
Zápisnica

z  22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
13.12.2016   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia MiZ

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a programu rokovania MiZ

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  22. zasadnutiu MiZ 2016.

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení 
niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miest-
nom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

       Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva pred schválením
programu rokovania

5. Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov.

6. Ponuka Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Sloven-
sko a.s.

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy – parkovacia politika.

8. Návrh koncepcie poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym 
skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).

9. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na po-
zemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

11. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Brati-
slava - Karlova Ves.

      Miestne zastupiteľstvo stiahlo materiál z  rokovania miestneho zastupiteľstva pri
hlasovaní o programe rokovania
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12. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E - 
KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v 
k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

13. Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom nebyto-
vých priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.

14. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves a návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii.

15. Žiadosť o spoluprácu pri zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi.

16. Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu.

17. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu.

18. Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu.

19. Žiadosti o prenájom v Karloveskom centre kultúry.

20. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

21. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miest-
neho zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi 
v roku 2017.

22. Rôzne.

23. Interpelácie.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
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Schválený program:
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 5

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. str. 17

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016. str. 19

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení
niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. str. 23
4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy – parkovacia politika. (pôvodne bod 7) str. 24
5. Mimorozpočtové fondy mestskej časti- aktualizácia štatútov. str. 62
6. Ponuka Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko a.s..  str. 27
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na roky 2016 – 2023. (nový bod ) str. 30
8. Návrh koncepcie poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B). str. 30

9. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi. str. 10
10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv
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11. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra
E - KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 
2529/6 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. (pôvodne bod 12) str. 66

12. Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s. r. o. a ALL 4 WHEELS, s. r. o. o prenájom
 nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici
 v Bratislave. (pôvodne bod 13)  str. 48

13. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
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3



17. Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu. (pôvodne bod 18) str. 71

18. Žiadosti o prenájom v Karloveskom centre kultúry. (pôvodne bod 19) str. 72

19. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.(pôvodne bod 20) str. 74

20. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady,
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s občanmi v roku 2017. (pôvodne bod 21) str. 75

21. Rôzne. (pôvodne bod 22) str. 76

22. Interpelácie. (pôvodne bod 23) str. 97

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 98 
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Úvod

/p. Čahojová, starostka MČ: ...  Príjemné popoludnie. Nepočuť, nepočuť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobrý deň milé dámy, vážení páni je 13. december
2016...

p. .............: Ďakujem nám stačilo aj to málo.

p. Hrčka, prednosta: ... Tak teraz by už mohlo ísť. Neviem, či je problém v mikrofóne./

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Takže ešte  raz je  13. december
2016 a otváram 22. zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava  -
Karlova  Ves  v  7.  volebnom období.  Vítam vás  panie  poslankyne  a páni  poslanci,
vítam vedúcich oddelení miestneho úradu a referátov miestneho úradu, média, ako aj
prítomných  občanov.  Podľa  počtu  podpísaných  poslancov  na  prezenčnej  listine
konštatujem,  že  miestne  zastupiteľstvo  je  uznášania  schopné.  Zároveň  mi  dovoľte
ospravedlniť  pani  starostku,  ktorá  ma  poverila  vedením  dnešného  rokovania
zastupiteľstva  vzhľadom  na  hlasovú  indispozíciu.  Pani  starostka  stratila  hlas  na
magistráte v krutom boji ale  podarilo  sa jej tam vybaviť  niektoré veci dôležité  pre
Karlovu Ves ako ste asi aj zachytili tak mestské zastupiteľstvo podporilo návrh našej
pani starostky, ktorý sa týkal príspevku alebo dotácie mesta na výstavbu lodenice v
Karloveskej  zátoke veľmi dôležité  uznesenie,  ktoré by malo  jednak pomôcť nášmu
karloveskému  rozpočtu  a  jednak  zreálniť  predstavu  a  výstavbu  lodenice  v
Karloveskom  ramene.  Tá  čiastka,  ktorou  hlavné  mesto  by  malo  prispieť  je
335.000 euro, takže myslím, že to až hodné... hodné potlesku všetkým tým, ktorí takto
podporili  hlavne tento zámer, no a tak isto bol schválený rozpočet hlavného mesta, v
ktorom  sa  ocitli  niektoré  z  priorít,  ktoré  opakovane  Mestská  časť  Karlova  Ves
považovala za dôležité jednak je to oprava komunikácie na Starých Gruntoch. To je tá
komunikácia, ktorá pripomína tankodrom a opakovane sme žiadali ju ako zaradiť do
urgentných havarijných stavov hlavného mesta keďže je to ich komunikácia a tak isto
sa do sa do priorít  dostala aj svetelná signalizácia na Matejkovej ulici myslím,  že z
hľadiska bezpečnosti najmä žiakov je tak isto možno aj hodné malého potlesku ak teda
uvážite. Takže koniec dobrých správ a ideme pracovať. Chcel som vás požiadať, aby
keď sa budete hlásiť do rozpravy, aby ste využívali najmä novo inštalované mikrofóny
neviem či pán prednosta chce k ich technickému ovládaniu povedať pár slov.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti. dva rady máte nové
mikrofóny  sú  to  stolové  mikrofóny  pripojené  káblom  pri  týchto  mikrofónoch  by
naozaj  nemal  byť  momentálne  žiadny  problém.  Čo  sa  týka  predného  radu  a
predsedníckeho stola tak vzhľadom k tomu, že sú tu svadby a vzhľadom k tomu, že tá
to natiahnutie  kabeláže je  trochu invazívneho  charakteru tzn.  trebalo by tu niektoré
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veci proste vyrezať a pod. tak budeme sa ho snažiť dopracovať, čím skôr a  materiál je
nakúpený, čiže momentálne to funguje, tak že ten mikrofón, ktorý máte tie mikrofóny
sú  non stop aktívne  a na  to aby vás  bolo  počuť si  ho  treba  nasmerovať  na  seba,
akonáhle ho od seba dáte preč nie  je  počuť, lebo proste ten mikrofón má iba určitý
smerový záber, čiže dva rady majú smerové vždycky pre dvoch poslancov je  jeden
mikrofón a predný rad má 2 prenosné, tzn. návrhová komisia  a poslanci v 1. rade a
jeden  je  na  predsedníckom  veríme,  že  bude  menšie  množstvo  problémov  a  keď
dokončíme aj tú zvyšnú časť, tak už by to mal byť absolútne bez problémov ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  prednosta  chcel  by  som
oficiálne  oznámiť,  že  na  dnešné  rokovanie  sa  písomne  ospravedlnili  nasledovní
poslanci alebo poslankyne. Neskorší príchod avizoval pán poslanec Martinický, pani
poslankyňa  Magátová  a pani  poslankyňa  Záhradníková.  Neviem,  či  sú  ešte  ďalšie
informácie  o absentujúcich  respektíve  meškajúcich  poslancoch,  ak nie,  tak by sme
pristúpili teraz k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Za  overovateľov  zápisnice  navrhujem  schváliť
poslancov pána Rosinu a pani Volkovú, áno tak aj pán poslanec Labuda celý priebeh a
tak isto  na  celý  priebeh  na  celý  priebeh  kolegovia  Labuda  a  Bendík.  Veď ak  sa
vyskytnú ešte ďalší poslanci je treba organizačnému oddeleniu v zmysle príslušného
predpisu  ospravedlniť  prípadnú  neprítomnosť.  Takže  sa  vrátime  k  overovateľom
zápisnice  návrh je,  aby ním  boli  poslanci  Rosina  a Volková. Sú voči tomu nejaké
námietky? Ak nie budeme hlasovať o overovateľoch zápisnice prosím prezentujte sa a
hlasujme.

Hlasovanie:  Za  bolo  16  poslancov,  nikto  nebol  proti,  1  sa  zdržal,  takže  overovateľov
zápisnice sme schválili.

Bod 002
Schválenie návrhovej komisie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime k schváleniu členov návrhovej komisie
za  poslanecký  klub  Naša  Bratislava  som  obdržal  návrh  na  pána  Buzáša  a  pani
Lukačovičovú a za pravicový klub pána Horeckého. Má niekto iný návrh? Nie je tomu
tak, takže pristúpime k voľbe členov návrhovej komisie nech sa páči prezentujte sa a
hlasujme.

Hlasovanie: Ďakujem. Za bolo 14 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, poprosím technickú pomoc preveriť funkčnosť
hlasovacieho  zariadenia  pána poslanca Buzáša a pána Svobodu. Ďakujem poprosím
členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta určené pre návrhovú komisiu, čo vidím,
že sa tak stalo. Všetkých vás prosím, aby ste návrhy uznesení predkladali návrhovej
komisii  výlučne  písomne  s  tým,  že  predseda  návrhovej  komisie  prednesie  po
prerokovaní príslušného bodu a uzatvorení diskusie návrh uznesenia v takom znení v
akom bolo  predložené  navrhovateľom.  Poprosím,  aby  členovia  návrhovej  komisie
schválené uznesenie potvrdzovali svojimi podpismi.

Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu:

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Teraz by  sme  vážené  dámy  a  páni  pristúpili  k
schváleniu  dnešného  programu  rokovania.  Program  zasadnutia  ste  obdržali  v
pozvánke.  Do programu  navrhujem nasledovné  zmeny:  vypúšťam z programu  bod
číslo 4 to je Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava Karlova
Ves o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.
Tento materiál vypúšťame  z toho dôvodu, že v Národnej rade Slovenskej republiky
bol minulý  týždeň bola  schválená  novela  zákona  o miestnom poplatku táto novela
doposiaľ pokiaľ máme informáciu nebola podpísaná prezidentom republiky a nebola
zverejnená  v  Zbierke  zákonov.  Táto  novela  upresňuje  niektoré  ustanovenia  tohto
zákona z hľadiska aplikačnej praxe, takže je potrebné, aby najprv nadobudla účinnosť,
aby sme sa z jej schválením znení mohli oboznámiť a ten návrh všeobecne záväzného
nariadenia,  ktorým sme mali  a máme riadne zverejnený budeme upravovať v rámci
prechodných ustanovení k tejto novele zákona je  aj posunutá účinnosť tak, aby sme
mohli  to  všeobecne  záväzné  nariadenie  o  miestnom  poplatku  prijať  v  priebehu
budúceho  roka,  takže  vypúšťame  bod  číslo  4.  Namiesto  bodu  číslo  4  navrhujem
zaradiť materiál s názvom Program hospodárskeho sociálneho rozvoja Mestskej časti
Bratislava Karlova Ves na roky 2016 až 2023. Materiál ste obdržali a je to materiál,
ktorý  ktorý  vlastne  reaguje  na  stanovisko  alebo  pripomienky  Okresného  úradu
Bratislava  k  nášmu  strategickému  dokumentu,  takže navrhujem ho  prerokovať ako
bod 4 namiesto pôvodne navrhnutého všeobecne záväzného nariadenia. Ďalej by som
vás chcel  informovať,  žeby sme  bod číslo  7 stanovisko  miestneho  zastupiteľstva k
návrhu  dodatku  štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  s  poznámkou  parkovacia
politika prerokovali ako bod 3 a z toho dôvodu, že pani Ing. Kratochvílová, ktorá je
odbornou pracovníčkou, ktorá by nám k tomu mala dať nejaké informácie má určitú
časovú kolíziu,  takže navrhujeme  takúto úpravu programu. Ďalej  by som vás chcel
informovať,  že  k  bodu  číslo  9  a  to  je  zámer  vybudovania  zariadenia  sociálnej
starostlivosti v Karlovej Vsi by mal tohto prerokovávania tohto bodu sa zúčastniť pán
predseda  Bratislavského  samosprávneho  kraja  pán  Frešo.  Prisľúbil  nám účasť  ale
vzhľadom na jeho pomerne nabitý pracovný program by som vás chcel poprosiť, aby
sme tento bod prerokovali, keď fyzicky príde bezprostredne ako ako ako sa tu objaví
ak s tým súhlasíte. No a tak isto som od predsedov poslaneckých klub obdržal prosbu,
aby sme bod číslo 5 to sú mimorozpočtové fondy mestskej časti aktualizácia štatútov,
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keďže sú tam niektoré personálne otázky, ktoré je potrebné, aby si predsedovia klubov
dohodli, aby sme ho prerokovali ako 1. bod po prestávke teda ktorá bude zhruba okolo
17. hodiny. Takže to je z mojej strany nech sa páči ďalšie vaše návrhy na zmenu alebo
úpravu programu. S faktickou pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pán vicestarosta ja mám skôr takú technickú poznámku a netýka
sa to teda programu ale všimol som si,  že keď sme hlasovali,  že tam sa v kolónke
objavilo  meno pána bývalého poslanca Bertu. Tak ja neviem, či ho započítava aj do
kvóra, ale v každom prípade by to tam nemalo byť ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Môžeme to prosím overiť že či?...

p. ..............: Už je to opravené.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Je to opravené a môžete aj overiť či to hlasovanie
nemohlo byť.....

p. .............: Ono tá karta pána pána Bertu je vlastne pána Rosinu pána Svobodu a tak isto tam
bola karta ešte pani Khuriovej to je  vlastne karta teraz pani Magátovej boli tam iba
vymenené mená.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tzn. malo alebo mohlo to mať.

p. ............: Nie nie nie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Aj to bude opravené?

p. ...............: Je to opravené.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Hej v protokoloch ďakujem pekne za vysvetlenie
pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo, ďakujem za slovo. Ja si myslím,  že tam čo bolo naznačené o
zmene  poradia vypustiť 4 je  dobré,  ale  3a nie  je  dobré lebo  sme sa tu dohodli,  že
nebudeme  áčkovať,   béčkovať  takže  pokojne  namiesto  vypustenej  4  môže  byť
predsunutý program kvôli pani Ing. Kratochvílovej miesto 3a bude aj tak 4 a miesto
toho, čo bolo pôvodne poradie, čo bude nová 4 môže ísť to čo ten PHSR je to ďaleko
logickejšie  ako  zbytočne  sa vracať  k  tomu,  čo sme  raz odložili  dúfam navždy do
zásuvky. Okrem toho čo ste navrhli ja navrhujem vypustiť z programu bod 11 a nielen
vo väzbe na uznesenie  komisii.  Prosím vás možno sa mýlim,  ale  podľa čl. 4 odsek
ods. 8 nášho rokovacieho poriadku máme tam nejaké lehoty na opätovné prerokovanie
toho, čo sme odmietli a od 25. 7. kedy miestne zastupiteľstvo neschválilo uznesenie v
tej istej veci prenájmu tak ako bolo predložené neuplynulo ani 5 mesiacov ja nechcem
nikomu zmier  ani pánovi prednostovi vstupovať do svedomia,  ale  ak by to nemalo
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platiť,  tak potom je  otázka či  by najprv  nemala  rokovať miestna  rada a  až potom
komisie respektíve či vôbec ešte zmysel má rokovací poriadok ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ: Ďakujem pekne  pán poslanec  osvojujem si  tvoj
návrh je to logické tzn. bod číslo 4 pôvodný bod sťahujeme z rokovania ako bod číslo
4 prerokujeme bod číslo 7 tzn. stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku
štatútu a ako bod číslo  7 prerokujeme program PHSR je to tak v poriadku dobre a
potom pán poslanec Dulla  vlastne navrhol vypustiť bod 11 o tom by sme hlasovali
samostatne. Sú ešte prosím kolegovia nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie
programu? Ak tomu tak nie  je,  tak by sme pristúpili  k hlasovaniu  o tých zmenách,
ktoré boli navrhnuté tzn. ako bod číslo 4 by sme prerokovali pôvodný bod číslo 7 kto
je za takýto návrh.

Hlasovanie:  Za bolo 15 poslancov, proti nebol nik,  nikto sa nezdržal,  ale  konštatujem,  že
opäť tam boli tie nesprávne mená, že či by sme vedeli ten systém upraviť, tak aby to
bolo funkčné, takže žiaľ musím toto hlasovanie vyhlásiť za zmätočné z toho dôvodu,
že nie sú presne identifikovateľný poslanci, ktorí hlasujú za príslušný návrh.

p. ...........: Môžem poprosiť technickú pauzu, 10 minút.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobre tak žiaľ musím vyhlásiť vzhľadom na to, že
nevieme  pokračovať  korektným  spôsobom  s  elektronickým  systémom  hlasovania
krátku prestávku  na  reštart  systému  a  v  prípade,  že by  sa  nepodarilo  tak budeme
musieť  hlasovať  aklamačne  ďakujem.  Zastupiteľstva  k  dodatku  Štatútu  hlavného
mesta. Poprosím prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za 16, proti nebol nik, zdržal sa 1.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Keby  sme  mohli  sa  pozrieť  pani  poslankyňa
Magátová tu nie je ale hlasuje. Možno pani poslankyňa Magátová. Kolegovia musíme
pokračovať  máme  náročný  program  navrhujem,  aby  sme  hlasovali  aklamačne
poprosím, aby sme okrem pána Kosnáča ešte jedného skrutátora poprosili  neviem či
môžem pani  Vierku  Bukovenovú  požiadať,  žeby  pomohla  pánovi  Kosnáčovi,  ale
poprosím keby sme mohli hlasovať aklamačne o tomto návrhu, ktorý som predniesol
teda na výmenu ďakujem hlasujeme kto je za. Pán kontrolór nehlasuje on počíta ale
aby nepomýlil  niekoho. Vieme výsledok? 17. Kto bol proti? Nik. Zdržal sa nik,  tzn
túto zmenu  sme  schválili.  Ďalej  navrhujem,  aby sme  ako  bod  číslo  7  prerokovali
program PHSR tak ako bol predložený materiál.  Kto je  za zaradenie tohto bodu do
programu nech sa páči hlasujme kto je za ako bod číslo 7 zaradiť materiál PHSR. Za?
17 za.  Kto bol proti?  Nik.  Zdržal  sa  1  konštatujem,  že túto zmenu  programu  sme
schválili.  Ďalej bol prosím ja som hlasoval za som hlasoval za kolegovia viem že už
ste vyšli z cviku kedysi sme tu dlhé roky hlasovali takto aklamačne bola to celkom
zábava, ale musíme sa sústrediť spoločne a nejak to zvládneme. Ja som hlasoval za.
Dobre  takže  ja  som hlasoval,  ale  dobre,  takže  chcete  zopakovať  zopakovať  toto
kľúčové hlasovanie  nie  myslím  si,  že je  zjavná vôľa zastupiteľstva,  takže teraz bol
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návrh pána poslanca Dullu vypustiť z rokovania bod číslo 11 kto je za takýto návrh za
kto je proti 1, zdržali sa 6 ďakujem, takže tento návrh získal podporu a bod číslo 11
vypúšťame z programu rokovania. Ďalej som vás teda informoval o 2 procedurálnych
návrhoch  alebo  teda  prosbách  jedna  bola  prerokovať  bod  o  mimorozpočtových
fondoch až po prestávke po 17. hodine a ďalšia prosba bola prerokovať bod číslo 9 po
príchode pána predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,  takže len formálne vás
poprosím či súhlasíte s takýmto návrhom. Hej? Kto je za? Môžme takto aby to bolo
rýchlejšie  je  to zjavná väčšina ďakujem pekne. Kolegovia,  keďže nie sú iné  návrhy
poprosím budeme hlasovať o programe ako o celku tak s tými zmenami,  ktoré sme
schválili nech sa páči hlasujme o programe ako o celku kto je za. 19. Kto je proti? Nik.
Zdržal sa? Nik. To znamená konštatujem, že program sme schválili.

Bod 9
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Takže vzhľadom na to, že pán predseda BSK je
prítomný srdečne ho vítam na rokovaní nášho zastupiteľstva. Takže by sme pristúpili k
prerokovaniu bodu číslo 9 a to je zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti
v Karlovej Vsi.  Dámy a páni ako iste viete toto je  jedna z veľmi dôležitých oblastí
nášho  súčasného  funkčného  obdobia  je  to  zámer  posunúť  sa  ďalej  v  kvalite
poskytovaných sociálnych služieb našim obyvateľom tak, aby sme v tejto časti nášho
volebného  programu  pristúpili  ku realizácii  konkrétnych  krokov.  Tento materiál  je
materiál  ktorého  predkladateľkou  je  pani  starostka,  ale  vzhľadom  na  jej  hlasovú
indispozíciu jej nemôžem udeliť slovo aj keď by som teda chcel. Chcem sa spýtať či je
tu prítomná  vedúca sociálneho  oddelenia  pani  Mózešová  takže,  v  prípade  nutnosti
diskutovať je tu možnosť aj po stránke odbornej sa k tomu vyjadriť v zásade ide o to,
že sa nám po pomerne dlhom čase zhodnocovania jednotlivých lokalít, kde by mohla
mohlo toto zariadenie sociálnych služieb v Karlovej Vsi sa nachádzať vytypovali ako
najvhodnejšiu lokalitu objekt bývalých detských jaslí na Borskej ulici.  Viete, že je to
objekt, ktorý má v správe mestská časť je dlhodobo v nájme strednej škole scénického
výtvarníctva, ktorá je v zriaďovacej pôsobnosti práve Bratislavského samosprávneho
kraja a javí sa nám táto lokalita z viacerých hľadísk ako najvhodnejšia. Samozrejme je
tam  existujúca  nájomná  zmluva  prebieha  tam  vyučovací  proces  a  na  realizáciu
takéhoto  zámeru  je  potrebná  alebo  je  žiadúca  súčinnosť  práve  s  Bratislavským
samosprávnym  krajom.  My  sme  s  pani  starostkou  oslovili  pána  predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja pána Freša. Musím povedať, že sme naozaj našli
otvorené  dvere  a  veľmi  ústretový prístup  z  jeho  strany.  Porozumel  nášmu  nášmu
zámeru tam realizovať takéto zariadenie sociálnych služieb samozrejme prihliadal aj
na potreby školy, ktorú má kraj v zriaďovacej pôsobnosti a myslím si, že smerujeme k
dohode o tom,  kedy by mohla  škola  tento objekt  uvoľniť  tak,  aby my  sme  mohli
pristúpiť  k  realizácii  uvedeného  zámeru.  Samozrejme  ten  čas  na  prípravu  bude
pomerne dlhý my by sme chceli dnes, aby miestne zastupiteľstvo definitívne rozhodlo
o tejto  lokalite,  aby sa mohli,  aby bola pani starostka poverená realizáciou ďalších
krokov. My dnes nerozhodujeme o tipe a charaktere tohto zariadenia to všetko bude
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predmetom  ďalších  rokovaní,  ale  potrebujeme  vedieť,  že  táto  lokalita  je  to  čo
potrebujeme mať rozhodnuté. Súčasťou materiálu  je  nie  len dôvodová správa, ale aj
územnoplánovacia  informácia  k  lokalite  Borská-  Pernecká  ako  aj  analýza  a  návrh
štruktúry sociálnych  služieb mestskej  časti Bratislava - Karlova Ves.  Toľko z mojej
strany na úvod poprosil by som pána predsedu o pár slov a potom by som otvoril
diskusiu ďakujem pekne.

p.  Frešo, predseda BSK: Ďakujem veľmi pekne vážená pani starostka, vážené poslankyne,
vážení  poslanci  ja  len  veľmi  jednoducho  doplním  to,  čo  pán  podstarosta  alebo
vicestarosta Záhradník povedal.  My sme sa stretli na pôde bratislavskej župy urobili
sme taký mikro... mikro pracovný tím, ktorý by, akým spôsobom sa dá nájsť riešenie
ktoré by bolo spoločné tzn. kde sa vieme vzájomne mestská časť a župa podporiť. Ja
som informoval kolegov z mestskej časti Karlovej Vsi, že u nás došlo k redukcii škôl
tzn.  došlo  k  tomu,  že  sa  niektoré  školy  premiestnili  a  dokonca  škola  scénického
scénického výtvarníctva sa jej uvoľnili ďalšie priestory takže ktoré sú priamo pri škole
v  Ružinove   tzn.  že  bude  možné  tento priestor  túto lokalitu  uvoľniť  oni  mali  iný
časový horizont  to je  to vlastne o čom budeme teraz jednať  ja  som pochopil aj na
základe tohoto vášho materiálu že pre vás je to oveľa akútnejšia vec tzn. že pokúsime
sa  zladiť  tieto  časové horizonty tak aby  sme  našli  spoločné  riešenie,  v  ktorom sa
môžme  naviac  podporiť.  Ja  vás  veľmi  pekne  chcem  poprosiť  o  podporu  tohto
materiálu  lebo  je  to  konsenzuálny  materiál,  ktorý vlastne  reflektuje  na  potreby  aj
mestskej časti a koniec koncov aj mesta ako takého a je plne v súlade s politikou župy
tzn. u nás na župe v tejto chvíli nemáme nejaké veľké využitie pre samotný priestor,
ale určite nie lepšie ako to ktoré ste navrhli vy tak to spoločne vyriešme tie modality
potom nechajme  na vyjednávanie tých tej expertnej mikroskupiny lebo má asi troch
alebo štyroch členov ja mám plnú dôveru, že prinesú riešenie ktoré s ktorým budeme
všetci spokojní, takže ja poprosím o podporu samozrejme vy vyhodnotíte či niektoré z
tých lokalít iných nie sú dôležitejšie nechám to na vás ale určite tá župná resp. teraz v
tejto chvíli župná je pre vás otvorená to je aj dôvod prečo som sem dnes prišiel.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Veľmi pekne ďakujeme ja by som chcel to, čo pán
predseda  si  povedal  to  je  veľmi  dôležité  lebo  mestská  časť  dlhodobo  analyzovala
viaceré  možnosti.  Táto  Borská  sa  prejavila  už  v  minulom  volebnom  období  ako
najvhodnejšia  lokalita,  ale tá prekážka v existencii  tej dlhodobej nájomnej zmluvy a
toho, že škola využíva tento objekt naozaj chcem poďakovať za veľkú ústretovosť z
hľadiska prístupu BSK lebo samozrejme bez takéhoto gesta porozumenia vo vzťahu k
potrebám  mestskej  časti,  ktoré  župa  takýmto  spôsobom  aj  prítomnosťou  pána
predsedu aj slovami, ktoré povedal tu deklaruje tak bez tejto spoločnej vôle alebo bez
takto prejavenej spoločnej vôle by sa tento zámer nepodarilo zrealizovať samozrejme,
ale sme na začiatku je to je to dôležitý krok, ale je  to jeden z prvých krokov a budú
nasledovať samozrejme ďalšie kroky, o ktorých všetkých bude zastupiteľstvo náležite
informované. Ešte je tu vlastne možno otázka na doplnenie že konkretizovať, kedy by
sa ten objekt mohol uvoľniť tie predbežné rokovania v rámci tej mikro skupiny, ktoré
sme mali signalizovali,  že by to mohlo byť  niekedy začiatkom budúceho školského
roka a prípadne ma pán predseda doplň.
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p. Frešo, predseda BSK: ........bola taká, že my zároveň musíme ten objekt uvoľniť a zároveň
musíme  vlastne ako keby obsadiť ten objekt  ktorý sa uvoľnil  v Ružinove to nie  je
úplne  jednoduchá  logistika  pôvodne  to  tá  škola  nemala  nijaký  časový  tlak,  čiže
naplánovali si iné ale teraz naozaj pracujeme spoločne na to, aby sa podarilo vlastne v
začiatku  budúceho  školského  roka  ale  tak  zároveň  aby  aj  vám sa  podarilo  už  to
samotné zariadenie  budovať čiže nájsť  aj taký takou formou presunu, ktorá nebude
zasa nejak extrémne že zvýši náklady, ale zároveň umožní obidva projekty rozbehnúť
rozbehnúť v sinergii naraz to je celé  čo je  teraz v hre, aj preto prosím o tú podporu
toho materiál ja myslím, že to je úplne rozumné rozumné riešenie, ktoré keby sme boli
ja  neviem proste  jedna  komunita  tak ho  takto isto  sa  naňho  zhodneme  úplne  bez
problémov tam nie je nič politického je to len vecné pre starších ľudí.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem otváram diskusiu k tomuto bodu programu
nech sa páči. Neviem či sa môžte hlásiť elektronicky momentálne áno systém ožil. Pán
poslanec Dulla  skús sa prihlásiť nech vidím že či áno ešte nehovorí lebo tak dávam
slovo pánovi poslancovi Dullovi nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo  určite  v  Karlovej  Vsi  potrebujeme  zariadenie  sociálnej
starostlivosti cesta k nemu by mala byť koncepčná a kroky konzistentné spracované
územnoplánovacie  východiská  mali  byť  predložené  komisii  výstavby  a  územného
plánu, aby sa mohol vyjadriť  poradný orgán. Chýbajú tam niektoré dôležité údaje z
VZN,  ktorým  bola  vyhlásená  záväzná  časť  územného  plánu.  Vybrané  texty
potvrdzujú,  že  súčasný  územný  plán  na  ploche  ...........  202  pripúšťa  umiestniť
kapacitne  menšie  zariadenie  sociálnej  starostlivosti výhodnosť  je  iná  záležitosť,  ak
sme vedeli,  že sa bude analyzovať a porovnávať viacero lokalít  asi sme nemali  pre
niektoré z nich  samostatne schvaľovať  účel využitia  v minulosti.  V správe došlo  k
zámene Janotovej 12 a 15. Požiarom bola zničená 15-ka a Karloveský športový klub
sídlil  na  12-ke.  K prílohe  číslo  2 mám zásadnú  pripomienku  ak zo stavby  zostala
spodná  časť  nie  je  nič  na  základe  čoho  sa  dá  vyjadriť,  že  svetlotechnika  je
problematická.  Ak  sa  projektuje  podľa  STN  určite  vyhovie.  Naznačuje  sa  šanca
uvoľniť budovu, ktorá je v prenájme. Pred nami je náročná koordinácia verím, že sa
podarí.  Odporúča sa  riešiť  výstavbu  a prevádzkovanie  v  spolupráci  s  partnerom z
ohľadu na návrh uznesenia  v časti b sa dá predpokladať,  že partner je  možno už aj
známy minimálne niekomu aj preto je ťažké veriť tvrdenia o lokalite Janotova 15, že
stavba tam nie je vhodnou investíciou, keď nebude investovať mestská časť tvrdenie o
nejasnej  perspektíve  získania  pozemku  do správy by naznačovalo,  že Karlova  Ves
stratila vzťah k pozemku na základe čoho k tomu došlo nie je uvedené.  Vyvoláva to
pochybnosť lebo budova nie je odstránená a v zmysle stavebného zákona Karlova Ves
je  oprávnená  využiť  zostávajúce  konštrukcie  ak  tomu  nebránia  bezpečnostné
bezpečnostný stav vyhotoveniu náhrady za zničené konštrukcie alebo nahradiť všetky
konštrukcie nad základmi, pričom stavebný zákon nebráni aby po dokončení sa stavba
užívala ako zariadenie sociálnej starostlivosti na rokovanie o skrátenej doby nájmu sa
podľa všetkého nevyžaduje  predchádzajúci súhlas miestneho  zastupiteľstva príprava
budúceho  zariadenia  sociálnej  starostlivosti  je  dlhší  proces  a  prvotne  sa  miestne

12



zastupiteľstvo vyjadrí pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a
19 ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec ďalej sa prihlásil pán
poslanec Lenč.

p. Lenč:  Ďakujem za slovo  pán vicestarosta.  Ja  chcem v 1.  rade povedať,  že  lokalitu  na
Borskej považujem za omnoho výhodnejšiu  pre mestskú časť ako tam tú, ktorú ešte
minulé  zastupiteľstvo vytipovalo,  sú na to logistické dôvody myslím,  že pre starších
ľudí je  omnoho vhodnejšia  táto lokalita je  na rovine,  dostupná z MHD a rôzne iné.
Chcem pri tejto príležitosti si prihriať troška aj polievočku, a teda okrem pána župana
chcem poďakovať aj zástupcom Karlovej Vsi v župnom zastupiteľstve, teda špeciálne
pánovi vicežupanovi Bertovi, o ktorom viem, že sa dosť veľmi angažoval v tejto veci
aby sa to teda pohlo nejako ďalej ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa Hanulíková.

p. Hanulíková: Ďakujem aha ďakujem ja by som tiež chcela veľmi pekne poďakovať pánovi
županovi, že župa našla vhodné priestory, kdeby túto školu umiestnili,  aby sme mohli
my tento náš priestor, nakoľko bola predtým dlhodobá zmluva uzavretá naň a teraz
tento priestor potrebujeme využiť na takýto účel myslím si,  tiež, že tento priestor je
najvhodnejší,  aký môže byť,  pretože je tam veľmi dobrá dostupnosť, či už na MHD
alebo na služby,  ktoré sú v blízkosti je obchod. Myslím si,  že ten priestor, ktorý bol
uvažovaný naše budova na Janotovej kde máme KŠK by bol veľmi nevhodný, lebo
my by sme síce pomohli  jednou vecou tým,  žeby sme pomohli  starším ľuďom, ale
zase by sme pochovali jednu jednu dobrú činnosť,  ktorá tam prebieha športujú tam
naši naša mládež naši obyvatelia  takže tak isto  veľká vďaka, že sa to teda podarilo
uvoľniť tie priestory a budeme sa tešiť, že takéto niečo v Karlovej Vsi vznikne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Horecký.

p. Horecký:  Budem veľmi  stručný,  pretože kolegovia  predrečníci  vyjadrili  gro súhlasu  aj
dôvodov zhrnuli prečo by sme mali byť vďačný za tú príležitosť ktorá sa otvára ja ako
človek ktorý pracuje v školstve chcem len potvrdiť že takéto veci sa nedejú každý deň
že  škola  mení  svoje  zázemie  škola  mení  svoju  koncepciu  alebo  nebodaj  miesto
pôsobenia sú to mimoriadne udalosti a teraz nám vývoj v tejto lokalite v širšej sinergii
je  veľmi priaznivý,  pretože to je  veľmi efektívne obsadiť existujúce priestory a nie
budovať za účelom nové priestory čiže vidím tam aj veľkú finančnú úsporu, aj keď nie
som  odborník  na  výstavbu  a  zariadenie  takých  zariadení  ale  je  to  logické  zo
sedliackeho rozumu, že to, čo existuje sa dá ľahšie upraviť v tomto prípade ako stavať
na zelenej lúke a takisto len konštatujem, že niet lepšej lokality vzhľadom na blízkosť
parku  blízkosť  obslužných  zariadení  a  čo  sa mi  zdá  veľmi  také bonusové  ešte  tu
nezaznelo je, že ten areál školský bol doposiaľ využívaný trochu extenzívne pretože tá
stredná škola tam mala najmä ateliéry a nebola tu tak doma ako okolité okolité objekty
a  trošku  to  je  aj  vidno  v  exteriéri  v  tom areály  tej  školy  čiže   verím,  že  keď
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revitalizujeme toto miesto také na očiach Karlovej Vsi v tomto našom novom centre
blízko  nášho  samotného  centra  tak to  bude  na  prospech  všetkých  a  veľmi  pekne
ďakujem  pánu  Frešovi  aj  všetkým  zodpovedným  za  také  aj  múdre  aj  logisticky
prezieravé rozhodnutie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo  ja  len  zopakujem,  že  súhlasím  s  názorom
predrečníkov a osobitne ďakujem kolegyni Hanulíkovej, že takto jasne a explicitne sa
vyjadrila  ja  sa s ňou v tomto prípade úplne stotožňujem a pánovi županovi by som
chcel vyjadriť úprimnú vďaku možno on to tak necíti ako to cítime my v tejto mestskej
časti,  pretože  nie  sme  zvyknutí  na  taký  otcovský  vzťah  smerom  z  tých  našich
nadriadených  orgánoch orgánov nemyslím  teraz  nemyslím  teraz  župu  takže  veľmi
veľmi  pekne  ďakujem  my  v  Karlovej  Vsi  sme,  taktiež  občania  Bratislavského
samosprávneho kraja takže ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán predseda to ovláda sem chodí nie je tu prvýkrát
veríme že ani nie posledný, takže dám mu na chvíľočku slovo ešte.

p. Frešo, predseda BSK: Ďakujem veľmi pekne k tomu procesu samotnému že ono to bolo
pomerne  jasné  po  prvej  debate,  ktorú sme  u  nás  mali  s  pani  starostkou s  pánom
vicestarostom a s ľuďmi z odboru školstva a dokonca my sme hneď zavolali aj myslím
zástupcu  riaditeľa  z  tej  školy  samotnej,  lebo  práve  ja  neviem  možnože  jedno
zastupiteľstvo pred tým tzn. nejaký mesiac dva dozadu sa uskutočnila tá zmena vlastne
medzi tými školami alebo tá redukcia ktorá uvoľnila   ďalšiu  budovu a umožnila  to
vlastne veľmi rýchlo veľmi rýchlo vyriešiť to je poznámka, že naozaj keď to ide takto
robíme rýchlo  a jedna poznámka k tomu otcovskému vzťahu alebo k takému čo by
som ja nazval že  normálnemu vzťahu to, čo možno .................. ja som zasa nie úplne
zvyknutý na to že mi ďakujú za to čo je úplne normálne sa tu ........... v jednom kuse,
lebo však ja som to robil aj v Karlovej Vsi už dve kampane však 7 rokov na ...........
fungujeme  a jednoducho  si  ma  takto pamätáte aj  vaša  pani  Hulíková  si  ma  takto
pamätá  každý  kto  so  mnou  prišiel  do  styku  jednoducho  my  sme  normálni ľudia
chováme sa normálne ako ja  nemám iný výraz normálne  hej ako toto je  podľa mňa
normálne sa takto chovať však aký má zmysel pre mňa držať nejakú budovu keď hneď
vedľa sa uvoľnila vedľa tej školy kde je dnes scénické výtvarníctvo to je myslím na 9-
ke  Sklenárova  tak  sa  uvoľnila  7-ka  zrovna  sme  tam rekonštruovali  okná  ešte  ma
kritizovali, že aká nehoda, že rok predtým urobíte okná a ........ školy presúvate no tak
to sme nemohli  vedieť  vyšlo  vám to z nejakej  koncepcie tak samozrejme  keď tam
urobíte okná tak sa tam snažíme premiestniť ....... a možnosť a samozrejme, že uľavíte
svojím priateľom alebo partnerom alebo neviem jak to nazvať ľuďom ktorí tu spolu s
nami žijú veď to je to, čo považujem za normálne a po pravde ja by som si želal, aby
ste takýchto normálnych chvíľach nielen vy ale aj my aj na celej župe mali čím viacej
a menej politiky a nenávisti a proste rôznych interpersonálnych vecí teda neviem jak
vy tu v sále ale ja toho mám fakt niekedy plné zuby takže tak. Ďakujem pekne.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne kolegovia nevidím nikoho ďalšieho
prihláseného do rozpravy bol Marcel, ale neviem, či si sa stiahol si svoje vystúpenie.
Kolegovia toto je dôležitý krok, ale je to krok prvý ako som povedal. Naozaj na záver
tejto diskusie aj z nej vyplýva  to nie  je len otázka a som rád, že to nie  je  politická
otázka toto je  vecná  záležitosť, ktorá ktorá trápi ľudí v Karlovej Vsi tých seniorov
bude pribúdať my pre nich naozaj nemáme zodpovedajúce zariadenie takého typu aké,
aké zamýšľame tam zrealizovať a myslím si, že, ak toto zastupiteľstvo sa postaví za
tento  1.  krok  tak  a  poverí  pani  starostku  ako  teda  exekutívu  konaním  o  ďalších
krokoch  o  ktorých  všetkých  budete  informovaný  tak  si  myslím,  že  sa  pohneme
správnym smerom teda keď to mám takto použiť ak ti to nevadí lebo kde je vôľa tam
je cesta, tak aby som to uzavrel kolegovia poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh  uznesenia,  takže poprosím v  autoremedúre  si  pani  starostka osvojila  zmenu
termínu  v uznesení  v bode b to splnomocňujúce ustanovenie  pani starostky,  kde je
termín  pôvodný  na  najbližšom  rokovaní  miest,  tak  ten  sa  nahrádza  termínom
februárové miestne zastupiteľstvo nech sa páči návrhová komisia  môžme hlasovať o
návrhu tak ako bol predložený v materiály takže pán .....

Návrhová komisia: S tou autoremedúrou ktorú si práve teraz pán vicestarosta prečítal.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ: Áno  ďakujem pekne  poprosím  kolegov .........  a
hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 18 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1, ale Miro tebe nešlo hlasovacie
zariadenie. Môžme ešte raz sa pozrieť, či bol zaznamenané hlasovanie pána poslanca
Kadnára,  takže  poprosím  kolegovia  zopakujeme  hlasovanie,  dobre  takže  ešte  raz
poprosím  spustíme  hlasovacie  zriadenie  a  hlasujme  ale  nevidím  nevidím  ani  pani
Lukačovičovú  ani Bendíka,  takže pristúpime  k aklamačnému  spôsobu hlasovania  a
poprosím opäť skrutátorov, keby sme mohli hlasovať kto je  za návrh uznesenia.  19.
Kto  je  proti?  Nik.  Zdržal  sa?  1.  Konštatujem,  že  sme  návrh  uznesenia  schválili
poprosím pani starostku.

p. Čahojová, starostka MČ: Prepáčte kolegovia, že ma zle počuť ale chcela by som sa vám
poďakovať za to hlasovanie a chcela by som vás poprosiť ak ste všetci nestihli prečítať
si dôkladne materiál, aby ste mu venovali medzi sviatkami alebo po sviatkoch svoj čas
aby  ste  sa  nad  tým skutočne  zamysleli  lebo  to  je  možno  jeden  z  najdôležitejších
materiálov  alebo  základov  nášho  rozhodnutia  najdôležitejších  budúcich  rozhodnutí
tohoto zastupiteľstva. My budeme musieť prijať nejaké definitívne rozhodnutia, akým
smerom sa  ďalej  uberať tak vás  poprosím  aby ste  si  dôkladne  ešte  raz prečítali  a
zároveň chcem vyjadriť poďakovanie tým, ktorí tento materiál pripravovali podieľali
sa  pani  Ing.  Mahďaková  so  svojím  oddelením,  pán  Ing.  arch.  Vaškovič
územnoplánovaciu  informáciu  veľmi  dôležitá  časť  analýza   našich  potrieb  v  tejto
oblasti našich momentálnych možnosti a možno len taký hrubý náčrt toho, čo môžme
očakávať aké náklady aké prevádzkové starosti nás  budú očakávať ak pristúpime  k
niektorým krokom takže veľký kus práce odviedlo za oddelenie  za práce za oddelenie
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sociálnych vecí pani Mgr. Mózešová všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujem a
prepáčte že som obťažovala svojím prejavom.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani starostke a ešte požiadal pán
predseda Frešo o krátke slovo nech sa páči.

p. Frešo, predseda BSK:  Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem toto nastavené tempo nejak
zdržiavať, ale veľmi pekne by som vám dal ešte do pozornosti - hovoril som o tom aj
minule  - Bratislavskú  regionálnu  dotačnú schému.  To je  to,  kde Bratislavská  župa
vlastne uvoľnila peniaze na základe princípu vlastne nezávislého hodnotenia. My sme
tam uvoľnili a schválili  myslím okolo dvoch miliónov eur je to v štyroch oblastiach
kultúra, šport, regionálny rozvoj a cestovný ruch a hovorím o tom preto lebo uzávierka
minimálne dvoch z nich je 22. 12. ak si nájdete www.brds.sk tak si to prosím prečítajte
tie podmienky to je  naša forma ako sa snažíme podporiť územie samotné nie  sú to
klasické dotácie ktoré dávala župa ale tentokrát sme tam jednak zvýšili objem aj tak
sme tam rozšírili  portfólio  do ktorého sa dá ísť samozrejme  prijímateľmi môžu byť
obce  mestá  na  území  kraja,  ale  aj  neziskové  organizácie   alebo  iné  záujmové
organizácie viacerí z vás to poznáte hej dokonca by som povedal,  že väčšina ako tu
sedíte hovorím to ale preto lebo chceme mať naozaj na ten záver keď už to budeme
vyhodnocovať, aby tam nebol niekto že sa o tom nepovedal nevedelo sa o tom na župe
na facebookovej stránke to nájdete dokonca aj na webovej stránke bratislavskej župy a
konalo sa niekoľko seminárov, viem že kultúra robila po celom kraji tieto semináre že
kde potenciálnych  potencionálnych  poberateľov školila  ako by to išlo  na župe sme
mali tie semináre v území sme ich mali tieto prezentácie ja my sme to robili aj medzi
starostami primátormi, ale veľmi mi záleží na tom, aby sa tam zišli,  čo najkvalitnejšie
projekty len toľko poviem že za minulý  rok to boli  desiatky stovky projektov aj v
oblasti kultúry aj iné mali sme nula sťažností takže nula a to je tam aj tie rozhodovacie
komisie mali svoje tam je pán predseda pán Horecký je tam Šaňo Bálek sú tam samé
lepšie  mená  v týchto komisiách  práve preto, aby naozaj bolo  zaručené že to čo je
najkvalitnejší  projekt  bude podporené chcem mať  tak isto  samozrejme  sťažností to
nemôžem ovplyvniť  niekto sa vždy môže sťažovať budeme to potom šetriť,  ale  ten
pocit  tej  spravodlivosti  sa  dá  dosiahnuť  len  vtedy,  keď  tam budeme  mať  veľa  a
kvalitných projektov poprosím vás prečítajte  si to nie  je  to nejak náročné ale  je  to
určené  pre vás  pre všetkých  resp.  ak  máte aj  vzťahy  s  inými  s inými  subjektami
pôsobiacimi v Karlovej Vsi alebo niekde inde tak ich o tom informujte, aby sme, aby
sme  boli skutočne spravodlivý a dostali  tam dostali tam to, čo vlastne tvorí svojim
spôsobom a už takú mestskú agendu a vyrovnali to kde máme to kde to kde zlyhávajú
iné  časti iné  časti vlastne  verejného  priestoru fakt  sa  o to snažíme  a poprosím vás
podporte nás  minimálne  tým že si  to pozriete  a  ............  registrovali  tak ho  na  to
upozornite  aby  to  stihli  stihli  vyplniť  a  ísť  do  toho  do  tej  súťaže  takže  ešte  raz
ďakujem pekne že som tu s vami mohol byť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujeme pekne pán predseda nie nie na meste bola
dva dni minulý týždeň ju ofúkli ahoj ahoj.
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Bod 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. zasadnutiu MiZ 2016.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  No  takže  kolegovia  pristúpime  k  bodu  číslo  1
pôvodného návrhu a to je plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 22.
zasadnutiu  miestneho  zastupiteľstva.  Predkladateľom je  pán  prednosta poprosím  o
úvodné slovo.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo, čiže  tak ako je  zvykom je  to plnenie
uznesení zastupiteľstva v prípade malo by byť všetko tak ako je napísané v prípade
žeby ste našli nejakú chybu prosím upozornite radi to opravíme a zariadime sa podľa
toho ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán prednosta otváram diskusiu k
tomuto bodu programu. Pán poslanec Dulla,  síce si červený pán poslanec ale  už si
čierny dobre.

p. Dulla: Ďakujem za slovo ak by 5 minút nestačilo poprosím o druhé vystúpenie. Uznesenie
260/2012  navrhuje  sa  zobrať  na  vedomie  priebežné  plnenie.  Nedostali  sme  na
zasadnutí  komisie  výstavby  územného  plánu  informáciu,  aby  sa  mohol  vyjadriť
poradný orgán ohľadom formulovanej úlohy už dávno malo byť splnené alebo došlo k
nesplneniu  naposledy  to  konštatoval  poslanec  Zajac  na  27.  MiZ  28. 10.  2014
vyhodnotenie uznesenia podľa mňa nemôže byť plní sa priebežne lebo prednosta mal
za  úlohu  podniknúť  kroky  smerujúce  k  prepracovaniu  zadania  k  pokračovaniu
obstarávania a uložiť spracovateľovi aby v podmienkach boli stanovené 3 regulatívy  a
to  buď  sa  už  stalo  alebo  nestalo.  Podľa  popisu  priebežného  plnenia  sme  vo  fáze
spracovania  návrhu  územného  plánu  zóny,  čo  znamená,  že  zadanie  už  musí  byť
schválené a pokračuje obstarávanie územného plánu zóny. Zostalo overiť či prednosta
vykonal  kroky  smerujúce  uložiť  spracovateľovi  aby  v  podmienkach  funkčného
využitia  plôch a intenzity boli  stanovené tri požadované regulatívy  v závislosti od
stavu  plnenia  tejto  úlohy  by  sa  malo  upraviť  vyhodnotenie.  Uznesenie  426/2013
navrhuje  sa  predĺžiť  termín  začatia  realizácie  na  30.  9.  2017 nebolo  na  zasadnutí
komisie  výstavby územného  plánu, aby sa mohol vyjadriť  poradný orgán. Súťaž na
dodanie dokumentácie realizácie stavby má termín 28. 2. 2017. 7 mesiacov na súťaž
na zhotoviteľa a začatie stavby nie je  zatiaľ ničím odôvodnené nehovoriac o tom že
stavba nezačína montážou hlavného stavebného objektu nie je v záujme Karlovej Vsi
nevyužiť  leto.  Optimálne  by bolo  odovzdať stavenisko  do konca apríla,  v máji  ho
pripraviť na výstavbu a v júni začať stavbu to dáva predpoklad zhotoviť hrubú stavbu
hlavného stavebného objektu do zimy a počas nej pokračovať vo vnútri inak hrozí, že
sa na mesiace preruší výstavba. Pri začatí v júni je predpoklad, využívať moc využívať
stavbu predčasne už koncom leta 2018 a skolaudovať počas jesene 2018. Uznesenie
číslo 148/2015 navrhuje sa predĺžiť termín na 31. 10. 2017 ak opomeniem že v opise
sa  tvrdí  že  PHSR  je  v  štádiu  rozpracovanosti,  hoci  dnes  vlastne  budeme  robiť
záverečné  schvaľovanie  ako  aj  že  doteraz  neprekážalo,  že  koncepcia  mala  byť
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predĺžená  v júni  tohto roku na  aký  účel  sa  navrhuje  zmena  plnenia  na  rok 2017.
Buďme otvorený a priznajme,  že toto uznesenie  nebolo  splnené  včas  a už viac  ho
nevyhodnocujme prepísaním termínu sa pravda nezmení.  Uznesenie číslo  156/2015/c
navrhuje  sa predĺžiť  termín  na 31. 3.  2017. Od februára 2016 kedy uplynul  termín
predĺženie nebolo treba, teraz keď už je zverejnený návrh VZN o dotáciách, ktorými
sa má naplniť  doplňujúci návrh poslanca Zajaca o ktorom sa takmer s istotou bude
rokovať na  budúci  týždeň sa navrhol predĺžiť  termín  o ďalšie  tri mesiace.  Buďme
otvorený  a  priznajme,  že  toto  uznesenie  nebolo  splnené  včas  a  už  viac  ho
nevyhodnocujme. Prepísaním termínu sa pravda nezmení.  Uznesenie číslo  240/2016
vyhodnotené  ako  splnené.  Som v  troch  komisiách  v  súvislosti  so  zasadnutiami  v
novembri  si  nespomínam,  na  materiál  v  zmysle  časti  b  uznesenia.  Posunúť  tému
oploteniu  chýba  informácia,  či v  súlade so  stavebným povolením alebo  svojvoľne.
Napriek tomu, že povrch pozemku nie je spevnený môže po uvoľnení zabratej šírky
70 cm byť spôsobilý aj na prejazd. Podobne ako lesné cesty na území mesta mestskej
časti, ktoré sú zaradené pod kategóriu účelové komunikácie a slúžia desiatky rokov na
každodennú dopravnú obsluhu  aj rodinných domov. Príloha:  súdne spory k 20. 11.
zaujímavý dátum keďže dnes je  13. 12. mohlo  sa to snáď posunúť aspoň do konca
mesiaca.  Ak  sa  píšu  i  dátumy  úhrad  poplatkov  mohli  by  sa  uvádzať  aj  sumy
uhradených  poplatkov.  V  prípade  sporov Karlova  Ves  verzus  Janka  Drozdová  asi
došlo  k  chybám pri písaní  lebo  je  tam text  upravujú  zmenu  petitu.  Ďalej  Okresná
prokuratúra  verzus  Karlova  Ves  navrhovateľ  protestu  nevyhovel.  Samuel  Baránek
verzus Karlova  Ves  pozemok podľa všetkého  zmenil  vlastníka  a  spor je  naďalej  s
pôvodným vlastníkom ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  nevidím  nikoho  ďalšieho
prihláseného pán prednosta chcete reagovať. Dobre takže končím diskusiu a poprosím
návrhovú komisiu.

Návrhová  komisia:  Keďže  neprišiel  žiaden  pozmeňujúci  návrh  písomne  aspoň  som
nepochopil v tomto diskusnom príspevku  žeby bol taký návrh podaný tak je  návrh
uznesenia tak ako ho máte predložený v materiály v dvoch bodoch a berie na vedomie
informáciu o splnení  tam vypísaných  uznesení  miestneho zastupiteľstva a v bode b
schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesení opäť v tabuľke vypísaných uznesení z
rokovaní nášho zastupiteľstva.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno takže môžeme hlasovať o návrhu uznesenia tak
ako je predložený v materiály nech sa páči prezentujme sa a hlasujme. Nevidím stále
pána Kadnára a je výborne vidím ho fyzicky ho vidím nevidel som ho elektronicky.

Hlasovanie:  Takže  za  bolo  14,  proti  bol  1,  zdržali  sa  3.  Nenamietame  nikto  výsledok
hlasovania?  Pani  Lukačovičová  nemohla  hlasovať.  Neukázalo  sa  to  máme  pani
Lukačovičovú  prosím  vás  v  systéme  zaevidovanú  pán  Beňo  pán  Beňo  pani
Lukačovičová  sa  vám  zaznamenala  v  hlasovaní  alebo  nie  zaznamenala  takže
hlasovanie je platné.
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Bod 2
Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2016.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže pristúpime teraz k bodu číslo 2 a to je návrh
na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2016. Túto zmenu
rozpočtu  predkladáme  z  dôvodu  aktuálnych  potrieb  mestskej  časti  jednotlivých
programových  kapitolách  tak aby  sme  reflektovali  na  praktické  potreby,  ktoré má
mestská  časť  v  jednotlivých  oblastiach.  Ako  viete  pri  koncipovaní  rozpočtu  sme
pristúpili z hľadiska takého konzervatívneho odhadu príjmov s tým že ak sa tie príjmy
vyvíjajú priaznivo tak uvoľňujeme tieto príjmy do spotreby v priebehu roka s takýmto
postupom zastupiteľstvo  súhlasilo  je  to  obozretné,  takže máme  priaznivý  vývoj  na
príjmovej  strane  rozpočtu  reagujeme  aj  navýšením  potrieb  vo  výdavkovej  strane
rozpočtu celková  bilancia  rozpočtu zostáva  zachovaná,  to znamená,  že  táto zmena
rozpočtu  je  z  hľadiska  výšky  prebytku  hospodárenia  neutrálna.  Otváram  k  tomu
diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo  obsah návrhu  je  dosť pre mňa  prekvapivý.  Som sa snažil  na
komisii niečo naznačiť nevyšlo. Nie je priestor na podrobnosti takže len niektoré ktoré
považujem  za  najzávažnejšie  ak  sa  vynuluje  123.200 EUR na  princípe  nepríjmem
nevydám a od zvyšných príjmov odpočíta jediné zostávajúce zníženie príjmov -71.400
zostane cirka +221 a pol tisíca  eur, čo je  približne  hodnota zvýšenie  daní z príjmu
fyzických  osôb  to  je  predstavuje  v  objeme  zmeny  výdavkov  preto  je  pre  mňa
nepochopiteľné,  že zachovaná  pozitívna  bilancia  sa navrhuje  v  rozhodujúcej  miere
použiť  na  jednorázovú  spotrebu  a  na  odstránenie  mimoriadne  veľkej  vnútorného
zadĺženia takmer nič respektíve ho ešte predĺžiť výrazným znížením tovarov a služieb
pre materské školy. Na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sa navrhuje zvýšenie
o 112.000 odvody a poistné 40.600 spolu 152.600 každému prajem aby zarobil, ale nie
na úkor stavu spoločného majetku, ktorý má znížiť  všetky v dobrom stave a nie  na
úkor tovarov a služieb ktoré treba pre deti. Určite sa dá argumentovať teraz v zimnom
období aj tak sa nedá na údržbe a zvlášť v otvorenom priestore nič vážnejšie urobiť ale
bude sa dať na jar preto treba čo najmenej spotrebovať v roku 2016 aby sa začiatkom
roku 2017 i neskôr nemuselo čakať, na vývoj príjmov a či dovolí zmazať z dlhu viac
alebo  zase nie.  Ak bude vývoj v roku 2017 pozitívny  bude sa dať doplatiť  ľuďom
veľmi ľahko. Navrhuje sa kapitálový výdavok v sume 9.000 na osvetlenie priechodu
pre chodcov pri Základnej škole Majerníkova. Nepochybujem osvetlenie je dôležitým
prvkom bezpečnosti ale  neviem či sme oprávnený zveľaďovať cudzí majetok, ktorý
nemáme zverený do správy ani v nájme či v zápožičke. Oddelenie dopravy životného
prostredia  pri  viacerých  podnetoch verejnosti  argumentovalo  takouto skutočnosťou
prečo nemôže zasiahnuť na úsekoch ciest v správe hlavného mesta ak sa nemýlim tak,
hlavné  mesto  má  nejaký osobitný projekt  dodatočného osvetľovania  priechodov.  V
kapitálových výdavkoch sú navrhnuté aj úpravy +15.100 EUR na nákup platobného
kiosku. Tiež neviem či je to v rámci projektu riadeného Ministerstvom vnútra, ktoré
má vyčlenené osobitné prostriedky od vlády.  Chcelo by to podrobnejšie  informácie.
Nepochybujem že taký kiosk možno uvažovať pri takom kiosku možno uvažovať o
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využívaní  aj  na  účely  originálnych  teda  poplatkov  súvisiacich  s  originálnymi
pôsobnosťami samosprávy s prenesenými  v každom prípade bolo by dobré keby sa
štátny rozpočet potom na tom podieľal. Návrh na zmenu obsahuje, aj 4 položky VPS
tu sme zriadili  príspevkovú organizáciu  v priebehu roka medzi  rozpočtom Karlovej
Vsi a rozpočtom príspevkovej organizácie by mal byť vzťah cez transfery. V súlade s
metodikou mal byť upravený podľa môjho názoru programový rozpočet VPS sa mali
z  programu 6.4 zmeniť  na samostatný program,  ktorého v podprogramami  by boli
jednotlivé  účelové  viazané  príspevky  podobne  ako  pri  KŠK.  V  zmysle  zákona
súčasťou  rozpočtu  mestskej  časti  sú  rozpočty  príjmov  a  výdavkov  rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií.  Ja tomu rozumiem tak, že nielen pri návrhu
rozpočtu, ale  aj pri návrhu zmeny.  Po schválení  rozpočtu jeho zmeny sa vykonáva
rozpis  rozpočtu obce  na  rozpočtové  organizácie  a  príspevkové  organizácie.  Návrh
uznesenia,  ktorý  je  predložený  neuvádza  ani  jedno  z  prípustných  rozpočtových
opatrení ktorými sa vykonáva zmenu rozpočtu obce. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne s faktickou pán poslanec Lenč.

p. Lenč:  Ďakujem za slovo nemám žiaden komentár, k tomu čo pán Dulla  hovorí len teda
chcem konštatovať,  že má  veľmi basový hlas  a navrhoval by som znížiť  basy lebo
henten jeden reproduktor to zjavne nezvláda ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: To už bola odborná odborná pripomienka zvukárska.
Ja  by  som možno  zareagoval  z  toho  čo  povedal  kolega  Dulla  aj  by  som teda  v
autoremedúre  vypustil  z  návrhu  práve  tie  kapitálové  je  to  bod  v  uznesení  45  v
autoremedúre  sa  vypustí  treba  si  uvedomiť,  že  keď  sa  pripravovala  táto  zmena
rozpočtu tak sme boli motivovaní touto aktivitou vzhľadom na tie opakované prosby
sťažnosti požiadavky rodičov aj aj vedenia školy Základnej školy Alexandra Dubčeka
na urobenie akýchkoľvek opatrení na na eliminovanie rizika detí v rámci prechodu cez
cestné  komunikácie  viete  že  tá  cesta  je  naozaj  veľmi  frekventovaná  pomerne
neprehľadná, takže sme sa snažili vzhľadom na to, že sme opakovane žiadali hlavné
mesto  opakovane  o  to,  aby  ako  správca  tohto  majetku,  aby  tam  vykonali  tieto
opatrenia na zvýšenie bezpečnosti našich detí nenašli sme odozvu preto sme hľadali
spôsob ako by sa to legálne dalo urobiť vedomý si aj toho, že ide o cudzí majetok hej
chceli sme poznať názor tohto zastupiteľstva či aj k takémuto výdavku sa prihlásiť a
nájsť tú legálnu formu ako to ako to urobiť,  aby sme dali jasne najavo aj hlavnému
mestu, ale najmä najmä tým rodičom žiakov že nás tento problém bytostne zaujíma a
že nie sme voči nemu ľahostajní medzičasom sa situácia vyvinula tak, že sa podarilo v
rámci rozpočtu nie to nie je ono to je Matejkova, takže budeme vzhľadom na to, že je
pokročilý čas a nie je reálne už dnes obstarať takéto takéto zariadenie a potrebujeme aj
súčinnosť od hlavného mesta, takže naozaj to z tohto rozpočtu musíme vypustiť takže
ďakujem pánovi poslancovi ja v tejto časti si jeho návrh osvojujem a poprosím, aby
ste si bod číslo 45 vypustili  z návrhu uznesenia a ďalej poprosím, aby na ďalšiu časť
vystúpenia pána poslanca zareagoval pán prednosta.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem, čo sa týka platobného kiosku tam bolo niekoľko
vecí súčasne riešených prvá vec je tým, že sa vytvorilo centrum služieb občanom a z
dôvodu, že všetky služby, ktoré tam sú to znamená či už overovanie podpisov matrika
register osôb sú platenými tak každá jedna zamestnankyňa by musela mať kvázi svoju
malú pokladňu musela mať hmotnú zodpovednosť s tým aj bol často krát problém, že
keď odchádzali odovzdávanie si hmotnej zodpovednosti a pod. ďalšia vec, ktorá je je
doteraz nebolo na miestnom úrade možné platiť kartou dalo sa platiť len v hotovosti a
ďalšia vec, ktorá bola je aj z centra služieb občanom bol vytvorený vyvolávací systém
tzn., aby existovala štatistika, v akom čase koľko ľudí chodí, aké služby si pýtať, aby
sme podľa toho vedeli aj potom nastaviť veci na úrade a z toho dôvodu bolo potrebné
zaobstarať kiosk tento kiosk vlastne spĺňa niekoľko vecí súčasne jedna vec je že teda
odbúrava narábanie s hotovosťou, pretože tým pádom zamestnankyne ktoré tam sedia
nerobia  s  hotovosťou vytvorí  sa  vytvorí  sa  vlastne  požiadavka  toho občana,  ktorý
príde,  tzn či  už overiť  podpis  sobášov alebo  niečo  podobné  zaplatiť  v  platobnom
kiosku môže zaplatiť kartou môže zaplatiť hotovosťou, vydá sa mu potvrdenie spáruje
sa tým pádom s hotovosťou nenarábajú tým pádom môže zaplatiť kartou, čo doteraz
možné nebolo tým pádom sa dajú párovať vlastne aj služby a vidíme  reálne vieme
proste, z ktorých služieb, aký je prínos predtým sa to muselo ručne rátať na pokladni,
pretože  vlastne  každá  pokladňa  si  to  spočítavala  samostatne  samostatne  jedna
matrikárka  overovanie  podpisov druha  register  osôb a podobne,  čiže  z  dôvodu pri
teraz pri tých systémoch pri každom obstarávaní  systému  máte  niekoľko možností
samozrejme veľmi radi preferujeme najlacnejšie  avšak tak pri vyvolávacom systéme
sme išli do riešenia,  kde pôvodne vyvolávací systém mal stáť ďaleko viac,  ale veľa
veci sme urobili  vo vlastnej réžii úradu tým pádom bol lacnejší  pri kiosku sme tiež
zvažovali túto možnosť,  ale  ide tam o platby a napriek tomu, že to je  jedno z tých
najkvalitnejších  riešení,  certifikovaných  a  neviem,  čo  všetko,  čo  tam  vlastne  s
bankami,  čo sa týka platobne a podobne jedná  sa o  peniaze  tam akákoľvek chyba
naozaj to si nikto na úrade alebo teda IT oddelenie ktoré to na úrade riešilo nechcelo
zobrať na zodpovednosť, že akékoľvek chyby by tam boli, tzn nesedela by hotovosť v
tom kiosku s hotovosťou ktorá by tam bola vydokladovaná že už to nie je taká sranda
že keď vám vytlačí omylom že vám priradí, že ste prišli ja neviem na matriku a je to
register osôb tak je to formálna vec, ktorú viete zmeniť, ale keď vám na na platobnom
kiosku na  konci dňa vám nesedia  peniaze,  lebo  sa stane chyba  tak potom sa musí
hľadať ten kto za to zodpovedá a nie je to sranda, takže ten kiosk akože bol drahší a
určite  sa  plánuje  na  ňom na  ňom momentálne  teraz  funguje  pre  centrum služieb
občanom mal by slúžiť pre celý úrad tzn, že vlastne všetky ostatné veci by sa tam mali
dať  platiť  vrátane  stavebných  povolení  vrátanie  vrátane  správnych  poplatkov
návratnosť toho systému my sme to teraz vlastne museli  držať pokladňu ktorú sme
mali  všetky pracovné dní  ono sa to nezdá  je  to je  okrem teda poskytnutia  teda aj
kvalitnejšej  služby  teda  platobný  terminál  podobne  je  to  aj  je  tam  aj  úspora
samozrejme kde my vieme a postupom času jak sa ten systém teda nasadzuje na ďalšie
oddelenia  znížiť  hodiny,  ktoré  potrebujeme  sa  venovať  pokladni,  čiže  tým  jak
postupne odbúrame pokladňu lebo tým pádom nebudeme musieť existovať pokladňa
pre obyvateľov môžu kľudne zaplatiť v platobnom kiosku tak ako sa platieva rovnako
sa platí keď si vybavujete občiansky preukaz vodičský preukaz na úradoch alebo na
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súdoch poplatky nemáte tam pokladňu prídete do automatu vyberiete si službu, ktorú
chcete zaplatíte  kartou v hotovosti chodíte  s  potvrdenkou, ktorou sa potom spáruje
nejaké služby,  ktorá bola vykonaná, čiže z tohto dôvodu je tam vlastne ten platobný
kiosk vo výške v ktorej je a na účely, ktoré som opísal. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne s faktickou pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Mám pripomienku k pánovi Záhradníkovi k jeho to je ten výdavok na zvýšenie
bezpečnosti prechodu pre chodcov pre deti pri škole ja chcem povedať že ja sa k tomu
výdavku hlásim a hlásim  sa aj do budúcnosti aby sme to v budúcnosti proste cesta
patrí mestu a svetlo bude naše takto beriem ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec nemusíš nemusíte so mnou nesúhlasiť
ja  som len  chcel  vysvetliť  to čo povedal  pán poslanec  Dulla  proste v  tomto roku
reálnou, keďže dneska sa píše 13. 12. je nereálne, aby sme tú cestu našli a ešte aj to
zrealizovali tak, aby to bolo rozpočtovým výdavkom v roku 2016 to ale neznamená, že
my upúšťame od tohto zámeru lebo tá potreba tam naďalej je a my tú cestu musíme
nájsť v roku 2017, aby sme sa porozumeli.

p. Svoboda: Ďakujem povedal som, že hlásim sa k nemu do budúcnosti.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tak v tom myslím si, že viacerí ďakujem pekne pán
poslanec Dulla s faktickou.

p. Dulla: Ďakujem za slovo rozumiem všetkému aj tomu čo hovoril pán prednosta len som sa
stále nedozvedel teda že či je to súčasne na prenesený na poplatky úhrady súvisiace s
preneseným výkonom štátnej správy a či teda máme pozitívnu negatívnu odpoveď, či
sme vôbec urobili pokus získať príspevok lebo vláda vyčlenila  účelové prostriedky a
Ministerstvo vnútra má i keď väčšinou je to to čo sa volá to IOMOS a je to na poštách
kde  všade  ale  keďže  matrika  nepatrí  nám iba  ju  prevádzkujeme  atď.  tak  je  cesta
myslím  si sme  si  mohli  aspoň dovoliť  opýtať o  príspevok  jednorázový možno  ho
dostaneme až na budúci rok ale možno ešte aj tohto roku lebo ešte sa stále neskončil.
Ďalšia vec je tá, že som presvedčený o tom, že existuje iná cesta môžem že existuje
iná  cesta  ako  s  mestom  dosiahnuť  to  osvetlenie,  existuje  možnosť  opačného
smerovania  dotácie,  ale  nie  nakupovanie  do  vlastníctva  a  budovanie  na  cudzom
majetku nezískame povolenie stavebné. Ďakujem.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja áno odpoveď je, že slúži to aj na prenesený výkon aj na
originálne  kompetencie  požiadať  samozrejme  o to môžme priznám sa  ale  že  napr.
minulý  rok k 1. decembru sa spúšťal IOM bolo  o  tom veľké haló  potrebovali  sme
vyškoliť  zamestnancov  potrebovali  sme  urobiť  veci  dodnes  nefunguje  dodnes  my
máme  vyškolených  štyroch  zamestnancov  máme  pripravený  systém každý  mesiac
urgujeme ministerstvo a každý mesiac lebo radi by sme ho začali používať lebo je to
veľmi dobrá služba pre občanov tzn. register osôb teda výpis z registra trestov výpis z
katastra atď požiadame samozrejme  ak je  tá možnosť požiadame neviem či to budú
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vedieť  dať spätne len priznám sa,  že častokrát, keď sa niečo  rieši  rieši  so  štátnou
správou tak to strašne dlho trvá a aj my to čo sme nasadzovali mali sme pôvodne v
pláne  to robiť  niekedy v lete nakoniec sa to nasadilo  až v novembri  a  ešte nejaký
mesiac potrvá kým sa to cele vyprecizuje ak je tá možnosť samozrejme ďakujem za
informáciu  určite  požiadame  a  uvidíme  ako  nám  odpovedia  na  príspevok  na  ten
platený kiosk ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne nevidím nikoho ďalej prihláseného
do rozpravy končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: Návrhová komisia  neobdržala žiadny návrh na zmenu, alebo doplnenie
uznesenia v písomnej forme a ja si len dovolím poznamenať predkladateľom je pani
starostka takže ak  len  prikývne  že  si  to  osvojuje  v  tej autoremedúre,  takže  návrh
uznesenia je tak ako ho máte v predloženej písomnej forme s výnimkou autoremedúry
vypustenie bodu 45.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  poprosím  prezentujme  sa  a
hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 19 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 takže návrh sme schválili.

Bod 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení

niektorých  všeobecne  záväzných  nariadení  mestskej  časti  Bratislava-Karlova
Ves.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Pristúpime  teraz  k  bodu  číslo  3  a  to  je  návrh
všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  o  zrušení  niektorých  všeobecne
záväzných nariadení mestskej časti. Kolegovia ide o legislatívnu procedúru viete že sa
snažíme  postupne čistiť  staré starú normotvorbu, ktorá tu bola  v  mestskej časti na
niečo  nás  upozorní  prokuratúra  na  niečo  prídeme  autoremedúrou  vlastnou
investigatívnou činnosťou v tomto prípade, keďže je potrebné je potrebné rušiť VZN-
ka prijatím nového VZN-ka takže to je taká zvláštna forma. Chceme vás požiadať o
podporu zrušenia všeobecne záväzných nariadení, ktoré z viacerých dôvodov stratili či
už  platnosť  zákonnosť  alebo  praktický  význam  v  tomto  prípade  ide  o  všeobecne
záväzné nariadenie o zásadách činností miestneho kontrolóra VZN, ktorým sa vydáva
burzový poriadok a VZN ktorým sa vydáva domový poriadok Mestskej časti Karlova
Ves sú to staré normy z 90. rokov a navrhujeme ich zrušiť. Otváram k tomu diskusiu.
Nikto sa nehlási ďakujem končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  neobdržala žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie
uznesenia  takže  návrh  uznesenia  je  tak  ako  ho  máte  predložený  v  materiáloch
ďakujem.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne budeme hlasovať keďže ide o návrh
všeobecného  záväzného  nariadenia  potrebujeme  príslušnú  kvalifikovanú  väčšinu.
Otváram hlasovanie, nech sa páči prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Za 22, proti nebol nik,  nezdržal sa  nik.  Tzn. že sme  toto všeobecne  záväzné
nariadenie,  ktorým rušíme niektoré všeobecne záväzné nariadenia schválili  ďakujem
pekne. 

Bod 4
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku k štatútu hlavného mesta SR

Bratislavy - parkovacia politika.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime k bodu číslo 4 programu je to pôvodný
návrh číslo  7  tzn.  stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  dodatku k štatútu
hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  parkovacia  politika,  keďže  prekladateľom je
pani starostka tak poprosím asi pani Ing. Kratochvílovú o úvodné slovo.

p. Kratochvílová, MÚ MČ: Ďakujem za slovo, takže materiál sa týka dodatku Štatútu. Štatút
bol pôvodne ... pre návrh Štatútu bol pôvodne predložený v marci tohto roku prešiel
pripomienkovým konaním a 8. 11. predložil primátor všetkým mestským častiam teda
aj  v  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  návrh  dodatku Štatútu,  ktorý vzišiel  z
pripomienkového  konania  tento návrh štatútu je  potrebný k schváleniu  je  potrebné
schváliť  k tomu, aby mohlo byť  prijaté  všeobecne záväzné nariadenie  o parkovacej
politike návrh štatútu bol predložený do komisie dopravy a následne bol prerokovaný
aj v miestnej rade. Z rokovania z komisie dopravy vzišla z uznesenie, ktoré je vlastne
v návrhu tohto materiálu v bode a súhlasí s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta
Slovenskej  republiky  Bratislavy  vo  veci  parkovacej  politiky  zo  dňa  4. 11.  2016  a
odporúča primátorovi hlavného mesta Bratislavy zapracovať nasledovné odporučenie
komisie  dopravy  pri  miestnom  úrade  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  do
dodatku štatútu. Po prvé podporu súkromných  investorov pri realizácii  parkovacích
domov na základe individuálneho posúdenia mestskej časti nie obligatórne. Po druhé
zabezpečenie  súčinnosti  mesta  pri  zaraďovaní  komunikácií  do  siete  miestnych
komunikácií  vrátane  ich  kolaudácie  a  zabezpečenie  súčinnosti  mesta  pri  riešení
pozemkov  pod  výstavbu  nových  parkovacích  kapacít  a  prerozdelenie  výnosu  zo
sankcií z čl. 87 v pomere 68 v prospech hlavného mesta a 32 v prospech príslušnej
mestskej časti.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani inžinierka za úvodné slovo k
materiálu a otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo  stotožňujem  sa  s  tým,  čo  je  predložené  a  odporúčam
predkladateľovi zmeniť  poradie  bodov v časti b v návrhu uznesenia.  Najprv bod 2
návrhu a v ňom asi aj to čo je  pre Karlovu Ves najvýznamnejšie  najprv dosiahnuť
súčinnosťou zaraďovanie komunikácii do siete pričom kolaudácie majú prednosť zo
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zákona,  ale  aj  odovzdanie  do  správy  Karlovej  Vsi  všetkých  úsekov  miestnych
komunikácií teraz v správe hlavného mesta ktoré sú alebo budú vytipované Karlovou
Vsou  na  realizáciu  parkovacej  politiky  až  potom bod  1  s  rozšírením  o  spoločné
projekty verejno-súkromného partnerstva tie tzv. PPP nestačí len jedna vec určite sa v
živote budeme musieť  vyrovnať  aj  so  súčinnosťou  s tými  súkromníkmi  ako  náhle
pôjdeme len cez súkromné investície tak stratíme na ne vplyv podobne ako keď sa v
minulosti popredali  pozemky a potom sme  už len plakali  nad tým čo všetko sa na
základe  záväzného  stanoviska  hlavného  mesta  umožnilo  postaviť  je  to  jedna  z
možností našej ochrany a aj zabezpečenia ingerencie  do budúcna spoločné projekty
verejno  súkromného  partnerstva  zachytiť  do  tohto  odporúčania  či  sa  primátor
Bratislavy s tým stotožní uvidíme, ale nebolo by rozumné neuplatniť túto možnosť je
to odporúčanie pre predkladateľa. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  s  faktickou  pán  poslanec
Martinický.

p. Martinický:  Ďakujem ja  by som sa chcel spýtať buď predkladateľa,  alebo pána kolegu
Dullu  že  či  to  poradie  v  akom sú  tie  veci  odhlasované  alebo  v  tom dokumente
vymenované nejako ovplyvňuje reálnu pravdepodobnosť nakoľko to pán starosta pán
primátor mesta príjme akceptuje alebo či sa tie body vzájomne podmieňujú v tom, že
ktorý sa a v akej miere sa zrealizuje alebo nie prosil by som ako vysvetlenie k tomu.
Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne s faktickou pán poslanec Horecký.

p. Horecký: Ja mám k tomu neodvediem reč od témy. By som chcel som povedať to isté čo
pán Martinický vysloviť túto otázku a tú otázku teraz len zdôrazňujem aj kvôli tomu,
že v materiáli je list  od primátora kde sa výslovne píše že si žiada písomné stanovisko
od miestneho zastupiteľstva  a na iné sa neprihliada tak tam píše tak ma tiež zaujíma
že čo môžeme týmto ovplyvniť. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem a s  ďalšou  faktickou pani  poslankyňa
Poláchová.

p. Poláchová: Ja som chcela upozorniť na to, že v materiáli na poslednej strane je uvedené
Bratislava december 2017 tak to by sme tam mali asi opraviť na december 2016.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Sme taký vizionári asi trošku asi to je faktická chyba
v materiáli.  Ďakujeme  za  upozornenie  kvalita.  Pán  poslanec  Dulla  chcel  by  si
zareagovať na kolegov, ktorí sa na teba obrátili s faktickou poznámkou.

p. Dulla: Ďakujem za príležitosť pokúsim sa, i keď možno som úplne presne neporozumel,
lebo sme tu riešili otázku že mám hovoriť že vraj z väčšej diaľky do mikrofónu. Takže
pokúsim sa  pán Martinický pán Horecký myslím si, že je dôležité, v akom poradí sa
to uvedie  lebo  ťažko zaraďovať do siete neskolaudované a ťažko dostať do správy
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komunikáciu nezaradenú do siete, čiže má to ............. súčinnosťou dosiahnuť správu
teda získanie do správy okrem toho problematiku treba rozdeliť samostatne na úseky
pozemných komunikácií a na iné plochy, ktoré dovoľujú vybudovať tie tu naznačené
súkromné investície  lebo súkromní investori tak ako sú naznačený v bode 1 časti b
určite nebudú mať príležitosť meniť technickú skutočnosť na vozovkách na verejných
uliciach,  ale  predpokladá  sa,  že  to  budú  tí ktorý budú  svoj  kapitál  investovať  do
parkovacích domov a preto ja  som presvedčený, že ak je to dobré pre súkromníka tak
minimálne z polovice je to dobré aj pre verejný sektor a na základe toho odporúčam
rozšíriť ten bod 1 o verejno-súkromné partnerstvá o spoločné projekty verejný sektor a
súkromný sektor. Druhá záležitosť je tá poradie je samozrejmé a predpokladám, že je
v záujme  hlavného  mesta,  čo najskôr  mať  skolaudované  to čo nie  je  skolaudované
napriek tomu že 20 rokov to vyzerá inak a tak isto som presvedčený, že sa nám podarí
presvedčiť, že dobrá parkovacia politika v Karlovej Vsi je zároveň dobrou parkovacou
politikou pre hlavné mesto. Nech už sa to akokoľvek javí doteraz, že vedieme nejakú
konfrontáciu verím že Karlova Ves vystupuje výlučne v záujme obyvateľov a nie na
princípe  víťazstvo  a  porážky  medzi  mestom a  mestskou  časťou  to  zatiaľ  som to
nepostrehol a dúfam že to ani tak nebude takže bez mesta neurobíme nič, ale nemôžme
zanedbať našu možnosť ukázať,  že vidíme  celú šírku spektra možného riešenia a to
diferencovanie  pre  úseky  vozoviek  alebo  ciest  a  pre  plochy  ktoré sú  dnes  mimo
cestami mimo ciest pardón a viem si...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec dokonči vetu, ak môžeš.

p. Dulla:  ... A viem si viem si predstaviť že ak sa naplní,  čo len z väčšej časti sľuby dané v
súvislosti s prijatým VZN o parkovacej politike dočasnom parkovaní,  že mesto bude
odovzdávať  mestským  častiam  ďalšie  úseky  pozemných  komunikácií,  ktoré  teraz
spravuje so ich správy tak to je práve tá cesta na cestách a tú ostatnú mimo ciest, ktorá
musí od dnes rozhodujúci podiel to sú tie parkovacie domy a tie by bolo dobré mať
spolu vo vlastníctve so súkromným sektorom. Dúfam že som odpovedal na čo najviac
pochybností nejasností. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  nevidím  nikoho  ďalšieho
prihláseného do rozpravy takže končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Keďže sa písomne  keďže písomne  nám neprišiel  žiaden pozmeňujúci
návrh tak návrh uznesenia je tak ako ho máte v materiáli.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu tak ako
je v materiály prezentujte sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Za bolo 20 poslancov, proti nebol nik,  zdržali sa 2.  Uznesenie  sme  schválili.
Ďakujem pekne.

Bod 6
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Ponuka  Prima  banky  Slovensko  a.s.  na  odkúpenie  akcií  spoločnosti  Prima  banka
Slovensko a.s.

p.  Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime  teraz vzhľadom na to, že bod číslo  5
budeme prerokovávať až po prestávke pristúpime k bodu číslo 6 a ten je ponuka Prima
banky  Slovensko  a. s.  na  odkúpenie  akcií  spoločnosti  Prima  banka  Slovensko.
Kolegovia  ako  iste  viete  mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  je  akcionárom,  my
samozrejme  minoritným žiaľ v Prima banke Slovensko to je  pôvodná 1. komunálna
banka kde obce a mestá získali v tom období, kedy sa táto banka vytvárala svoje svoje
podiely na základnom imaní teda mestská časť Karlova Ves je vlastníkom 330 akcií
tejto  banky,  opätovne  sa  na  nás  obrátila  banka  s  možnosťou  či  nemáme  záujem
odpredať tieto akcie. My sme v minulom roku nezareagovali pozitívne na túto ponuku
teraz prišla opätovne ponuka pôvodne sme mali zámer teda predkladať materiál s tým,
že neodporúčame odpredaj alebo teda zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj ale  aj na
základe diskusie vo finančnej a podnikateľskej komisii s prihliadnutím na fakt, že za
posledné  roky nemáme  žiadne  dividendy  z  tejto  kapitálovej  účasti  nemám  žiadnu
možnosť reálne ovplyvňovať dividendovú politiku tejto banky, keďže viac ako 94 %
akcií  vlastní  investičná  skupina  Penta  v  tejto  banke  a  nemáme  vlastne  možnosť
nejakým  spôsobom  sa  podieľať  na  nejakých  rozhodovacích  činnostiach  aby  sme
zvážili  či  je  vhodné  takýmto  spôsobom  ďalej  zotrvávať  ako  akcionári  ako
spoluakcionári tejto banky či nejde o umŕtvené zdroje a či by sme tieto zdroje nevedeli
využiť  užitočnejšie  v rámci povedzme kapitálových výdavkov mestskej časti,  keďže
táto diskusia takto prebehla zmenili sme pôvodné zamietavé stanovisko na stanovisko
tak ako máte predložený návrh uznesenia to je schválenie zámeru odpredať tieto akcie
nie je to definitívne rozhodnutie také rozhodnutie ešte príde ak bude pozitívne z vašej
strany opätovne do zastupiteľstva je  to prvý krok tak, aby pani starostka respektíve
úrad negocioval  možnosť navýšenia  tej predajnej  ceny resp.  pri dodržaní  všetkých
zákonných náležitostí ja  som ešte pred zastupiteľstvom si robil taký krátky prehľad
ako sa k týmto ponukám zachovali  iné  mestá a obce viaceré samozrejme  odpredali
tieto akcie a povedzme mesto Piešťany to robilo  verejno-obchodnou súťažou k čomu
sa  kloním,  že  by  sme  to  asi  predávať  túto kapitálovú  účasť  verejnou  obchodnou
súťažou,  takže teraz ide  len  o  to  či  dáte  úradu mandát  na  to,  aby  takúto verejnú
obchodnú  súťaž  na  predaj  akcií  za  účelom  získania,  čo  najvýhodnejšej  ponuky
uskutočnil ďakujem otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja som ja som sa chcel spýtať, že či by sme už toto do nejakého céčka nemali ..........
to čo si ty slovne povedal a to je že toto sú naozaj ja som to aj v minulosti hovoril, to
je rodinné striebro to sú veci ktoré sú predané či už to bolo v minulosti z predajov
pozemkov, ktoré sme momentálne dočasne zastavili alebo z týchto akcií tak myslím si
žeby  už  to  céčko  malo  malo  znieť  niečo  ako  do  toho  kapitálového  fondu  alebo
nemáme  asi  kapitálový  fond  a  pokiaľ  to  teda  není  ten  fond  opráv  v  školských
zariadeniach  lebo  vieme  že tam máme ten dlh evidentne  veľký tak proste viem si
predstaviť,  žeby to bolo  ako keby úplne  dokonalé  keby sme už teraz v tom céčku
povedali, že predáme ale chceme to nedať do rozpočtu alebo rokovať o týchto veciach
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ale chceme to dať na ten na to vrátenie alebo splatenie časti toho dlhu ktorý máme v
mestskej časti ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne  pán  poslanec  s  faktickou  pán
poslanec Dulla. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Zákon nedovoľuje taký príjem dať do účelového fondu.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  To potvrdzujem to som chcel presne povedať, čo
povedal  pán  poslanec  Dulla  príjem  kapitálového  rozpočtu,  ale  môžme  potom pri
schvaľovaní rozpočtu sa k tomu samozrejme vyjadriť akú máme aký máme zámer s
tým  naložiť  ale  súhlasím  s  tou  filozofiu  ktorú  si  Marcel  povedal,  aby  sa  to
nespotrebovalo v bežných výdavkoch ale aby to slúžilo  na kapitálové výdavky.  Pán
poslanec Zajac fakticky.

p. Zajac: Iba či by sme to nevedeli nejak deklarovať tento toto čo ste povedali aby to bolo ....

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Reaguješ sám na seba, takže ďakujem pán poslanec
Krampl s riadnym diskusným príspevkom.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo ja  by som len chcel možno poskytnúť zopár informácií  pre
pánov poslancov aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť tiež som si dal tú prácu že
som sa informoval o tom je pravda že skutočne väčšina samospráv na Slovensku volila
odpredaj týchto akcií väčšinou z dôvodu práve nevyplácania dividend za posledných
niekoľko rokov čiže je tu je tu určité opodstatnenie tie akcie predať  na druhej strane
zase vo výročnej  správe Prima  banky sa uvádza že proste ona tento zisk ktorý má
lebo ........... nemá nejaké finančné problémy ten zisk ktorý tá banka mala za tie roky
keď jej tie dividendy nevyplácala masívne investovala do rozširovania siete .............
Dexia banku sama sa chváli  že proste jednou z najrýchlejšie  rastúcich bánk čiže do
budúcna je  tam zase  pomerne  vysoký predpoklad že tie  dividendy  proste vyplácať
bude, ale nikto nevie samozrejme kedy tie peniaze by sme vedeli využiť samozrejme
veľmi dobre čakajú nás voľajaké investície preto proste nech si každý poslanec zváži
naozaj že či je čo je z jeho pohľadu pre mestskú časť lepšie. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno ďakujem pekne myslím,  že to si pán poslanec
presne vystihol  je  to naozaj  na každom poslancovi,  aby to zvážil  aj názor náš bol
pôvodne,  aby  sme  nepristupovali  k  tomu  predaju,  ale  naozaj  keď  tá  diskusia  vo
finančnej komisii  veľmi by som povedal že odborná vecná prebehla tak sme presne
zisťovali ďalšie  podrobné informácie  a naozaj väčšina  miest  a obcí takto konala.  Ja
vidím priestor, aby sme naozaj sa pokúsili získať vyšší výnos burza cenných papierov
sa ceny akcií Prima banky predávali okolo 627 euro myslím čo je 130 dokonca  mesto
Piešťany  sa snažilo  to predať hej  treba to predať  vcelku  treba  dodržať zákon aj o
cenných  papieroch  lebo  samozrejme  je  tam  predkupné  právo  toho  majoritného
akcionára a o tom že aká bude investičná stratégia skupiny Penta ktorá ovládla túto
banku z hľadiska dividendovej politiky to sa môžme len domnievať na to nemáme
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možnosť nejakého kvalifikovaného názoru vidíme snahu tohto majoritného akcionára
skúpiť podiely tejto banke, tzn. ovládnuť ju a zrejme potom náležite s ňou aj nakladať.
S faktickou pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ja len upresním - predpokladá sa že banku ovláda skupina Penta ........... cyperskej
schránky čiže proste ten dnešný akcionár nie  je ešte taký úplne jasný a predpokladá
sa ............

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Myslím  že  sa  k  tomu  oni  hlásia  vieme  o  kom
hovoríme. Pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ja len takú doplňujúcu otázku zdá sa,  mi  že si predtým povedal,  že je  to
skupina J&T a teraz hovoríš, že Penta neviem či som sa ja poplietol.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Neberiem meno J&T zbytočne do úst. Tak som to
ani neurobil.  Myslím  si,  že som hovoril o skupine  Penta. Ale  - ak som sa pomýlil,
tak ... Nepomýlil som sa. Ďakujem pekne. Ďakujem.

p. Martinický: V poriadku, ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  nevidím  nikoho  prihláseného,  takže
končím diskusiu k tomuto bodu poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: Keďže neboli predložené písomné pozmeňujúce návrhy predkladáme tak
ako je v materiály predkladáme........

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  poprosím  prezentujme  sa  a
hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 16 poslancov, proti nebol nik, 4 sa zdržali uznesenie sme ...

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Aha,  poprosím  overiť  či  pani  poslankyňa
Lukačovičová  bola  zaznamenaná  v  systéme  ako  hlasujúca  prosím  nebol  takže
vzhľadom  na  to,  že  vôľa  dvoch  poslancov  nebola  prejavená  musím  zopakovať
hlasovanie takže vás poprosím hlasujeme  ešte raz o tom návrhu uznesenia ako je  v
materiály nech sa páči prezentujte sa a hlasujme. Čo je - nemôžete hlasovať? Nemáte
tak prepáčte tak toto úplne zrušme. Ja vás poprosím kolegovia  keby ste naozaj cez
prestávku ten systém nejako uviedli do boja schopného stavu lebo toto nesvedčí veľmi
o  kvalitnej  príprave  na  zasadnutie  zastupiteľstva,  že  sú  opakované  problémy  s
technikou opakované. Pán prednosta môžeme? Áno dobre, takže myslím žeby sme sa
o to  mohli  pokúsiť  takže poprosím prezentujme  sa a  hlasujme.  Vyzerá že  teraz tu
máme všetkých tých ktorých máme mať.

Hlasovanie:  Za bolo  18,  nikto  nebol  proti,  4  sa  zdržali.  Ďakujem pekne.  Uznesenie  sme
schválili.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Kolegovia,  keďže  uplynula  16  hodina,  ktorá je
vyčlenená pre možnosť verejnosti vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva chcem sa
spýtať  a  pozvať  teda  verejnosť.  Sú  tu  zástupcovia  verejnosti,  ktorý majú  záujem
vstúpiť? Pán Kosnáč to overí. Nie sú záujemcovia zo strany verejnosti. Ďakujem.

Bod 7
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na

roky 2016-2023

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Takže  môžeme  pokračovať  ďalej  v  rokovaní.
Pristúpime  k  bodu  číslo  7  a  to  je  program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  roky  2016  až  2023.  Kto  nám  povie  k
materiálu? Pani starostka mi hovorí, že pani poslankyňa Zemanová by sa mohla krátko
vyjadriť.  Tak by som ju poprosil,  aby v zastúpení pani prekladateľky pani starostky
nám uviedla materiál.

p. Zemanová:  Dobre ja by som odtiaľto z miesta. Schvaľovali sme už plán hospodárskeho
sociálneho  rozvoja  na  podanie  na  okresný  úrad  na  vyjadrenie  či je  potrebná  EIA.
Dostali  sme  vyjadrenie  z  okresného  úradu bolo  vám zaslané,  neboli  v  ňom žiadne
zásadné  pripomienky  zásadne  meniace  charakter  materiálu  ale  aby  tento  materiál
vstúpil  do  platnosti je  potrebné  ho  opätovne  aj  zo zapracovanými  pripomienkami,
ktoré ste dostali schváliť takže preto je predkladaný na zastupiteľstvo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne otváram diskusiu  k tomuto bodu
programu.  Nevidím  nikoho  prihláseného  končím  diskusiu  a  poprosím  návrhovú
komisiu.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia je v znení podľa materiálu pre istotu ho prečítam keďže
bol poslaný dodatočne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
schvaľuje  program  hospodárskeho  sociálneho  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves  na roky 2016 až 2023.

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

Hlasovanie:  Za  21  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik  uznesenie  sme  schválili.
Ďakujem. 

Bod 8
Návrh  koncepcie  poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves

sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B).
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Pristúpime  teraz  k  bodu  číslo  8  a  to  je  návrh
koncepcie  poskytovania  majetku  Mestskej  časti  Bratislava  Karlova  Ves  sociálnym
skupinám pôsobiacich  v  Karlovej  Vsi.  Predkladateľom materiálu  je  pán prednosta
nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Dostávame sa k materiálu, ktorý tu bol v
minulosti opakovane riešený v prípade, že sa teda schvaľovali prenájmy prenájmy keď
sa riešila  komerčná cena nájmu keď sa riešili osobitné zretele prečo kto má akú cenu
hej  kto  platí  aký  nájom  a  podobne,  takže  z  tohto  dôvodu  jej  bola  aj  vytvorená
koncepcia  poskytovania  majetku  mestskej  časti  sociálnym  skupinám  pôsobiacim  v
Karlovej  Vsi  jej  v zmysle  tak ako je  navrhnuté  by sa  mali  vypočítavať  jednotlivé
nájmy  čiže  cieľom nie  je  zvýšiť  nájom týmto  jednotlivým  skupinám cieľom je  ho
vyčísliť  aby bola jasne určená aby poslanci a jednotlivé  skupiny vedeli,  aby sa dalo
teda jednoznačne ukázať komu sa akým akou mierou teda pomáha lebo potom, keď sa
dáva  každému  za  euro  alebo  nejakým  iným  spôsobom  tak  sa  to  veľmi  ťažko
porovnáva čiže cieľom tohto materiálu  a tej koncepcie tak ako je  navrhnutá je,  aby
teda  jednotlivé  nájmy  tak  ako  sa  teda  začalo  sa  vyčísľovali.  Jednotlivé  sociálne
skupiny  ich  budú  mať  ako  rozhodnete  pravdepodobne  za  veľmi  podobných
podmienok,  ale  bude  to  jasne  vyčíslené  a  bude  sa  dať  potom teda  bilancovať  a
porovnávať akému subjektu alebo akému typu služby mestská časť akým spôsobom v
akej výške prispieva na činnosť, či už formou dotácií alebo teda aj formou takého jak
to bolo  doteraz tzn.  formou využívania  majetku mestskej časti.  Máte tam niekoľko
bodov ide o to, že sa vlastne tie  jednotlivé  vyčíslené  sumy pre konkrétne subjekty
budú zverejňovať k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. a ešte k 31. januáru to bude vlastne
za  predchádzajúci  rok  na  webovej  stránke  mestskej  časti  v  prípade,  žeby  ste
mali ............ by mal byť pripravený tak ako bolo konzultované v rámci v rámci nejakej
pracovnej skupiny ktorá sa k tomu vyjadrovala ak by trebalo ešte niečo zapracovať
ono sa samozrejme až v praxi ukáže prípadné zmeny samozrejme možné nech sa páči
to je všetko z mojej strany.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán prednosta otváram diskusiu k
tomuto materiálu. Pán poslanec Dulla. Robo videl som ťa ale zmizol si potom tak.

p. Dulla: Ďakujem za slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ešte ťa poprosím keby si sa prihlásil áno. Vlado máš
slovo.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo  opäť  s  materiálom  súhlasím  a  mám  pre  predkladateľa  2
odporúčania. V návrhu uznesení upraviť v písm. b) nie  dodatok ale upravené znenie
zásad aby sme zabezpečili komplexnosť a prehľadnosť. V písm. c) nie k 31. 1. 2017
atď. až po nasledujúceho roka ale pravidelne do 31. 1.  počnúc rokom 2017 a na konci
za slovo nájmom pripojiť za predchádzajúci rok aj preto, lebo predložka k vyjadruje
ultimátum dát ktoré sa zverejňujú  ale  neurčuje  za aké obdobie ani dokedy sa majú
zverejniť.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán Krampl.

p. Krampl: Ďakujem pekne, myslím že táto koncepcia okrem teda zvýšenia transparentnosti a
poskytnutia určitého prehľadu, ktoré skupiny tu dostávajú akú podporu. Budem mať
ešte aj jeden alebo teda bol by som rád keby mal ešte jeden efekt zatiaľ sa mi to ešte
nepodarilo  presadiť  ale  ak  by  ak  by  sme  dokázali  tieto  sumy  ktoré  ktorými  my
dotujeme  ktoré  sú  teraz  ako  nefinančné  dokázali  rozpočtovať  čiže  prehnať  cez
rozpočet tým žeby boli  vlastne  dotáciami zároveň súčasne  aj príjmami  samozrejme
mestskej časti pretože by reálne vlastne mestský účet  mestskej časti inde neupustili
mali by sme naozaj úplne presný prehľad o tom teda aká tá suma je pretože takto sa tá
suma  bude  proste  v  niektorých  tých  uzneseniach  a  nájomných  zmluvách
strácať .................. bude v rozpočte ........... ja by som dal taký konkrétny príklad ako
funguje podobný systém v štátnej správe,  kedy štátny zamestnanec dostal je platený
priamo  zo  štátneho  rozpočtu  čiže  z  nejakej  .........  pokladnice  z  Národnej  banky
Slovenska  tak  z  jeho  jeho  mzdy  teda  zrážka  zo  mzdy  hej  tá  na  ...........je  mu
automaticky zrazená čiže tiež tá daň nikdy neopustí Národnú banku a automaticky je
príjmom  daňovej  správy  ktorá  má  zase  účet  v  tej  istej  banke  Národnej  banke
Slovenska čiže tiež neopustí tú banku nikde táto suma ale proste je zúčtovaná asi to
má nejaký dôvod a zmysel a preto by som bol rád aby sme potom niekedy do budúcna
tento systém ešte na ňom pracovali a vylepšovali ho ďalej ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne o reakciu požiadal spracovateľka
materiálu  pani  Ing.  Mahďáková.  Poprosím  mikrofón  keby  ste  jej  mohli  nejaký
funkčný prisunúť.

p. Mahďáková:  Ďakujem veľmi pekne ja  by som len k technickému spracovaniu toho čo
navrhuje pán poslanec Krampl, že to považujem za veľmi dobrý nápad evidovať to v
rozpočte je to možno trošku komplikované, ale v záverečnom účte, ak si spomeniete
tak súčasťou záverečného účtu je evidovanie poskytnutých dotácií, takže vlastne tento
prehľad  bude  v  závere  nebude  možno  v  rozpočtovom  procese  na  začiatku,  ale
rozhodne sa dostane do záverečného účtu, takže týmto ten prehľad bude a nedovolím
si za predkladateľa ale  za spracovateľa ďakujem pánovi Dullovi  lebo  takto to bolo
myslené on to explicitnejšie vyjadril.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem s faktickou pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ja súhlasím s tým, čo predniesol poslanec Krampl a k tomu čo povedala pani Ing.
Mahďáková. V záverečnom účte sa vykazujú dotácie,  ktoré sa predstavujú finančný
pohyb,  ktoré odídu  ako  transfer  ale  tieto  neodídu  ako  transfer  takže  zákonodarca
nepredpokladal,  žeby  sa  v  návrhu  záverečného  účtu  vykazovali  pardón  za  výraz
pseudodotácie  teda  dotácie,  ktoré  nepredstavujú  transfer  prevod  medzi  dvoma
bankovými  účtami  napriek  tomu  si  viem  predstaviť  že  v  našom  by  to  bolo  ale
oddelene  od  tých  ostatných,  aby  sa  nemiešali  finančné  operácie  s  nefinančnými
operáciami  dúfam žeby s tým súhlasil aj pán kontrolór.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  S  riadnym  príspevkom  pán
poslanec Zajac.

p.  Zajac:  No ja  tiež  chcem  privítať  tento  materiál  je  veľmi  dobrý  aj  teda  to  ako  sme
vykľučkovali z toho že to ide do toho proste interného predpisu ja mám ja mám iba
jednu otázku alebo teda 2 otázky jedna je  tá alebo pripomienka jedna je  otázka. Ja
trochu bojujem s tými sociálnymi skupinami,  že teda definujeme to ako ako sociálne
skupiny. Spýtam sa na rovinu právnikov, že či toto má oporu preto lebo ja žijem v tom
že  sociálna  skupina  je  definovaná   v  nejakom  zákone.  Najčastejšie  sme  boli
upozorňovaní na to, že je definované v zákone o sociálnych službách a keď už raz je
niečo definované už to má nejakú konkrétnu reálnu podobu a my myslíme lebo v tom
texte sa uvádza, že čo my všetko tým myslíme  ale obávam sa že to nebude sociálna
skupina  lebo  keď  my  tam hovoríme  definovanie  tak  okrem tej  sociálnej  pomoci
povedzme zdravotnej pomoci,  ktorá jej klienti môže byť definovaný v pojme nejaká
sociálna skupina máme tam životné prostredie kultúru atď a to sa obávam, žeby sme
mohli naraziť že či toto bude tejto tejto definícii vyhovovať. Druhá je len poznámka a
to sa samozrejme dá potom v tom texte už opraviť, že sú tam citované pri tej definícii
tých tých záberov alebo oblasti sú tam citované zo starého zákona o daniach z príjmov
nachádza sa tam ešte definícia  duchovná činnosť a to opäť je niečo, čo my nemáme
verejnoprospešnosť ako takú definovanú v zákone to neexistuje.  Preto sa najbližšie
považuje tá definícia, ktorú opäť má zákon o daniach z príjmov § 50, kde je napísané v
aký prospech alebo postoj akých aktivít a činnosti je možné poukazovať na finančnú
sumu a toto sa  vo všeobecnosti považuje  za nejakú  definíciu  všetkého  toho, čo je
verejno prospešné ale teda je je to dneska zmenené pred asi dvoma alebo troma rokmi
sa to sa tá sa ten výpočet tých činností zmenil.  Tá duchovná činnosť je príliš široká to
by mohol byť úplne všetko a preto je to dneska je to ale to je technická vec ten ten tá
prvá otázka ma viacej zaujíma.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec tam ide o to, že vlastne ten materiál má
taký názov ako zastupiteľstvo schválilo  uznesenie.  My sme v tomto naozaj schválili
uznesenie, že žiadame predložiť jednotnú koncepciu poskytovania majetku sociálnym
skupinám pôsobiacim v mestskej časti takže ide o vysporiadanie sa to už sme o tom aj
diskutovali že či tam nevoliť nejaký vhodnejší iný termín spoločenských skupín a pod.
v súlade s tým, čo si povedal ja si myslím,  že táto vec ešte bude predmetom ďalších
rokov a  nebude  sa  to  zapracovávať  ďalej  a  my  si  tieto  veci  vyjasníme  ale  tu  sa
reagovalo presne tak ako bolo prijaté uznesenie zastupiteľstva. Neviem pani inžinierka
chcela.

p. Mahďáková: Ďakujem povedali ste presne to čo som mala na mysli.

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

p.  Horecký:  Keďže  pán  vicestarosta  teraz povedal  práveže  budeme  sa ďalej  venovať  pri
ďalšom  kroku  realizácie  tohto  uznesenia  aj  formuláciám  a  presnejším  zneniam
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dokumentov tak asi  nebudeme to teraz upresňovať  ale  je  možné  do tohoto návrhu
uznesenia zvážiť nahradiť slovo skupinám partnerom, pretože každý kto vstupuje do
vzťahu  je  to  širší  pojem  sociálny  partner  postupuje  do  vzťahu  zmluvného  alebo
nejakého súčinného s nami tak sa stáva v predmetnej veci naším partnerom ak by to
vyhovovalo tomu že sa vyzlečieme z tej úzkej definície  zákonného termínu  sociálna
skupina tak to môže pomôcť.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Mal som tendenciu  dať  ti  Janko  za  pravdu  ale
vehementne  pani Ing. Mahďáková krútila  hlavou záporne tak poprosím keby ste sa
mohli vyjadriť resp. pán prednosta. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  Neviem,  ja  osobne  si  myslím  že  sociálny  znamená
synonymum spoločenský a preto to bolo nahradené čiže vlastne ako sociálna skupina
je v tomto zmysle nejaká spoločenská to sociálny má asi viac významov že sa využíva
častejšie a ľudia si to potom spájajú s určitým typom sociálnych skupín ale štandardne
keď si dáte synonymický slovník alebo význam slova sociálny tak je spoločenský a
spoločenskú skupinu aj keď si dáte definovať, že čo je sociálna skupina tak je to voľné
zoskupenie ľudí majúcich nejaké hodnoty a majúce nejaké roly, čiže ono je to možno
také že to má ten podtón kde ľudia vnímajú, že sociálne už znamená tak jak je možno
definované zákonom o sociálnych službách ale myslím,  že samotné slovo sociálny je
všeobecné a znamená spoločnosť hej čiže ako aspoň ja to takto chápem, že to je ešte
sa bavíme o tomto keď to nahradíme, že spoločenské ako bude to možno jednoznačne
že sa to netýka len tých sociálnych skupín o ktorých hovorí zákon o sociálnej službe a
sociálnej pomoci pravdepodobne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  poslanec  Krampl  s
faktickou.

p. Krampl: Ďakujem ja len chcem zareagovať na pána Zajaca ja som navrhoval tento názov
tiež si myslím žeby na neho Ministerstvo práce sociálnych vecí nemá patent proste ak
by sme postupovali žeby postupne dávali dotácie podľa zákona o sociálnych službách
tak by to pravdepodobne malo zmysel ale my podľa neho nepostupujeme preto proste
si môžme vyložiť tento termín ako myslím si nám je za vhodné. Úplne sa stotožňujem
s tým čo povedal  pán prednosta jednoducho  toto  je  jeden  z  možných  výkladov a
naozaj pán kolega Zajac má pravdu v tom že aby neboli nejaké nedorozumenia možno
by bolo dobré keby právne oddelenie k tomuto poskytlo výklad ale nebránim sa ani tej
zmene samozrejme ide ide o cieľ nie o ............. ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno takto to vnímame asi všetci pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja nechcem reagovať na svoj ale............ nechcem nechcem dať technickú k svojej
pripomienke aby ma len chcem reagovať na to čo bolo povedané ja obsahovo sa s tým
plne stotožňujem čo hovoríte, ja len mám takú blbú skúsenosť, že teraz naozaj nie som
právnik ale keď už raz je niečo definované v zákone, že je to nad politologicky a nad
to, že nejako si to vykladáme tak ja len aby sme predišli nejakému možnému problému
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ja samozrejme mne je jasné, čo hovoríme o čom sa bavíme a čo chceme a v tom texte
je to napísané len sa snažím vyhnúť nejakým neviem ja som mal takú zlú skúsenosť že
nám bolo vykladané keď to je už raz definované v zákone už je to terminus technicus
je toto niečo, čo ja v diskusii s Handiakom často k tomu prichádzam.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán kontrolór.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ja som bol požiadaný pánom poslancom Dullom aby som sa
k tomu  vyjadril  keď sa  spracovával  tento materiál  ja  som konzultoval  s  pani  Ing.
Majákovou a pri pojme sociálna skupina som sa troška zježil,  že tú sociálnu skupinu
tiež vnímam tak troška nejak možno inak ja neviem no dávam na zváženie ja mne by
sa tam skôr páčilo  že nejaký pojem namiesto sociálnej skupiny podporovaný subjekt
lebo  vy  svojím  spôsobom ten  subjekt  nejakým  spôsobom podporujete  respektíve
nepriamo povedané dotujete, pretože dávate mu nejakú úľavu, čiže možnože keby sme
si  tu  zadefinovali  nejaký  pojem  podporovaný  subjekt,  tak  on  dostáva  nejakým
spôsobom tú vašu  podporu ale  opakujem dávam na  zváženie  z  hľadiska  nejakého
pojmoslovia a čo sa týka tej otázky pána poslanca Dullu áno ja sa s vami stotožňujem,
pretože de facto tým, žeby sme vykazovali nejaké fiktívne príjmy,  ktoré jednoducho
ani  neprídu  ani  nie  sú očakávané tak svojím  spôsobom jednoducho  aj skresľujeme
hospodársky  výsledok  mestskej  časti,  čiže  z  môjho  pohľadu  ja  si  myslím,  že  je
postačujúce,  keď  budú  zverejnené  tieto  nájmy  budú  jasne  pomenované  bude  tam
napísané to, čo dostal za akých podmienok a to podľa môjho názoru úplne postačuje
ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne pánovi kontrolórovi.  S faktickou
pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo no práve v subjekte to je presne to čomu som sa chcel vyhnúť
pretože subjekt evokuje nejakú právnu subjektivitu ale my sme chceli podporovať aj
spoločenstvá, ktoré právnu subjektivitu mať nemusia  ,.......... môže to byť  združenie
nejakých susedov ktoré si chce niečo spraviť na vnútrobloku a tie nemusia mať právnu
subjektivitu preto naozaj veľmi ťažko  sa hľadá ten správny názov ja by som naozaj
myslím si že není ani teraz na to správny čas aby sme k tomu dospeli myslím že teraz
budeme mať času viacej keď to bude predmetom teda priamo toho zásad hospodárenia
a k tomu čo čo ste vravel,  žeby to spestrilo  tú hospodársku hospodárske informácie
ono v podstate skreslilo ako skreslilo dalo by nám to informáciu koľko peňazí sme ako
keby rozdali pričom sme ich ako relatívne nedostali lenže, lenže práve tie peniaze sú
ako keby, potom niekde chýbajúce viete to je ten vnútorný dlh, ktorý tu narastá ktorý
nie je nikde vyčíslený my ako keby rozdávame niečo čo nemáme a to sú presne tieto
tieto dotácie proste my dávame majetok zadarmo rozumiete ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pán poslanec Dulla s faktickou.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo  takže  skúsme  sa  riadiť  vzťahom  podporovanej  aktivity
nepodporujeme subjekty podporujeme aktivity tým sme nepovedali či sú to sociálne
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nesociálne skupiny či sú dokonca asociálne hej podporujeme aktivity a je nám jedno či
sa  pre  ne  rozhoduje  formálna  alebo  neformálna.  Časť  obyvateľstva  združená
nezdružená vždy sa budeme slobodne rozhodovať či tej aktivite tú dotáciu priznáme a
keď jej ju priznáme tak vyberieme nejakého reprezentanta, ktorý už je subjektom musí
mať spôsobilosť na právne úkony ináč peniaze neprevezme hej alebo neurobí úkon
ktorý  my  preplatíme  čiže  skúsme  teda  tú  koncepciu  poskytovania  majetku
podporovaným aktivitám.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne pán poslanec k tomu zákonnému
teraz sme to aj overili s pánom prednostom zákon o sociálnych službách je .................
nedefinuje pojem sociálna skupina, ale aj keby definoval tak táto naša aktivita nespadá
pod jurisdikciu  tohto zákona a my v podstate máme slobodu používať ten terminus
technicus ako uznáme za vhodné preto si myslím,  že treba nájsť naozaj pojem, ktorý
bude najlepšie  reflektovať to o čo nám ide bolo tu viacero návrhov kolega Horecký
hovoril  o  sociálnych  partneroch to  zase  pripomína  trošku sociálne  vyjednávanie  a
odbory  hej  sociálny  partneri  zamestnávatelia  odbory  bola  tu  bol  tu  návrh  pána
kontrolóra to nahradiť pojmom podporovaným subjektom pán kolega Dulla  navrhol
podporovaným aktivitám myslím si, že to tak isto dobre vyjadruje takže ak by sme sa
vedeli na nejakej zmene toho názvu ustáliť, tak by si to mohol pán prednosta osvojiť
bude splnené uznesenie tak ako sme ho dali, ale budeme používať tento výraz, ale nič
sa nestane,  aj keď to schválime  v pôvodnom,  lebo  by sme  potom ten výraz mohli
povedzme nájsť v ďalšej diskusii pani poslankyňa Poláchová nech sa páči.

p. Poláchová: Ja som si to teraz vyhľadala na zmaturuj z občianskej náuky alebo z náuky o
spoločnosti tá sociálna skupina sa chápe ako združenie minimálne dvoch ľudí, ktorí sa
spájajú na základe spoločných hodnôt s cieľov názorov postojov predstavuje spojenie
istého počtu ľudí, ktorí sú  účasťou v tejto skupine prepojený so spoločnosťou môže to
byť ktokoľvek kto zastáva tie isté alebo podobné hodnoty názory má rovnaké ciele
akceptuje všetky normy ktoré si skupina definuje takže ja naozaj nevidím dôvod meniť
toto toto spojenie slovné spojenie  sociálna  skupina,  aj keď to evokuje niečo možno
iné.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne za vysvetlenie pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo  chcel  by  som kolegov  poprosiť  prosím  vás
nehrajme sa už so slovíčkami lebo môžeme sa dva dni baviť o tom že ktoré slovíčko je
vhodnejšie, to je zbytočné. Čo sa týka merita veci ja sa bytostne stotožňujem s Robom
Kramplom ale žiaľ celkom toto nie je možné riešiť tak aby sa to dostalo do rozpočtu
pretože vo svojej  podstate toto VZN-ko  majú  niektoré samosprávy definované  vo
VZN-ku o dotáciách  a je  to  tak jedná  sa  o  tzv.  nefinančnú  dotáciu a  keďže je  to
nefinančná dotácia ťažko udávať do toho finančného finančného balíka rozpočtového
balíka  to  by  sme  museli  z  toho  spraviť  finančnú  dotáciu  tzn.  žeby  sme  im  dali
skutočné nájomné  a potom by sme im poskytli finančnú dotáciu ale  to by zase ako
správne  pán kontrolór mohol niekto napadnúť, že skresľujeme  vlastne hospodársky
výsledok takže zmierme sa s tým že to je tak ale aspoň budeme mať prehľad a budeme
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sa môcť prezentovať že koľko nefinančných koľko peňazí sme v tej finančnej forme
investovali a poskytli našim občanom ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  No myslím  si,  že však samozrejme  budeme hlasovať  ja  súhlasím  ako aj  s  tým
pôvodným názvom mne to nerobí problém osobne ja  tomu tak rozumiem ako ste to
prečítali ale chcem povedať že ja som svedkom toho ako ako zlá definícia  vzbudzuje
falošné očakávania a ja mne je jasné že tu existuje nejaká exaktný výklad toho slova ja
len  chcem  vedieť  že  .......  alebo  povedať  že  väčšinou  ho  ľudia  vnímajú  sociálna
skupina ako naozaj skupinu ktorá má sociálny problém aj my keď sme si to prvýkrát
povedali no tak nás to napadlo a ja chcem povedať toto má byť pre verejnosť pre ľudí,
ktorí možno  tú stránku  ktorú prečítala  pani  poslankyňa  nie  tak rýchlo  otvoria  a  ja
rozumiem tomu, že korektne a nebude mať problém za to hlasovať ja  sa tým vôbec
netajím a možnože naozaj potvrdzujem to čo hovorí pán Krampl,  že teraz nie je ten
správny čas ja len chcem  upozorniť, že do budúcna by bolo vhodné keby sme našli aj
pre ľudí, ktorí nie vždy otvoria tú správnu webovú stránku, aby mali jasné o čo nám
ide,  aby aby to bolo  zrozumiteľné  jednoduché  a obávam sa že to nie  je  taká taká
triviálnosť keď sa o tom bavíme ako tu bolo naznačené ja teda mám skúsenosti s tým,
že zlá definícia  naozaj môže celý dobrý úmysel toho kto ho prezentuje na verejnosti
trošku aj zmiasť a zmeniť ten dobrý úmysel.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Áno  ďakujem pekne  rozmýšľam,  že či si  niečo
osvojíme ja si myslím, že naozaj by sme tam mohli nechať pôvodný názov sociálnym
skupinám, ale do zátvorky by sme mohli dať povedzme že podporovaným subjektom a
aktivitám tým by sme ako vlastne urobili  zadosť tomu dovysvetleniu  aby nevznikli
nejaké chybné očakávania z dôvodu toho termínu, ak súhlasíte s takýmto návrhom, že
by  sme  teda  doplnili  spýtam sa  pána  prednostu,  žeby sa  materiál  volal  koncepcia
poskytovania  majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  sociálnym  skupinám
(podporovaným  subjektom a  aktivitám)  pôsobiacim  v  Karlovej  Vsi.  Pán poslanec
Zajac.

p. Zajac: Nechajme to tak a do budúcna .............. a podstatné je čo bude v tom .......

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Dobre  dobre takže dobre súhlasím  ok takže bez
zmeny faktickú pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo ja sa ešte spýtam na predkladateľa na vzťah k tým odporúčaniam,
ktoré som predniesol ....... pani Ing. Mahďáková privítala a predkladateľ.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Neviem, či písomné si dal, pán poslanec  - si to čítal,
neviem, či to bolo pánovi predkladateľovi celkom zreteľné, čo si navrhoval, prípadne
aby si osvojil v autoremedúre.
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p.  Dulla:  Nedal  som písomne.  Bolo  to  súčasťou  môjho  vystúpenia.  Dúfam,  že  to  bolo
dostatočne zrozumiteľné.

p.  Hrčka,  prednosta:  Ja  sa  priznám,  že chápal  som že sa  jedná  o spresnenie  logického
významu,  ale  nevidel  som takže neviem povedať ako pani Mahďáková prikyvuje  a
nemám s tým najmenší problém naozaj ono sa to niekedy veľmi ťažko berie lebo vy
viete, čo chcete povedať poviete že do ktorej časti to dáte, ale ja sa priznám že ja keď
som pozeral pochopil som, čo sa rieši ale nezachytil som ako tú logickú zmenu, ktorá s
tým nastala a pokiaľ je naozaj s tým nie je problém len hovorím naozaj pre budúcnosť
keď je  len napísať aby bolo jasné,  že v čom je ten rozdiel lebo ja  si ho tak naozaj
snažil  som sa  ale  nestihol  som postrehnúť  ten rozdiel.  Ale  nemám problém  si  to
osvojiť  pani  Mahďáková  ktorá  bola  spracovateľkou  prikyvuje,  že  tak,  že  ste  to
definovali lepšie ako bolo pripravené nemám s tým problém. Osvojím si.

p. Dulla: Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Takže  ste  si  osvojili  pán  prednosta  ale  potom
poprosím pán poslanec keby si aspoň pani Ing. Mahďákovej teda povedal, čo bol aby,
aby to bolo zreteľné hej dobre. Kolegovia končím diskusiu k tomuto bodu programu
poprosím  návrhová  komisia.  Nie,  nie,  máte  to  jednoduché,  návrhová  komisia,
hlasujeme o pôvodnom. Nedostali ste písomne predpokladám nič.

Návrhová komisia:  Ďakujem za substitúciu takže hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia
tak ako je v predloženom materiáli.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: S autoremedúrou ktorú si osvojil pán prednosta. To
je v poriadku nech sa páči hlasujme.

Návrhová komisia: Prepáčte, ale takto sa hlasovať jednoducho nedá.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ale ani sa nedá diskutovať počas hlasovania,  pán
poslanec. To je tiež pravda. Takže zrušme toto hlasovanie. Pán poslanec, nech sa páči,
môžeš vystúpiť so svojou faktickou pripomienkou.

Návrhová komisia: Návrhová komisia si vyžiada čas na poradu a rozhodnutie.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Nech sa páči máte na to právo povedzte aký čas
potrebujete a čo si osvojil.

Návrhová komisia: Ak dovolíte, po porade.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nech sa páči návrhová komisia.

Návrhová komisia: My sa cítime viazaní tým úkonom, ktorý nám je uložený pre rokovanie
mestského zastupiteľstva aj rokovacím poriadkom a nevieme dať iný návrh uznesenia,
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než  ten,  ktorý máme  predložený.  A  to  je  jediná  služba,  ktorú  teraz  môžeme  pre
rokovanie zastupiteľstva urobiť. Dať návrh uznesenia, ktorý je v pôvodnom znení.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Áno. Návrhová komisia  má v tomto rozhodujúce
slovo  dám hlasovať  o  návrhu  tak ako  navrhla  návrhová  komisia  teda uznesenie  v
pôvodnom znení nech sa páči prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 19 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal uznesenie sme schválili. 

Bod 10
Návrh na uzavretie  nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na

pozemky, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime teraz k bodu číslo  10 a to je  návrh na
uzavretie nájomných zmlúv na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v
katastrálnom území Bratislava Karlova Ves. Predkladateľom je pán prednosta nech sa
páči odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem a vzhľadom k tomu, že väčšie množstvo nájmov sa
zhromaždilo do jedného materiálu tak máte tam písmena a, b, c, d, e, f, g pričom písm.
a)  je  uzavretie  nájomných  zmlúv  na  pozemky  pod garážami  písm.  b)  je  uzavretie
nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami.  C je  z dôvodu béčko je  z
dôvodu  zmeny  vlastníka  predajných  stánkov  obidva  z  titulu  kúpnej  zmluvy.  C  je
predĺženie  doby  nájmu  na  pozemky  pod  garážami  z  dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa. D je predĺženie doby nájmu na pozemok záhradu. E je predĺženie doby nájmu
na pozemky pod predajnými stánkami z dôvodu predĺženia tak isto sa jedná o prípad
hodný osobitného zreteľa. F je predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami pre
lode, tak isto prípad prípad hodný osobitného zreteľa a g je predĺženiu doby nájmu na
pozemky pod zastávkou MHD v Karlovej Vsi prípad hodný osobitného  zreteľa pre
dopravný podnik. Z mojej strany všetko. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán prednosta. Otváram diskusiu k
tomuto materiálu nech sa páči. Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo ja som sa nikde nedozvedel informáciu ohľadne bodu b čo sú
tie nájomné zmluvy pod stánkami,  ktoré vlastne sú .............. z hľadiska predaja tých
stánkov novým majiteľom aká bola pôvodná činnosť v týchto stánkoch alebo teda aký
bol predaj  predtým než sa predali  pretože mne  sa skutočne nepozdáva účel,  ktorý
momentálne tie stánky budú mať a to je  predaj toho čapovaného vína.  Ja teda mám
skúsenosť v okolí môjho domu sa pohybujú takéto sociálne skupiny ktoré ktoré teda
holdujú  podobným podobným veciam a nie  je  to ako ako obyvateľovi mi  to nie  je
príjemné, pričom teda určite by som to neprijal ani ďalším obyvateľom Karlovej Vsi
preto  si  dovoľujem dať  procedurálny návrh aby sa o bode b hlasovalo  samostatne
ďakujem.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne  poprosím  pani  doktorka ..........
vieme odpovedať pánovi poslancovi na tú otázku.

p. ............:  Dobrý deň firma  Daros s.r.o. ako pod bodom B1 uvedený nový nájomca  teda
budúci nájomca odkúpil stánok od predchádzajúceho nájomcu to bola Joda s.r.o. ktorý
tam predával fľaškové víno tento Daros bol viac rokov ako podnájomník firmy Joda
teda spoločnosti Joda a rozšíril túto podnikateľskú činnosť o predaj syrov a  fornetov v
uzavretom balení. Pokiaľ sa jedná o nájomcu ............ spoločnosť ......... pod bodom B2
tak je to tento táto spoločnosť odkúpila  stánok od prechádzajúceho vlastníka stánku,
ktorým bol pán Jakubek. No pán Jakubek tam mal podnájomníka  posledné roky na
základe nášho predchádzajúceho súhlasu bol to teraz ma nenapadá pán Gažovič, ktorý
tam mal rýchle občerstvenie bez predaja alkoholických nápojov. Tento nový nájomca
tam mieni predávať fľaškové víno.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne pani doktorka za vysvetlenie  pán
poslanec  tvoj  procedurálny  návrh  aby  nám  bolo  jasné  bude  hlasovať  o  bode  b
samostatne alebo  samostatne o bode B1 a samostatne o bode B2 aby nám to bolo
zrejmé.

p. Krampl: Hovoril som iba o bode b.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  O bode ako celok. Dobre ďakujem.  Nech sa páči
nevidím nikoho prihláseného do diskusie končím diskusiu poprosím návrhová komisia
a je tam B1 B2 žiadatelia  hej ale pán poslanec navrhuje žiadať o béčku ako celku o
procedurálnom návrhu  sa nehlasuje,  takže by sme  mali  tak nech  sa páči  návrhová
komisia. Ešte faktickú pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Ja len aby som to pochopil,  to je  iba že otázka že on my sme  prenajali  a on to
reprenajal my nemáme tak zmluvy, že lebo tak som tomu rozumel.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Bol tam aj podnájom ak súhlasí nájom ak bol tam
predchádzajúci súhlas mestskej časti a to bolo asi v minulosti,  áno takto to funguje.
Dobre pán poslanec ale ukončili sme diskusiu, takže by sme mali dať slovo návrhovej
komisii.

Návrhová komisia: Keďže vyňatie teda osobitné hlasovanie o bode b je procedurálny návrh
o ktorom sa nehlasuje,  tak by sme  mali  hlasovať  najprv o  tomto bode a potom o
návrhu ako o celku. Takže návrhová komisia  a potom o návrhu ako o celku. Takže
vlastne je  to to čo som povedal dobre takže najprv teda dávame hlasovať o bode b
osobitne tak ako je uvedené v materiály v návrhu uznesenia.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne hlasujeme  o bode b navrhnutého
uznesenia nech sa páči hlasujme.
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Hlasovanie: Za bolo 13 poslancov, proti boli 4, zdržali sa 6.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Vzhľadom na  to,  že  išlo  o  hlasovanie  v  režime
osobitný zreteľ tak toto uznesenie  nebolo prijaté náležitou kvalifikovanou väčšinou.
Nech sa páči návrhová komisia.

Návrhová komisia: K tým ostatným ustanoveniam vyňatý bod b nebolo žiadne žiadny návrh
na zmenu aspoň teda písomne nie,  takže dávam návrh aby sme tak ako je v návrhu
hlasovali o tých  zvyšných prenájmoch.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže návrhová komisia teraz navrhuje o zvyšnom
časti uznesenia, teda pod bodmi a, c, d, e, f a g, každé z tých uznesení má iný režim z
hľadiska toho či ide o osobitný zreteľ. Takže možno z hľadiska právnej istoty by som
odporúčal návrhovej komisii či by sme predsa len nepodstúpili,  keď už ide o takýto
druh  hlasovania  osobitné  hlasovanie  o  každom  bode,  ak  súhlasíte  kolegovia
predpokladám, že to prejde, hej ale ...ale, no áčko je osobitný zreteľ, céčko je osobitný
zreteľ, déčko všetko sú osobitný zreteľ, tak potom pán prednosta môžeme hlasovať v
režime osobitného zreteľa o ostatných bodoch okrem bodu b ktorý sme dnes schválili
je takýto súhlas s procedúrou návrhová komisia  môžeme tak hlasovať áno ďakujem
otváram hlasovanie nech sa páči hlasujte.

Hlasovanie: Za bolo 20 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 3 takže zostávajúce uznesenie
sme schválili potrebnou kvalifikovanou väčšinou pre režim osobitného zreteľa.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno ... pani starostka ma teraz oslovila,  vzhľadom
na to, že sú tu prítomní zástupcovia Rodinného centra Dlháčik a podľa tempa nášho
rokovania a budúcej prestávky, že či by ste prípadne súhlasili,  aby sme teraz bod číslo
16 -  teda žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie  nájmu  prerokovali teraz.
Dám hlasovať,  ak súhlasíte, aby som poznal vašu vôľu - teda predradiť rokovanie o
bode 16 Dlháčik teraz. Nech sa páči hlasujme. Ešte nevieme...  či sa stane, pán kolega,
ale predpokladajme.

Hlasovanie:  21 za,  nikto  nebol  proti,  nikto  sa  nezdržal.  Tzn.  túto  zmenu  programu  sme
odsúhlasili.

Bod 16
Žiadosť Rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: A pristúpime teraz k prerokovaniu materiálu,  ktorý
máte v pôvodnom návrhu ako číslo 17 po úprave ako bod 16 a teraz ho prerokujeme
ako  bod  11.  -  Žiadosť  rodinného  centra  Dlháčik  o nájom.  Predkladateľom je  pán
prednosta. Takže mu odovzdávam slovo.
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p.  Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Posúvam si  ten materiál...  Žiadosť  Rodinného
centra Dlháčik o predĺženie  nájmu.  Tento materiál ... je  to vlastne  ... schvaľovanie
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na prenájom 227,91 m2 nachádzajúceho sa v
objekte  na  Majerníkovej  60  v  Bratislava  s  nájomným  vo  výške  1 EURO na  rok,
s dobou  prenájmu   od  nášho  od  1. 1.  2017  do  31. 12.  2019  za  účelom realizácie
činnosti Rodinného centra Dlháčik . S tým, že v materiáloch ... získal... stanovisko ...
stanoviská všetkých komisií boli za - sú priložené na konci materiálu. Ďakujem pekne.
Všetko.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán prednosta. Otváram k tomuto
bodu  diskusiu.  Neviem,  či  sa  zástupcovia,  ktorých  vidím  v sále,  z Dlháčiku,  majú
záujem prihlásiť do rozpravy? Ak áno, treba to urobiť písomne pánovi Ing. Kosnáčovi.
Prihlásený je pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl:  Ďakujem opäť za slovo. Ja len chcem povedať,  teda, že podľa porekadla „že
radšej raz vidieť, ako sto krát počuť„  som bol navštíviť toto rodinné centrum. Bol som
veľmi milo prekvapený, aká je tam atmosféra; aký je tam poriadok. Proste, ako sa tam
o to tí rodičia   starajú,  aj akým spôsobom sú vyťažované  ... ako sú vyťažované tie
priestory.  Lebo naozaj bolo tam rušno. Čiže ...  k samotným bodom – s prenájmom
nemám absolútne žiadny problém.  A myslím  si,  že je  to presne to, čo by sme mali
...ako by sme mali podporovať tieto komunity na našom území.  2. vec je tá, ktorá, ale
už je menej pekné a to je ten samotný objekt, kde vlastne ešte sú pôvodné okná.; ten
objekt  má  nevyregulované  kúrenie,  čiže  je  tam  buď  zima  alebo  veľmi  teplo  a
samozrejme  obrovské  tepelné  úniky.  Je  tam  problém  s elektroinštaláciou.  Ale  ...
proste - to je nie je problém tohto materského centra, ale náš. Čiže... očakávam skôr...
alebo teda dávam tak dopredu také nejaké echo – alebo ako to nazvať,  že bude toto
treba riešiť. A predpokladám teda, že celý objekt, objekt nielen priestory Dlháčika, ale
celú Majerníkova 60. Ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec, ďakujeme pekne. Presne si vystihol ...
uvedomujeme  si  ten  stav  toho  priestoru,  kde  funguje  rodinné  centrum,   nie  je
optimálny.  Celá  budova  na  Majerníkovej  60  si  bude  vyžadovať  pozornosť  nielen
exekutívy,  ale  aj  zastupiteľstva.  Dostaneme  sa  k  tejto  téme.  Viete,  že  v  priebehu
budúceho  roka tam končia  dlhodobé nájomné  zmluvy  súkromným poskytovateľom
vzdelávacích  služieb.  Budeme  musieť  naozaj  si  zadefinovať  ďalšiu  budúcnosť,
využitie  tohto objektu. A hlavne budeme musieť aktívnejšie  vstúpiť do správy tohto
objektu z pozície  vlastníka.  To, čo je,  ale dôležité, aby v Rodinnom centre Dlháčik
mali  istotu,  že  my  s  nimi  počítame,  že  s  nimi  počítame  dlhodobo  a  že sa  o nich
postaráme z hľadiska priestorov. Nemá význam riešiť separátne len  kde je Dlháčik ,
my musíme sa  pozrieť na budovu ako na celok. Je to budova, ktorá by mala zostať
slúžiť  na  ten účel,  na  ktorý bola  vybudovaná,  skolaudovaná.  A  myslím  si,  že nič
nebráni tomu, aby sme takýto nájom na 3 roky schválili,  pri všetkých tých veciach, že
k téme  konštrukcia  alebo  úpravu tohto objektu  -  budeme musieť  pristúpiť.  Máme
tento  týždeň  rokovanie;  taký  okrúhly  stôl,  so  všetkými  existujúcimi  nájomcami.
Musíme si vyjasniť nejaké spoločné predstavy o tom budúcom využití, zdieľania tohto
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objektu.  Z  toho  asi  aj  vyplynie  ,  že  budeme  musieť  pristúpiť  k  určitým
rekonštrukčným prácam. Nech sa páči, ďalej prihlásený pán poslanec Borovička.

p.  Borovička:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som  sa  chcel  pripojiť  k obidvom,  alebo  trom
predrečníkom. Nakoľko bývam vedľa tejto budovy, v podstate  ... školy, poznám veľa
rodičov - či to sú matky alebo otcovia,  ktorí tam chodia.  A naozaj je  to využité.  A
naozaj  pre  túto mládež,  ktorá tam v podstate...  je  to vlastne  mládež  predškolského
veku,  ktorá vlastne  takéto  potrebuje.  Takže  ja  si  myslím  a  verím  tomu,  že  všetci
kolegovia, alebo väčšina kolegov to podporí. A či sa jedná o Dlháčik alebo či sa jedná
o Klbko, mali by sme tieto aktivity určite podporovať. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  poslanec  aj  za  podporu
materiálu. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Samozrejme, Dlháčiku chceme prenajať; Dlháčik
je náš a máme ho radi a sme radi, že poskytuje služby, ktoré chce poskytnúť. Menej
sme radi, že štát nám odovzdal školy v stave takom v akom sú. Menej sme radi, že
naši na predchodcovia sa starali o tieto školy a školské budovy, že  ich v tomto stave
nechali, alebo ... tento stav .. alebo žobrota sa naďalej prehlbovala. A preto by som bol
nerád, aby sme teraz takto nejak selektívne lobovali – že ja som ... Každý z nás je v
nejakej rade školy, alebo škôlky a každá z týchto budov má  problémy. A teraz jeden
bude lobovať za jednu budovu, ďalší za ďalšiu budovu. Ja tiež budem lobovať za moju
... Toto sa mi nezdá. Mne sa zdá, že nejaký systémový prístup. Povedzme si, koľko
máme  peňazí;  povedzme  si,  čo  sú naše  priority  a poďme  to napĺňať.  Ale...  takéto
lobovanie... pretože niektorá budova je  možno na tom horšie  a potrebuje akútnejšie
prostriedky na opravu. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  S  faktickou  pán  poslanec
Martinický.

p.  Martinický: Ďakujem.  Ja  súhlasím  s tým,  čo  povedal  predrečník,  len  by  som prosil
rozlišovať  –  riešenie   budov  to  je  jeden  bod  a  prenájom  priestorov spoločenstvu
Dlháčik je  druhá vec.  Tieto 2 veci spolu  súvisia  tým,  že sa to nachádza v nejakej
konkrétnej budove. Ale  - neodbiehajme, prosím od témy – prenájom.  Rekonštrukcie
budov sú vážny a dôležitý problém ...alebo –proste  téma, ktorú treba zvlášť riešiť.
A nie s týmto. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Súhlasíme. Pani poslankyňa Poláchová s riadnym ...
príspevkom. .. /aj s riadnym prístupom - prepáčte/.

p. Poláchová: Ja by som chcela tiež podporiť tento materiál. Mala som tú česť spolupracovať
s Rodinným  centrom  Dlháčik;  veľmi  dobre  sa  mi  s  nimi  spolupracovalo.
A podporujem ich  v  ich  aktivitách  a  ... preto  ...  fandím.  A naozaj,  ďakujem za  tú
prácu, ktorú robia.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Buzáš. 

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Snažili sme sa, keďže máme trie materskej centra dve, vytvoriť
– aj čo sa týka  ... porovnateľné, aj keď nie úplne rovnaké podmienky. A mne  trochu
chýba  –  keďže  sme  pri  Klbku  vyčísľovali  nefinančné  plnenie,   ...  koľko  by  ten
prenájom ... potenciálny  alebo to  prenajatie  tohto priestoru v trhovej hodnote bolo
vyčíslené,  tak mi  trošku  v tomto materiáli  chýba.  A bolo by aj voči Klbku aj voči
Dlháčiku spravodlivé...

... : Je to tam. 

p. Buzáš: Tak sa ospravedlňujem. Tak sa ospravedlňujem. Ďakujem za upozornenie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Zajac s
riadnym príspevkom. Pán poslanec máš slovo.

p. Zajac:  Ja teda ... ja to poviem aj na zastupiteľstve, lebo som to hovoril aj na komisiách
aj na rade, čím som si vyslúžil akýsi obraz nepodporujem Materské centrum Dlháčik.
Ja, samozrejme, podporujem Materské centrum Dlháčik  a určite, ak teda nepríde ...
čo asi nepríde -  budem hlasovať za. Nepáči sa mi ale však trochu to, ako sme ...ako
sme k tomuto prišli. Lebo ja som vnímal na začiatku tú ambíciu, tak ako úrad predložil
- minimálne do tej školskej komisie,  v ktorej som členom - tento materiál,  čítal som
z toho, ako bol  predložený,  že je  ambícia   -  o tej jednej  budove,  ktorá je  na  tej...
myslím, že 60 –ka Majerníkova , vytvoriť tam rovnaké ... rovnaký režim pre všetkých
prenajímateľov. My sami dobre vieme, za posledné obdobie, ktorí sme tu sedeli, aký je
...ako jej nepríjemné,   keď tí nájomníci  v jednej  budove sú rôzni – a  ešte navyše
každý má iný čas a iný režim toho prenájmu. Lebo potom sa nedajú  - ja si to aspoň
myslím; nikdy netvrdím nič stopercentne, lebo neomylná je len smrť a daniari.  Tak –
obávam sa,  že tam proste ...nenastavíme  dobre tie  zmluvy;  tak,  ako  keby sme  ich
nastavili.  Čiže  ja  som čítal  ten  materiál  ako  –  nie  niečo,  čo  by  malo  ísť  proti
materskému centru, ale niečo, čo by malo urobiť tak nejaký poriadok v tom – lebo je
to naša budova. My tu hneď na 2. strane hovoríme, že je zlom stave a budeme s ňou
musieť niečo robiť - tak som cítil  tú ambíciu mať ako keby...istý poriadok v tom ...
nastavení  vlastne  tých  subjektov,  ktoré  tam  sú.  Samozrejme,  človek  niečo  chce
a potom inak  to vypáli;  inak sa to číta  .  To sa stáva často. Takže, ja  som aj preto
povedal, budem hlasovať za  - tak ako je to predložené. Nemám s tým problém. Lebo
naozaj, voči materskému centru, respektíve dnes už voči Rodinnému centru Dlháčik -
to je taká moja súkromná výtka, že radšej by som bol, keby ešte to ostalo materské -
lebo ja tam vidím pridanú hodnotu aj v tom, keď je to materské – ale -  je to ich cesta a
nemôžeme sa my im do tohoto ... Ale ani voči rodinnému  centru nemám absolútne
žiadne  výhrady.  Len  sa  mi  zdá,  ako  keby  teraz  tu  všetci  hovoríme,  ako  rôzne
podporujeme materské centrum. Ja tiež chcem podporovať materské centrum. A veľmi
rád by  som to robil  rozumne.  To znamená,  ak bol  nejaký úmysel  -  ja  ho  celkom
neviem,  ale  viem,  že sme o tom diskutovali  a že vnímam tento úmysel aj preto, že
starostka  bola  poverená  k tomu,  čo  práve  teraz  asi  ide  urobiť  -  a  to  je  k tomu  -
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nejakému  ...  komunikovaniu   spolu  všetkých  tých  nejakých  subjektov,  tak sme  ...
ja   ...  ja  som  nemal  tú  potrebu  deklarovať  svoju  podporu  Dlháčiku  tým,   ...
rovnocenným  ... ako s Klbkom, preto, lebo by som povedal, že  - to nie o tom, či im
prenajmeme...za akých podmienok a na, aký dlhý čas. To sme, samozrejme, ochotní
urobiť.  Ak  by  bolo  treba  deklarovať,  ja  to  kedykoľvek  deklarujem.  Ale  budem
hlasovať aj za naplnenie tou zmluvou. Aby bolo jasné. Nechcem byť proste vnímaný
ako nepriateľ rodinných centier . Ale ... ale   je  mi len trošku ľúto... a nedalo mi to
nepovedať  - aj ten pocit z tých diskusií v klube ... –nie v klube - v komisiách a na
rade,  že sa tak trošku vzdávame tej ambície robiť to s jednou štartovaciu čiarou. A tak
trochu mám ... ja  za tým som videl  ... že  tak poriadne...   tak naozaj – spolu.  Ale,
samozrejme, budem hlasovať za. Ak  je  toto spôsob, ako deklarujem svoju podporu
Materskému centru Dlháčik. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hanulíková.

p.  Hanulíková:  Ďakujem.  Ja  som  mala  tiež  tú  česť  spolupracovať  aj  s  Dlháčikom  aj
s Klbkom a chcela by som tiež poprosiť o podporu tohto materiálu, pretože sme veľmi
dlho hľadali  priestory,  ešte v minulosti,  kde by takéto materskej centrum na Dlhých
dieloch mohlo byť, pretože tuná dole v Karlovej Vsi už Klbko fungovalo; Takže, našli
sme tieto priestory, tí rodičia – teda mamičky, teda, aj za pomoci oteckov si to tam ...
90 % vecí si vybudovali sami aj si to sami namaľovali aj si to sami pripravili,  aj si to
sami prerobili. Takže ozaj som bola veľmi rada,  keby sme to podporili.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Kolegovia, k tomu, čo povedal aj
pán poslanec  Zajac,  by som chcel  na  záver  uviesť  veci  naozaj ...  možno  v takom
kontexte. Exekutíva úradu pripravovala tento materiál pôvodne na 7 mesiacov tento
prenájom, kedy  bol ten zámer, akože zjednotiť doby nájmov tých subjektov, ktorí sú v
tomto objekte.  Tomuto zámeru sme rozumeli,  malo  to svoje rácio,  ale  nerozhoduje
exekutíva , ale je to politické rozhodnutie zastupiteľstva, poslancov. A keďže komisia,
vzhľadom na to, že táto 7 mesačná doba vyvolala  veľkú ... veľké obavy - či už v tom
prostredí materského centra alebo vo verejnosti,  či nebodaj tam nie je  nejaký zámer
mestskej časti inak využiť túto budovu, alebo inak s ňou nakladať,  tak poslanci - tak
som ja vnímal diskusiu, či vo finančnej komisii alebo v miestnej rade,  prejavili vôľu,
aby ten vzťah bol založený na tú dobu troch rokov. Dokonca bol aj taký návrh aby –
keďže v rámci PHSR  sa spolupráca s rodinnými centrami, považuje za jednu z dvoch
našich strategických priorít- že po dobu platnosti nášho PHSR – teda až na takú dlhú
dobu. My sme vyhodnotili, že nie je prekážkou, ak bude mať Klbko zmluvu na 3 roky;
aby to oni považovali ako istotu pre svoju činnosť. Tam to nebude naozaj vecne brániť
v  nakladaní  s  týmto  zvyšnými  priestormi.  Keďže  naozaj  máme  predstavu,  že  tie
priestory  kde dnes sú im budú aj naďalej slúži. To znamená, že pri rokovaniach teraz
aj  okrúhly  stôl  s nájomcami,  existujúcimi  ,  ktorí  pravdepodobne  budú  prejavovať
záujem o pokračovanie v tej budove. Redefinícia  vzťahov s nimi,  prepočty energií  a
pod. Tá diskusia nás čaká. A bude do toho zahrnuté aj Klbko. Ale treba si uvedomiť,
že my v tom objekte – pardon – Dlháčik.  –  my  v tom objekte máme  ešte  vlastnú
materskú školu, máme tam školskú jedáleň Základnej školy Alexandra Dubčeka, tzn.
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kuchyňu.  Tzn.  my nemôžeme mať,  ako mestská časť,  predstavu,  že z toho objektu
odídeme.  Hej?  A že tam proste...zjednotíme  nájmy  potom to dáme  jednému  alebo
podobne.  My  tam  naďalej  musíme  byť  aktívni;  a budeme  aktívni  a prítomní.
Nehovoriac, že si uvedomujeme isté synergické efekty.  Ak deti chodia do materskej
škôlky v tomto objekte, aktivity... aktivity rodičov v tomto rodinnom centre, tak potom
je predpoklad, že budú využívať aj našu školu, prípadne celé to zázemie, ktoré tam je.
Myslím  si,  že to z hľadiska komunity a toho priestoru má svoj význam; aby sme to
takto podporovali.  S faktickou pán poslanec Rosina. 

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Zrejme  som niečo zmeškal,  ale  pod bodom 17 mám
úplne  iný  materiál  ...  bol  zverejnený  na  stránke.  Takže  by  som  bol  rád,  keby
predkladateľ mohol  ... povedať tú sumu komerčného nájmu za tie priestory.  ... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Komerčného? Lebo toto je  ... prerokovávame bod
programu ktorý sa volá Žiadosť Rodinného centra Dlháčik – ako predĺženie nájmu.

p. Rosina: Áno ... to bol predtým bod 17 ..

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: ..vďaka  tomuto  prístupu,  že  si  meníme  čísla
materiálov, máme preto adekvátny prehľad!

 
p. Rosina:  ...V tomto bode materiálu  ... pod názvom Žiadosť Rodinného centra Dlháčik je

zverejnené na stránke niečo úplne iné. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Aha.  Ale  to  sa  týka  nie  už  nášho  programu
rokovania, ale materiálov ako boli zverejnené. Ďakujem za upozornenie. 

p. Rosina: Áno, ale napriek tomu, že to má iný materiál ... rád by som tú cifra počul. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: To je cifra- nájomné1 EURO za rok. ... Áno, tak je
tu potvrdenie,  ja teda som priateľ printových verzií, lebo tie sa mi vždy osvedčujú; tak
je  tu uvedené stanovisko realitnej kancelárie  - pre tento účel prenájmu je minimálne
táto suma 1.350 EUR bez energie. Mesačne.  Samozrejme, je to názor jednej realitnej
kancelárie. Nie je to znalecký posudok. Ďakujem pekne. Kolegovia, môžeme ukončiť
diskusiu?  Ak  je  tomu  tak,   tak končím diskusiu  a  poprosím  návrhovú  komisiu  ...
Faktická ... pani poslankyňa. Niečo vážne ... k priebehu?  Nech sa páči. 

p. Hanulíková :  Chcela som ... že tá suma sa mi zdá strašne vysoká. Že ... by som chcela
vedieť ...  tak ..že tam v okolí sa prenajímajú  veci za takúto sumu?! Za tých tisíc...
to ... jako ... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Súhlasím s tebou , ale... 

p. Hanulíková: To by som chcela vidieť! Aspoň jeden prenájom v tom okolí za takúto sumu.
To je za ... mesačne za ten ho objekt, ktorý majú? ...  
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Je to ... je to vždy na zváženie.  To je názor jednej
inštitúcie. My to takéto dokladáme. Môžete si o tom urobiť svoju predstavu. Ja tiež sa
nestotožňujem s niektorými predstavami, ale ... je to naozaj pre vašu orientáciu. Nikto
sa nehlásil ďalej. Ukončujem diskusiu. Poprosím, návrhová  komisia.

Návrhová komisia:  Komisia  neobdržala  žiadne  písomné  návrhy na  zmenu.  Takže  návrh
uznesenia tak, ako je v predkladanom materiáli.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Kolegovia a hlasujeme  o návrhu
uznesenia tak ako je v predloženom materiáli.

Hlasovanie: Za bolo 23 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem že sme
uznesení schválili.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Do  predsália  informácia  teda,  že  nájom  bol
odsúhlasený na dobu dvoch rokov. Takže myslím si, že  ...k spokojnosti. Nešírme tieto
katastrofické  scenáre  ani  poplašné;  lebo  naozaj,  veľmi  verejnosť  senzitívne  vníma
signály  aké mestská časť vysiela. Zlý stav a katastrofický stav v tom je veľký rozdiel.
No, kolegovia, teraz mi tu pani starostka  šepká, že tak isto je v predsálí prítomný pán
Kóša, to je žiadateľ zo spoločnosti ALL 4 CAR , to je materiál –pôvodný návrh 13, v
novom programe číslo 12. Sme  17 hodín 5 minút,  mali by sme mať prestávku. Že či
by ste súhlasili, aby sme ešte pred prestávkou teraz prerokovali tento návrh programu,
s ohľadom na to, že pán Koša je tu od začiatku rokovania zastupiteľstva.  Trpezlivo
čaká. A prípadne, že by sme prihliadli aj na nejaký jeho ďalší program. Takže by som
dal,  ak dovolíte,  hlasovať  kto je  za to, aby sme  žiadosť  spoločnosti  ALL  4 CAR
prerokovali teraz, ako ďalší bod, ešte pred prestávkou.

Hlasovanie:  Ďakujem  pekne.  Za  21,  nikto  nebol  proti,  nikto  sa  nezdržal.  Ďakujem  za
pochopenie.
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Bod 12
Žiadosť  spoločností  ALL  4  CAR,  s.  r.  o.  a  ALL  4  WHEELS,  s.  r.  o.  o  prenájom

nebytových priestorov  v stavebnom objekte  číslo  268  na Majerníkovej  ulici  v
Bratislave.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  A pristúpime  teda  k  prerokovania  Žiadosti
spoločností ALL 4 CAR  a ALL 4 WHEELS o prenájom nebytových priestorov v
stavebnom  objekte  číslo  268  na  Majerníkovej  ulici  v  Bratislave.  Predkladateľom
materiálu je pán prednosta. Nech sa páči, odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:Ďakujem za slovo. Čiže... predpokladám, že ten materiál tu
bol  ešte  v júni.  Tam sme  predlžovali  vlastne  ...schválený  podnájomca  spoločnosť
Billa,  ktorá mala  prenajaté  tieto priestory.  Vzhľadom k tomu,  že Billa  nepožiadala
o predĺženie a tak sme mu predĺžili do 31. 12. s návrhom nejakého finálneho riešenia
tohto stavu. Jedná sa o to, že pán Košša, cez spoločnosť ALL 4 CAR má prenajaté
priestory , 307 m², ktoré slúžia na autoservis, pneuservis, autoumyvárku, s tým, že za
týmto,  servisom,  respektíve  pôvodne  časť  toho servisu,  ktorý má  takto prerobený,
slúžila  ako vjazd na parkovacie miesta, ktoré sú za nimi.  Vzhľadom k tomu, že teraz
jediný  vstup,  je  možný  cez  bránu  spoločnosti  Billa,  ktorá  ju  na  noc  zatvára,  tak
vzhľadom k tomu, že by mestská časť- momentálne už teda ich nemá prenajaté, ako
ich  mala  prenajaté  do  30. 6.  tohto roku,  mestská  časť  by  rada začala  tieto  miesta
využívať.   Jedna  z možností je  riešiť  to  s Billou.  S Billou  boli  aj  rokovania,  ktoré
vyzerali  veľmi sľubne.  Nakoniec,  bohužiaľ,  Billa  nepodala oficiálnu  žiadosť. Takže
musíme to riešiť alternatívne. Tá alternatíva je v zmysle toho, ako pán Košša požiadal
teda ... o  predlženie prenájmu, ... alebo teda...  vytvorenie prenájmu, na tieto priestory.
Tak ... sú tam .. máte tam 2 alternatívy. Jedná sa o to, že prenajať všetky... vlastne celý
priestor pánovi Koššovi . Je to vlastne 703 m²,  tak ako on požadoval. 2. alternatíva je
teda nechať mu prenajatých tých  370 m², ktoré aktuálne má, s tým, že vlastne by sa
z toho vyčlenila  časť a  on by musel  urobiť  zmenu  ,  aby tie  zvyšné  ...zvyšnú  časť
priestoru sprístupnil,  aby to bolo nezávisle  od jeho ... od jeho prevádzky.  To čo tu
vidím, jednu zo zmien, ktorú teda - neviem akým spôsobom sa dostala do uznesenia,
je že termín je tu 31. 12. 2017, obnoviť prejazd. Ale určite pôvodne materiál bol do
30. 6.2017 nie do 31.12. Tam na to bolo 6 mesiacov nie 12. Lebo 12 mesiacov  na
realizovanie  prejazdu je veľmi dlhá doba. Myslím,  že aj tých 6 je  veľmi slušných .
Čiže tam určite  - je to osobitný zreteľ, nemôžem to riešiť autoremedúrou, uznesenie,
ale poprosil by som niekoho, kto by zmenil návrh, aby tam naozaj bolo 30. 6. 2017 a
nie 31. 12. 2017. Mrzí ma, že sa takáto chyba stala. Tá osobitná podmienka nájomcu,
že je  povinný do v termíne  do 30.6.2017  obnoviť prejazd do nebytového priestoru
o výmere  703  m2,  ktorý  susedí  s predmetom  nájmu,  počas  dňa....   /  Od  17  -
samozrejme ... od 17 do 8 a nie od 8 do 17/ a sprejazdnili k dispozícii mestskej časti.
Náklady  na  obnovenie  prejazdu  budú  po  dohode  s prenájomcom  započítané  voči
nájomnému.  Poprosil  by  som,  keby  niektorý  z  poslancov  mohol  ste  dať  takýto
pozmeňujúci návrh,  vzhľadom k tomu, že je to osobitný zreteľ, tak by som nerád to
riešil autoremedúrou . A ... to je vlastne jedna alternatíva a druhá alternatíva je vlastne
celý ... je vlastne aj schválenie toho zvyšného priestoru. A ja by som iba upozornil, že
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ten návrh,  ktorý tam je  že...  náklady na prejazd,  ktoré budú odsúhlasené  mestskou
časťou sa  započítajú.  Finančná  komisia  mala  iný  názor  a  bola  toho názoru,  že  by
náklady na zmenu toho vjazdu mal znášať pán Košša. Je to, samozrejme, na zvážení.
To, čo treba povedať je,  že ten stav, ktorý vznikol,  vznikol – on , ako podnájomca
musel  byť odsúhlasený v mestskej časti. Čiže keď on tam vybudoval túto prevádzku,
tak mestská časť s týmto riešením súhlasila.  Čiže čiastočne za ten stav nesie  aj ona
zodpovednosť.  A je  to,  samozrejme,  na  vašom  rozhodnutí,  pokiaľ  poviete  že  ...
a rozhodnete, že je to iba za podmienky, že bude tie... tú prerábku znášať pán Košša...
Tak ... tak ako rozhodnete,  tak bude. Všetko z mojej  strany.  V prípade otázok rád
zodpoviem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Otváram diskusiu  k  tomuto  k
tomuto bodu programu. Pán poslanec Dulla.  ... Pán poslanec máš slovo. Pán poslanec,
máš slovo. 

p. Dulla : Je to prípad , ktorým sa zaoberáme mnohokrát. Ja osobne som presvedčený o tom,
že  porovnávať   by  sme  mohli  s  viacerými  inými  prípadmi,  napr.  návrhmi  na  tie
situácie  pod stánkami.  Ale  vo  všeobecnosti:  -  vieme  teda,  že  došlo  k  omylu  tým
textom,  takže  podám nejaký  návrh  na  zmenu  uznesenia,  keďže  autoremedúrou to
nejde. Ale principiálne -  sme sa prihlásili  k istým, teda, stratégiám hospodárskeho a
sociálne ho rozvoja a mohli  by sme ich podporovať aj v podobe –teda-  prenájmov
nebytových priestorov pre malých a drobných podnikateľov. To, čo je navrhnuté na 3
roky, prípadne ak budú ešte iné,  potom, nepovažujem veľmi za ... návrh v prospech
ľudí  na  Dlhých  dieloch  ,  ktorí  sú  na  tento  typ  prevádzky  zvyknutí  a  zaslúžia  si
zachovať  dobré  služby,  podobne,  ako  obyvatelia  Karlovej  Vsi  mimo  Dlhé  Diely.
Hovorím to  s plným vedomím,  zvlášť v spojitosti s návrhom na vyhlásenie  dražby
týchto miest ktorý odznel na zasadnutí komisie finančnej a podnikateľskej - o ktorom
sa nehlasovalo, lebo bol stiahnutý po mojej zvedavosti, či sa bude rovnako pristupovať
aj k  inými miestam, aj k tým, ktoré sú dnes súčasťou pilotného projektu rezidentného
parkovania.   Je  mi  ozaj  ľúto,  ak  by  práve  Dlhé  diely  mali  byť  priestorom
experimentovania.  Na Dlhých  dieloch  boli  vytvorené  podmienky na umývanie  áut,
pneuservis,  na jednom mieste,  v nebytových  priestoroch majetku hlavného  mesta -
aspoň  dodatočne.  Ak  sa  už  vytvorili  ...  služby  osvedčili,  mali  by  sa  zachovať  čo
najdlhšie.  Nemusíme naplniť záujem o prenájom na celú dobu 20 rokov, ale na dobu
účinnosti  PHSR  –  By  to  bolo  v  súlade  s  tam  zapísanou  podporou  miestnych
podnikateľov. S ohľadom na snahy prenajať pozemok pod stánok, ktorý pol roka bol
bez zmluvy a bude ešte nejaký čas bez zmluvy - a podobne, . považujem za minimálnu
slušnosť  prenajať  to  na  5  rokov,  s opciou  na  ďalšie  2  roky.  Ak  by  sa  dovtedy
nepodarilo vylepšiť podmienky na parkovanie na Dlhých dieloch v noci a potrebovalo
by sa aj tých 10 miest pre autá, ktoré by zaberala prevádzka umyvárne a pneuservisu.
Presne v tomto poradí. Lebo pneuservis drvivá väčšina užíva 2 razy ročne; Umývanie
sa  deje  ďaleko  častejšie.  Preto  podávam  návrh  na  zmenu  uznesenia  a  žiadam  o
podporu všetkých, ktorým záleží na ľuďoch žijúcich na Dlhých dieloch. Prečítam: 1.
verzia: V návrhu ... návrh na zmenu uznesenia v časti b ... v časti a) aj časti  b) , rok
2019 nahradiť rokom 2023 a v časti b) zmeniť údaje o čase 8:00 – 17:00  na 17:00 -
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8:00 . 2. verzia, alebo alternatíva, v časti a) – rok 2019  nahradiť rokom 2021 a za ním
vložiť  slová  „s  právom predĺženia  do  roku ...  do  31. 12.  1023,  ak  sa  nepreukáže
nevyhnutná  potreba  parkovacích  miest  v  prenajatom  priestore  na  účely
automatizovane a pneuservisu. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem pekne  pán  poslanec.  Pani  poslankyňa
Zemanová.

p. Zemanová:  Ďakujem za slovo. Ja by som chcela tiež predniesť návrh,  pozmeňujúci,   vo
veci  termínov  aj využívania.  Ako  bolo  diskutované  v komisii  finančnej  aj  v iných
komisiách,  PHSR,  v  Karlovej  Vsi  máme  pneuservisov  a autoservisov  viac  ako
obchodov s potravinami,  keď si to pozrieť v prehľade. Nie je to ... táto situácia. .. A
máme  teda  kritický  nedostatok  parkovacích  miest.  Tzn.   že  ja  osobne  som
presvedčená,  a  predpokladám,  že  aj  kolegovia,  ktorí  sa  snažia  riešiť  parkovaciu
politiku v tejto to mestskej časti budú hľadať všetky možnosti, ktoré sa dajú  - spätne
vrátiť parkovanie   v čo najkratšom termíne.  Ja  rozumiem tomu, že pán Košša tam
vybudoval  prevádzku,  rozumiem jeho  investíciám;  a preto si  nemyslím,  že by sme
mali zrušiť tento prenájom hneď, ale horizonty  ktoré navrhuje pán Dulla , si myslím
že  sú  trestuhodným  plytvaním  stavbou,  ktorá  bola  skolaudovaná  pôvodne   na
parkovanie.  V najkritickejšie  lokalite Karlovej Vsi,  v tomto smere.  Takže ja  by som
chcela navrhnúť zmenu v bode a) uznesenia – a to - prenájom na dobu určitú od 1. 1.
2017  do  30. 6.  2018;  a  osobitnou  podmienkou  nájmu  je  že  nájomca  je  povinný
v termíne  do 30. 6.  2007 obnoviť  prejazd  do  nebytového  priestoru.  A ...  ešte  teda
opraviť čas  ... uvedený priestor za účelom parkovania áut zákazníkov  a v čase od 18
do 7 musí byť spolu  s prejazdom k dispozícii mestskej časti . Náklady na obnovenie
prejazdu  budú  po  dohode  s prenajímateľom   započítané  do  nájomného.  Tento
pozmeňovací návrh predkladám.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla. ... a, pardón,  s
faktickou pán poslanec  Savčinský.

p. Savčinský: Neviem, či som dával na svoju predrečníčku pozor; ten dátum –dokedy?  lebo
som to prepočul...

p. Zemanová: Do 30. 6. 2018. 

p. Savčinský: 18 alebo 19?

 p. Zemanová: 18 – aby .... polovica 18-teho. 

p. Savčinský: Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem.  Pán  poslanec  Savčinský  skončil.  S
faktickou pán poslanec Dulla.
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p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Prosím vás, znovu upozorňujem na to, niekomu sme chceli,  aj
keď sme dnes o tom nerokovali,  po pol roku užívania bez zmluvy na rok predĺžiť ...
teda na rok ... rok a pol ... a tu teraz navrhujem uzavrieť zmluvu, kto doteraz poctivo
plnil všetky povinnosti. A poviem to v širšom slova zmysle. Ja to vnímam ako vážny
výsmech tým malým a stredným podnikateľom na Dlhých dieloch ak nie v Karlovej
Vsi, ktorí poctivo sa snažia vyhovieť každej požiadavky Karlovej Vsi, bez ohľadu na
to,  či  sa  týka  prenájmu  nebytových  priestorov alebo  nejakej  inej  okolnosti.  Proste
vyháňať  z Dlhých dielov dobre fungujúcu službu; 10 parkovacích miest  Dlhé  diely
nezachránia . Ani keby to bolo na druhý  deň a nie po roku a pol. To považujem za
výrazný - poviem to v úvodzovkách – „útok“. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  S  faktickou  pán  poslanec
Martinický.

p. Martinický:  Ďakujem. Ja by som sa chcel len ubezpečiť ... už sa tu ... boli rôzne návrhy
v tých termínoch. Pôvodný návrh je do roku 2018... Prepáčte do roku 2019 . A jeden
kolega poslanec navrhuje  nie  19 ale  21, respektíve  23. A druhá kolegyňa  navrhuje
skrátiť to... na... o 1 rok, na 2018. Hej? Dobre. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Ja by som tiež chcel len poprosiť,  že my sa tu častokrát rozprávame o tej dĺžke
prenájmu  a  o  tých  signáloch;  hlasovanie  predtým sme  sa  o  tom bavili.  Ja  si  tiež
myslím,  že malým a stredným podnikateľom v Karlovej Vsi, ktorým sa darí, by sme
nemali  vysielať  takýto signál.  Ja si pamätám,  že my sme tu niekoľkokrát znižovali
nájomné podnikateľom, ktorý biznis nešiel. A nemali sme s tým problém, lebo v ja ...
vidím Karlovu Ves ako ...ako mestskú časť, kde by ... kam patria prevádzky. Ja by
som teraz neriešil  počet  prevádzok,  že  či je  veľa  alebo  málo,  ale  ich  komerčných
úspech. To je proste biznis a to je trh. Ten trh – keď ten pán platí všetko, čo má a je v
nejakom zisku,  tak ten trh potom rozhoduje,  že či  je  ich  veľa  alebo  málo.  Jak  to
poviem proste - mne  sa nezdá, že by sme  my to mali  hlasovať hlasovaním nejako
rozhodovať.  A preto ja  si myslím,  že sa bavme... ja  teda nechcem dať pozmeňujúci
návrh;  vnímal  som to,  že  19-tka  je  na  nejaké  3  roky,  čo  má  zmysel  s nejakým
výhľadom; aj to , že tam bude teraz niečo investovať do tej prestavby. Ale ... ale teda
na ten 1 a pol roka, to sa mi zdá ako ... jasný signál. To súhlasím s pánom poslancom. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec, áno. Ja som tiež za jasné signály,  ale
tiež by sme  mali  mať  rovnaký prístup. Hej? Tak ...pred chvíľou sme  dávali  signál
rodinnému centru na 3 roky. To je v poriadku. Ale ešte predtým sme dali signál, kde
sme zasiahli do trhu – že nie predaj vína. No tak ...treba potom konzistentne, naozaj,
pristupovať k podnikateľom. Ja som za to, aby sme podporovali malých a drobných
podnikateľov, najmä preto, že  poskytujú  komunálne služby našim obyvateľom. Hej?
Len ... mali by sme... mali by sme naozaj v tomto byť predvídateľní.  Nemali by sme
do toho vnášať osobné animozity a naozaj pristupovať k tomu vecne. Samozrejme tu
ja vnímam aj ten širší rozmer, samozrejme, jedno je podnikanie, prevádzka. A viete, že
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strážim výnosy. Pre mňa je dôležité, že pán Košša platí a platí riadne. Tzn. že to je
dobrý  partner,  z  tohto  pohľadu.  Na  2.  strane  rozumiem  kolegom,  ktorí sa  venujú
parkovacej politike a hovoria ,že ten širší všeobecný záujem je nadradený... povedzme
záujmu, ktorý sa týka umiestnenia prevádzky, tak ako je umiestnená tu. Takže tu je to
naozaj  veľmi  ťažké  rozhodovanie.  Lebo  bol  by  som veľmi  rád,  aby  nikomu  sme
neublížili...  v  tom rozhodnutí.  Aby sme  sa pokúsili  nájsť  také riešenie,  ktoré bude
možno  obrazne  povedané   -  aj  ovca  celá  aj  vlk  sýty.  S  faktickou  pán  poslanec
Borovička.

p.  Borovička:  Ďakujem  za  slovo.  Nakoľko  je  tento  problém  pomerne  dosť  ...  dosť
problematický a dosť ťažký, chcel by som poprosiť,  či by sme si nemohli  hore ísť
normálne... o tom porozprávať?  Aby sme... na nejakých pár minút , aby sme si hore
všetky veci vyjasnili, aby sme vedeli o čom rozprávame. Je toto možné, prosím ?

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Keď...  si  to ..  si  to  odhlasujeme,  tak...  budeme
hlasovať po prestávke. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja by som ... aby sme nezakázali podnikať ľuďom, pretože ... hovorím ...že by tam
predávať víno. Kľudne môže prísť so žiadosťou a nech tam predávajú forneti, tak ako
dovtedy.  ... Majú  ... majú  tam aj forneti...  Preto, lebo... to víno  ...to je  zase... lebo
potom tu nechajme  aj  herne,  atď.  Čiže  bránime  sa  regulácii  ako  takej;  a  ...potom
buďme vzájomne... Ja nehovorím ... teraz osobne. Ja toho pána nepoznám,  na Dlhé
diely nechodím skoro vôbec a ... auto si neumývam ani len v mechanickej. Čiže mne
to jedno, že či tam niekto je, alebo nie. Mám 3 deti, tak tie mi umyjú, snáď, auto. To
som teraz žartoval. Nie ...nie ...nie.  To som žartoval... Ale mne tu príde, že, naozaj a
to … ty si povedal prvý to slovo a ja ho teda zopakujem, že sa mi to tu skôr zdá skôr
ako osobná nejaká ... ping-pongovanie; lebo aj ja som člen parkovacej komisie aj pán
poslanec  Dulla  je  člen  parkovacej  komisie.  A  ...  ja  nevidím  ten iný  projekt  toho
parkovanie  v tom  mieste  tak  výrazne,  ako  teraz  tam  vidím  ten  projekt  toho
prevádzkovania umyvárky. A rozhodujeme sa .. jako … ja neviem, či ..a ako tam bude
tých 10 miest parkovacích fungovať? Budú to verejné miesta? Neviem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne,  pán  poslanec.  S riadnym
príspevkom pán  poslanec Buzáš.

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo. A ...osvojujem si ten procedurálny návrh kolegu Borovičku,
ktorý zaznel vo faktickej.  Takže teraz ho opakujem,  ako procedurálny návrh,  na tú
prestávku pred hlasovaním. Môžeme ju spojiť s riadnou prestávkou. 

?? : Môžem pokračovať, alebo potom budem pokračovať? 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: O  tomto  procedurálnom  návrhu  by  sme  mali
hlasovať. Potom bude pokračovať diskusia. Ešte s faktickou pán poslanec Kmeťko.
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p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem spýtať -  možno mi  niečo ušlo, na
komisii  PHSR  sme  žiadali  vyčíslenie  ceny  prenájmu,  alebo  resp.  tých  ...  toho
priestoru, ktorý tam je, aby to určil odhadca.  Ďakujem pekne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Poprosím,  budeme  hlasovať
o procedurálnom návrhu pána poslanca Buzáša, aby sme odložili hlasovanie o tomto
bode po prestávke. Kto je za? .

Hlasovanie: Kolegovia, za 18, 1 proti, 2 sa zdržali. Tzn. návrh sme schválili.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Vyhlasujem  teraz prestávku do  18:00.  Všetkých
pozývame,  aj  zástupcov verejnosti,  novinárov  na  občerstvenie  na  1.  poschodí,  do
miestnosti miestnej rady. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pokračujeme  po prestávke, ktorá trvala o 20 minút
dlhšie,  ako bolo  pôvodne  plánované,  čím  sa samozrejme  ospravedlňujem všetkým,
ktorí na nás čakali, by som navrhol, aby sme pokračovali v rokovaní. Sme v bode 12 –
rokujeme  o  žiadosti  spoločnosti  ALL  4  CAR  a  ALL  4  WHEELS  o  prenájme
nebytových  priestorov. Diskusia  nebola  ukončená,  takže môžete sa ďalej  hlásiť  do
rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Buzáš.

p.  Buzáš:  Ďakujem  za  slovo.  Nemám  tie  myšlienky  dáko  učesané,  tak  poprosím  trochu
o zhovievavosť.  Nepredpokladal  som,  že  táto  žiadosť  bude  takého  záujmy  a bude
spôsobovať také reakcie,  aké spôsobuj.  Chcem povedať svoj subjektívny  pohľad k
tomu ako to vidím. Ten pôvodný návrh považujem za neprijateľný z toho dôvodu, že
prenášame na ďalšie volebné obdobie, bez toho aby sme si ponechali ...ponechali my
ten čas na rozhodnutie -už teraz zodpovednosť. A to mám pocit, že nie je správne. V
predchádzajúcich  príspevkoch  som  sa  dozvedel,  že  to  tu  zaváňa  nejakým
neprajníctvom. Nemám pocit, že to zaváňa neprajníctvom, mám pocit, že zaváňa , zo
strany  protinávrhu  nejakou  protekciou.   Protekcionizmom.  Nie  je  tam  komerčný
nájom,  jeho  výška,  nie  je  tam...  nejaké  obozretné  časové  obmedzenie.  Takže tak.
Pýtali sme sa -  a nedostali sme odpoveď sami pre seba, aký verejný záujem. Ja som
presvedčený,  že verejný záujem je parkovanie.  A každé jedno  parkovacie miesto  je
dobré. Ak budeme hovoriť, že – veď sa jedná o 5 alebo 10 parkovacích miest, tak to sa
môže nám stať o  2 ulice  ďalej,  o  4 ulice  ďalej  a  nakoniec budeme chodiť  a nosiť
žeriav  ,  aby  sme  mohli  dať  auto  na  strechu  paneláku.  Pre  mňa  osobne  je  návrh
kolegyne  Zemanovej maximálny  možný kompromis;  podporiť to na 18 mesiacov, s
tým že do pol roka sa vybuduje spriechodnenie k tej zadnej časti,  tak, aby sme sa k
tomu mohli v tej polovici roku 18 vrátiť a prehodnotiť naše rozhodnutie, prípadne ho
predĺžiť.  A určite  v  tom hľadám len  ten verejný  záujem.  Každé  jedno  parkovacie
miesto je  dobré. A odľahčí alebo  pomôže znížiť  to zaťaženie  pre statickú dopravy,
ktoré tuná v mestskej časti máme a budeme sa s ním po týkať a budeme s ním mať,
čím ďalej tým väčšie trápenie aj budúcnosť. Ďakujem.
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p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:   Ďakujem pekne  pán poslanec.  Pani poslankyňa
Zemanová.

p.  Zemanová  :  Chcela  by som po  diskusii...  na  základe  diskusie  autoremedúrou opraviť
termín ukončenia nájmu do 30. 6.2019. Verím, že aj kolega Buzáš bude ...sa dokáže
stotožniť  s  týmto  termínom.  Je  to  termín,  ktorý  umožní  aj  nasledujúcemu
zastupiteľstvu rozhodovať aj o ďalšej časti tohto priestoru. Tak . Čiže ešte raz: termín
doby nájmu, by bol  na dobu určitú od 1. 1.2017 do 30. 6. 2019

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  To je  zmena pôvodného návrhu. Pozmeňujúceho.
Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V polovici roku 2019 bude zhruba 7 mesiacov ... 6 a pol mesiaca
nové zastupiteľstvo. Aj keď nehovorím,  že všetci zastupitelia  budú noví,  neviem či
toto bude patriť ... medzi prvé oblasti záujmu. Skúsme zvážiť tú realitu... Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem. Poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Neviem či to je  aktuálne,  ale  dávam návrh na
ukončenie správy k tomuto bodu, pretože sme sa dohodli, že pred hlasovaním si dáme
prestávku. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, ale diskusia nebola už ukončená. Takže padol
návrh  poslanca  Rosinu  o ktorom  dám  hlasovať.  Procedurálny  návrh  o  ukončení
diskusie... nie  je potrebné, lebo nie je  nikto ďalší prihlásený,  ale  návrh padol,  takže
dámam hlasovať. Nech sa páči prezentujete sa hlasujte, kto ste za ukončenie diskusie.

Hlasovanie:  Za  19,  proti 0,  zdržal  sa  1.  Diskusia  bola  ukončená  a  poprosím  -  návrhová
komisia.

Návrhová komisia:  Takže dáme návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva v tom
poradí, ako pozmeňujúce prichádzali.  Čiže 1. návrh bol od pána poslanca Dullu a to
v časti b) -  návrh na zmenu znie...  pardon v časti a) aj v časti b) – rok 2019 nahradiť
rokom 2023. A potom tam bol ešte údaj o čase otvorenia ... toho parkovanie od 8 do
17 tej nahradiť  správnym rozsahom od 17- tej do 8 do rána.  Potom tam bola  ešte
alternatíva  k tejto  alternatíve  - a  to je  2.  pozmeňujúci  návrh.  Čiže  najskôr  budeme
hlasovať o tomto prvom. Pán Dulla dal 2 pozmeňujúce návrhy.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: No ale ja vnímam bod a) a b) ako alternatívy, ktoré
sa vlastne vlastne vylučujú.  Takže by sme mali  hlasovať o pozmeňováku v časti a.)
Lebo pozmeňovák v časti b) hovorí o niečom inom. To sú 2 alternatívy.

Návrhová komisia: Určite áno. Ja som len prečítal návrh na zmenu uznesenie od pána Dullu.
A samozrejme,  že  keďže  ide  o 2  alternatívy,  tak  ...  budeme  hlasovať  o prvej
alternatíve.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec Dulla

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Tak, ako predkladateľ má právo navrhnúť 2 polohy , 2 časti a)
a b) , tak poslanec má právo navrhnúť, zmenu aj v časti a) aj v časti b). Ak neprejde
časť a), hlasovalo by sa o časti b). Aspoň tak tomu rozumiem z rokovacieho poriadku.
A druhý, samostatný, iná verzia časti a.)

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže návrhová komisia,  ideme hlasovať prvýkrát
o poslaneckom pozmeňujúcom návrhu poslanca Dullu v časti a) -  v časti a) - kde je
teda je navrhnuté predlženie doby nájmu do roku 2023. A otočíme čas, čo je faktická
zmena  zo 17:00 na 8:00. Upozorňujem,  že podľa príslušného  paragrafu,  tak ako je
v uznesení uvedené, ide o procedúru hlasovania podľa osobitného zreteľa s príslušnou
potrebou mať kvalifikovanú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov. Takže budeme
hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči. Hlasujeme.

Hlasovanie: Za 3, proti 6, zdržali sa 12. Tento návrh neprešiel. Návrhová komisia.

Návrhová komisia: Budeme hlasovať o alternatíve b) kde pán poslanec Dulla opäť uviedol v
pozmeňujúcom návrhu náhradu roku 2019 rokom 2023 a opäť je  na správnu mieru
daná ... ten časový rozsah  od 17-tej do 8 hodiny. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  V b)-čku nie je čas.

Návrhová komisia: Tu je to napísané. Čiže teraz ... ospravedlňujem sa, ide o druhý, nezávislý
návrh na zmenu uznesenia pána poslanca, kde v celom ... v časti a)  celý priestor - tá
alternatíva s celým priestorom nahradiť rokom 2021. Bod 2019 nahradiť rokom 2021.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:   Ideme hlasovať o návrhu b)  ktorý vidíte  v texte
uznesenia, s tou zmenou, ktorú prečítal pán Horecký, čiže návrh pána poslanca Dullu.
Pán poslanec ... Dobre hovorím?... Takže ...tam sa vlastne len mení ten čas, že ide o
prenájom celého  priestoru,  bez tej... aj zadného  ...  teda len zadného  ...celého.  Bez
záväzkov. Tak... tak.  To je podstatné. Bez verejného sprístupnenia. Takže , vieme o
čom hlasujeme. Poprosím, prezentujme sa a hlasujme. 

Hlasovanie:  Za 2 poslanci, proti 7, zdržali sa 12. Takže ani tento návrh neprešiel.  Nech sa
páči, návrhová komisia.

Návrhová komisia:   Takže teraz tu je  druhý návrh poslanca Dullu  na zmenu uznesenia  v
časti a) - rok 2019 nahradiť rokom 2021. Za ním vložiť slová -"s právom predĺženia do
roku  do  31. 12.  1023,  ak  sa  nepreukáže  nevyhnutná  potreba  parkovacích  miest  v
prenajatom priestore na účely umývarne áut  a pneuservisu

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Budeme  hlasovať  o  tejto  časti  uznesenia.
Predpokladám, že tam sa opäť mení ten čas zo 17  na 8:00. Je to tak? Neodznelo to ...
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len sa pýtam navrhovateľa .  Nie? ...  Je to vecná chyba ...  Len ... No - zrejmý omyl ...
Predkladateľom je to osobitný zreteľ ... takže veľmi si to nemôže osvojiť.  Takže  by
som poprosil poslanca Dullu, aby bol procesne ... procesne exaktný - aby to vyslovil.

p. Dulla: (mimo mikrofón)

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže budeme hlasovať o tom, ako pán poslanec
podal návrh a ako  ho  prečítala  návrhová  komisia.  Nech sa páči,  prezentujme  sa a
hlasujme.

Hlasovanie: Za 2 proti 10, zdržali sa  8. Návrh neprešiel.  Poprosím návrhovú komisiu ďalší
návrh.

Návrhová komisia: Ďalší  návrh na  zmenu  uznesenia  bol od pani poslankyne  Zemanovej,
ktorá  navrhuje  zmenu  uznesenia  v  bode  a)  s  textom,  ktorý  je  totožný  ako  je  v
predloženom materiáli , okrem doby určitej,  nájom a to navrhuje pani poslankyňa od
1. januára 2017 do 30.júna 2019.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: ...aby sa návrh vysporiadal s tou logickou chybou
od 8 do  17.

Návrhová  komisia:  Poprosil  by  som pani  poslankyňu   ...  aha...  je  tu  ...je  tu,  v  druhom
odstavci.   Tiež je navrhnutá zmena  teda ... času od 18 -tej do 7 hodiny. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  A tak isto si spomínam, že v rozprave zaznel zmena
tej povinnosti obnoviť prejazd  do 30.6. 2017.

Návrhová komisia: A tak je to v návrhu písomne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Dobre, takže budeme hlasovať o tejto alternatíve.
To znamená - doba nájmu do 30. 6. 2019,  povinnosť obnoviť prejazd do 30.6.207. A
upravuje sa ten čas od 17:00 do 8:00.  Správne pani poslankyňa?   Je  to jej  návrh.
Budeme o ňom hlasovať. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za bolo 16 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 3. Konštatujem, že tento návrh sme
schválili  príslušnou  kvalifikovanou  väčšinou.  Ďakujem   pekne.  Myslím,  že  nie  je
potrebné, aby sme hlasovali o žiadnom ďalšom návrhu.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: No, takže budeme pokračovať. je tu máme za sebou
bod číslo 12 All 12 Car a no pani starostka opäť pri pohľade do vnútra sály hovorí, že
je  tu prítomná   žiadateľka zo spoločnosti Eko charita  to je  bod programu číslo  14
pôvodne 15, žiadosť o spoluprácu pri zabezpečovaní zberu použitých textílií,  keďže
pani tu čaká naozaj od začiatku zastupiteľstva už  niekoľko hodín tak by som opäť
poprosil keby sme procedurálne hlasovaním rozhodli žeby sme tento bod predradili a
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prerokovali  bezprostredne  teraz,  takže  poprosím  vás  kto  je  za  prezentujme  sa  a
hlasujme. Ten bod sa volá teraz 14 - Žiadosť o spoluprácu...

Hlasovanie: 17 za, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Vnímam teda rozhodnutie zastupiteľstva. 

Bod 14
Žiadosť o spoluprácu pri zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Pristúpime  k  prerokovaniu  bodu  žiadosť  o
spoluprácu  pri  zabezpečení  zberu  použitých  textilných  odevov  a  obuvi.
Predkladateľom materiálu  no pod akým číslom? Pôvodne 15 teraz 14 a teraz zmena.
Takže  skúšame  si  našu  zmenu  rokovacieho  poriadku  tak,  aby  sme  tomu  rozumeli
nielen my ale  dúfajme  že aj verejnosť.  Takže poprosím materiál pôvodne označený
ako 15. Prekladateľ pán prednosta nech sa páči.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo, čiže jedná sa o žiadosť o spoluprácu
zabezpečení zberu použitých textilných odevov a obuvi.  Pôvodne ten materiál bol v
dvoch variantách jedno bolo aktuálne združenie Humana people to people na základe
rozhodnutia miestnej rady sa rozhoduje alebo teda v návrhu uznesenia je už len eko
charita, ktorá v rámci vlastne miestnej rady bola vybratá ako ako tá a o ktorej sa má
hlasovať, čiže miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Karlova Ves schvaľuje uzavretie
zmluvy a zabezpečení zberu použitých textilných odevov. Zmluva bude uzavretá ako
bezodplatná  pričom občianske  združenie  sa zaväzuje  z  dosiahnutého  zisku  ............
minimálne  20  euro  ročne  za  každý  umiestnený  zberný  kontajner  partnerskej
charitatívnej neziskovej organizácie, o čom bude mestskú časť raz ročne informovať.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace. Tak to je to tak
je to navrhnuté v materiály. Ak by ste mali nejaké otázky tak nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  prednosta.  Zároveň  vás
informujem, že je tu prítomná aj žiadateľka pani inžinierka, ktorá v prípade ak by bolo
potrebné zodpovedať na otázky tak je pripravená na tie otázky zodpovedať. Nech sa
páči pani poslankyňa Zemanová, otváram diskusiu.

p. Zemanová:  K bývalému  bodu 15 by som chcela  dať návrh na uznesenie  na  doplnenie
uznesenia  zmenu  v  sume  40 EUR  ročne  za  každý  umiestnený  zberný  kontajner
poskytne  pre  partnerské  charitatívne  neziskové  organizácie  a  vsunúť  tam  s
verejnoprospešným  pôsobením  na  území  Karlovej  Vsi  a  v  prospech  obyvateľov
Karlovej Vsi pekne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  poprosím  návrh  odovzdať  písomne
návrhovej komisii. Nevidím nikoho ďalšieho prihláseného, pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem ono by to bolo vlastne mohlo byť aj faktická.  Ja len sa chcem opýtať
pani kolegyni Zemanovej lebo veď to dobrý úmysel sa určite nedá poprieť ale druhá
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vec  je  vykonať  ..............  takéhoto  bodu  proste  ako  budeme  kontrolovať  či  tie
prostriedky boli  vynaložené  a či tá spoločnosť ich  naozaj tunák v Karlovej  Vsi aj
minula ďakujem.

p. Zemanová: Môžem odpovedať?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno nech sa páči.

p. Zemanová: Tam v tom uznesení je, že budú raz ročne informovať mestskú časť o tom ako,
komu a koľko tých prostriedkov dali  tu v tom uznesení  bolo  pôvodne ja  som len
dopĺňala tú časť o verejnoprospešnosti a zmenila som sumu.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Pán  poslanec  Zajac  s  riadnym
príspevkom. Pán poslanec máš slovo.

p. Zajac: No budem ešte asi dávať písomný návrh lebo ja sa priznám, že som zle rozumel ja
som mal taký pocit že bude mestská časť vyberať 40 euro ako a dá ich ona potom
alebo teda komu chce ale .......... ja by som bol veľmi rád keby sme sa keby sme si tak
jako povedali nechcel som o tom vystupovať ale možno som žil zle nejako zle som si
vyložil čo som čítal a priznám sa, že nejde mi teraz otvoriť ten bod. Ja som proste ja
som  žil  v  tom,  že  od  Humany  sme  tiež  pýtali  nájomné  alebo  teda  za  zaujatie
priestranstva čiže  to nie  je  nájomné  nemali  to proste bezodplatne.  My sme tu roky
debatovali o tom, že tá Humana napriek tomu, že sa tvári ako humanitná a charitatívna
organizácia. Humanitnou a charitatívnou organizáciou nie je a ja mám nemám nič ako
proti tomu, aby občania nedostávali službu je to je to ich vec nech teda zbierajú šatstvo
využívajú ho ako chcú ale teda mali by za to zaujatie priestranstva niečo platiť a pri
tých prezentáciách,  ktoré ja  som videl  už teraz myslím  že  v  tej finančnej  komisii
neviem  či  ..........  tak  je  mne  to  ľúto  je  to  iný  názov  a  aj  si  to  teda  verejne
pravdepodobne trošku otvorenejšie s nami jednajú zástupcovia tejto ekocharity ale ja
stále v tom trošku mne tam proste ten charitatívny a sociálny úmysel ja ho tam neviem
nájsť napriek tomu že nejaké teda sľubujú využitie a použitie dokonca si myslím,  že
majú  aj  vlastné  občianske  združenie,  ktorému  potom zveria  a  teda tie  správy sme
nevideli od toho občianskeho združenia lebo je novo založené potom by mi prišlo v tej
Humane dosť keď aj aj s ňou sme mali problém. Ja chcem povedať jednu vec ja dosť v
oblasti  charity  pracujem  ja  toto  považujem  trošku  za  také  za  taký  ako
kontraproduktívne v oblasti charity tieto zbery, ja viem že je to fajn a že ľudia tam radi
odovzdávajú,  ale  v tomto prípade musím povedať, že ten názov charita je  je  proste
podľa môjho názoru a možno sa mýlim ale dosť dlho to sledujem je skôr biznis ako
zručnosť preto, lebo ľudia áno, keď majú pocit, že dávajú charite nuž tak tam tie veci
dávajú, keby sa to nevolalo charita Humana alebo zelená charita tak tam asi tí ľudia
nebudú tak nosiť peniaze keby vedeli  že sa to v  prípade tej Humany sme  hovorili
prežehľuje,  zašíva,  štopká a posiela  sa to do secondhand-ov možno aj na Slovensko
nakoniec.  Tu  sme  počuli  a  hovorím  ja  si  veľmi  ctím  že  páni  predstavitelia  tejto
ekocharity s nami hovorili  trošku otvorenejšie,  že teda odovzdávajú odovzdávajú to
šatstvo  nejakým  vykupovateľom,  ktorý z  nich  robia  nejaké  hmoty je  to  perfektné
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recyklujú to tomu ja rozumiem alebo využívajú nejako to druhotne len len pre mňa to
proste  nie  je  charita  ja  si  nemôžem pomôcť keď niečo  je  charita  malo  by  to  byť
charita. Ak má mať niečo význam v našej mestskej časti a máme tomu dať  nejaký iný
režim ako to, že zaberajú nejaké verejné  priestranstvo, za čo by mali mestskej časti
zaplatiť  nuž tak teda nuž tak teda by som to bol rád robil pre čistú charitu takže ja
keďže som rozumel tomu tak, že sa dohodlo aj na komisiách aj aj teda na rade že, že
pôjdeme minimálne  v takom režime ako Humana a žil som roky v tom, že Humana
nedáva 20 euro nejakej inej organizácii ale že tých 20 euro dáva do rozpočtu mestskej
časti tak ja idem napísať pozmeňovací návrh, aby sa to, aby sa to aj v tomto prípade
takto takto stalo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Dulla s faktickou.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo tak ako je  predložený návrh uznesenia  a aj jeho pozmeňujúci
návrh je v rozpore so zásadami hospodárenia, ktoré máme prijaté aj s platnou VZN o
využívaní o osobitnom využívaní verejného priestranstva a dane za to zaplatia.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pán poslanec Buzáš.

p.  Buzáš:  Ďakujem za  slovo,  asi  by  bolo  na  mieste  zaznelo  tu  od pána  poslanca  Zajaca
niekoľko otázok keby nám tá pani z ekocharity ak chce a bude záujem tohto pléna aby
vysvetlila v čom v čom ona vidí a v čom spočíva tá ich charita.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ešte predtým pán poslanec  Martinický s riadnym
príspevkom.

p. Martinický: Ďakujem za slovo no padlo tu niekoľko trochu rozdielnych bodov. Myslím si,
že plocha tých kontajnerov je tak malá a nie je ich tak veľká, že nie je ich tak mnoho
že  nikoho  neobmedzujú  a  zamýšľať  sa  nad  komerčných  komerčným  využitím  tej
zhruba 1,5 metra možno menej štvorcového pre každých z tých 20 kontajnerov je dosť
ako nezmyselné.  2. vec je,  že aj v prípade, že tá spoločnosť tie vyzbierané šatstvo s
nejakým  ziskom neviem  akým  proste  predáva  tak  je  to  prinajmenšom  služba  pre
životné prostredie,  lebo mnohé z tých vecí by inak skončili  v kontajnery a takto sa
proste využije a mnohí ľudia, ktorí tam veci dávajú sú sú ako radi, že tie veci nemusia
dať ako do kontajnera ale  že ich ešte niekto použije.  Pokiaľ  ich niekto aj v sekáči
proste nakúpi tak zas ich tam nakúpi niekto kto tú vec nechce, alebo nemôže nakúpiť
za 24 EUR v normálnom obchode, ale ju za 2, 3 eurá proste kúpi tam takže v každom
prípade je to je to ako činnosť v istom zmysle chvályhodná užitočná. Súhlasím však s
tým, že pokiaľ tie prostriedky z prenájmu tej toho priestoru majú slúžiť na na pomoc
niečomu v Karlovej  Vsi  tak je  ako jednoduchšie  tých trebárs 20 alebo  40 EUR za
jeden kontajner vyzbierať priamo do našej pokladne a potom ich dať než než žiadať
než žiadať nejaké papierové doklady a tie potom one kontrolovať či ich tá spoločnosť
naozaj niekomu proste sociálne odkázanému z našej mestskej časti dala ďakujem.
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p. Záhradník,  zástupca starostky MČ: Ďakujem s faktickými poznámkami pán poslanec
Zajac.

p. Zajac: No ja len chcem povedať, že ja nepotrebujem vymýšľať komerčný spôsob využitia
toho priestranstva.  On je  verejný  a ja  ho  chcem mať  verejný,  ale  niekto prišiel  na
komerčné  využitie  toho  priestranstva  lebo  tam chce  zbierať  materiál,  ktorý ďalej
predáva  a  preto  ja  teda  nevymýšľam  tu  nejaký  iný  spôsob  toho  toho  použitia
priestranstva,  že to sa nemýľme že ja teraz hovorím,  že nejaký ničotný meter a pol
štvorcových máme hľadať mu komerčný prenájom. Nie to je verejné priestranstvo a
má ostať verejným priestranstvom a keď ho niekto má nápad komerčne využiť ja som
za to ale mala by ho využiť komerčne v režime ako sa využíva komerčne každý iný
takýto priestor to je k tomu predrečníkovi a ja chcem ešte len len to povedať neviem ja
sa tu z toho z toho vysomáriť, že že  ako to predložiť lebo je to je to vnútri v texte či
zmenou alebo doplnkom ale to už nejak doriešim.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem s faktickou pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl:  Funguje  to? Mali  sme  k tomuto bodu programu veľmi dlhú  a plodnú diskusiu  na
komisii  pre životné prostredie našej.  Ja  by som tu celú opakoval ale  určite by som
podporil  názor,  ktorý  tu  vyslovil  pán  poslanec  Martinický  jednoznačne
celospoločenský prínos z toho, že najrozumnejším možným spôsobom sa ľudia môžu
tohoto starého šatstva a podobných vecí zbaviť jednoznačne výrazne rádovo prevažuje
nad  tým  či  niekto  na  tom  niečo  zarobí  alebo  nezarobí  čiže  rozdiel  medzi  tou
spoločnosťou, ktorá to mala doteraz a ktorá to má odteraz možno nie je podstatný ale
tá služba je rovnako podstatná čo ju má taký alebo onaký .........

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  nevidím  žiadneho  poslanca
prihláseného s faktickou pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo ja by som sa len poslanca Šíbla spýtal, že či začíname zažmúriť
oko nad všeobecne záväzným nariadením prípadne inými aktmi vnútorného riadenia
ktoré sme tu prijali dobrovoľne bez násilia  slobodnou vôľou a sme sa teda aj svojím
sľubom  poslanca  zaviazali,  že  takéto  akty  budeme  rešpektovať  a  budeme  sa  pri
ďalšom rozhodovaní menej vadiť. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Áno poprosím keby sme faktickými  poznámkami
nereagovali  na  faktické  poznámky  všeobecne.  Nevidím  žiadneho  ďalšieho
prihláseného.  Chcem sa  spýtať  pani  inžinierka,  máte  záujem vystúpiť  v  rozprave?
Máte  možnosť.  Nebudem  -  podľa  rokovacieho  poriadku  nemusíme  pri  prvom
vystúpení  verejnosti dať hlasovať,  takže máte  slobodné  právo  sa  vyjadriť  ak cítite
potrebu. Kvôli záznamu je potrebné, aby ste hovorili  na mikrofón, keďže sa vysiela
živý prenos a verejnosť má tak isto právo.

p. obyvateľka MČ: Tak vám pekne ďakujem.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nie len vidieť obraz ale aj zvuk.

p. obyvateľka MČ:  Chcela by som teda sa vyjadriť  k tým financiám,  ktoré sa vám zdajú
nejakým spôsobom nekontrolovateľné. Chcem len povedať jednu dôležitú vec. Priamo
sociálne oddelenie  na jednotlivých mestských alebo miestnych úradoch sú práve tie
najväčšie  komunikátory  pre  nás.  Ja  viem,  že  ste  to  spomínali,  že  sme  mladá
spoločnosť ale toto naozaj funguje, že my vlastne konkrétne komunikujeme s rodinami
s mestskými úradmi ktorý presne vedia kde ich tlačí topánka a kto tú pomoc potrebuje.
Trošku ma mrzí,  že nejakým spôsobom neviem už presne kto, tak nejak zneváži to
slovíčko charita lebo aj vďaka vášmu Dlháčiku s ktorým som sa spoznala tu ešte na
predošlom stretnutí odišlo  od nich kopec detského šatstva, sedačka a od nás ďalších
jeden  a  pol  tony oblečenia  pre  ženy  do  Prešova  pre  týrané  ženy.  Ja  to  nebudem
zdôrazňovať, ale proste my to robiť budeme a nezdá sa nám to ani málo povedzme ani
veľa,  ale  tie peniaze sú určite kontrolovateľné.  Pokiaľ poviete vy,  že určite sa majú
odovzdať mestskej časti nie je v tom žiaden problém. Tie peniaze sú spočitateľné ten
kontajner ako ste povedali má 1,25 na každú stranu. To miesto je zaujaté v prípade, že
tie  peniaze  sa  odovzdať  majú  odovzdajú  sa  odovzdajú  sa  vám  na  MÚ  môžu  sa
odovzdať priamo rodinám. My sme za rodinu za jednu rodinu konkrétnu zaplatili 300
eurový dlh na elektrike a MÚ o tom vie, že tie peniaze tam odišli tak isto ako chodia
dámy z  iných  mestských  častí do nášho  zberného  dvora kde  máte  dvere  otvorené
kedykoľvek, pretože tak nutne potrebovali detské oblečenie ako teraz prišiel ďalší mail
ktorý som si práve tu čítala len kvôli detskému oblečeniu, takže len vás  veľmi pekne
chcem poprosiť, že ja tú charitu robiť budem tak či onak proste len vás veľmi pekne
prosím neznevažujte ju a neukazujte na to že ja tú charitu robím a nikto iný ju nerobí,
pretože ja sama som onkologický pacient a ja tú charitu robiť budem či už s niekým
alebo bez nikoho. Pre mňa to je tak dôležitá vec ja do tých rodín chodím ja to vidím.
Ja keď komunikujem aj s vašimi dievčatami z Dlháčiku tak si stále hovoríme o tom
ako sa my máme dobre,  takže prosím vás len nechcem znevážiť to slovíčko charita
lebo ja to proste robiť budem. V každom prípade a tie peniažky či už pôjdu priamo
mestskému úradu alebo či pôjdu priamo nejakým rodinám,  ktoré sa prekonzultujú  s
vašimi pracovníčkami na našom rozhodnutí tak si myslím že je to cesta a tam kde je
vôľa tam teda aj cesta je asi len toľko.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne za vystúpenie. Niekomu tu sústavne
zvoní  telefón  kolegovia  keby  sme  mohli  prípadne  odstrániť  neviem  kto  to  bol
nebudem ho menovať. Nebol môj dobre to je  podstatné. Kolegovia nevidím nikoho
prihláseného, takže končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  obdržala  jeden  návrh  na  zmenu  resp.  doplnenie
pôvodného uznesenia a to v časti kde sa jedná o sumu a jedná sa o minimálne 40 EUR
ročne  na  každý  umiestnený  zberný  kontajner  partnerskej  charitatívnej  neziskovej
organizácie a zmena je ďalej s  verejnoprospešným pôsobením na území Karlovej Vsi
a v prospech obyvateľov Karlovej Vsi. V ostatných častiach je to uznesenie tak ako ho
máme v návrhu.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  budeme  hlasovať  o  tomto
pozmeňujúcom návrhu nech sa páči prezentujte sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Za bolo 17 poslancov, proti 2, zdržali sa 2 takže tento návrh sme schválili  a s
ekocharitou budeme spolupracovať v tejto oblasti. Ďakujem.

Bod 5
Mimorozpočtové fondy mestskej časti - aktualizácia štatútov.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Kolegovia pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 5,
ktorý  sme  v  rámci  schvaľovania  programu  odsúhlasili,  že  ho  prerokujeme  po
prestávke  ako celok sme  schválili  pozmeňujúci  návrh  ktorým sme  tak v ostatných
častiach povedal pán kolega Buzáš takže myslím,  že to je zrejmé schválili  sme návrh
je to v poriadku. Pristúpime teraz k bodu číslo 5 a to sa volá Mimorozpočtové fondy
mestskej časti - aktualizácia  štatútov. Ak by sme sa teda mohli v materiáloch vrátiť
trošku  dopredu.  Kolegovia  už  veľmi  krátko  ako  iste  viete  mám  niekoľko
mimorozpočtových fondov mestskej časti. Každý z nich sa riadi osobitným štatútom s
osobitnou procedúrou s osobitnými orgánmi a podobne. Zaznamenali sme dopyt aj po
legislatívnom by  som povedal  sprehľadnení  zjednotení  štatútov,  tak aby  sa  riadili
rovnakými procesnými pravidlami preto je predložený tento návrh a okrem teda toho,
žeby sme schválili  tieto nové štatúty tak je  potrebné, aby sme v niektorých fondoch
vykonali  dovolenie  či už jednotlivých  členov alebo  teda všetkých členov rady tých
fondov kde to zatiaľ podľa nového štatútu je  potrebné a tak isto  aby sme  ho určili
predsedov jednotlivých fondov. Takže otváram k tomuto materiálu diskusiu a zároveň
by som chcel vyzvať predsedov poslaneckých klubov či by vedeli dať informáciu, že
došlo k personálnej zhode v tej personálnej  časti uznesenia  ďakujem.  Pán poslanec
Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. V prípade, žeby nestačilo  5 minút   poprosím spojiť s druhým
vystúpením.  Návrh  predstavuje  zdanlivé  zjednotenie  pri  porovnávaní  nemožno
prehliadnuť  rozdiely  a  nie  malé.  Niet  informácie  o výhodnosti existencie  fondov a
povinnosti mať radu. Fondy zriadené v minulosti nie sú fondmi na účely kolektívneho
investovania.  Ich správu  vykonáva  starosta.  S  rozdielom oproti správe  rozpočtu je
zriadenie  rád,  ktoré  sú  a  majú  zostať  poradným  orgánom starostu  a  mali  získať
kontrolné  oprávnenie.  Voliť  členov  poradného  orgánu  starostu  miestnym
zastupiteľstvom nie  je  správne.  Starosta je  pri kreovaní svojich  poradných  orgánov
určite  nezávisle  v  miestnom zastupiteľstva.  Organizačno  právne  je  pochybné  aby
miestne  zastupiteľstvo schvaľovalo  štatúty pre činnosť  poradných  orgánov starostu.
Práve pre podobné okolnosti som opakovane upozornil na potrebu pracovnej skupiny,
ktorá by sa venovala  legislatívnej čistote aktov vnútorného riadenia. Ako som povedal
na zasadnutí komisie  finančnej a podnikateľskej nemá zmysel mať mimorozpočtový
peňažný fond ktorého rozhodujúcim príjmom je podiel z prebytku hospodárenia a už
vôbec  nie  aby príjmom takého  fondu  boli  pokuty za priestupky a  správne  delikty
podľa osobitného zákona alebo výnosy z predaja nájmu majetku lebo osobitný zákon
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explicitne určuje, že pokuty sú príjmom rozpočtu obce, ktorá vyrúbila pokutu a podľa
zákona  rozpočtových  pravidiel  výnosy  z majetku  obce  sú  príjmom rozpočtu obce.
Okrem toho nemá zmysel mať mimorozpočtový fond a cez jeho rozpočet sa uhrádzajú
výdavky, ktoré sa so zákona majú uhrádzať z rozpočtu obce. Predstavte si, že by sme
mali  rozpočtový  fond  ktorého  príjmom  by  boli  časti  dotácie  na  prenesený  výkon
štátnej správy pardón mzdový fond,  ktorého príjmom by boli dotácie na predesený
výkon štátnej správy a výnos podielových daní možno aj daní z nehnuteľností lebo
vyvolá  pochybnosti  prostriedky  rozpočtu sa  použijú  správne  a  výdavkom by  bola
výplata miezd platov a ostatných osobných vyrovnaní obdobne pre odvody a poistné.
Ako by sa to asi prejavilo  v účtovníctve a prehľadnosti financovania  nákladov,  ale
hlavne  podľa  štatútu by  jeho  správu  vykonával  ten  istý  človek,  ktorému  by  sme
neverili,  že správne  a oprávnene  používa rozpočtové prostriedky na  mzdy a ďalšie
súvislosti.  Aby bola pochybnosti nastala  alebo nastala  potreba zistiť  čo všetko je  v
príjmovom rozpočte obce a ktoré výdavky a uhrádzajú z rozpočtu obce môžme pozrieť
§  5  a  7  zákona  583  z  roku  2004.  Finančné  fondy  predstavujú  doplnkový  zdroj
financovania ...... obce. Istý čas to bol asi modus vivendi, ktorým chceli poslanci mať
vyčlenené  peniaze na svoje priority lebo  nedôverovali bývalému  vedeniu.  Je čas na
systémové usporiadanie vzťahov a odosobnenie sa od rôznych politických agend. Ak
má byť škola opravená a má byť opravená na ťarchu výdavkov rozpočtu lebo je  to
zákonná  povinnosť  vlastníka  a  správcu  školy  v  zmysle  §  7  odsek 1 písm.  d).  Ak
chceme nejakú činnosť podporovať nad rámec zákonných povinností môžme využiť
granty. Keď je reč o škole pozrime sa bližšie na fond opráv obnovy škôl a školských
zariadení.  Podľa návrhu  štatútu príjmom má  byť  rozpočet  vo  výške  schválenej  na
každý rozpočtový rok, prebytok rozpočtu za uplynulý rok a tak ďalej.  Ak by to malo
byť tak môžeme si byť istý, žeby sme mali vážne problémy s financovaním iných úloh
a na krku asi jednu žalobu za druhou. Podľa návrhu štatútu prostriedky fondu možno
používať na účely, ktoré zákon ukladá uhrádzať na ťarchu rozpočtu obce. Ak ich bude
Karlova  Ves   financovať  podľa  zákona  fond  stratí  účel.  Návrh  fondu  cestného
hospodárstva môže poslúžiť ako ukážka odlišnosti oproti iným. Ako jediný neuvádza
medzi  príjmami  nič  nehovoriace  iné  príjmy  asi  namiesto  nich  konkrétne výnosy  z
cenných papierov nadobudnutých darom účelovo na tento fond. Neviem, či sa už niečo
také stalo alebo sa o takom sníva len si dovolím pripomenúť, že peňažné fondy nie sú
subjektmi  práva.  Pochybujem,  že  sú  spôsobilé  nadobúdať  cenné  papiere  či  iné
finančné deriváty. Príjmy v § 8 písm. a) návrhu sú riadnym guľášom, okrem toho žeby
sa  patrilo  každý  druh  uviesť  ako  samostatné  písmeno  sú  tam  výnosy  daní  a  z
poplatkov za zvláštne užívanie miestnych komunikáciách a pokút, ktoré zákon určuje
ako príjmy rozpočtu obce. Zvláštne pôsobí návrh na príjmy fondu zo zmluvných pokút
za nedodržanie podmienok zmlúv na údržbu pozemných komunikáciách sme zriadili
príspevkovú organizáciu, od ktorej návrhom zmeny zakladacej listiny očakávame, že
rozhodujúce výkony bude mať v údržbe. Okrem toho mal by sa zjednotiť .......... na
miestne komunikácie lebo pozemnou komunikáciou je aj diaľnica cesta pre motorové
vozidlá  atď.  Ak  sa  z  návrhu  vypustia  príjmy,  ktoré v  zmysle  zákona  sú  príjmom
rozpočtu zo strany podiel  z prebytku hospodárenia  výnosy zo zmluvných  pokút za
nedodržanie zmlúv na opravu miestnej komunikácie dary a príspevky. Podľa návrhu
VZN o miestnom poplatku za rozvoj by sa mohli čiastočne použiť aj kapitálové aj na
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kapitálové výdavky súvisiace s miestnou komunikáciou preto je prekvapivé že medzi
príjmami  a oprávneným  použitím fondu sa  to neprejavilo.  Pre návrh štatútu fondu
rozvoja bývania primerane platí skôr uvedené. Ak sa z neho vypustí čo podľa zákona
má byť  príjmom obce zostanú príjmy  z úverov dotácií.  Zaujímavo  pôsobí štruktúra
použiteľného fondu vrátane úloh, ktoré podľa zákona majú byť uhrádzané na ťarchu
rozpočtu obce. Nie je  jasný dôvod nezaradiť ......... formou kúpy ale  iba výstavbou.
Samostatnou otázkou je,  prečo sa má podporovať rozvoj nebytových priestorov bez
obmedzenia na také priestory v bytovom dome. Ostatné štatúty podobné nedostatky.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne nech sa páči pokračuje  diskusia.
Chcem vás informovať o tom pardon pán poslanec Krampl s faktickou.

p. Krampl: Ďakujem pekne ja by som len reagoval na pána poslanca Dullu. Ja väčšina z jeho
pripomienok má naozaj svoje rácio. On napríklad k tomu prvému bodu teda žeby pani
starostka by si sama mala vyberať poradný orgán ja som o tom presvedčený že ak by
pani  starostka cítila  že mestské  miestne  zastupiteľstvo  túto právomoc nemá  tak by
uznesenie,  ktoré by prípadne prijali  nepodpísala  naopak možno žeby pani starostka
prijala poznať vôľu mestského zastupiteľstva miestneho zastupiteľstva  a túto vôľu by
rešpektovala  pri týchto  poradných  orgánoch tak žeby nutne  nemusí  byť  to  že pán
Dulla  hovorí nemusí byť proti zákonu takéto uznesenie.  Tak isto mnohé ďalšie  veci
ktoré hovoril majú majú rácio keby sme žili  v dokonalej krajine kde fungujú všetky
systémy úplne perfektne tak by presne to čo hovoril pán Dulla  fungovalo  bohužiaľ
viem že to tak nie je. Druhé veci nefungujú preto musíme niekedy voliť aj možno nie
úplne štandardné kroky ktoré možno sú aj tieto fondy ale bohužiaľ prax ukázala že sa
osvedčili ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne naozaj si myslím a povedal som to
aj pánovi kolegovi  Dullovi  na finančnej  komisii  keď sme o tom diskutovali,  že tá
diskusia  o tom či mať  vôbec fondy alebo  nemať  to je  kľúčová kardinálna  odborná
diskusia tu bola nejaká historická genéza prečo tie fondy sú teraz si myslím že nie je
priestor rokovať o tom či áno a ktoré fondy potrebujeme len upraviť niektoré procesné
pravidlá aby tie fondy mohli fungovať ale vôbec sa nebránim osobne žiadnej diskusii
k tomu aby sme pri schvaľovaní rozpočtu alebo pri nejakých ďalších úkonov naozaj
vyhodnotili  a  zvážili  ktorý  fond  má  aký  význam  a  podľa  toho  rozhodli  dá  sa
samozrejme fungovať  aj bez mimorozpočtových fondov ale má sú aj argumenty prečo
tie mimorozpočtové fondy majú nejaký svoj význam. Pán poslanec Dulla s faktickou.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. K tomu by som povedal len toľko, že áno bavme sa o tom aby to
bolo  legislatívne  čisté.  Pozrime  sa  na  aspekt  kontroly.  Návrh  ju  zveruje  aj  rade a
nepriamo aj  miestnemu úradu, ktoré nemajú právnu subjektivitu a starostovi z titulu
správcu právo kontroly predsa verejných financií je obmedzený iba na orgány kontroly
musia byť vymenované v zákone to nemôže dostať hocikto nejakým štatútom právo
kontrolovať navyše.  Ide mi o poriadok, nejde mi o to aby sme zaručene nemali ani
jeden fond.  Najmä  tie,  ktoré majú  hlavu  a pätu a  štatúty nech  majú  hlavu  a pätu,
kreovanie nech má hlavu a pätu. Nezapísal som nevyjadril som jediným slovom, že je
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to nezákonné ale že to nie je nesprávne že to nemá byť prečo zásahom. Nemáme prečo
my posudzovať či niekto má byť v orgáne starostu. Starosta má svoje poradné orgány
a my zastupiteľstvo svoje.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Chcem vás kolegovia informovať,
že  my  predsedovia  poslaneckých  klubov  doručili  návrh  na  vlastne  doplnenie
personálnych  záležitostí v bode b takže by som kým sa  niekto ďalší  neprihlási  do
diskusie využil čas, aby som vás oboznámil s týmito personálnymi návrhmi v bode b1
ako 5. člena rady fondu športu a telovýchovných zariadení Mestskej častí Karlova Ves
je návrh zvoliť pána Richarda Savčinského ako 5. člena rady fondu rozvoja bývania v
mestskej  častí je  navrhnuté  zvoliť  pani  poslankyňu  Petru Nagyovú-Džerengovú  za
členov  rady  cestného  fondu  Mestskej  časti  Bratislava  Karlova  Ves  sú  navrhnutí
poslanci  Lenč, Borovička,  Rosina,  Svoboda za členov rady fondu zelene a ochrany
prírody mestskej časti sú navrhnutí páni poslanci a pani poslankyne pani Poláchová,
pani  Lukačovičová,  pani  Volková,  pán  Labuda  a  pán  Šíbl.  V  bode  5  do  funkcií
predsedov  rád  fondov  sú  navrhnutí  za  predsedu  rady  fondu  rozvoja  športu  a
telovýchovných  zariadení  pán Richard  Savčinský.  Za predsedu rady fondu rozvoja
bývania  Mestskej  časti Bratislava  Karlova  Ves pani  Hana  Zemanová.  Za predsedu
rady cestného fondu pán Peter Lenč. Za predsedu rady fondu opráv a obnovy škôl a
školských  zariadení  pán  .........  Horecký.  Za  predsedu  rady  fondu  tepelného
hospodárstva pán poslanec Peter Buzáš a za predsedu rady fondu zelene a ochrany
prírody  pani  poslankyňa  Poláchová.  Spýtam  sa  pani  starostky  či  s  takýmto
personálnym  návrhom  súhlasí.  Vyjadruje  svoj  súhlas.  Odovzdávam  ho  návrhovej
komisii. S faktickou pani poslankyňa Zemanová.

p. Zemanová:  Pardón ja  len poprosím o opravu - Anna Zemanová aby to bolo dôsledné v
zápise aj teda....

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja som, prepáč ...  prepáč ...  Anna Zemanová. Takže
ak  nie  sú  ďalšie  diskusné  príspevky  končím  diskusiu  k  tomuto  bodu  programu  a
poprosím návrhovú komisiu, aby nás oboznámila s návrhom na uznesenie.

Návrhová komisia:  Takže ako sme  práve počuli pani starostka prejavila  aj súhlas  s takto
navrhnutými  členmi  jednotlivých  fondov  vrátane  pozícií  predsedov  fondov  preto
môžeme  tento návrh na  uznesenie  odporučiť  na  hlasovanie  v  bode  a  schvaľujeme
štatúty predložené štatúty rôznych fondov. V bode b volíme  dovolíme  jednotlivých
členov do rady fondov a  predsedov jednotlivých rady fondov.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne  budeme  hlasovať  nech  sa  páči
prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Za  18 poslancov,  proti bol 1,  zdržal sa  1  pani  poslankyňa  takže návrh  sme
schválili ďakujem pekne.

_______________________________________
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Bod 11
Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E

- KN parcela č. 19799/1 a pozemkov registra C - KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a
2529/6 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Pristúpime  teraz  k  bodu  číslo  11  a  to  je  Žiadosť
spoločnosti Západoslovenská distribučná o kúpu časti pozemku. Pôvodný návrh to bol
pod číslom 12. Pán prednosta vy ste predkladateľ takže nech sa páči úvodné slovo.

p.  Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za  slovo  čiže,  jedná  sa  o  zámer,  čiže  v  tomto
momente tam ešte nemáte k tomu ďalšie bližšie informácie ide len o to, že štandardne
zastupiteľstvo neschvaľuje predaje tak, aby sme nerobili zbytočne znalecký posudok a
ostatné  veci  v  prípade,  že  zastupiteľstvo  schváli  zámer  tak  sa  pripravia  všetky
podklady, aby sa znalecký posudok pripraví sa materiál kreditovaný vo forme zámeru
či vôbec takéto niečo máme pripraviť alebo nie. A na základe odporúčania komisií je
to vlastne zmenené, že uznesenie navrhnuté ako neschvaľuje nie ako schvaľuje čiže
keď budete hlasovať  za  tak budete hlasovať  za neschválenie  zámeru  tak je  proste
koncipovaný návrh uznesenia.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pekne  otváram diskusiu.  Nikto  sa  nehlási
končím diskusiu a poprosím návrhová komisia.

Návrhová komisia:  Takže návrh uznesenia  je  v znení  ako bol predložený len si dovolím
zopakovať,  že  návrh  uznesenia  hlasujeme  v  znení  neschvaľuje  zámer  spoločnosti
Západoslovenská distribučná.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 20 poslancov, proti bol 1, nikto sa nezdržal tzn. schválili sme uznesenie,
ktorým sme neschválili zámer odpredaj pozemku ďakujem.

Bod 13
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby

Karlova Ves a návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii.

p. Záhradník, zástupca starostky: Pristúpime k bodu číslo 13 pôvodný návrh číslo 14 to je
návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby
Karlova Ves a návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii.  Predkladateľom
je pán prednosta nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta: Ďakujem za slovo vzhľadom k tomu, že má alebo sú urobené všetky
potrebné  kroky k  tomu,  aby  od  1. 1.  2017  začala  už  plne  fungovať  príspevková
organizácia  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves  je  potrebné  k  tomu  vlastne
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rozhodnúť o používaní majetku, ktorý bol doteraz kúpený na mestskú časť. Tak isto je
tam  návrh  zmeny  zriaďovateľskej  zriaďovacej  listiny  jedná  sa  o  to,  že  kým  tie
činnosti, ktoré vykonávala alebo mala teda v predmete činnosti alebo hlavnej činnosti
príspevková organizácia mohla vykonávať pre mestskú časť ale nemohla ju vykonávať
ako  komerčnú,  čiže  zmenou zriaďovacej  listiny  niektoré činnosti,  ktoré sa  plánujú
vykonávať  ako  komerčné  tzn.  aj  pre  iné  subjekty  je  potrebné  zmeniť  návrh
zriaďovacej listiny tak aby príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova
Ves  tieto  činnosti  mohlo  mohla  požiadať  o  živnosť  a  mohla  ich  vykonávať  aj
komerčne pre iné subjekty. Čo sa týka zverenia majetku jedná sa vlastne o všetky tie
veci, ktoré boli zakúpené a sú v prílohe, v zozname ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pánovi  prednostovi  a  otváram  diskusiu  k
tomuto  návrhu  ľudí.  Pán  poslanec  Dulla  nech  sa,  pardon  faktická  pán  poslanec
Martinický.

p. Martinický:  Ja by som prosil aspoň stručne tu vymenovať pokiaľ bude táto spoločnosť
robiť komerčnú činnosť ako čo z toho bude mať mestská časť,  nakoľko ako sme si
vypočuli  bude na to používať aj niektoré prostriedky,  ktoré boli  pôvodne zakúpené
jako pre mestskú časť dať mi informáciu ďakujem.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  A vysvetlil  by som vzhľadom k tomu v iných  mestských
častiach  kde  fungujú  podniky  verejnoprospešných  služieb  tie  podniky  fungujú
niekoľko  rokov 8,  10,  12 a viac  majú  nakúpenú  techniku  majú  ľudí,  majú  proste
nejaký fungujúci systém. My tú VPS-ku zavádzame tým, že vlastne doteraz ani v takej
podobe len za posledný rok sa presunulo veľké alebo väčšina činnosti, ktoré sa robili
ktoré sa robili dodávateľským spôsobom sa robia vo vlastnej réžii to je 1. etapa a čiže
pre primárny cieľ tohto podniku je vlastne poskytovať tieto služby pre mestskú časť na
2. strane vzhľadom k tomto že sú tam ľudia,  technika tak je  možné riešiť aj cudzie
cudzie  komunikácie  zeleň  atď.  cieľom je  aby  podnik  Verejnoprospešných  služieb
získal finančné prostriedky a postupne sa finančne osamostatnil.  Ono sa to bohužiaľ
nedá v 1.  roku lebo  to chvíľku  trvá kým za prvé máte nejakú značku, kým naozaj
ukážete, že tú prácu viete robiť atď, takže v tomto momente pravdepodobne prvý prvé
tie komerčné veci,  ktoré by boli tak tak či tak budú v nejakom návrhovom pretože
primárne  je  zabezpečenie  služieb  pre  mestskú  časť  a  až  sekundárne  je  nejakým
spôsobom zarábať  ale  samozrejme  cieľ  je  aby  čo  najväčšie  aby  väčšie  množstvo
prostriedkov  aby  sa  potom navyšovalo  množstvo  finančných  prostriedkov,  čím  si
potom mestská časť bude môcť voliť že zníži príspevok alebo zvýši množstvo služieb,
ktoré bude poskytovať tzn. rozšíri bude ich robiť častejšie viac a tak ďalej a to už je
potom samozrejme na rozhodnutí poslancov ako povedia ale v prvom rade tie finančné
prostriedky treba získať, lebo keď vidíte výdavky idú veľmi rýchlo odsúhlasí 10, 15,
20000 to ani nezbadáte,  ale  tie príjmy  nechodia  do mestskej časti a toto je  jeden z
nástrojov a  sú  aj  oslovujú  nás  niektoré  subjekty,  ktoré by  mali  záujem  o to,  aby
mestská  časť  robila  niektoré  takéto služby  lebo  je  to  predsa  len  je  to  predsa  len
dôveryhodná  dôveryhodný subjekt  len sa musí  preukázať naozaj že tie  sľuby musí
niekde poskytnúť musí ukázať že vie  to robiť za adekvátnu cenu a kvalitnú službu a
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hovorím naozaj treba rátať s tým, že zo dňa na deň sa to nedá spraviť a cieľ je taký
také  množstvo  finančných  prostriedkov  a  potom sa  rozhodnete  hej  či  navyšovať
služby alebo znižovať príspevok a tým pádom tie peniaze namiesto príspevku použiť
na iný účel.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne faktická pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ja som v tom nie jasne pochopil, že ....

p. Záhradník, zástupca starostky: Pán poslanec prepáčte, čo z toho bude? 2. faktická?

p. Martinický: Áno.

p. Záhradník, zástupca starostky: Bola odpoveď na tvoju faktickú je potrebné sa prihlásiť
riadne do diskusie odporúčam to pán poslanec Dulla riadne prihlásený.

p. Dulla: Ďakujem za slovo zdá sa teda že viacero dôvodov viedlo k návrhu zmeny zakladacej
listiny vrátane súčasného stavu kde my máme riaditeľa a návrh na doplnenie článku 3,
ktorý nevylučuje, že každé 3 mesiace sa môže meniť zastupujúci riaditeľ ak sa miesto
riaditeľa  neobsadí  vôbec.  Z  ohľadom  na  veľkosť  príspevkovej  organizácie  sa
nepredpokladá pozícia  námestníka,  ktorý by plnil  úlohy riaditeľa  ak by ho nebolo.
Podľa  mňa  je  lepšie  neobmedzovať  dobu  možného  poverenia  výkonom  funkcie
riaditeľa lebo  ak sa poverenie  osvedčí a napriek tomu sa neprihlási  do výberového
konania,  ktoré  miestne  zastupiteľstvo  ............  riaditeľa  bude  môcť  pokračovať  a
príspevková organizácia  bude môcť bez zbytočných  ťažkostí plniť  svoje úlohy.  Ak
sme  vydržali  ............  6  mesiacov  bez  vymenovaného  riaditeľa  a  chceme  to
obmedzovať tak vydržíme opäť tých 6 mesiacov. Za správne považujem, aby dočasné
poverenie  výkonom funkcie  riaditeľa zostalo  v pôsobnosti miestneho  zastupiteľstva
ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pán  poslanec  Martinický  s  riadnym
príspevkom.

p. Martinický: No tak to poviem ešte raz možno som proste ako nechápavý už v túto hodinu
ale ja som v tom nenašiel stručnú a jasnú v tej odpovedí nepostrehol stručné a jasné.
Vysvetlené  vysvetlené boli dôvody a spôsoby ako chceme zabezpečiť, aby z toho bol
zisk a ja som sa pýtal to bude zisk nejakej príspevkovej organizácie a ja som sa pýtal
či ten zisk, keď je to ten príjem tej, či a ako je zabezpečené, aby ten príjem bol zároveň
alebo z časti príjmom mestskej časti stručne len ako túto jednu vec.  Všetko ostatné
som pochopil.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Čiže v tomto momente napr.  príspevok mestskej časti na
VPS-ku je povedzme pol milióna ak si mestská časť v budúcom roku zarobí 100 000,
takže  aj  celkový  príjem  bude  500  príspevok  z  mestskej  časti  povedzme  100 000
vlastnou  činnosťou  a  bude  záležať  na  poslancoch  či  povedia  že  za  tých  100 000
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zarobených naviac chceme jak činnosti,  tzn. choďte ešte raz kosiť, kúpte ešte jeden
stroj aby to bolo rýchlejšie aby ľudia boli spokojnejší robte iné alebo poviete 100 000
vám dáme veď ste si tých 100 000 zarobili  hej čiže zhruba toto má byť a tá suma
samozrejme môže postupom času rásť bude tu záujem a samozrejme nikto nevie ako
sa to bude vyvíjať,  ale cieľom je aby tá suma bola samozrejme vyššia  a tým pádom
zastupiteľstvo bude rozhodovať o tom, že čo s tou sumou na druhej strane samozrejme
aj na tých príjem 100 000 bude budú nejaké adekvátne náklady atď. čiže ono to príjem
100 000 nebude automaticky znamenať 100 000 disponibilných.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pekne  nevidím  nikoho  prihláseného  do
rozpravy končím diskusiu a poprosím, pardon pán poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo mňa troška odbočím od témy táto diskusia by mala  v
myšlienkach sa vrátiť k tomu zámeru sústavného vzdelávania sa možno pod vplyvom
toho tej reakcie na vzdelávanie sa v Limbachu sa troška opomenula ale biznis že mali
by  sme  sa  my  poslanci  vzdelávať  aj  trebárs  v  základných  ekonomických
záležitostiach. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne nie celkom som zaznamenal komu bol
adresovaný tento .......... ale berieme ho sebakriticky samozrejme tak ďakujem pekne
pán poslanec  nevidím  nikoho  prihláseného  končím  diskusiu  a  poprosím  návrhovú
komisiu.

Návrhová komisia:  Ďakujem vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne písomné návrhy
tak predkladáme návrh tak ako bolo teda v písomnom prevedení.

p. Záhradník, zástupca starostky: Takže aj v bode a aj b budeme hlasovať o celom uznesení
nech sa páči prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za 18 poslancov, proti 1, zdržal sa 1. 

p. Záhradník, zástupca starostky: Pani Lukačovičová pán poslanec Borovička ma pomýlil
lebo vykríkol meno poslankyne, ktorá tu nie je. Poprosím pána poslanca Borovicu, aby
ma neopravoval.  Pani  poslankyňa  žiadate si opakovať  hlasovanie?  Bolo to bolo  to
schválené  dostatočnou väčšinou  aj  keby  to  bol  prípad  osobitného  zreteľa  ako  ma
upozornil  pán  poslanec,  pán kontrolór  teraz  tak  je  to  dostatočná  väčšina  bude  sa
musieť vysporiadať aj s touto otázkou. Uznesenie § ............. pán Tarbaj má osobitný
zreteľ áno bolo to všetko zverejnené. V tom prípade navrhujem, aby sme zopakovali
hlasovanie  s informáciou že ide  o hlasovanie  v  režime  podľa osobitného  zreteľa a
poprosím  aj  vzhľadom  na  to,  že  ide  o  ide  o  pripomienku  pani  poslankyne
Lukačovičovej z hľadiska toho že nebolo zaznamenané hlasovanie. Pán predseda pán
predseda člen návrhovej komisie pán Buzáš.

Návrhová komisia: Som taký nástojčivý ďakujem ja mám pocit že je to tým príliš skráteným
časom  na hlasovanie predtým to bolo 15 sekúnd je to nejakých 6 keby sme to aspoň
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na tých 9 mohli dostať lebo neverím,  že zrazu nám tak poľavujú tie naše hlasovacie
zariadenia ďakujem veľmi pekne za slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne navrhujem aby po 4. hodine rokovania,
sa predĺžil  čas .......... 4 sekundy dobre,  takže ideme  ešte raz hlasovať hlasujeme  v
režime osobitný zreteľ poprosím prezentujme sa a hlasujme, čo najrýchlejšie.

Hlasovanie: Ďakujem pekne takže už máme za návrh 19 poslancov, proti bol 1, zdržal sa 1
návrh sme schválili ďakujem pekne.

Bod 15
Žiadosť Profi Real Invest s. r. o. o rozšírenie nájmu.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Pristúpime  teraz  k  prerokovaniu  bodu  číslo  15  v
pôvodnom návrhu to bol bod číslo  16 je  to žiadosť spoločnosti Profi Real Invest  o
rozšírenie nájmu. Pán prednosta nech sa páči úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta:  Ďakujem za slovo jedná sa o poslednú voľnú kanceláriu v prístavbe,
ktorá to  je  vlastne  Pernecká,  Špieszova čo  sa  tu  proste  prenajímajú  priestory táto
spoločnosť tam má už prenajaté 2 kancelárie túto 3 v minulosti mala prenajatú vrátila
ju myslím že v 2012 naspäť a teraz o ňu opätovne požiadala vzhľadom k tomu, že je
voľná je možné im vyhovieť a nájom je stanovený uznesením zastupiteľstva ja by som
ale  opravil  lebo  na  miestnej  rade  bola  otázka,  že  či  to  nájomné  napriek tomu,  že
rozhodnutím  zastupiteľstva  je  adekvátne  a  ja  som omylom  povedal,  že  bolo  tam
súťažené a nebol nebol tam záujem to boli všetky ostatné priestory, viem že potom sú
také keď som to pozeral a preveroval túto informáciu tak priestory v prístavbe sme
nedávali do súťaže takže je to tá cena je rozhodnutím zastupiteľstva určená na sumu
99,60 EUR na meter štvorcový na rok a či by mohla byť väčšia neviem povedať lebo
proste neboli tam nebola tam žiadna ďalšia obchodná súťaž. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Pán
kontrolór ma zastavil momentálne ale je to materiál tak isto je to priamy prenájom a je
tam aj  doložený  ten  to  hodnotenie  komerčné,  takže  by  to  malo  byť  v  poriadku
poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Takže návrh uznesenia  je  v znení ako bol predložený je  formulovaný
pozitívne schvaľujeme prenájom a je  to priamy prenájom je to v zmysle  osobitného
zreteľa nie.

p. Záhradník, zástupca starostky: Priamy prenájom nie je to osobitný zreteľ. To znamená,
že  je  to  vlastne  trhová  cena,  nejde  to  súťažou.  Takže  budeme  hlasovať  o  návrhu
uznesenia tak ako je predložený nech sa páči prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 17 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 uznesenie bolo schválené. 
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Bod 17
Žiadosť jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu.

p. Záhradník, zástupca starostky: Pristúpime k bodu číslo 17 žiadosť Jednoty dôchodcov o
predĺženie nájmu. Nech sa páči pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta: Ďakujem za slovo jedná sa o žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie
nájmu.  Jednota dôchodcov funguje  na  priestoroch na  Lackovej  je  to prípad hodný
osobitného zreteľa nájom je od 1. 1.  2017 do 31. 12. 2019 za účelom zabezpečenia
činností súvisiacich s jej zameraním cena nájmu vo výške 1,7 EUR za mesiac vrátane
energií tam dole aj máte napísané ako bol nájom  plus poplatky za energiu a služby v
eurách za mesiac v predchádzajúcich obdobiach od roku 1998 tá suma sa pohybovala
od 1,69  po  1,70  výšku  dotácií  máte  potom na  nasledujúcej  strane,  ktorú Jednota
dôchodcov ešte mimo teda tohto dostávala ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pán  prednosta  otváram diskusiu.  Nevidím
nikoho prihláseného končím diskusiu. Opozdene reaguje pán poslanec Horecký nech
sa páči.

p. Horecký:  Ja mám iba  jednu  otázku, chcel  by som sa spýtať či to 1,70 na mesiac  nám
pokryje náklady na energie. Tým nechcem vyjadriť nejaký názor a postoj k tomu len
jednoducho chcem vedieť či tá dotácia bude len tá mimoriadna alebo aj tá nepriama
kedy platíme za nich aj energie ďakujem.

p. Hrčka, prednosta: Nepokryje to samozrejme energie, ktoré tam sú tam je tam tie energie
sú nejakým spôsobom rozpočítané kvôli tomu, že na jednom merači je klbko Jednota
dôchodcov výdajňa jedálne majú senior klub je tam ešte hej čiže sú tam 4 subjekty a
jediný kto tam má myslím samostatný merač je vlastne je dole vlastne tá predaj predaj
tých akvaristických doplnkov tí majú ale ostatní majú napr. teplo, elektriku, vodu aj
sme  to chceli  oddeliť  len je  to naozaj dosť komplikované teplo vôbec, elektrika je
spravená, tak že spoločné tie ističe že tam je to proste v sérii pozapájané a voda tak
isto by museli ísť na každý jeden ku každému jednému umývadlu samostatný merač
chceme  to samozrejme  aspoň ............ aby sme mali  lebo takto sa to naozaj takto v
spojenom je to najhoršie lebo nevieme kto má akú pomernú časť tých energetických
nákladov ....... 4 subjekty naraz, takže je to samozrejme aj vrátane energií a nepokrýva
to tú cenu samozrejme.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  pekne  za  slovo,  pretože  opäť  som  nenašiel  ohodnotenie  realitnou
kanceláriu koľko by za koľko by sa dalo prenajať. Je tam?
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p. Záhradník, zástupca starostky:  Pán poslanec ja  mám materiál kde to je. Neviem, či to
nebolo v tej elektronickej verzii,  ale je  to na strane 19 a ten minimálny nájom je vo
výške  80  EURO  bez  energie  mesačne  za  ten  predmetný  priestor  11,74  metra
štvorcového. Dobre takže kolegovia končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  navrhuje  predložiť  návrh uznesenia  tak, ako bol v
tejto podobe predložený čiže bez zmien.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne upozorňujem, že ide o hlasovanie podľa
osobitného zreteľa, takže prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za 19 poslancov, nikto nebol proti, nik sa nezdržal. Uznesenie sme schválili.

Bod 18
Žiadosti o prenájom v Karloveskom centre kultúry.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry..
Je to pôvodný materiál pod bodom  19. Nech sa páči, pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Tak jak aj v minulosti v réžii nášho oddelenia
kultúry je prenájom Karloveského centra kultúry  - bola tu v minulosti o tom diskusia,
bol...  je  tam vlastne  nárast  počtu tých subjektov,  ktoré majú  v nasledujúcom roku
využívať ... využívať Karloveské centrum kultúry pri každom jednom z nich, nejedná
sa len o takéto jednostranné ... že ... že poskytnutie priestoru; je to aj také, že vlastne
na 2. strane - oni robia nejaké  plnenie pre mestskú časť, či už v rámci hodov, majálesu
a  proste  iných  kultúrnych  akcií,  ktoré mestská  časť  usporadúva.  Takže vlastne  to
plnenie je tam, že na jednej strane nejakú časť... nejakú časť nájmu platia,  nejakú časť
plnia vo vecnej rovine.  Tým pádom si vlastne takto Oddelenie  kultúry  zabezpečuje
časť  kultúrneho  programu  na...  na  podujatia.  Čiže  ...  čiže,  máte  tam jednotlivé  tie
subjekty - Karloveské tanečné centrum,  Cirkus-kus  a  mažoretky -  a v  dôvodovej
správe aj vlastne zdôvodnenie, ktoré  ... ktoré je od spracovateľa. Je to prenajímané,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, paragraf 9 ods. 1 .  písm. c.)

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pánovi  prednostovia.  Otváram
diskusiu. Pán poslanec  Dulla. Nech sa páči. 

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Pravdepodobne  chyba  v písaní  -  uznesenia  -  nie  len  názov
Karloveského  tanečného centra - je  iný,  ale sídlo  , v návrhu uznesenia.  Stáva sa, v
rýchlosti písaná -  nezodpovedá prílohe ... Hej?  Určite. Hej? Podľa prílohy listom zo
17. 10. 2016, bez vyznačeného prijatia, žiadali nájom od 19. 10. do 21.12. Považujem
za nesprávne dodatočne schvaľovať prenájom 8 hodín a na posledné 2 hodinu, v stredu
14.  a  21.12.,  ak  bolo  možné  užívať  tanečnú  sálu  od  19.10.  do  7.  12.  bez
predchádzajúceho súhlasu  mestského zastupiteľstva. Celkový čas prenájmu pre tento
subjekt predstavuje 10 hodín; pri takom rozsahu je neefektívne,  aby sa ním zaoberali
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2-3 komisie a miestne zastupiteľstvo , spolu približne 30 ľudí , okrem zamestnancov.
Ak môže riaditeľ školy rozhodovať o krátkodobom prenájme obmedzenom hodinami,
a starosta o krátkodobom súvislom prenájme  obmedzenom 15-timi dňami,  určite na
rovnakom princípe  možno  riešiť  krátkodobé prenájmy  v KCK vymedzené   dvomi
tromi hodinami denne, resp.  piatimi, šiestimi hodinami týždenne.  Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobre. Nech sa páči ... Pán poslanec Dulla, skončil
si ... s vystúpením? Áno, ďakujem. Pán poslanec Krampl. 

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Teraz,  pri  preberaní  tohto  materiálu  v  komisiách  sa
vyslovil   ..pani K...  ...  takú nespokojnosť s týmto materiálom.  Nie som si istý,  či
naozaj sa  uberá ten vývoj  v KCK tak, ako chceme.  Či naozaj poskytuje  tú službu
občanom, a či tá kultúra v mestskej  časti  teda má stúpajúcu  tendenciu.  Minimálne
teda pri  Karloveskom tanečnom centre si  teda  vôbec  nie  som istý,  keďže  to  tam
vlastne prevádzkuje komerčné tanečné kurzy, ktoré - väčšina teda ani nie  sú ani pre
obyvateľov Karlovej Vsi.  Podotýkam,  že tento subjekt  má tak isto  ... tieto tanečné
kurzy prevádzkuje na Majerníkovej 60 a tak isto v budove bývalej ústredne na .../ teraz
mi to vypadlo/...  no ...pri Jurigovom námestí ...    Hej? ...  Čiže toto už je ... KCK je
tretí  priestor,  kde  je   ...  pôsobí  na  území  Karlovej  Vsi.  A  hovorím,  prevádzkuje
komerčnú činnosť. To nie je nejaká krúžková záležitosť. A naozaj,  dopad na kultúru
neviem aký je? Podľa mňa  minimálny.  Ale ak teda pani Konýčková  takto to navrhla,
ja by som to teda ... ešte možno teraz za to zahlasoval,  ale naozaj, si nie som istý do
budúcna, či toto je  správny smer.   Ale minimálne  by som si dovolil  navrhnúť, aby
proste  tanečné  centrum  možno  urobilo  nejaké  ústretové  kroky  voči  obyvateľom
Karlovej  Vsi,  aby teda aspoň niečo  z toho mali,  možno  formou nejakých  zliav;  v
Karloveských novinách ,  nejaký kupón - zľavový,   na tanečné kurzy,  alebo   niečo
podobné. Aby naozaj bol nejaký benefit pre obyvateľov z toho.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči faktická
pán poslanec Horecký. 

p. Horecký:  Chcel som sa spýtať pána poslanca Krampla, alebo kohokoľvek, kto by mohol
mať  tú informáciu,  či sú   známe  podmienky podľa ktorých je  možné  sa zúčastniť
týchto kurzov na týchto rôznych miestach?  ...  Lebo  ste vymenovali  tých niekoľko
miest, kde prevádzkujú svoju činnosť... toto tanečné centrum. . . 

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Neviem asi  na to odpovedať v
zastúpení  Karloveského   tanečného  centra;  tam možno  len  by  som  vám  dal  do
pozornosti  čo  je  uvedené  v  dôvodovej  správe  na  strane  3.  Teda  to  sú  aktivity
Karloveského  tanečného  centra,  ktoré  sú  v  prospech  kultúrnych  podujatí
organizovaných mestskou časťou. Či už je to ... sú to vystúpenia na hodoch, majálese,
Karloveskom  plese,  na  stretnutiach  jubilantov  a  pod.  Takže  Karloveské  tanečné
centrum sa aktívne zapája do života našej komunity v našej mestskej časti. Takže to
len možno na drobné dovysvetlenie.  Samozrejme, vystupujú bezodplatne; a pokiaľ ja
mám vedomosť o tanečných kurzoch, ktoré  organizujú, tak ja som mal dojem, že tá
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ceny za kurzy skôr zodpovedá  odmene pre lektora, ako  nejakej komerčnej báze z
hľadiska  zhodnocovania  priestoru. Ale  - to hovorím naozaj len svoj subjektívny ...
subjektívny dojem. Faktická pán poslanec Krampl.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Teraz  ...  pozerám  práve  webovú  stránku  Karloveského
tanečného centra,  je tam kolónka tanečné kurzy  - ponúkajú tanečné kurzy presne na
tej Majerníkovej, Molecovej a ešte Tehelná 26 tam je. Iné tam nevidím. Cena za kurz
sa pohybuje nejakých 35 EUR, čo je asi adekvátne, naozaj.. v tom asi nebudú v tom
priestory  ..Len  to,  že  KCK  má  slúžiť  predovšetkým  Karlovešťanom;  a  v  tomto
prípade ja tam nevidím benefit pre Karlovešťanov. .. Áno, tie barterové vystúpenia,  to
je určité zadosťučinenie- ale to je tiež otázne, že či za 3 priestory v Karlovej Vsi  ...
proste... 4 vystúpenia do roka sú adekvátne. Ďakujem.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Možno len na doplnenie - pokiaľ ja mám vedomosť,
tak drvivá väčšina tých ľudí, chodia z ... sú Karlovešťania. Z logických dôvodov, lebo
je to, samozrejme najbližšie-  ale   - je  to , samozrejme,   na diskusiu.  Nech sa páči,
ďalšie  vystúpenie  do  rozpravy.  Nevidím  nikoho  prihláseného.  Poprosím  návrhovú
komisiu.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako je predložený v materiáli. 

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Idem hlasovať.  Je to uznesenie  podľa osobitného
zreteľa. Takže, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.  

Hlasovanie:  Za  bolo  17  poslancov,  nikto  nebo  proti,  2  sa  zdržali.  Konštatujem,  že  sme
uznesenie schválili.  

Bod 19
Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pristúpime k bodu číslo  19 - Návrh na vyradenie
majetku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.   Poprosím  o  úvodné  slovo  pána
prednostu. 

p. Hrčka, prednosta  MÚ MČ: Áno, ďakujem za slovo. Jedná sa o vyradenie auta, ktoré  ...
je to  Ford Fiesta,  obstarávacia cena bola 9.600 EUR, zostatková cena - tu je napísané
0, s tým že vlastne znalecká cena bola 200 EUR; na to aby sa mohlo rozpredávať či už
na  súčiastky  ,   alebo  čokoľvek,  potrebujeme  vyradenie,  vzhľadom k  tomu,  že  sa
jedná  ...  nakladáme  s  majetkom,  potrebujeme  súhlas  zastupiteľstva.   Preto  to
predkladáme,  aby sme mohli  to dať ...odstrániť,  predať ... rozpredať na súčiastky -
podľa záujmu. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu: Nevidím nikoho
prihláseného, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia tak, ako ho máte v predloženom materiáli.

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

Hlasovanie:  Za 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  Uznesenie sme schválili. 

Bod 20
Návrh  Harmonogramu  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,

miestneho  zastupiteľstva  v  roku  2017  a  stretnutí  poslancov  miestneho
zastupiteľstva s občanmi v roku 2017.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nasleduje bod číslo 20 - Je to Návrh harmonogramu
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v
roku 2017 a  stretnutí  poslancov miestneho  zastupiteľstva  s občanmi  v  roku 2017.
Predkladateľom materiálu  je  pani  tajomníčka  miestnej rady pani Anka  Zemanová  .
Odovzdávam jej slovo. Nech sa páči.

p. Zemanová:  Ďakujem za slovo. Návrh harmonogramu sa snaží priblížiť  viac k realite aj
počtu  zasadnutí  tohto   kalendárneho  roku.  Preto  je  tam zvýšený  počet  zasadnutí,
rovnako ako stretnutí poslancov... Možno tých stretnutí poslancov s občanmi ... viac
približujú  reálne  navštevovaným  aktivitám,  na  ktorých  sa   poslanci  stretávajú   s
občanmi. .

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram  diskusiu
k tomuto materiálu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo.  Na finančnej a podnikateľskej komisii sme k tomu odporučili ...
teda prijali  uznesenie a odporučili  sme vypustiť z harmonogramu májové rokovanie
miestneho zastupiteľstva, súvisiace  ...teda rokovanie miestnej rady a komisii. Napriek
tomu sa to do materiálu nepremietlo. Dá sa povedať prečo? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Finančná komisia je jednou z komisii ...  a miestna
rada odporučila  materiál predložiť  v pôvodnom navrhnutom znení.  Oboznámili  sa s
názormi  všetkých  komisií  .  Takže je  otvorený priestor pre prípadné  pozmeňovacie
návrhy. Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

p. Martinický.: Ďakujem. Len v rámci diskusie, keď sme o tom hovorili, zopakujem, že mali
sme tohto roku dosť mimoriadnych zasadaní a ... niekedy... alebo, niekomu je lepšie,
keď to zasadanie si vopred zaradí do programu, než ...   prispôsobovať svoj program
mimoriadnym zasadaní a dá sa predpokladať, že keď bude viac riadnych, bude menej
mimoriadnych. Čiže - viac asi  zasadať snáď nebudeme. Čiže v tom zmysle by som to
podporil. 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Ak  nie  sú ďalšie  vystúpenia  do
diskusie tak končím diskusiu poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  neobdržala  žiadny  písomný  návrh,  takže  návrh
uznesenia je tak, ako máte v predloženom materiáli.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Čiže budeme hlasovať o návrhu uznesenia  podľa
predloženého materiálu. Nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie: Za 19 poslancov, proti  bol 1, nezdržal sa nik. Čiže uznesenie schválili.

Bod 21
Rôzne
 
p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:   Nech  sa  páči.  Do  bodu Rôzne sa  prihlásil  pán

poslanec Kmeťko. Nech sa páči. 

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja  by som len chcel poprosiť, že keď si odsúhlasíme
program,  pokiaľ  ho  teda aj  zmeníme,  tak ho  skúsme  dodržiavať.  Lebo  teoreticky-
hypoteticky  zoberme,   dneska  máme   dôležitých  21  bodov,  hovorím  po  starom,
dôležité veci by sme mali prvých 5 bodov,  ale potom by prišlo, povedzme 15 bodov -
Aby sme tu vždy povedali ... však to pustím, tu pustíme... a dôležitý problém by sme
riešili teraz večer o ôsmej. Skúsme ho dodržiavať aj napriek tomu, že ľudia tu čakajú.
Vzhľadom na  nás,  hej?  Aby  sme  to  nepreskakovali.  A  druhá  vec  -  neviem,  či  to
nemáme aj v pravidlách, že pokiaľ máme raz odsúhlasený program, už by sme nemali
preskakovať potom body. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Chceš, pani starostka?

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec,  ja  si myslím,  že to je  veľmi nešťastné  takto
povedať,  že  sa takto striktne držať.   Nevieme,  čo nám prinesie  život; akú situáciu.
Skutočne ... tie dámy z toho Dlháčika, ktorým beží  čas, tuná sedeli niekoľko hodín.
My ich  vidíme  ako  tu  sedia.  Vy  ich  nevidíte.   My  tu  musíme  sedieť  do  konca
zastupiteľstva tak či tak. Oni nie. Ja by som nevylučovala vopred takúto možnosť. Je
to naše rozhodnutie, ako to urobíme. Prepáčte mi. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Nekričala pani starostka, naozaj, na
nás. Takže, ďakujem vysvetlenie.  Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

p. Zajac: Ja by som sa chcel ... ja by som chcel dať návrh na uznesenie. Ja by som sa chcel
chvíľu  venovať  možno tej problematike  jedálne  na Karloveskej  61,  preto,  lebo  ..  .
mám taký .... zlý zážitok ....z minulého týždňa.   Ja by som bol rád.... keby sme urobili
uznesenie, preto, lebo my sme ako komisia, školská mali nejaké 3 alebo 4 uznesenia k
tejto téme. A ... asi sa nič nestalo. My sme tam chceli ako bod 3 a ja teda to chcem dať
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aj do uznesenia zastupiteľstva, aby aspoň členovia školskej komisie  boli informovaní
o tom, ako prebiehajú rokovania.  Keďže vieme, že tam vznikol ... vznikla  dosť taká
ťahačka medzi rodičmi,  prevádzkovateľmi a mestskou časťou, tak ... my sme sa teda
bavili  o tom, že minimálne  teda tí,  čo sme  členovia  školskej  komisie  ale  teda ešte
minimálne teda ešte tí, či sme členovia tej rady, by sme mohli vedieť, keďže stále sa to
vyvíja  nejako  ináč.   A ja mám potom proste problém,  že stretol som sa vo štvrtok
večer na nejakom, proste, raute u ombudsmanky s nejakou pani, ktorú ja som v živote
nevidel, a ktorá mi proste zabila 2 hodiny ako na mňa vykrikovala, čo sme to hajzli, a
čo sme teda urobili tej ... s tou jedálňou. Ja teda toto naozaj nemám zapotreby, ja už
som bol dosť taký excitovaný aj na tej komisii sám, že proste... keby som aspoň vedel,
čo sa udialo. Ja som tam potom zase vyzeral ako taký somárik, ktorý vlastne tam len
sedí a kyvká hlavou. Ja teda nechcem tu to rozoberať; je  to pomerne citlivá  vec. A
niektoré veci, tak ako mi to vykladala tá pani, tak mne sa samému zdali byť také dosť
neuveriteľné. Ale neviem na to reagovať, keď ten zápis nejaký nedostanem. No tak tí
ľudia nás  majú nájdených, sme vyteperení vo všetkých webových stránkach. Ja som
sám za to. Je to výborne.  Som za otvorenosť, som za to, aby sme  komunikovali s
ľuďmi; ale my tak trochu musíme vedieť, čo máme komunikovať. A ja som teda... my
sme to hlasovali 9:00 tuším, na tej komisii, bolo to tak dosť jasne jednoznačne prijaté
o medzitým boli, myslím,  že  2 stretnutia. A ani jedno teda sme nedostali.  Takže ja
dávam  návrh,  -  ukladá  prednostovi   naplniť  bod  c)  uznesenia  školskej  komisie
odsúhlasené  na  stretnutí  dňa  22.11.2016.   Komisia  navrhuje,  aby  boli  jej  členom
zasielané zápisy zo stretnutí medzi ...atď. - to si prečítate; je to  zapísaný v tej komisii.
Tak je mi ľúto, že to nefunguje z tých komisii a ... predkladám to  ... na schválenie. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem pekne  pán poslanec.  Neviem,  či  ďalší
prihlásení poslanci sú k tejto téme?  Pán poslanec Borovička, chceš diskutovať k tejto
téme?  Nie. Takže by som poprosil, keby sme sa teraz faktickými hlásili k téme, ktorú
otvoril  pán poslanec  Zajac.  Ja  by som sa tiež chcel  k  nej  vyjadriť.   Pán poslanec
Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teda... poprosím kolegu Zajaca,  aby to nebral
osobne,  ale som počudovaný, že vznáša takéto otázky a bol by som veľmi rád, asi by
to  spravil  najlepšie,  keby  ten  návrh  vzal  späť  a  našiel  si  priestor  mimo  tohto
zastupiteľstva, baviť sa s kompetentnými ľuďmi na danú tému. Ďakujem.  

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:   Ďakujem  pekne.  Ja  sa  pripájam  k   pánovi
poslancovi  Rosinovi.  Naozaj je  to  veľmi  citlivá  téma,  veľmi citlivá  téma  -  spôsob
zabezpečovania  stravovania  na Základnej  škole Karloveská 61. Pán poslanec,  je  to
súbor vecí,  ktoré sa tam udiali,  ktorých si bol aj ty aktívnym účastníkom, lebo si bol
členom výberovej  komisie,  ktorá ...  ktorá  podľa  mojej  mienky  hrubým  spôsobom
pochybila.  Vrátane  pani  riaditeľky  školy,  ktorá bola  predsedníčkou  tej  komisie.  A
teraz, vzhľadom na to pochybenie tej výberovej komisie  my riešime  problém,  ktorý
tam vznikol.  Opakujem,   riešime  ho v rozbehnutom školskom roku,  roku, kedy je
potrebné  sa  každý  deň  zabezpečiť  stravovanie  žiakov.  Takže  naša  možnosť
ovplyvňovať,  je limitovaná tým, že naše možnosti sú veľmi obmedzené. Ale napriek
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tomu  sa  snažíme  nájsť  riešenie  tak,  aby  bolo  v  súlade  so  všeobecne  záväzným
nariadením, aby sa zároveň zabezpečilo varenie v tomto priestore a aby naozaj rodičia
neboli vťahovaní do vecí, do ktorých sú, žiaľ, vťahovaní. A ...musím ale povedať, že
teraz asi by som sa naozaj prikláňal  k tomu, aby sme si to  v kľude vydiskutovali
mimo toto fórum, lebo sú tam nejaké veci, ktoré si treba objasniť v tých jednotlivých
krokoch.  Ale  ubezpečujem  ťa,  pán poslanec,  že   momentálne  robíme  maximum  s
vedením  školy,  s  prevádzkovateľkou  školskej  jedálne;   naozaj  na  dennej  báze  sa
snažíme nájsť riešenie, ktoré sa hľadá veľmi ťažko , v situácií, kedy verejná súťaž bola
vyhodnotená komisiou tak, ako bola vyhodnotená, a na základe čoho tam prebieha ten
proces toho varenia. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo. Ja som členom rady tejto školy a našťastie som teda nebol v tej
výberovej komisii. A ... rozumiem tomu, že je to asi citlivá téma; a napriek tomu ale...
možno tí ľudia,  ktorí sú do toho zainteresovaní,  teda minimálne  teda členovia  rady
školy,  z poslancov, by mali  mať  nejakú informáciu,  že ako to postupuje,  ako sa to
vyvíja. Rozumiem tomu, že všeobecnú informáciu možno  nie je vhodné poskytovať;
zas aby každý individuálne  chodil sa vypytovať to tiež asi ... nie je celkom vhodné.
Treba vymyslieť nejaký systém, ako sa tieto informácie budú posielať.  Ďakujem.

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

p. Horecký: Ja plne rešpektujem to, čo povedal pán vicestarosta. Aj ... v podstate ...  aj keď to
vyzerá, že sa hlásim v rozpore s tým, čo povedal, že nerozoberať to teraz tu, ale chcel
by  som ubezpečiť  kolegov  poslancov,  ktorých  sa  táto  vec  dotýka,  ktorí  sa  o  to
zaujímajú,  že miestny úrad, dá sa povedať, využil všetky prostriedky... A mal som tú
príležitosť,  komunikovať  viacnásobne  s  niektorými  zodpovednými  pracovníkmi
miestneho  úradu,  ktorí  hľadajú  riešenie.  Zapájame  do  hľadania  riešenia  aj  ďalšie
subjekty, ako sú alternatívni poskytovatelia stravy a hľadáme čokoľvek, čo by mohlo
vyriešiť tú situáciu. Opisovať o tejto hodine.... prať prádlo - čo sú tie príčiny a faktické
problémy,  ktoré  sa  veľmi  ťažko  -  patovo-  lámu  a  prechádzať  cez  ne  je
kontraproduktívne.

p. Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Savčinský k tejto
téme.

p. Savčinský: Ja len tiež chcem teda doplniť predrečníka,  ako aj z pozície predsedu komisie ,
tiež som v tom procese, ktorý je veľmi  citlivý,  nejakého vyhodnocovania,  nájdenia
riešenia; robiť z toho ďalšiu časovanú bombu, ďalšiu Veternicovú, nie je, podľa mňa,
v tejto situácii vôbec dobré. A treba túto situáciu, ktorá je veľmi citlivá ...- ja Marcela
chápem, z pozície... že členom rady školy - ale,  podľa mňa nie je  problém,  keby si
našiel čas a došiel sa informovať , zistiť tú informáciu ... Ale - aj na tej komisii sa to
potom zvrhlo, školskej,   do toho uznesenia,  ktoré sa mi zdá , že je nedôstojné,  -aby
boli  nejaké  zápisnice...  a  nie  zápisnice  -  zápisy  z  takých  stretnutí;  aby  boli  dané
členom komisie... To neviem... Je to nejaká ... Mala by byť nejaká vzájomná dôvera. A
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na tú dôveru mám ... Len Marcel toľko, že sa jednoducho, v tej veci veľmi veľa robí,
tak, aby to bolo na prospech ... na prospech teda  detí a rodičov. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Po dohode s pani starostku by som
vás, ktorí máte o túto tému záujem, vás pozval na 5 minút po skončení zastupiteľstva
na krátku poradu . Radi vám  povieme, u pani starostky v kancelárii,  aký je vývoj tých
situácií. Robíme to preto, že - my to, ako som už povedal, my hľadáme riešenie; My to
riešenie  nemáme.  A dnes tu budeme bez prípravy,  ako pán poslanec,  otvoril tému,
hovoriť . Obávam sa že vnesieme ešte viac pochybností o tom, akým spôsobom sa to
riešenie hľadá. A verím, že ho v krátkom čase nájdeme a že bude ... to bude najmä v
prospech rodičov a tých detí na tej škole. To  je kľúčový, centrálny záujem, tak aby
sme také riešenie našli. Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

p. Zajac: Samozrejme, môžem žiť v dobrej viere,  ja by som bol rád, keby sme si prečítali to
uznesenie. Ja by som tu nechcel  o tej kauze hovoriť dnes. Ja som ani na tej komisii
nechcel,  aby sme hovorili  a príliš  sa v nej pitvali.  Ja by som len preto,  že sa ma to
týka tak, že  som bol na tej výberovej komisii,  som členom rady, som členom školskej
komisie - a tí ľudia to vedia. A tie... proste- tam kolujú informácie o tom, že my sme ...
alebo že ja som ... Mne sa v tom nežije úplne príjemne, keď ja... ja ...proste to nie sú
veci...  Ako ... ja  chápem vás, páni poslanci, že toto je ... že vás to možno nezaujíma,
ale  keď mňa stretávajú ľudia,  že ja  som niečo  zapríčinil - ja  to proste vnímam ako
problém. A pritom netuším, že v akom ... je to štádiu . Ja neviem kedy tie  stretnutia
prebiehajú,  ja neviem, kedy mám chodiť sem a pýtať si tie informácie. Ja som slušne
požiadal iba aby ... aspoň teda nám, čo sme v  tej komisii - kľudne to môžeme zúžiť na
...  na tých, čo boli v tej výberovej komisii. Je to proste vec, kde tie naše mená sú v tej
našej  komunite dosť husto nosené.  A nie je to .... nie je to príjemné. Mne to naozaj
nie je  príjemné... ja ľudí nepoznám - úplne všetkých podľa tváre. A ja by som veľmi
rád vedel im odpovedať.  Teraz všetko to , čo som povedal tej pani,  asi  je hlúposť.
Preto, lebo som vychádza z niečoho ja  som ja netušil,  že tam dialo.  A ja  som si to
uvedomujem bolestne, lebo jak ona útočila; ja som jej niečo hovoril, ona hovorí - však
čo vy viete?!  Však my sme mali 2 dni dozadu stretnutie. Veď nám toto povedal ten,
nám  toto  povedal   ten.  Takže  ,  pán  poslanec,  keď  chceme  neotvoriť  druhú
Veternicovú, tak sa aspoň k sebe správajme normálne.  Ja nič iné nechcem;  nechcem
o tomto rozprávať,   len som chcel,  keby tých,  čo sa to týka,  tie informácie  nejaké
dostavali.  Ja nechcem... nechcem ani byť pri tom riešení,  ani ...ani nechcem hovoriť,
že nedôverujem tomu, aké riešenie  hľadáte, len chcem vedieť informovať aspoň tých
ľudí, čo sa ma pýtajú,  že aké je to aktuálne riešenie. Lebo to, čo som jej povedal, je
zaručene ... už nie je pravda. .... Ale ja som nevedel... že prebehli stretnutia ... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec .... pán poslanec.  V prvom rade ťa
chcem upokojiť  ...  v  prvom rade ťa chcem upokojiť,  že nie  si exekutíva  a môžeš
pokojne  spať  ...  v  tom  ...  áno  ...áno  ...  k  tomu  práve  smerujem-   teraz  tvoja
vehemencia,  ktorou sa  ty domáhaš  riešenia  problému,  v  ktorom aktívnu  účasť  na
probléme,  ktorý  vznikol,  mali  členovia  výberovej  komisie.  Ale  žiaľ,  musím
konštatovať, že už pri vyhlasovaní verejnej obchodnej súťaže v tomto zastupiteľstve -
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nerád to hovorím - fungoval ten  systém - ako ja hovorím -ľudová tvorivosť - proste sa
tu menilo  navrhnuté uznesenie,  sa tu dokladalo  ďalšej podmienky...   sa to proste ...
zasiahlo  do toho, čo  úrad pôvodne navrhoval  a  nezasiahlo  sa šťastným spôsobom.
Potom prebehla  verejná obchodná súťaž,  ktorú teda - ja  naozaj musím povedať,  že
členovia komisie  sa podpísali a vyhodnotili  - ako víťazný súťažný návrh, ktorý mali
proste  vyradiť  .  Lebo  nesplnil  súťažné  podmienky.  A  vybrali,  proste,   takéhoto
uchádzača. Našťastie pani starostka podpísala zmluvu v súlade s všeobecne záväzným
nariadením; a s verejným obstarávaním. To znamená že... A takto sa začal školský rok,
takto sa ten podnikateľský subjekt tam ...proste, stal nájomcom priestorov,  začal variť
a začal - v súlade so súťažnou ponukou, ktorú ste akceptovali ako najvhodnejšiu, hoc v
rozpore s všeobecne záväzným nariadení,  začal takto variť.  V rozpore so súťažnými
podmienkami a v rozpore so zmluvou, lebo začali účtovať... proste... réžiu , nad rámec
všeobecne  záväzného  nariadenia.  A  potom sa  začali  domáhať,  celkom oprávnene,
mnohí rodičia - teda, aby sa všeobecno záväzné nariadenie dodržiavalo  - a prečo sa
nedodržiava.  A to  je  naozaj veľmi ... veľmi delikátna situácia,  kedy - ja  by som ťa
naozaj,  pán  poslanec  poprosil,  že  po  skončení  zastupiteľstva,  si  to  teda  naozaj
povedzme, a ktokoľvek..., naozaj - nič  neskrývame; už vidím to, že máme v rukách
odistený granát; ďalší  granát  aj po skúsenosti s  Veternicovou - veľmi by som bol
nerád... veľmi by som bol nerád, aby teraz odchádzali informácie,  ktoré ešte nie  sú
riešením.  My  potrebujeme  tým  rodičom  a   aj  tej  škole  povedať  riešenie,  ktoré
hľadáme.   -Ale  -  nemáme,  momentálne.  Ale  intenzívne  na  tom pracujeme.  Pán
poslanec Rosina. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pretože sme v bode Rôzne - a netuším , naozaj, či
predchádzajúci kolegovi sú prihlásení v diskusii k tomuto bodu, tak si dovolím, opýtať
sa v rámci tejto faktickej poznámky, či tak je ... tomu? A v prípade, že nie, tak by som
navrhoval  diskusiu k tomuto bodu ukončiť.  

P.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Áno.  Vzhľadom na  to, že bod Rôzne  umožňuje
rozlíšiť, ako som povedal – prihlasujete sa k tejto téme cez faktické poznámky. Ja vám
nechávam ako keby riadne diskusné príspevky, z hľadiska času. Ale ešte sa prihlásil
pán prednosta a  pán kontrolór,  takže im dám slovo.  A potom budeme  pokračovať
ďalej.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Ono niečo  podobné na Karloveskej 61 bolo  so
strechou. Strecha, ktorá bola 2 roky predtým opravená, bola v záruke, my sme museli
riešiť  reklamáciu;  tak nám sem chodili  nadávať  a na  rade  školy  riešili,  prečo  my
necháme zatekať strechu, ktorú si oni nechali 2 roky predtým opraviť , v záruke - za
12.000 EUR.  Teraz  sa  to  vyriešilo;  všetko  síce  super;   tak  boli  tam náklady  na
maľovanie a ďalšie náklady, ktoré s tým boli spojené. Len ... to je ... Dobre, len - ten
problém sme zdedili.  Teraz ten problém sme si čiastočne vygenerovali aj sami.  A to,
čo mi príde trochu také... naozaj nešťastné riešenie školy, že problém, ktorý nastane a
je teda za veľkej aktívnej účasti ich, potom príde a začne na rodičov – že- však tam je
mestská časť, nech to rieši.  To je   ... to je...  hovorím,  že to si tiež budeme musieť
nejakým spôsobom vykomunikovať.  Lebo je to, podľa mňa, nekorektné a hovorím, že
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...naozaj, snaha je problém riešiť. Občas nastane, naozaj sa tomu nedá vyhnúť a i keď
sa snažíme,  toto bolo  to v dobrej viere,  len na miesto dopad tak jak ... pán Sedlák
avizoval ešte niekedy v lete.

P.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne. Ešte poprosím pána kontrolóra
k tejto téme.

p. Hrádek,  miestny kontrolór:  Pán vicestarosta už povedal v podstate všetko, čo som ja
chcel povedať. Je to vážna vec. Naozaj. Ako - hľadáme riešenie, dokonca ja sa na tom
aktívne podieľam. Komunikujem s dodávateľom stravy každý deň a to , že výberová
komisia  veľmi vážnym a hrubým spôsobom pochybila  , je  proste nespochybniteľné.
Najhoršie je, že pani riaditeľka hádže zodpovednosť na mestskú časť. Ja som bol na
jednom stretnutí rodičov s pani riaditeľkou. Proste výsledok je  taký, že - vy ste tie
najhorší, úrad je ten najhorší, pani starostka – najhorší! Ale chýba je aj v komunikácii,
lebo nikto nepovedal aj rodičom a tak isto aj riaditeľke, ako sa veci majú. My sme si s
pánom vicestarostom pani riaditeľku zavolali,  my sme s ňou mali vážny rozhovor na
túto tému. A... ja si nedokážem ani predstaviť,  ako ... aký to bude mať aj dopad na
členov tej komisie, to rozhodnutie, ktoré  urobili,  podpísali v rozpore s podmienkami.
Vôbec  aj  to  zadanie,  ktoré  bolo  na  špecifikované.  Komisia,  respektíve  vy  ako
zastupiteľstva ste odsúhlasili  podmienky, že ak  ... to tu teraz neodcitujem - že 20 %
kritéria  bolo hodnotenie výšky nájmu. Ja si osobne myslím,  že to malo byť vypísané
úplne ináč. Tam sa vôbec nemal súťažiť nájom. Nájom sa mal tomu subjektu za euro,
alebo symbolicky,  pretože ak varí pre naše deti v Karlovej Vsi, tak jednoducho nemá,
čo platiť nájom. Ak by varil tie obedy ešte pre niekoho iného, nech ten nájom tam je.
Ale priorita mala byť zabezpečiť kvalitné stravovanie. A ďalšia podmienka, ktorej ste
vy dali váhu 80 % bola nemerateľného. Vy ste žiadali zabezpečiť kvalitnú stravu po
celú  dobu  nájmu.  To  môžete  vyhodnotiť  po  skončení  štyroch  rokov,  ale  nie  na
začiatku.. A okrem toho je to tak strašne subjektívne kritérium, že proste to sa nedá
ohodnotiť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ale aby teda neodznela len kritika
našich rozhodnutí, je fakt pravda, že subjekt, ktorý má podpísanú zmluvu - podpísal
takú zmluvu a zaviazal sa  dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie,  čo už sa teraz
nedeje.  Takže aj tam je aj tam je konanie, ktoré nie je v poriadku. Ale hovorím, ten
limit  je  ten,  že  my   potrebujeme  tam zabezpečiť  každodenné  varenie  420  porcií
a robíme to v situácii bežiaceho školského roku, to, že  my musíme hľadať riešenie,
ktoré je zákonne komfortné, musíme zabezpečiť, ak by tam išiel iný prevádzkovateľ,
aby ta jedáleň aj kuchyňa bola zaradená do siete,čo opäť je legislatívny proces, ktorý
trvá. Nedá sa urobiť zo dňa na deň. Zároveň vieme, že škola nechce vlastnú jedáleň
a kuchyňu  prevádzkovať.  Hej?   To ...  no ...takže ...  povedzte,  ako – aké sú dobré
riešenia, v rámci tejto situácie?  Dobre. Kolegovia ešte niekto sa chce vyjadriť k tejto
téme? Ak nie, opakujem, pozývam vás po skončení zastupiteľstva do kancelárie pani
starostky na diskusiu k tejto téme. Teraz poprosím pána poslanca Borovičku.
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p.  Borovička:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som trošku  takú  príjemnejšiu...  príjemnejšiu  ...
normálnu vetu – a to je tá , že by som sa chcel poďakovať úradu, nehovorím, že úplne
všetkým,  ale... ale  ...  Veľmi dobre... veľmi dobre je  spracovaná a opravená budova
Karloveského  ... našej  kultúry - náš  kultúrny dom.   Musím teda povedať,  že je  to
pomerne slušne spravené. Akurát mi tam vadí  jedna maličkosť a to je bezbariérový
prístup pred schodmi,  alebo okolo schodov. Čo mi povedali ľudia, ktorí tam boli na
týchto akciách - dôchodcov , alebo tých  jubilantov že by bolo dobré pri schodisku
spraviť, lebo keď prišli skorej, tak bolo pozamykané, tak sa nemohli dostať. Tak ...toto
je taká …, ale musím povedať, že - už aby bol ples, už aby sme tam išli sa... pobaviť v
tom januári .. alebo bárskedy bude... ples... a aby sme tam došli všetci.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne za vystúpenia ... a teda povzbudivé
vystúpenia pána poslanca Borovičku k tejto téme.  Pán poslanca Rosina, nech sa páči.

p.  Rosina:  Ja  by  som  v prvom rade  kolegov  chcel  poprosiť  o kľud.  Pretože  ešte  stále
rokujeme. Ak sa chcú baviť, nechce využijú iné priestory, kde nebudú rušiť. Nedá mi
pri vystúpení  pána Borovičku, a jeho  žiadosti o bezbariérový vstup poznamenať,  že
pred rokom sponzor ponúkol vybudovanie bezbariérového vstupu ... Ale... bolo to s
tým, že do pol roka sa ten bezbariérový vstup ... v rámci komplexného riešenia spraví.
Žiaľbohu, prešiel rok a  bezbariérový vstup je - ale nie na tejto budove. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec, teraz ... sa tak rýchlo tu radíme... my
neevidujem, že niekto mal ponuku urobiť zadarmo bezbariérový vstup. Viem, že sme
to  mali  v  jednom  období  v rozpočte,  vzhľadom  na  to,  že  sa  plánovalo  širšia
rekonštrukcia,  tak  sme  dali  prednosť  havarijnému   ...   sanácii  havarijného  stavu
elektriky.  Čo sa týka tej možnosti bezbariérového vstupu, tá je  zabezpečená z toho
bočného vchodu, z tej vedľajšej uličky. Nie je to iste optimálne, ale proste, je to .. je to
možné a určite je v pláne to vyriešiť komfortne pre ľudí, ktorí takúto...takýto problém
májom. Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. Je mi ľúto a ospravedlňujem sa, že musím takú takúto vec teraz tu
spomínať. Je ... je to smiešne malý problém oproti ... tej ... ako jedálni,  a momentálne
nemyslím  ani  chodník  na  ...  Nad  lúčkami,  ktorý ...  o  ktorom tu hovorím   už  od
minulého  volebného  obdobia.  Je  to  ...  sú  to  schody  na  školskom  námestí  vo
vzdialenosti približne 3 až 6 m od vstupu do fary do kostola. Minuli sme tam neviem
koľko peňazí na školské ... školské námestie.  Tam je betónový chodník, v ktorom je
proste – ako- niekoľko dier hlbokých 2, 3, 7, 8 cm, ktoré sa plnia vodou a špinou. Ja
som na ten chodník upozornil viac ako pred rokom; dokonca som posielal fotografie z
tých diel ... z tých dier a v priebehu roka už najmenej  2-krát som upozornil.  Znovu
prišla  zima,  znovu  je  tam ľad,  medzitým  sa  asi  ešte  aj   ...  znovu  oteplí,   znovu
zamrzne. A pritom je to problém, ktorý mohol vyriešiť 1 chlap za 1 deň s 1 lopatou a
s pol  fúrikom betónu  je.  Je  možné,  že  ten  chodník,  podotýkam,  nie  je  v našom
vlastníctve, ale je to parcela mestská. Ale pochybujem, že by mesto prišlo sa sťažovať,
že sme tam zaplátali 5 dier na ich vlastníctve, že sme ich takto poškodili. A ... a pokiaľ
tieto  ... pokiaľ tieto – proste - diery tam zaplátame, tak jediný,  kto z toho bude mať
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prospech, sú ľudia,  ktorí tade chodia a za zásluhu to nebudú dávať primátorovi,  ani
mestským poslancom, ale nám. Takže by som, žiaľ, musím to takto upozorňovať, je
mi ľúto, ale ako za rok sa takáto jedna jednoduchá vec nedokázala vyriešiť. Ďakujem
za pozornosť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Rosina
k tejto téme. 

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mám 2 poznámky.  Jednu formálnu,  a tá je,  že
neviem  o tom,  že  by  sme  v územnom obvode  v katastri Karlovej  Vsi  mali  nejaké
„školské námestie“. Nič také tu nie je. Teda, ak niekto to tak chce titulovať a nazývať,
nech  príde  s iniciatívou  a môžeme  vytvoriť  takýto  názov.  Ja  osobne  už  príliš  sa
nehrniem do názvotvorby ulíc ani námestí, ale ak by niekto s niečím prišiel,  tak bolo
by to vhodné. Myslím si, že  ... názov „Školské námestie“ bol vymyslený v minulom
volebnom období  celkom účelovo  a osobne  ho  veľmi  nerád  počúvam.  Čo  sa  týka
faktickej pripomienky - kolega Martinický popísal problém,  ale  zároveň aj povedal
veľmi  jednoduché  riešenie  na  jeho  odstránenie.  Čudujem  sa,  že  ...  že  sa  tak  ešte
nestalo. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Ďakujeme  za  podnet  pánovi
poslancovi  Martinickému.  Samozrejme,  vy všetci dobre viete,  obraciate  sa na úrad,
opakovane  s viacerými  a mnohými  problémami,  nielen  v lokalitách  vašich  bydlísk,
alebo  keď  sa  pohybujete  ako  poslanci  v rámci  Karlovej  Vsi.  Samozrejme,  takéto
podnety dochádzajú  aj  od  občanov.  Úrad  sa  snaží  na  to  reagovať.  Nie  všetko  je
v kapacitách  a možnostiach  -  nielen  finančných,  ale  aj  technologických  a iných.
Mnoho vecí bolo opravených – ste o tom informovaní. Ďalšie, verím, že sa nám podarí
schváliť rozpočet a takisto budeme pokračovať hneď, ako to poveternostné podmienky
budúci rok dovolia,  v ďalších  ...   sanáciách a opravách.  Ďakujem.  Samozrejme,  dlh
voči majetku je veľký; je nám to na jednej strane ľúto, ale  sme si toho vedomí a je
potrebné postupne z toho dlhu zanedbanej komunálnej infraštruktúry dávať chyby do
poriadku. Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 

p.  Poláchová:  Ďakujem.  Ja  by  som  chcela  poprosiť  o zriadenie  Inšpektora  verejného
poriadku, ale takého, ktorý naozaj je v teréne a rieši nie iba pokuty za nedodržiavanie
otváracích  hodín,  alebo  zaujatie  verejného  priestranstva,  ale  aj  znečisťovanie
verejného priestranstva a nedodržiavanie ... neviem ... poriadku a čistoty. Viem, že my
máme človeka na úrade, ktorý má titul Inšpektor verejného poriadku, ale ... z nejakých
dôvodov proste nerobí túto funkciu, nie je jeho náplňou ... náplňou práce 100 %-ne to,
čo som teraz popísala. Takže navrhujem buď ... buď ho ... mu zmeniť teda náplň práce
tak, aby bol  na  100 % Inšpektor verejného  poriadku,  alebo  premenovať  túto  jeho
funkciu,  čo robí a na miesto  Inšpektora verejného  poriadku prijať  nejakých  ďalších
ľudí ... dvoch, troch, piatich? Ja viem, že rozpočet je asi obmedzený,  ale myslím,  že
naša mestská časť takéhoto človeka, alebo takýchto ľudí potrebuje. Ani v zahraničí sa
ľudia  nenaučili  poriadku  iba  preto,  že je  to  pekné  a oku lahodiace,  aj  tam museli
odsekávať  ruky.  Ja  to  teraz  ako  hovorím  s nadsádzkou,  dúfam,  že  to  tak  beriete.

83



Ale tam boli  tiež nejaké  opatrenia,  aby ... aby ľudia  dodržiavali  poriadok a čistotu.
Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pani poslankyňa, ďakujem za vystúpenie. My naozaj
chápeme a vnímame tento problém rovnako, ako ste popísali.  Myslím si, že aj drvivá
väčšina  občanov Karlovej  Vsi  by  si  želala,  aby  sa  proste  verejný  poriadok  nielen
dodržiaval, ale aby aj bol nástroj, ako ho vynútiť v tej sankčnej časti. Samozrejme, je
to  otázka  nielen  rozpočtová  a finančná,  koľko  by  sme  mohli  mať  inšpektorov
verejného  poriadku,  je  to  aj  otázka  zákonného  rámca,  v akom pôsobí.  Nie  všetky
medializované informácie v minulých dňoch, ktoré boli v iných médiách, nehovorím
teraz  o Karloveských  novinách,  boli  úplne  exaktné  a presné.  O kompetenciách
Inšpektora verejného poriadku – takže on musí v súlade so zákonom o priestupkoch
k tomu pristupovať. My momentálne naozaj hľadáme nielen organizačné začlenenie,
lebo  momentálne  sa  naozaj  začína  javiť,  že  začleníme  pána  Inšpektora  verejného
poriadku do Oddelenia dopravy, kde zároveň vykonáva aj riadnu referentskú agendu.
Je ... je  ... je  kolízne,  tam pribudla  agenda parkovacej politiky a pod. – to je  aj na
jedného  vrabca  veľa.  Ale  teda  ...  nemyslel  som toho  pána  ...  ale  ...  ale  by  sme
samozrejme boli možno radi, keby to bolo v organizačnom poriadku zaradené priamo
pod pani starostku. Aby bol oslobodený od týchto referentských povinností. Verím, že
také riešenie  v priebehu  roku 2017 nájdeme  a že  ten Inšpektor  verejného  poriadku
bude čo najviac v teréne a prispeje k zvýšeniu verejného poriadku tak, ako si želáme.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kadnár, nech sa páči.

p. Kadnár: Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na túto tému, ktorá bola teraz. Ľudia sa
ma pýtajú, alebo dotazujú ma, že či nevieme niečo spraviť s tou kopou piesku, ktorá je
zakrytá bielou plachtou oproti Centrumu ... pri škole? Neviem, na čo to tam je teda,
lebo už to tam je asi 3 mesiace. Teda keďže Karlova Ves začala veľké upratovanie 27.
9., dá sa povedať, že aj na súkromných pozemkoch, tak keďže je tu aktuálny chodník
na  Pod  lúčkami,  tak  je  tam tiež  taký  stánok,  ktorý  by  mohol  byť  aktuálny  na
odstránenie. Takže hádam niekto z kompetentných odpovie, že či sa dá upratovať len
na súkromných pozemkoch,  alebo aj na verejných,  alebo aj na takých,  ktoré nie  sú
známe,  alebo  nie  je  známy  vlastník  objektu.  Takže  bol by  som rád,  keby sme  si
nevytvárali  také  miesta,  alebo  teda  skládky  nejakého  stavebného  materiálu,  teda
piesku. Mal som na mysli aj vrak vozidla; ale teda ten už bude odstránený, keďže sme
ho vyradili.  Myslím tú Fiestu, ktorá stojí pred miestnym úradom už asi pol roka, bez
STK-čky a emisnej kontroly,  čo je teda dosť pozoruhodné ... že možno príde ešte aj
pokuta z nejakého ... nejakej polície,  alebo z Úradu dopravy. Ďalšia vec – plot, ktorý
sa nachádza na Líščom údolí,  oproti Lidlu,  kde medzi stĺpom a tým plotom neni ani
hádam 40 cm. Takže my tu bojujeme proti autám zaparkované na chodníku. Policajti
chodia s metrom a merajú,  či je vzdialenosť dobrá, ale  asi plot nie  je  auto, takže sa
nedá odtiahnuť. Ale myslím, odstrániť by sa mohol dať. Už teda možno aj po nejakom
roku. A teda to ... to by bolo zatiaľ všetko. No a teda ešte jednu otázku – kým sme sa
ba ... keď som počul o tom, že sa bude robiť cesta na Dlhých diel ... na Gruntoch ... a
chcem spýtať,  že  či  v rámci  tej  cesty  po  okraji  vozovky,  či  sa  vybuduje  chodník
a verejné osvetlenie. Lebo keď, pardon, keď sa tam vymení nový povrch, tak tá cesta
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bude ešte  nebezpečnejšia  ako teraz,  lebo  autá tam budú chodiť  rýchlejšie  a ak tam
niekto  chodí  večer  s autom,  tak určite  dá  za  pravdu,  že  keď chodec  nemá  nejaké
reflexné prvky, tak ho absolútne nie je vidieť. Zatiaľ ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Pán  poslanec,  ďakujem.  Ja  zareagujem na  ten záver
tvojho vystúpenia. Naozaj tá komunikácia na Starých Gruntoch sme veľmi radi, že sa
dostala do plánu hlavného mesta do rozpočtu. Verím, že nielen do rozpočtu na papieri,
ale aj do reálneho uskutočnenia v budúcom roku a ak budeme mať možnosť do toho
vstupovať,  tak určite  sme  za to, vzhľadom na tú veľmi zlú  situáciu,  aby sa nielen
chodník vybudoval,  ale aby sa aj rekonštruovalo verejné osvetlenie,  aby tam ... áno,
áno, aby bolo funkčné.  Takisto sa na nás obyvatelia  tej lokality obracajú,  že je  tam
nedostatok smetných košov, tam nie sú žiadne možnosti parkovania,  tam sa parkuje
pred tými internátmi doslova na verejnej zeleni.  Tá situácia je katastrofálna. A ak by
došlo len k oprave povrchu, tak zdieľam, pán poslanec, tvoj názor, že tam budú autá
chodiť rýchlejšie  a tá bezpečnosť bude výrazne horšia,  takže tam bude treba naozaj
trvať na riešení takomto komplexnom. Tí obyvatelia si to zaslúžia a buďme radi, že sa
tam zatiaľ, nemáme vedomosť, že by sa stalo nejaké nešťastie. Dôležité je naozaj, aby
mesto  k tej  rekonštrukcii  pristúpilo  komplexne  a odborne.  Teraz  poprosím  pána
prednostu, keby k tým ďalším otázkam sa vyjadril. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Piesok, čo ja viem, tak pravdepodobne pre výmenu
pieskovísk.  Mestská  časť  nemá  areál,  resp.  teraz  aktuálne  sa  to,  čo  vyhorelo  na
Janotovej,  snažíme  prerobiť  na  to,  aby  bol  nejaký  priestor,  kde  sa  dajú  odstaviť
kontajnery,  vyložiť  piesok, takže predpokladám,  zistím,  ak tam nejaký piesok ostal,
priznám sa, ja neviem, ale ak tam niečo také je, tak dáme avízo čím skôr samozrejme
odstránilo  ...  odstránili  s tým,  že  ...  teraz v týchto dňoch sa  oplotilo  vlastne  to, čo
ostalo, tá ... tá spevnená časť na ... na Janotovej a má to slúžiť  presne na to, že my
nemáme žiadny areál, hej. Napr. Petržalka má 3 – 4 areály, Nové Mesto má 4 areály,
vcelku veľké, kde môže mať všetko. My s našou celou VPS-kou,  ktorú momentálne
máme, fungujeme  v garáži.  Je to garáž pre 12 alebo 14 áut. Tak tam je zase všetka
technika,  všetko vybavenie,  tam proste musia  v stiesnených podmienkach fungovať.
Takže toto by mala byť jedna z vecí, ktorá ... ktorá by mala pomôcť aspoň na také tie
odklad  ...  odklad  kontajnerov,  odklad  materiálu  a pod.  Soľ,  teraz  keď  prišla  na
posypanie, soli na zimnú údržbu - Sa to nezdá, musíte mať naskladnené, lebo keď vám
začne snežiť a sneží vám týždeň, tak potrebujete mať. Na druhej strane jeden ten ... to
nákladné auto musíte niekde umiestniť. A zase, proste, čím viac prekladáte, tým viac
zbytočne zabíjate ľudí ... časť ľudí,  ktorí nerobia nič  iné,  že vyložia,  preložia,  zase
naložia,  vyložia,  presunú ... To je k tomu ... to je k tomu. Čiže predpokladám, že ak
také niečo bolo, zmizne to a nemalo by sa to už v budúcnosti opakovať vďaka tomu
areálu,  ktorý ... ktorý sme nejakým spôsobom na tej spevnenej ploche na Janotovej
teraz sprevádzkovali. Potom tam bola otázka piesok – to auto ... ja predpokladám, že
bolo  ...  predpokladám,  že  ...  že  ...  akože  odhlásené  mohlo  byť,  len  nemôže  byť
vyradené; akože, nemôže byť proste ... ... no a ... ja myslím,  že odhlásené bolo,  lebo
tam sa riešilo aj ... tam sa riešilo aj poistenie ... OK ... OK ... Viem, že ... viem, že sme
sa o tom bavili a viem, že tam stálo a malo ... malo by sa to teraz vyriešiť. Ešte potom
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tam bol plot na ... na chodníku? ... Líščie údolie ... je to  ... súkromný pozemok ... lebo
myslím, že sa to riešilo v minulosti. A tam bol proste pozemok Lidlu.  ....ale... neni na
chodníku,  je  na  ...  na  súkromnom  pozemku  ...  ako  nemal  by  byť  na  chodníku,
aspoň .....Takto, nám ľudia  ...  takto nám ľudia  reklamovali  akože,  tam chýba  časť
plota. Ten plot ale nemá ... akože, ak je na chodníku, tak samozrejme to nie je problém
dať preč, ale .... ale hovorím, v čase, keď sa to riešilo, tak nebol problém s plotom na
chodníku, bol problém, že tam bol prepad ... prepadnutý plot a dalo sa tadiaľ chodiť,
ale nebol tam .......

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: V čase, keď sme tam boli s pani starostkou, to bolo
padnuté do toho pozemku, nie do ... časť... no ... no ... Pán poslanec, ďakujem za ten
podnet,  prerobíme ho. Áno, pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Jaj, .. čo je tuto vlastne na tom, pri tom nadchode, hej? Mal
by byť v krátkom čase vyriešený. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky: Neviem  či  ťa  pán  poslanec,  pán  prednosta,  o svojej
akčnosti ste ešte nepresvedčil? Takže, keď povedal, že to bude vyriešené, tak to bude
vyriešené.  Tam sú,  tam je  iná  situácia.  Samozrejme,  lebo  ...  tam je  ...No  ...  úrad
koná  ...  Teraz je  prihlásený  pán poslanec  Rosina  a potom si,  pán poslanec,  znovu
prihlásený ty, takže ... Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Len k tomu plotu nešťastnému, čo tu mrháme časom. Je
to  plechový  plot  umiestnený  na  drevených  koloch,  ktoré  sú  zabetónované
v pneumatikách;  a jednoducho práve preto, že ten plot  bol spadnutý,  tak ho  niekto
postavil  a postavil  tie  pneumatiky  tak,  že  už  ...  z chodníka  nezostalo  nič.  Lenže
riešenie sa dá nájsť jedine tak, že sa tá konštrukcia z pneumatikového uloženia zmení
na nejaké iné. – To je k tomu plotu. A čo sa týka stánkov – ja by som veľmi podporil
pána kolegu Kadnára,  že tieto stánky nie  sú len problémom estetickým,  ale  ďaleko
horšie je, že sa mi viacero občanov sťažovalo, že v okolí takýchto opustených stánkov
sa vo zvýšenej miere vyskytujú hlodavce, čo je teda veľmi nepríjemné. Vieme, že tam
dole,  keď sa robilo  potrubie,  tak tam bola tá situácia taká, čo sa týka potkanov, nie
veľmi vábna. Takže neviem, aj z tohoto dôvodu už by bolo treba čo najskôr ... najskôr
aj z tohto zreteľa pristúpiť ku likvidácii týchto ...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec,  ďakujem.  Potvrdzujem,  že konáme
v tejto veci. Pán poslanec Kadnár, nech sa páči.

p. Kadnár:  Ešte by som mal otázku – to zhorenisko na Janotovej.  Či by mi  niekto vedel
vyčísliť sumu, že koľko stálo to odstránenie tých smetí a podobných vecí? A či teda to
platila  mestská časť? - A - či sme  to museli  my,  ako, platiť?   Keďže pozemok je
magistrátny. ... Naša budova zhorela,.. minimálne tak 2/3 a teda či sme boli povinní
my to odstrániť, strážiť a minúť na to cca okolo 110.000 EUR.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Pán  poslanec,  boli  sme  nútení  to  strážiť,  aj  to
odstrániť.  Lebo  tento  toxický  odpad,  ktorý vznikol  zhorením  budovy,  za  to  sme
zodpovední my, ako vlastník budovy, nie magistrát, ako vlastník pozemku. Žiaľ, tak...
takto  to  je  ...  A bola  nám  uložená  povinnosť  veliteľom  zásahu,  samozrejme,
zabezpečiť  toto  zhorenisko  do  času  jeho  riadnej  likvidácie,  v  zmysle  zákona  o
odpadoch. A toto sme urobili.  Z toho dôvodu sme pristúpili k fyzickej ochrane tohto
objektu,  aby sa tam naozaj nikomu nič  nestalo.  A je  to ...  je  to škoda,  lebo  sú to
náklady,  ktoré,  žiaľ,  išli  na úkor mestskej  časti.  Ale  ako vlastník  budovy sme  túto
povinnosť mali. Nech sa páči, ešte ma doplní pán prednosta. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem  pekne.  Tá  mimoriadna  situácia  stala  tak  60.
000 EUR bolo  vyhradených  v  rozpočte a  neboli  vyčerpané  celé,  pretože  toľko to
nestálo. Čiže tam bolo stráženie - neviem odhadom 12.000 – 14.000 EUR. Myslím, že
stráženie.  Nejakých 20 ... nejakých 25 alebo  27.000 EUR bolo a odstránenie sute a
plus ešte nejaké ďalšie nejaké k tomu náklady; tak neviem, rádovo 40 – 45... proste. A
plot  bol ...  bol zapožičaný  plot na  ohradenie  na začiatku atď. Čiže akože boli  tam
samozrejme  náklady.  Problém  bol  v tom,  že  pri  tom jak  to  zhorelo,  tak  vlastne
požiarnici vyriešili to, že zlikvidovali ten priame ...to priame nebezpečenstvo a vzápätí
nám odovzdali zhorenisko s podmienkami, že za čo všetko zodpovedáme a čo musíme
všetko  spraviť,  žeby  sme  dostali  podmienku  zabezpečiť,  strážiť,  dohľadovať,
kontrolovať, nahlasovať prípadné opätovné vzniky požiaru, - ktoré tam vznikli asi  zo
10krát, lebo ešte najbližší týždeň tam 10 krát chodili požiarnici,  vždy, keď to začalo
tlieť.  Čiže tam asi bola  táto kontrola.  Keď sa to začalo  likvidovať,  tak predraženie
nastalo aj z toho dôvodu, že tam bol azbest. Prišlo  nám na vyše 30 dní pozastavenie
likvidácie  toho, lebo  my  sme  nikde  nemali  v  tej  dokumentácii,  keď sa  tá  budova
kúpila, nebol nikde spomenutý azbest. Prišlo tam ... Úrad regionálneho zdravotníctva,
ktorí proste našli azbest, dali nám proste pokyny, že najskôr sa musí odstrániť azbest,
potom sa musí objednať špeciálna firma na vyhľadanie a odstránenie azbestu, potom
sme mohli dokončiť zvyšné práce. Čiže bolo to nešťastné; boli to zbytočne vyhodené
peniaze.  Problém je , že ... Len pre informáciu,  pôvodný odhad na ... na likvidáciu
celej tej stavby, aj toho betónového spodku, bol myslím, že 110.000, tak jak ... tak jak
bolo povedané, že to boli ... to bolo akože regulárne ... akože technicky vzaté. Tým
zhorením to síce stálo možno 40.000. Ale stálo to menej,  ako by to stálo, keby sa to
dalo normálne dolu.

p. Kadnár: Ja len, že či... či nám pozemok zostane, alebo ho teraz zoberie Magistrát...? 

p.  Záhradník,  zástupca starostky:  Pán poslanec,  pozemok  je  hlavného  mesta a  my  sme
požiadali  teraz  o  jeho  zverenie,  keďže  vlastne  budova  zhorela...  Požiadali  sme
zverenie  za  účelom  riešenia  parkovania.  Uvidíme,  aké  bude  stanovisko  hlavného
mesta. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč:  Ďakujem.  Ja sa chcem v súvislosti so  zhoreným objektom,  teda ktorý má  slúžiť
ako ... ako nejaká základňa pre VPS-ku spýtať,  či dočasne ... či by sa tam dočasne
nedalo zriadiť  zberný dvor? Mám pocit, že mestské časti ostatné - neviem teraz, či
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všetky, ale zberné dvory budujú. Neviem, ako to tam je priestorovo? A keď nie tam,
tak možno niekde, nejaký ... nejaký iný pozemok vytipovať na zberný dvor. Myslím,
že by sa občania celkom potešili. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky: Ja  si myslím,  že by zberný dvor potešil občanov. Len
treba na to splniť všetky zákonné ... zákonné podmienky. A zároveň máme dojem, že
to parkovanie je možno vyššia ... vyšší záujem, aj okolitých občanov. Ten zberný dvor
by sa mohol stretnúť aj s nejakými negatívnymi  reakciami v bezprostrednom okolí.
Takže to treba asi citlivo zvážiť.  Chceli ste, pán prednosta, na to reagovať? Nech sa
páči.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  My  aj  z hľadiska  prevádzky  toho  areálu  nejakého
vonkajšieho, vzhľadom k tomu, že tam máte hneď jednu bytovú budovu, kúsok máte
druhú,  tak je  to ...  ako  -  používané  za takým účelom,  že naozaj tam není  cieľom
denno-denne, 10krát denne chodiť s technikou dnu-von; lebo - ako tá zadnejšia  časť,
tá, ktorá je smerom k tomu nadchodu, tak tá je, tak odhadujem, že s tým neni problém.
Ale tá druhá časť je úplne tesne pod oknami, tak tam čokoľvek, keď tam bude denno-
denne  chodiť,  tak z toho...  pri tom,  asi,  ako  je  to ...  je  to  otvorené,  ľudia  nebudú
nadšení.  Takže sme sa snažili...  Ako, určite, zberný dvor tiež sa snažíme  riešiť.  Ale
naozaj,  to, čo je  najhoršie  - my sme v tej pozícii,  že pozemky ani areály tu žiadne
dostupné nie sú. My si ako tak vypomáhame školskými dvormi, ktoré je tak, akože, na
hrane,  že  ešte  tam občas  niečo  proste  zložíme,  na  týždeň,  na  dva.  Len  hovorím,
častokrát sa  nám to stane tak, že to tam zložíme  dočasne a potom máme druhýkrát
náklad,  tým že to  musíme  niekam preniesť.  Že  my  naozaj  v  sme  v  pozícii,  kedy
improvizujeme. Lebo naozaj, neni technika, nie je areál, nie sú ostatné veci. A potom,
samozrejme, sa povie, že kopu ... kopu vecí, ktoré treba robiť. Len s tým vybavením,
ktoré tu je,  je časť ... straty času na týchto veciach. Hovorím, že to je skôr na ... na
nejaký parkovací dom... ideálnejšie, tam ten tam ten areál. Zberný dvor by bol možno
lepší  niekde  v nejakom areáli  smerom na  Staré  Grunty,  alebo  možno  smerom na
Juventu,  alebo  niekde  tým  smerom,  kde  je  to  tak  ako...  možno  ...  možno....
Meteorologický ústav, kde to tak že to moc tých ľudí tak neruší, keď tam aj niečo také
uskladňujú.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky: Ďakujem  pekne.  Ďalej  je  prihlásený  pán  poslanec
Krampl. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som vyjadriť poďakovanie k úradu vzhľadom
na  jeho boj,  voči vizuálnemu  smogu. Sám som si všimol  teda,  že nejaké reklamné
pútače zmizli z ulíc. Samozrejme, ešte veľa ich tam ostalo. Ale denno-denne sa to rieši
a proste  držím  teda úradu  palce.  Rád  by  som ale  upozornil,  nevedel  som,  že  pán
Kadnár,  môj  predrečník  na  toto  upozorní  predo  mnou.  Proste  ten  problém  s tými
stánkami  je  podľa  mňa  porovnateľný  s týmito  ...s  týmto  vizuálnym  smogom.  Tie
stánky tiež zaberajú  nejaký priestor. Neviem,  či to je  spôsobené  zvýšením životnej
úrovne,  alebo  čím,  ale  proste  tých  opustených  stánkov  naozaj  je  veľa;  nielen  v
Karlovke, ale v celej Bratislave.  To bude, podľa mňa, problém, ktorý sa naozaj bude
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musieť riešiť do budúcna. Mňa napadajú hneď ... viem, že Nad lúčkami je ten, ktorý
spomínal  pán  Kadnár,  na  Segnerovej  je  ďalší,  vedľa  pána  Šafárika  je  ...  je  ďalší
opustený stánok. Proste určite by sa ich tu našlo ... Na druhej strane, nechcel, aby som
vyzeral,  že vyhlasujem nejakú vojnu stánkarom,  hej? -  ja  si,  ako, uvedomujem,  že
napr. o farmárske výrobky je záujem. Hej? Že proste nejaké trhovisko by tu asi malo
byť,  v Karlovej Vsi,  ale  ich nejakým spôsobom kultúrne regulované a teda legálne.
Osobne si myslím,  že proste tento problém bude treba do budúcna  riešiť.  Viem si
predstaviť  na  mieste  stánku,  proste,  zasadený  strom.  Hej?  Bola  by  to  nádhera.
Možnože dávam taký tip, hej? - vyhláste akčný program „Strom namiesto stánku“ ...
alebo „Strom“. Upozorňujem tuná na tento problém a bol by som rád...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej je prihlásený
pán poslanec Borovička.

p. Borovička: Ďakujem ešte raz. Nechcel som byť nejaký negatívny, nejaký takýto, ale troška
ma  mrzí...  keď  moji  predrečníci  rozprávali  o tom,  že  sa  niečo  spravilo,  niečo
nespravilo.  Ja som dával aj podklady aj fotografické, normálne,  podklady a posielal
som ich pánovi Drotovanovi;  jedná sa o kostol o ktorom sme sa rozprávali.  Tam sú
bubliny, sú tam diery. Je to tam také, aké  je. Tí ľudia si naozaj sťažujú. A tam naozaj
stačilo iba zobrať ten stroj, bubliny – normálka, a za tepla normálne vyškvariť, urobiť
a  podobne.  Je  mi  velice  ľúto,  keď  už  tu  rozprávajú  … Nechcel  som sa  k  tomu
vyjadrovať, ale je mi ľúto, keď poslanec dá  nejaký podnet, pošle aj fotografie,  a že
pán Drotovan, alebo toto oddelenie ani neodpovie; a je to niekoľko mesiacov; takže tie
fotografie  tam máte,  môžete pána Drotovana sa spýtať, prečo neodpovedá? Ja mám
o pánu Drotovanovi ... už svoj názor. Keď ja som mohol byť ním osočený, v podstate
tým, jak parkujem, a pritom to nebolo pravdivé, jak to bolo písané, tak si myslím, že...
A čo ma najviac mrzí, - ja, neveriaci, idem na polnočnú. A jestli sa tam šmyknem, tak
budem strašne nahnevaný.  Tie bubliny a tie diery sú tam naozaj katastrofálne.  A tí
ľudia,  ktorí tam chodia každý deň – ráno, poobede, večer do kostolíka,  naozaj majú
problémy so stabilitou na týchto bublinách. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, vieme o tomto probléme. Nie je  jediný.  Máme
schody, do Senior klubu na ?Lackovej, ktoré sme nestihli opraviť, v tejto sezóne.  Deň
má len 24 hodín.  Polovica  času je  tma. Chlapi si potrebujú oddýchnuť. Bolo ťažké
leto.  Veľmi  vlhké.  7× sa  kosilo.  Na niektorých  miestach  aj  viackrát.  Bola  trávová
kalamita.  A máme plno  takýchto … Zoznam je plný.  Nestihli  sme v jednej  sezóne
robiť všetko, čo sme chceli.  Vieme o tom. Máme v zozname nesplnených povinností.
Akonáhle to bude možné. Veľa sme urobili, veľa sme ešte neurobili. 

p. Kadnár: Pardon ja iba k tomu. Mne stačilo, keby mi odpovedal. Dodneška, pán Drotovan
neodpovedal. Niekoľko mesiacov. A predtým, keď som  mal jeden poznatok - to bolo
to zábradlie - rok a pol mi neodpovedal. Takže ja si myslím,  že tento ...  pre mňa je
nanič. 
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Pán prednosta,  pravdepodobne,
bude zrejme  komunikovať s pánom Drotovanom a bude mu tlmočiť,  pán poslanec,
tvoju  nespokojnosť  s komunikáciou.  Vecné  dôvody  vysvetlila  pani  starostka.  Pán
poslanec Zajac,  nech sa páči.

p. Zajac:  Ja som myslel,  že toto patrí na tie interpelácie, ale už keď sme sa do toho pustili,
asi ušetríme na interpeláciách. Ja som chcel len... v nadväznosti na to, čo hovoril pán
poslanec Borovička, že ja som mal takú tú poslaneckú hodinu a tam sa takí starší ľudia
naozaj  dosť sťažujú  na  chodníky,  ktoré sú  v  tejto  starej Karlovke.  My to  ešte  asi
nevieme ohodnotiť. Ale oni, naozaj, tie bubliny ... a také tie trhliny,  no oni... oni …
teda hovorili - a ja som to som to zapísal do toho ... do tej knihy, že tam vlastne týmto
úplne  zabraňuje  chodiť.  Myslím  teraz  hovorili  o  taký chodníkoch,  ktoré sú  popri
Karloveskej ceste, niekde jak je škola – Tilgnerova,... vedľa ...A vôbec. Oni hovoria,
že tí, čo nemajú silu chodiť sa prechádzať do Líščieho údolia, tak vlastne... a seniori –
sú tí takí, ktorí už tie kopce do toho ... Líščieho nezvládajú,... Im ...ako keby chýba
taký okruh,  vnútorný, chodníkový. A nie  to, že by sme  nemali chodníky, ale pretože,
podľa toho, jak oni hovoria, sú v dezolátnom stave. Ja som si to bol prejsť. A naozaj
som zistil, že oni majú takéto  ...Že keď v lete to popraská ...že to nie je ... Tak ja sa
teraz chcem spýtať, že či - keď je to zapísané, lebo ja som to zapísal do tej knihy... To
sa ale rieši, však?... Môžem ... ? Alebo mám to ... Že... ako ... ako vlastne funguje tento
princíp? Mám ja dávať ako interpeláciu, tieto veci?  Alebo keď je táto kniha... Lebo ja
som žil v tom, že to funguje tak, že sa to rieši.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec,  toto je  bolesť – chodníky,  nielen v
starej  časti Karlovej  Vsi,  ale  my,  ktorí tu  bývame,  žijeme  to -  občania  sa  na  nás
obracajú.  Ale opäť, aby sme boli k sebe takí spravodliví,  že v minulosti sa výrazne
menej  upravovali   chodníky  ako  sa  opravujú  tohto  volebného  obdobia.  Nedá  sa
opraviť  v  jednom roku  všetko.  Je  to  otázka  –  ako  nastavíme  rozpočet,  v  návrhu
rozpočtu na budúci rok; máme vyčlenenú na to sumu; dovolím si tvrdiť, že ak by to
bolo  schválené,   tak  vojna  s  bublinami  na  chodníkoch  a s nerovnosťami  bude
pokračovať - a verím, že do úspešného, nášho, víťazného - nechcem povedať konca,
ale do finále,  z toho pohľadu, aby to občania naozaj cítili,  že do tých  chodníkov sa
investuje každým rokom a že sa to rieši. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: .... ....(mimo mikrofón)

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Áno, podnety poslancov zbiera tajomníčka miestnej
rady pani Zemanová. Takže ... 

p. Rosina : (mimo mikrofón)

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ale máme komisie dopravy, atď. Keď napíšete pani
tajomníčke,  myslím,  že  taký  zásobník  podnetov  bude  evidovať  a  bude  nimi  v
primeranom čase a frekvencii  obťažovať pána prednostu, aby úrad v týchto veciach
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konal tak, ako... si predstavujú poslanci. Ďakujem pekne. Pán prednosta ešte požiadal
o reakciu.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som vám to prirovnal k tomu - aj teraz napr.
pán kontrolór,  jak chodí po školách a po škôlkach, tak isto aj vy prídete a poviete, že:
- na tej škôlke je 5o vecí. - na tej škole  - 100  vecí, - na tej škôlke – 50 vecí. Spočíta sa
to dohromady... Keď sa niečo nerobilo  15 - 20 rokov, ono sa naozaj nedá mávnutím
čarovného prútika to vyriešiť. A teraz, naozaj, my v prvom rade musíme riešiť to, na
čo sú tí ľudia zvyknutí. Tzn. že kosiť, posýpať - proste robiť vonkajšie veci. Akonáhle
získavate čas,  ktorý sa v minulosti nezískaval,  lebo v minulosti všetko musel robiť
dodávateľ. My teda tým, že  máme vlastných ľudí, tak keď napr. -  minulá zima bola
dobrá,  nebolo ... boli 2 alebo možno  2 a pol týždňa, a tie zvyšné časti sa čistili rôzne
vnútrobloky. Ako ... čistili sa kríky, upratovalo sa , proste, dočisťovali sa veci. Týmto
spôsobom zase v lete.  –Leto bolo opak. Leto bolo tak strašne veľa práce, ako – iné
veci  sa  popritom moc nestihli.   Ale  tá výhoda  vlastnej  VPS-ky je  to,  že akonáhle
vznikne časový fond, voľný, tak sa automaticky všetok používa na niektoré tieto veci.
Ak sú ,  naozaj,  že urgentné.  Napríklad  bola  strecha  na ...  na  Kolískovej...  Zase –
zatekala strecha na  Kolískovej,  pán poslanec Rosina bol pri tom -  Zase-  … bolo
povedané, že bude to trvať 3 dni. Tak 3 dni štyria ľudia z VPS-ky nerobili iné veci. Išli
na strechu a vo vlastnej réžii zaplátali   strechu, tak že by pár rokov mala  vydržať.
Potom, myslím,  že to isté bolo na Majerníkovej ... 11. To isté. Akože- to je také ... čo
už je naozaj veľký problém, toto sa rieši operatívne. Takéto ostatné veci je, že – tých
bublín  -  ako, máme na to stroj,  zase - aj ten stroj- ono sa neoplatí ísť  robiť jedna
bublina. Už keď vám vyjde, oni tam urobia niekoľko častí. Ale... neviem, naozaj, je to
ako ... je to ako …vymenujete všetky veci,   ktoré tu sú, ja vám na ne prikývnem, že
áno,- A otázka, ako ich riešiť – no, dajte 5 miliónov alebo 10 miliónov, - vyriešia sa.
Pokiaľ  na  to  nie  sú,  tak  ich  musíme  z rezerv,  a  ...  z času,  ktorý niekde  ušetríte,
postupne robiť....Bohužiaľ, neviem na to inak. Mrzí ma to, ale naozaj, to nie je také
jednoduché. Naozaj, tých vecí sa roky nerobilo. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Stotožňujem sa s pánom prednostom, že dá sa tu robiť
od rána do večera -  a  toľko peňazí,  koľko máme  v celoročnom rozpočte,  by stále
nebolo dosť. Ja teda ponúkam kolegovi Borovičkovi – nech povie, akú techniku treba
na  toto  zabezpečiť.  A keď mi  ...  bude  so  mnou  polhodinku  spolupracovať,  tak  si
myslím,  že tie  bubliny  zvládneme.  Ale  – nápodobne  aj kolegovi Zajacovi,  keď mi
ukáže tie bubliny,  bude mi pomáhať aspoň pol hodinu ... ... / Zdenku - v nedeľu sa
nedělá/ 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec Borovička, na toto som už reagoval.
Pán prednosta verím,  že to  ...túto komunikáciu  vyrieši  s  pánom Drotovanom.  Pán
poslanec Dulla, nech sa páči.
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p. Dulla:  Ďakujem.  Ja si dovolím pripomenúť,  že sme už niekoľkokrát  hovorili  o potrebe
pasportu  stavu  nášho  majetku.  Tak   ...  ako  ostatné  ...  nehnuteľností.  Teda,  ak  je
problémom tá ekonomická poloha, tak chceme vidieť  návrh!  - Tieto cesty máme v
takom stave, -tieto chodníky máme v takom stave, - trúfame si v takomto poradí ich
urobiť v priebehu troch – štyroch  - siedmich rokov. Prvý rok toľko peňazí; piaty rok
toľko peňazí. Nech to teda vidíme. Ešte nikto nepovedal, že by sme nemali odvahu na
úver. Ak to má podstatné pomôcť Karlovešťanom,  tak za to ten úver stojí. Skúste nám
teda niečo predložiť.  Niečo, nad čím zmysluplne sa oplatí tráviť čas. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec ďakujem. Obávam sa, že ponukou na
úver vás budem v krátkom čase obťažovať.  Tak, pani poslankyňa  Lukačovičová. ...
Vzdala  ...  vzdala  sa.  Ženy  vedia,  kedy  majú  ustúpiť  mužom.  Tu sa  to  stalo.  Pán
poslanec Kadnár, nech sa páči.

p.  Kadnár:  Ďakujem.  Ja  mám ešte  2  otázky.  Či  sa  bude  počet  pracovníkov tej  VPS-ky
navyšovať? Časom? Alebo si myslíme, že to zvládneme s tým počtom pracovníkov a s
tými mechanizmami ? Lebo ja mám taký pocit, že sa nakúpili nejaké ... nejaké stroje,
alebo teda...  k tým strojom prídavné zariadenia,  ako napr. zametač na obrubník. A ten
zametač som videl tuším len raz – keď si to skúšali chlapi. To myslím, že ten rok tak
rýchlo ubehne, že sa tá kefa ani moc nepoužije.  Teda... není to vidieť na tých ... na
tých chodníkoch. A teda sú lokality,  kde je veľa stromov a kde je veľa listov, a tým
pádom tie listy zapchávajú  aj kanalizáciu,  ktorá neodteká. To je  jedna otázka. A 2.
vec, sa chcem sa spýtal či to - vyhradené parkovacie miesta, čo majú ľudia zaplatené,
či to bude pokračovať aj v roku 2017, alebo sa s tým už končí. ?  Aby som teda bol v
obraze.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán prednosta asi odpovie na tú prvú časť. Nech sa
páči.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ : Všetky tie...  ak sa bavíme  tom kartáči,  ktorý je  na tom
malom traktore,  všetky tie  zariadení  sú  čipované.  To znamená,  vieme  vám presne
povedať, v ktorom čase, koľko kilometrov sa najazdila  s radlicou, koľko sa najazdilo
s kosačkou,  koľko  som najazdil  kartáčom.  Pre  informáciu,  vieme  zdokladovať  aj
fotodokumentáciou, keď sa napr. kosilo,  keď sa pokosila ... pokosila trávnatá plocha,
tak v zápätí pri ceste a chodníku išiel s kartáčom a dočisťoval. Čo sa nikdy v minulosti
nerobilo.  Ale  môžem vytiahnuť  konkrétne  kilometre,  rádovo  ...  ono  to  budú  viac
motohodiny, ako kilometre. Lebo tie traktory riešia  motohodiny a nie kilometre. Ale
bavíme  sa,  podľa  mňa,  o stovkách  ...  že  100  a viac   s tým  najazdených,  určite.
V žiadnom prípade ten kartáč nebol – že 1 × na vyskúšanie. On sa používal jak v zime,
tak  v lete.  Hovorím  ...  dá  sa  to  aj  ...  Každé  z tých  jedných  zariadení  je  presne
umiestnené,  načipované,  s  tým,  že  keď oni pripoja,  tak vieme  koľko  bola  radlica,
koľko  bol  ...   každé  zariadenie.  Dá  sa  to  vytiahnuť  z GPS  zariadení,  dá  presne
povedať, koľko s ktorým kilometrov nabehali.  ...Aha ... jedna z vecí...  keď sa robila
pilotná zóna Silvánska, tak bolo treba dočisťovať komunikáciu kvôli vyznačovaniu ...
vyznačovaniu čiar. A tam jedna vec, že to prešli kartáčom, a na druhej strane ale kvôli
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tomu, aby sa tá farba, čo najlepšie držala, tak sa ešte potom ručne dočisťovala. Lebo
ten  kartáč,  napriek  tomu,  že  je  dobrý  a  dokáže  tú  najväčšiu  špinu  dať  preč,  tak
nedokáže dočistiť až natoľko, nakoľko to bolo. Čiže – naozaj, nie je problém kľudne
vytiahnuť  zo  systému  za  rok,  čo  tie  mechanizmy  máme,  koľko,  ktorý  s akým
príslušenstvom nabehal.

p. Kadnár: To mi je  jasné; že tí chlapi robia dobre a poctivo. Len je ich tak málo,  že než
dôjde jedného konca Karlovky na druhý, už to není vidieť. Lebo priadok treba spraviť
a potom udržovať. A keď sa k tomu človek vráti za 3 mesiace, tak ....

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Takto, je to vec nastavení ... Lebo – príklad:  -predtým zimnú
údržbu minulý rok sme prvýkrát robili ešte tak, že hybridne. Tento rok to robíme že
absolútne vo vlastnej réžii.  To, čo je  – je že- snažíme sa ísť spôsobom, že ... koľko
naozaj  nevyhnutne  potrebujeme,  aby  sme  sa  nedostali   …,  aby sme  vedeli  koľko
potrebujeme  na  zabezpečenie  letnej  údržby,  zimnej  údržby  a bežných  činností.  A
podľa toho sa aj nejakým spôsobom plánuje,  že aké množstvo ľudí je potrebných na
zabezpečenie štandardu. Pre informáciu,  v minulosti – aj z faktúr vieme povedať, že
kosenie v Karlovke bolo 4 - maximálne  4 a pol razy. Teraz sa naozaj robilo  že 6 ×,
niektoré veci  ako  Líščie  údolie  10×,  niektoré oblasti  ako  trávnaté  plochy  na  tých
väčších  námestiach  boli  7  -  8 × robené.  Naozaj  ,nikdy  predtým toľko krát  nebolo
robené. Školské areály,  ... teda – školský areál na Dubčeka, viem že bol proste kosený
niekoľko krát. Snažíme sa to nastaviť spôsobom, že nejdeme... nejdem spôsobom, že
urobíme  to 10 × , hej?  – ako –  10× asi tiež nemá zmysel,  ale  snažíme  sa to robiť
častejšie  a kvalitnejšie,  ako sa to robilo  predtým.  A tú mieru  potom treba usúdiť  –
dobre-  toto ... že tento počet ... počet, aktuálne 24 zamestnancov vo VPS-ke by mal
stačiť na to pokrytie, ktoré tu bolo doteraz, tzn. zimná, letná údržba a tieto veci s tým
spojené. Možno o 20 o 30 % častejšia frekvencia a lepšia kvalita, kvôli tomu, že sú aj
kvalitnejšie náradia aj proste tí ľudia, tým, že sú zastabilizovaní a nerobí to dodávateľ,
tak oni proste nemajú  záujem sa tam 2 krát vracať. Otázka teraz, keď si urobíme, celý
jeden rok, lebo  vlastne teraz máme prvý rok celú zimu, prvý rok bude celé leto ...
teda ...  leto   už bolo  vo vlastnej  réžii,  budeme vedieť  presne  povedať tie  čísla,  že
koľko  ktorých  ľudí  potrebujeme  na  zabezpečenie  akých  činnosti,  koľko  ostane.
Hovorím, to, čo sa doteraz robila dodávateľsky, pri rovnakej sume robí 24 ľudí a malo
by to ... ešte dokonca malo by to vychádzať aj z úsporou na investície, ktoré na tento
rok nie sú naplánované v rozpočte.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: K tomu ešte poviem, že - samozrejme,  to koľko tam
bude ľudí, to máme v rukách, ako poslanci pri schvaľovaní rozpočtu. Momentálne je
nastavený návrh rozpočtu tak, ako povedal pán prednosta, na ten počet ľudí.  Ak sa
ukáže z prevádzkových dôvodov potreba,  budeme možno teda uvažovať o navýšení
počtu ľudí. Ale ruka v ruke bude musieť ísť aj navýšenie príspevku. Samozrejme. Len
pre vašu informáciu, pán prednosta to nepovedal,  ako petržalský poslanec, petržalská
VPS-ka má zhruba  2.000.000 EUR ročne, podľa schváleného rozpočtu na budúci rok.
My prichádzame s 500.000 – návrh príspevku. Samozrejme, Petržalka nie je Karlova
Ves, ale není ani 4 krát väčšia. A to znamená, že ... . Obyvateľmi áno, ale... to nie je ...
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VPS-ka sa nestará o kusy obyvateľov, ale o územie, ktoré spravuje. Áno?  Takže pán
prednosta to môže upresniť. Ale z toho som chcel len povedať, že naozaj,  my  máme
tú VPS-ku nastavenú v diétnom režime. Momentálne.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ja len pre porovnanie, VPS-ka Petržalky - 70 zamestnancov,
z  toho  20  administratívnych  pracovníkov,  50  v teréne.  VPS-ka  sa  ale  stará  len
o školské areály a areály mestskej časti - vonkajšie  priestranstvá nerieši,  alebo riešil
ich len časť z nich.   Čiže oni majú ešte dodávateľa, ktorý im to dáva. Oni neriešia
všetko,  že  tak  ako  tu  riešime.  Niektorých  zamestnancov  z  petržalskej  VPS-ky  tu
máme,  tak vieme,  aké sú veci.  Nové Mesto ani  nehovorím.  Nové Mesto,  kým my
máme  24 na  celú  – tzn.  my riešime  všetky  veci v  správe  Karlovej  Vsi,  ktoré sú,
dokonca aj tie, ktoré súd také, že diskutabilné, ktoré že sa zvykovo robili a robia, lebo
proste, tak by to malo byť, ale zverovacie protokoly niekde úplne nesedia, tak je to na
24 ľudí. Nové Mesto má VPS ku s 215 alebo 220 ľuďmi, kde majú takých - že 8 ľudí
na... 16 ľudí majú ...majú 4 areály,  4 strážnikov , aby mali 24 hodinovú službou- čiže
16 strážnikov. 20 ľudí majú v tržnici,  8 ľudí majú na Kuchajde, 12 ľudí ... alebo  10
ľudí majú na lanovke . Atď. Čiže ...my sa tu bavíme, že my tu ... my tu ...z tých 210
alebo  koľko  má  Novomestská  VPS-ka,  nemáme  všetkých  zamestnancov na  úrade,
v škôlkach  učiteľov  a VPS-ku  dohromady.  A  ono  sa  to  potom  strašne  ťažko
porovnáva. Nové Mesto si urobí všetko samé , nerobí to dodávateľsky. Ale hovorím,
Petržalka, napriek tomu, že má 50, tak nerobí všetko vo vlastnej réžii. Čiže naozaj sme
tu ... je to tu nastavené tak, tak ... že ...  ..Ako ... išli  sme z toho, koľko v minulosti
mestská časť investovala do týchto vecí. A sú to naozaj...  s inými mestskými časťami
často naozaj neporovnateľné sumy. Tu sa naozaj snažíme tú administratívu riešiť cez
úrad.  Lebo  zase,  ako – VPS-ka – není  zmyslom,  aby vo  VPS-ke boli  traja,  štyria
administratívni  pracovníci,  ktorí budú riešiť  ...  To nemá  zmysel.  Tam potrebujeme
výkon. Ale potom je to presne o tom, že sa to proste hľadá spôsob, ako... ako to urobiť
aj tu,  pod strechou a využiť tých ľudí, ktorí tu sú. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ešte krátko k tomu vyhradenému
parkovaniu si sa pán poslanec pýtal. Vyhradené parkovanie pokračuje všade tam, kde
sa  nebude  budúci  rok realizovať  či  už  pilotný  projekt,  alebo  rozšírenie  pilotného
projektu.  To  znamená  –  lokality  Silvánska,  nebude  žiadne  vyhradené  parkovanie,
okrem -  samozrejme  ZŤP.  V lokalite  Veternicová  –  Hlaváčiková,  čo by  mala  byť
ďalšia lokalita pilotného projektu, kde sa počíta, že by mohol sa realizovať od 1.10.,
tak sa  teraz  vydávajú  rozhodnutia  len  na  pol  roka,  s  tým že  ak  ...  to  bude  budú
automaticky predĺžené do toho ...tej doby, kedy sa spustí projekt. Keďže to závisí od
viacerých okolností. Tak isto ... tak isto aj v lokalitách ako je Púpavová ulica, kde sa
uvažuje o rozšírení práve toho pilotného projektu zo Slovanskej ulice, keďže pilotný
projekt prináša pozitívne efekty tam, kde je  zavedený, ale sekundárne negatívne , že
vytláča  časť  tej ...  tej ...cezpoľných  rezidentov...  nerezidentov ...do tých  ostatných
lokalít a obyvatelia cítia tam zníženie komfortu pri parkovaní. Ak sa vôbec o komforte
dá hovoriť. Takže kam dochádza k pol roku, nebudú musieť ľudia predlžovať... vôbec
žiadať o predĺženie týchto polročných; automaticky to bude úrad robiť v podľa toho,
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ako  budú  známe  rozhodnutia,  kedy  sa  budú  realizovať  tieto  zóny  rezidenčného
parkovania. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keďže sa nachádzame Rôzne – Interpelácie,  tak
si dovolím  pochváliť  pána  prednostu;  už je  zverejnená  a sprístupnená   interaktívna
mapa na internete – treba začať pochvaľovať kladne. Ale - teda - nenašiel som tam
nové názvy ulíc,  ktoré hlavné  mesto schválilo  a ktoré sme  predkladali  počas tohto
roka. A taktiež som veľmi uvítal, keby v pláne zimnej údržbe bola vyznačená aj ulica
Tománkova , čísla 5 a 7.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Predpokladám,  že nechceš  pán poslanec,  len aby
bola vyznačená,  ale aby aj bola realizovaná?  ... Vyznačená?.. Tak myslím,  že túto
požiadavku ti pán prednosta rád bez problémov splní.

p.  Rosina: Ak  bude  vyznačená,  tak potom budem trvať  na  dodržiavaní  vyznačeného  ...
Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Lenč. Nech
sa páči.

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pán vicestarosta,  čím viacej  tu rečníme,  tak tým viacero  tém
otvárame. A teda ... ty, konkrétne si mi teraz vnukol jednu ... jednu tému ktorú... o
ktorej sme rozprávali aj na dopravnej komisii. Asi sa výsledok toho dostal aj ku vám.
Otvoril to tam pán kolega Rosina. A jedná sa teda o to vyhradené parkovanie pre ZŤP.
Dostali sme informáciu,  že v poslednom čase sa to veľmi rozmohlo, a stúpol počet
tých,  ktorí  majú  nárok,  podľa  –  asi  VZN-ka,  alebo  neviem  čoho,  ako  to  máme
upravené, na ... na bezplatné parkovanie. Teda odporúčanie komisie pre pani starostku
bolo  -  neviem  to  treba  ešte  nejako  legislatívne  ošetriť,  ale  vydáva  proste  tieto
parkovacie  ..  tieto  vyhradené  miesta  len  pre tých,  ktorí majú  parkovacie  preukazy
ZŤP. Lebo je to rozdiel mať Preukaz ZŤP a Parkovací preukazy ZŤP: Tieto preukazy
ZŤP má aj mať hocikto, kto má celiakiu, alebo nejakú chorobu,  ale nie je odkázaný na
individuálnu  automobilovú  dopravu. A tí,  ktorí sú  odkázaný,  tak tí majú  práve ten
Parkovací preukaz ZŤP. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne,  pán  poslanec.  Odpovie  pán
prednosta. Nech sa páči. 

 Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Samozrejme, toto sme riešili, lebo naozaj, odkedy sa
zaviedlo aj to sprísnenie vyhradených parkovacích miest; že dáva sa na jednu rodinu
iba jedno, a zvýšila sa cena a pod., tak sa nám neskutočným spôsobom rozmohli ZŤP-
čkari.  A jedna z vecí,  ktorá je,  ale  momentálne problém -  a napr.  v zóne, viac jak
polovica žiadosti je v zóne Silvánska, kde sa idú rušiť. A teraz, presne jak si povedal,
takže ono existuje ZŤP  - to je ako ...že je posúdenie ZŤP, je ZŤP-S -  so sprievodom,
a existuje ešte špeciálne ZŤP - Parkovacia ... akože ... s parkovacou kartou. Funguje to
spôsobom, že aj keď je niekto ZŤP, nemusí mať nárok na individuálnu dopravu. Toto
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sa  posudzuje  samostatne.  A posudzuje  sa podľa toho  ...  ono  to  niekedy  naozaj  ...
akože...  je to špecifické, ale posudzuje to nejakým spôsobom nejaký posudkár, ktorý
vie,  že  za  akých  okolností  tá  osoba,  ktorá  má  ZŤP...  môže  v  rámci  toho  svojho
zdravotného problému sa pohybovať hromadnými dopravnými prostriedkami; či je na
to spôsobilá alebo nie. Ak na to nie je spôsobilá, dostane  túto kartu. Tých kárt je vraj
30 % našich majú tú ZŤP kartu a zvyšných 70 % tú kartu nemá. Bohužiaľ, VZN-ko,
tak ako je  prijaté,  také,  že ktokoľvek , kto vlastni ZŤP má nárok. Čiže   tam bude
potrebná zmena, aby sa tí, ktorí k 30. 6. končia,  od 1. 7. sa predlžovali  len tí,  ktorí
budú spĺňať tú ZŤP sa parkovacou kartou. Tým pádom tých, ktorých zákon uznáva,
ktorých my musíme  dať, tak... tak tým proste pôjde to ZŤP,  ale  s podmienkou, že
musí mať aj tú  parkovacím kartu. Samozrejme, o tom , že... či poslanci o tom takto
rozhodnú.  Áno,  ale  tento  problém sme  videli  aj  my,  pýtali  sme  sa  na  sociálnom
oddelení,  kde nám proste vysvetlili  presne všetky tie rozdiely  ,  kde to je  a aj z ich
názoru proste vyplýva, že akokoľvek ten človek je ZŤP , tak na parkovacie ... má mať
nárok len vtedy, keď má tú ZŤP parkovaciu kartu. Lebo v opačnom prípade ... nebol
posúdený ako  ...  odkázaný  na  individuálnu  automobilovú  dopravu  a  môže  kľudne
využívať,   ...   napriek  svojmu  znevýhodneniu  hromadnú  dopravu  a  nemá  takúto
potrebu. Ale hovorím, ak to schválite, my s tým - takýmto návrhom prídeme, takouto
úpravou. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o daňové; je to proste – úľava , jediné je že
proste potom by sa od 1. 7. – by sa nepredlžovali  ... samozrejme  bude treba to asi
urobiť s nejakým časovým predstihom, aby sa tí ľudia vedeli zariadiť. Čiže k 1. 7. už
budeme predlžovať len tých, ktorí budú musieť zdokladovať toto – ak sa také VZN-ko
tu schváli;  dúfam, že áno, a tým pádom by sa presne vyriešil  ten problém že  už by
s tými ...  že každý kto má ZŤP, ZŤPS... Bolo  to také ... ako ... benevolentnejšie...
Len ... nebol taký ... tlak na toto... Tak tí ľudia to moc nevyužívali ... Teraz sa ten tlak
výrazne zvýšil . 

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V tejto súvislosti sme s poslancom Rosinom pripravovali návrh
VZN,  ktorým sa  mení  existujúce  VZN  o miestnych  daniach.  S poľutovaním ...  na
rokovanie komisie  finančnej a podnikateľské to dodatočne zaradené nebolo. A nebol
návrh  VZN  ani  zverejnený  na  úradnej  tabuli,  aby  mohol  byť  podaný  návrh   na
doplnenie programu dnešného zastupiteľstva. Je nám veľmi ľúto. Tam boli vyriešené
všetky tieto problémy.  Tam boli jasné  popísané  rozdiely  medzi týmito preukazmi -
ktoré máme my – čo sme .. .. ?? ..  ?? A modrým preukazom, parkovacím, európsky
model  -   vzor  -  a  všetky  dôsledky  aj  do  druhého  ...  Čo  sa  týka  povoľovania
vyhradeného miesta,  žiadne VZN nesmie  oprávnenie  vydať.  Je to prenesený výkon
štátnej správy;   podľa zákona o pozemných komunikáciách a nie   .. .vznesené  ?? ..
žiadne. Je to vyslovene na pani starostke. Ale s poľutovaním na previazanosť na VZN
o miestnych daniach, sa to už zachrániť pre rok 2017, celý rok,  nedá.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl.
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p.  Krampl: Ďakujem pekne  za  slovo.  V  tejto  súvislosti  sme  boli  oslovení  do  aj  nejakej
ankety;  ja  som v tej ankete vyjadril svoj názor, ale možnože - nemal som sa vtedy
možnosť poradiť. Ja si .. osobne sa domnievam, že by ... alebo teda respektíve chcem
sa opýtať,  či nám vyplýva  povinnosť tieto miesta vyslovene rezervovať,  na číslo  ...
evidenčné čísla vozidla? Alebo proste, či by nestačilo vyhradiť miesta, tak ako to je pri
nákupných  centrách?  Proste ...   pre držiteľov preukazu ŤZP. Takže či my  musíme
naozaj evidovať toto na každého jedného ... jedného konkrétneho držiteľa takéhoto
preukazu. Ja sa teda osobne domnievam, že nemusíme. Hej? Ale... len ma to zaujíma ,
ako to je. 

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Áno. Pán poslanec,  aj z toho dôvodu, že je  toto
v štádiu riešenia,  ešte nevieme  úplne presne odpovedať na tieto otázky. Ale aj ... aj
moja  úvaha  ...  naozaj  smerovala   k hľadaniu,  prípadne  ...  takéhoto  riešenia.
Samozrejme, berte, že je  to citlivá vec,  aj pre  tých našich obyvateľov, ktorí majú aj
taký preukaz , ako kolega Dulla  ukázal.  Takže  treba, naozaj,  to riešenie prijať,  tak,
aby... aby opäť nebol ... nepokoj v Karlovej Vsi. Tak ... Nárok máme... poslanec Dulla
možno  nie...  Uvidíme.  Nech  sa  páči,  sme  v bode  Rôzne.  Ak  nie  je  nikto  ďalej
prihlásený, poprosil by som návrhovú komisiu, keby nás oboznámila s predloženými
návrhmi na uznesenia v bode Rôzne. Nech sa páči.

Návrhová komisia: V rámci tohto bodu sme obdržali 1 návrh na uznesenie od pána poslanca
Zajaca. A návrh je v tomto znení:  Miestne zastupiteľstvo a ukladá prednostovi naplniť
bod c) - uznesenia školskej komisie, odsúhlasená na stretnutí dňa 22. novembra 2016.
Komisia  navrhuje,  aby boli jej členom zasielané zápisy zo stretnutí medzi mestskou
časťou,  školou Karloveská 61 a prevádzkovateľkou súkromnej jedálne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Poďme hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený
písomne  a ako  nás  návrhová  komisia  oboznámila.  Nech  sa  páči,  prezentuje  sa   a
hlasujte.

Hlasovanie:  Za 6 poslanci,  2 sa zdržali ... pardon 2 boli proti, 9 sa zdržali.  Uznesenie sme
neschválili. Neboli iné návrhy? Neboli.  Takže ďakujem pekne, končíme bod Rôzne. 

Bod 22

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime k bodu číslo 22 a to je bod Interpelácie.
Nech sa páči. 

...  :  Mám  jednu  interpeláciu  písomne  podanú.  Mala  by  odznieť  ....  Nemusí?  Od  pani
Hanulíkovej.  Nemusí ... Dobre. Prepáčte. 

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ: Podľa rokovacieho   poriadku  nemusí  odznieť  ,v
tomto bode, takže ju evidujeme. Keďže sme pravdepodobne využili témy na diskusiu
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v  bode  predchádzajúcom ,  v  bode  Rôzne,  nevidím  ďalších  prihlásených  do  bodu
Interpelácie. Končím bod Interpelácie.

Bod 23
Záver

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dámy  a páni je 21 hodín 12 minút,  vyčerpali sme
programu dnešného rokovania. Veľmi pekne vám ďakujem za  konštruktívny prístup a
verím, že správne a múdre rozhodnutia.

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

                                                                                                        v. r.
Overovatelia: Ing. Rudolf Rosina                             ………………………………………….

                                                                                                        v. r.
                       Ing. Zuzana Volková                         ………………………………………….
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