenájmu...-  ako vyjadroval  som sa len
naozaj   tam  prichádzame  k tomu,  že  -  bol  som pri  všetkých  rokovaniach.  Viem
povedať, že to nikdy , - viem to proste odprisahať na život svojich detí, že nikdy vo
februári,  marci,  apríli  nebol  riešený  pán Horecký.  A tak to vyšlo.  Teraz sa naozaj
dostávame  k tomu,  že  mám  teraz  diskriminovať  pána  Horeckého  za  to,  že  nejaká
situácia vyzerá nejak, ako nebola? - Áno, je to blbé, ale není to.... Akože, naozaj to tak
nebolo.  Keď  to  niekomu  vadí,  moja  otázka  znie,  že:   -Teraz  naozaj  on  je
diskriminovaný  tým,  že  to   blbo  vyzerá.  Ale  nikdy  to  tak nebolo  pripravené...Aj
elokované  pracovisko,  keď  sa  riešilo,  bol  si  na  stretnutiach,  kde  si  vedel,  že
jednoducho naozaj mestská časť sa snažila o elokované pracovisko. 2-3 dni , ešte pred
zastupiteľstvom  bola  snaha  robiť  elokované  pracovisko.  Nebyť  toho,  že  sme  tu
nenávidení,  na  vyhrážanie  a podobne  a ...  naozaj  obrovský  odpor  zo  strany
Veternicovej,  bolo by tam elokované pracovisko. Nikdy by sme  toto neriešili  a pán
Horecký  by  musel  tento  problém  riešiť  úplne  iným  spôsobom.  Neviem...
ospravedlňujem sa, ak som bol dlhší, ale hovorím, bolo viacero vecí. Ak som na niečo
zabudol, tak mi povedzte. A naozaj, ja môžem zodpovedne povedať, napriek tomu, že
tá zmluva není dokonalá, napriek tomu, že je tam naozaj aj nejaká ... nejaká voľnosť,
tak na základe všetkých objektívnych informácií, ktoré momentálne mám, by som bez
problémov, ako poslanec, za toto zahlasoval. Ďakujem.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  S  faktickou  poznámkou  na  záverečné  slovo  pán
Bendík.  Ale  ...  faktická  na  záverečné  slovo....  Nech  sa  páči,  pán  Bendík.  Prosím
mikrofón poslancovi.

 
p.  Bendík: Ďakujem  pekne  za  slovo.  No,  Jano,  pripomienky  viem  urobiť....  alebo  -

pripomienkami  som  sa  začal  zamýšľať,  keď  som dostal  zmluvu.  Lebo  to  je  ten
dokument, ktorý v podstate... kde sa dá pekne sa zahrať s tým, že ako to uznesenie má
vyzerať.  Len  ja  som  tú  zmluvu  dostal  poobede.  A ja  som  nemal  čas  teraz  si,
v podstate,  všetko odložiť a pripraviť si návrh na zmenu uznesenia.  Ja nerozumiem,
prečo  napr. tento materiál nešiel do komisií...s touto zmluvou? Tam sme mali riešiť
pripomienky.   Tam  sme  ten  materiál  mali  modifikovať.  Nerozumiem  prečo  ten
materiál  musí  ísť  teraz,  okamžite.  Veď  som povedal,  pekne,  -  veď  stiahnime  ten
materiál, dopracujme tie pripomienky, nič iné. A čo sa týka toho uznesenia – áno, keď
je schválené uznesenie, áno, prísnejšie podmienky voči nájomcovi môžu byť. Ale nie,
nie  voľnejšie.  A v tomto  prípade,  si  myslím,  že  tie  podmienky  budú  voľnejšie.
Ďakujem.

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, ako, v podstate ja  súhlasím so všetkým,  čo si povedal.
Len to je všetko vec... pohľadu na vec.  Napr. Marcel,  ako člen školskej komisie,  je
v jeho  záujme,  aby v Karlovke proste bola jedna  výborná  škola;  a ja  mu  rozumiem
a absolútne  ho  neupodozrievam  –proste-  z nejakého,  nejakého  bočného  úmyslu.
Rovnako ako nikoho z vás. Môj pohľad zase je možno trošku odlišný v tom, že som
možno v tej finančnej  komisii,  viem,  že budú nás čakať nejaké investície;  viem,  že
toto je  proste  nejaká  udalosť,  kde  by  sme  si  mohli  zlepšiť  financie  -  a ty si  sám
povedal,  že tie financie  nám chýbajú.  Čiže sa na to pozerám zase z iného  pohľadu.
Hej?  Je  to...je  to  proste  objektívne,  čiže  ja  absolútne  súhlasím  so  všetkým,  čo  si
povedal. Ale môj postoj to nezmenilo. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický, nech sa páči.
 
p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja som to pochopil tak, ak sa zmýlim,  nech ma nejaký právnik

napraví - ...my teraz schvaľujeme  rámec, že sa urobí takéto niečo a pripomienky je
možné  dať  aj  potom.  A my  neschvaľujeme  presný  typ...  presné  znenie  zmluvy,
nakoľko to ani nie je v našej kompetencii. Ďakujem.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Ja  len  veľmi  krátko, Robo,  ak zoberieš  nájomné,  musíš
investovať do budovy. Z jedného vačku zoberieš, do druhého dáš. Ak si myslíš  - 60-
tka je  vzorový príklad - koľko zoberieš na nájomnom,  ani to... viac potrebuješ,  než
vyberieš  na  nájomnom.  To je  proste realita.  Realita  je  taká,  že na tom nájomnom
školám nikdy nevyberieš komerčné nájomné, ktoré by ti pokrylo náklady, ktoré s tým
máš.  O tom sa  tu bavíme.  Že ani  súkromná  škola  ti nezaplatí  komerčné  nájomné,
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zaplatí ti nejaké nájomné a som o tom presvedčený - z toho, čo vidím na majetku, že ti
nezaplatí ani to, čo si ... čo potrebuješ do tej budovy investovať. To je proste fakt. To
je realita. A hovorím o zmluve, ešte raz – tá zmluva je spôsobom, teraz ju vidíš, neboli
sme povinní tú zmluvu dať; akože tá zmluva není povinná. Je tam daná dobrovoľne
presne kvôli tomu, že keď sa chce pripomienkovať, pripomienkuj, aj po zastupiteľstve
môžeš  povedať,  ktoré  body  vidíš...  Hovorím,  ja  som  to  rovnako  riešil  s pánom
Horeckým, prechádzalo sa to a hovorím, myslím si, že za toto by som bez problémov
vedel zahlasovať. Ak si myslíš, že nejaké body sú tam zabudnuté, alebo treba ich tam
explicitne  napísať,  nemyslím  si,  že  by  v tom  bol  problém,  ani  zo  strany  pána
Horeckého, ani zo strany úradu. Ďakujem.

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

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne,  diskusia  bola  ukončená.  Prosím
návrhovú  komisiu  aby  predniesla  návrh  uznesenia.  Poslanecké  kluby  žiadajú
o prestávku, akú dlhú?  Takže... takže ...po porade, predsedov poslaneckých klubov,
prestávka sa ruší. Takže prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

 
Návrhová komisia: Dobre. Takže nakoľko sme nedostali písomne žiadne pozmeňujúce a ani

doplňujúce návrhy, dávam hlasovať o uznesení tak, v takej podobe, ako je pripravený
v písomnej podobe a ako máte v materiáloch.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte.
 
Hlasovanie:  Za  16  prítomných  poslancov,  proti  4,  zdržali  sa  2.  Toto  uznesenie  bolo

schválené. Jednalo sa o osobitný zreteľ. Ďakujem za vaše hlasovanie. 

Bod 5
Rôzne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť na  K nasledujúcemu bodu programu a tým
je  bod  Rôzne.  Otváram  bod  Rôzne.  Nech  sa  páči.  Do  bodu  Rôzne  sa  hlási  pán
poslanec Bendík.  Nech sa páči.  Omylom? Nerozumiem..Aha, pán poslanec Krampl,
nech sa páči. Nech sa páči.. 

p.  Krampl: Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som sa  len...  Dnes  sme  viackrát  spomínali  Štatút
hlavného  mesta  -  ja  by  som sa  len  chcel  vrátiť  k protestu  prokurátora,  ktorý sme
prejednávali na ostatnom mimoriadnom. V tej právnej analýze je jedna veta - z vyššie
uvedených dôvodov považujem ustanovenie 37 písm. a) článok Štatútu za neplatnú...
za neplatné pre rozpor so zákonom. Chcem sa spýtať, či mestská časť na základe tejto
právne analýzy podnikla nejaké kroky, ktoré by smerovali k náprave Štatútu hlavného
mesta v tomto bode. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta sa vyjadrí.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Táto vec je v štádiu riešenia. Ale tá
procesná forma,  či to má podávať mestská časť,  či to má  byť  iniciatíva  poslancov
mestského zastupiteľstva alebo autoremedúrne konanie prokuratúry,  to je  vec,  ktorú
momentálne zvažujeme. 

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa spýtať, ako člen rady školy na Karloveskej
61. Asi vieme všetci, že máme tam menší problém, Chcel by som sa spýtať, či by bolo
možné  iniciovať  stretnutie,   medzi  radov  školy,  medzi  pani  Brinkačovou,  ako
poskytovateľkou  stravy  a vedením  mestskej  časti?  Bolo  by  dobré  nájsť  nejakým
spôsobom východisko z tej situácie, ktorá tam vznikla. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec,  myslím,  že na zajtra máme stretnutie  na pôde
úradu s pani riaditeľkou a s pani novou vedúcou školskej jedálne. Takže uvidíme, či sa
nám podarí zajtra dohovoriť.  Zajtra máme pracovné stretnutie  - prvé.  Pán poslanec
Dulla, nech sa páči. 

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  V  júni  tohto  roku  nadobudlo  právoplatnosť  rozhodnutie
Okresného  úradu Bratislava,  ktorým opätovne  zrušil  rozhodnutie  nášho  stavebného
úradu  v  stavebnej  uzávere  v  súvislosti  s  obstarávaním  územného  plánu  zóny
Karloveské rameno pre opakované vážne porušenia správneho poriadku a stavebného
zákona. Keď v lete roku 2013 zrušil predchádzajúce, tak sa vyslovovali podozrenia, že
to bol zámer okruhu predstaviteľov a zamestnancov mestskej časti. Nové bolo vydané
v decembri 2015, rok po personálnych zmenách. Ukázalo sa, že nepomohli. Odvolací
orgán konštatoval  rovnaké  vážne  pochybenia.  Navyše  aj  úplne  nepochopiteľné,  že
výtlačky verejnej  vyhlášky,  ktoré sú v spise a ktorými sa má preukázať oznámenie
predpísaným dňom vyvesenia,  neobsahujú  vyznačenie  dátumu zvesenia.  Na určenie
vinníka je tu niekto iný. Mňa zaujíma,  ako sa bude postupovať s vymáhaním škody,
ktorá určite  vznikla  v  dôsledku porušenia  zákonných  povinností.  Očakávam,  že sa
dozvieme,  ako  zamestnávateľ  zabezpečil  náhradu  škody.  Pri  schvaľovaní  rozpočtu
sme  vypočuli  argumenty,  že  na  činnosť  stavebného  úradu treba  pridať  zo  zdrojov
Karlovej  Vsi,  lebo  zdroje  štátneho  rozpočtu  nestačia  na  primerané  zabezpečenie
činnosti  odborníkov.  Život  ukázal,  že  ani  veľa  zdrojov nezaručí  zákonnosť.  Je  to
smutnejšie  a varovnejšie  preto,  že  to  súvisí  s  územným  plánom zóny  Karloveské
rameno, na ktorom nám veľmi záleží. Preto očakávam, že vedenie Miestneho úradu v
Karlovej Vsi predloží na rokovanie komisie  výstavby a územného plánu v novembri
2016 predstavu, ako zabezpečí,  aby pokračovanie prác na územnom pláne zóny bolo
zmysluplné  a mohlo  naplniť  pôvodné  ciele.  V opačnom prípade  je  otázny význam
pokračovania  v územnej  plánovacej  činnosti,  do  skončenia  ktorej  sa  povolenia
všetkých hmotovo i výškovo rozhodujúcej ich zámerov vlastníkov pozemkov naplnia
v rozpore s našimi predstavami. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pán  Dulla,  chcem  vám  povedať  asi  to  najdôležitejšie.
Nestotožňujeme  sa s názorom Okresného  úradu, ako vyhodnotil náš materiál,  alebo
naše  rozhodnutie  o  vyhlásení  stavebnej  uzávery  Karloveskej  zátoke.  A  preto
pripravujem aj je v záverečnej fáze príprava dokumentu, kedy myslím,  že to správne
pomenujem,  podávame  podnet  na  prokuratúru  na  preskúmanie  tohoto  stanoviska
Okresného úradu - alebo tohoto vyjadrenia  Okresného úradu. Čiže... čiže konáme v
tejto veci. Pán Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem  pani  starostka  za  informáciu.  Nie  je  tu  priestor  na  zložitú  odbornú
diskusiu. Myslím si, že podnet prokuratúre nebude účinný, lebo, ako obvykle, správne
orgány nie sú účastníkom konania ako také. To je jedna vec. Okrem toho, to, čo je tam
napísané je buď pravdou alebo nie je pravdou. A prokuratúra na pravde nič nezmení.
Buď ... sa zabudlo ...zabudlo vyznačiť na originálne verejnej vyhlášky dátum zvesenia
alebo  nezabudlo.  Ak  sa  zabudlo,  je  to  vážny  nedostatok.  Je  ho  škoda.  Áno,  je  to
ľudské,  ale  má  to  vážne  dôsledky.  Niekto  tu  chybu  spravil.  A  ani  v  prípade
opakovania,  že  by  sa  prokurátora  stotožnila  s  vaším  podnetom,  nie  je  záruka,  že
okresný úrad jej  musí  vyhovieť.  Proste -  zmierme  sa  s tým,  že máme  právoplatné
rozhodnutie, ktorým bolo zrušené naše rozhodnutie. 

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

p. Martinický: Ďakujem. Ja nie som odborník na právo, ale máme ... ale viem že v Bratislave
máme opakované skúsenosti, keď Okresný stavebný ... Okresný stavebný úrad zrušil
rozhodnutia,  ktoré  smerovali  k  disciplíne  stavebníkov,  ktoré  mali  zlepšiť  životné
prostredie  a  svojimi  rozhodnutiami  poškodil  mesto,  poškodil  blízke  okolie  stavby,
zhoršil právny stav. A rovnako máme aj tu - sme zažili protesty prokurátora, v ktorých
sa  zameral  na  formálne  veci  a  neriešil  podstatu  problému.  A výsledok  bol,  že
poškodil  ... poškodzoval obecné  dobro svojim  rozhodnutím.  Takže v tomto zmysle
vnímam aj uvedené veci. Ďakujem. 

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

p. Rosina:  Ďakujem pani starostka za slovo. Vážené kolegyne ...kolegovia prepáčte, že vás
zdržiavam,  ale  nedá  mi  po  tomto  dlhom  expozé,  ktoré  tu  bolo,  nevysloviť
poďakovanie pánovi Horeckému, že sa odhodlal vziať si na seba také bremeno a tejto
mestskej  časti  poskytnúť  jednu  skvelú  službu.  Verím,  že  ...verím  že  sa  nám  to
spoločne podarí. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje pán docent Horecký. Nech sa páči. 

p. Horecký: Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, my sme s pánom kolegom Rosinom
určite nie  dohodnutí,  aj keď tu párkrát odzneli také ohlasy,  že je to tu všetko jedna
konšpirácia.  Nevedel som, čo cenný pán kolega povie,  ja vám chcem poďakovať za
vaše hlasovanie. Nielen to, ktoré bolo za – áno - chcem vám poďakovať tam, kde ste
hľadali to najlepšie  rozhodnutie, že ste to robili úprimne. A vám ktorí ste hlasovali -
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Za, ďakujem za dôveru. A teraz sa chcem trošku oprieť o to slovo dôvera. Prepáčte, že
- nie je  zvykom, sa postavím, ale iba moja manželka a ešte môj šéf, najvyšší, vie, že –
vy môžem o tých slovách pochybovať, alebo môžete prijať tak ako zaznejú, že v čase,
keď som videl  čo sa  deje  s Veternicovou,  tak som...  sa  mi  nechcelo  ísť  do  toho.
Pretože  ten  normálny  harmonogram,  časový,  hovorí  o skrátenom  období  -  od
decembra, od žiadosti zaradenia do siete a nie robiť to v lete. Len ja som vedel jedno.
Som veľmi vďačný a šťastný človek; rád robím svoju prácu. A netušil som naozaj,  že
bude 141 zapísaných do 1. ročníka našej školy.  Nerobili sme naozaj žiadnu reklamu.
Toto keď sa stalo, mne sa veľmi nechcelo ísť do tohto podniku, pretože to bolo na
predaj v určitej vlne nevôle na strane rodičov našej školy,  ktorí to berú jak obetu, že
ich deti idú kamsi do vyhnanstva, lebo oni nevedeli,  keď sa zapisovali,  že pôjdu na
Veternicovú.  A tak isto  učitelia  vedia,  že  vedia,  čo  to  znamená  lebo  si  pár  rokov
budovania  odžili  kedy boli  iba  na  tarifných  platoch.  A pre mňa  by – sebecky -  to
celkom  dobre skončilo,  keby to skončilo  tak, že ja  som vymietol všetky kúty,  ale
nepodarilo  sa.   Vtedy  by  som jednoducho  napísal  z  čistého  svedomia  list  týmto
rodičom, že – prosím, netlačte ma medzi dva kamene. Ja vás nemôžem zobrať 100 ,
môžem vás zobrať len 50. A bolo by to vybavené. Ďakujem vám za to, že ste umožnili
čosi,  čo nebolo nejakou privátnu mojou túžbou, ale  čisto  len tým,  čo by mal robiť
každý riaditeľ,  učiteľ alebo poslanec či predstaviteľ mestskej časti -  robiť si svoju
prácu maximálne  a poriadne.  Chcem vás ubezpečiť,  že to budeme robiť v prospech
mestskej  časti  na  Veternicovej  20,  na  Karloveskej  32  atď.  A  ešte  posledná  vec,
kontaktovali ma poslanci  z mestskej...  mestskí poslanci;  s jedným z nich,  ktorý bol
vyslaný som sa osobne stretol. Tento poslanec z mesta mi interpretoval veci tak, že my
sme spravili chybu, keď sme zrušili tú školu. A tento mestský poslanec sa postavil za
stanovisko primátora. Tento poslanec mi navrhoval,   aby som tú chybu napravil - tú
našu  - údajnú  –chybu.  A urobil  to,  čo  tu žiadali  niektorí rodičia,  že  začal  tie  deti
niekde  zbierať  –  hoc  neviem,  ako  by  som  to  zisťoval  a robil  a prijímal  ich  na
Veternicovú 20. Vysvetľoval som mu hodinu, čo je znak toho, že ten človek je vecne
vzdialený od toho, že mesto nevie,  nie  je  zriaďovateľom a nevie,  čo to znamená,  ,
pretože  je  absolútne  nemožné,  aby  tam  bola  základná  škola  po  jednej  triede  .
Absolútne ... po jednej triede v ročníku. Nechápal ten muž, že keby aj razom prišli
všetci z B 20 na túto školu, tak my na nich nedostaneme ani cent a neviem kto by to
ako  financoval,  na  tých  učiteľov?  Pretože jednoducho  deti sú  financované...   teda
školy sú financované podľa stavu detí k 15.9. Hovorím vám to nie aby som vás ďalej
zdržiaval,  ale  preto,  lebo  chcem tým demonštrovať tú neznalosť  vecí,  ktorá na tej
úrovni mesta existuje. A to, že tá - naozaj kompetencia a zodpovednosť je na mestskej
časti.  A ako poslanec mám čisté svedomie,  pretože sme rozhodli správne.  Ďakujem
vám za vašu pozornosť. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  pán  Horecký.  Vážení  kolegovia,  keďže  nikto  sa
v bode Rôzne neprihlásil,  ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešné náročné rokovanie.
A keďže  je  20 hod.  31 minút,  ďalší  program nemáme,  ukončujem toto zasadnutie
a želám vám príjemný zvyšok večera. 

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

                                                                                                       v. r.
Overovatelia: Mgr. Richard Savčinský                     ………………………………………….

                                                                                                      v. r.  
                       RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.                  ………………………………………….
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