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Úvod

p. Čahojová,  starostka MČ: Vážené panie kolegyne, poslankyne, páni kolegovia, poslanci,
vážení kolegovia z miestneho úradu, spolupracovníci, vážený pán kontrolór ... / kde ho
máme?/  Vážení zástupcovia médií.  Vítam vás na dnešnom predvianočnom stretnutí,
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Jedná sa o….o 23. zasadnutie Miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v 7. volebnom období. Takže otváram
toto zasadanie.  Je nás dosť, sme uznášania  schopní.  Môžeme začať. Podľa počtu….
zapísaných poslancov na prezenčnej listine konštatujem, že sme uznášania schopní. Z
rokovania  sa  vopred  písomne  ospravedlnil  pán  poslanec,  pán  kolega  Šíbl,  ktorý
nepríde.  O  nikom inom neviem.  Viete ešte  o  niekom,  kto sa  nemôže  dostaviť  na
dnešné zasadanie? Neviete? Ďakujem. Takže pán kolega Šíbl.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p. Čahojová,  starostka MČ: Na úvod by sme mali pristúpiť /...aha, už to lepšie počuť?/ ...na
úvod  by  sme  mali  pristúpiť  k  zvoleniu  overovateľov  zápisnice.  Podľa  poradia
abecedného ... sú v poradí pán poslanec Zajac a pán poslanec Záhradník. Či súhlasia
so svojou funkciou  overovateľa? Čiže  obaja  poslanci  súhlasia.  Pán poslanec  Zajac
nevidím ťa. Aha, tu si.  Overovateľ. Overovateľ. Aj navrhovateľ? Dobre, čiže hlasu-
jeme o overovateľoch zápisnice - pán poslanec Zajac,  pán poslanec Záhradník. Nech
sa páči, hlasujte prosím. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie nám beží, pán Beňo?  Tak-
že prosím,  aby sme naozaj sa sústredili  na svoju prácu. Hlasujeme  o overovateľoch
zápisnice.  No,  neviem,  nedobieha  hlasovanie…Takže,  pán  Beňo,  treba  znova  dať
hlasovať? ...Takže z dôvodu, že pánovi poslancovi Kmeťkovi nefungovalo hlasovacie
zariadenie,  tak  toto  hlasovanie  prosím  zrušiť,  pán  Beňo.  A hlasujeme...  budeme
hlasovať  ešte raz o  overovateľoch zápisnice.  Za  overovateľov zápisnice  navrhujem
pána poslanca Zajaca a pána poslanca,  pána vicestarostu Záhradníka.  Nech sa páči,
hlasujme.

Hlasovanie: Čiže zdržali sa 2 poslanci,  proti nebol nik,  za bolo 17 poslancov. Tým pádom
máme zvolených overovateľov zápisnice.

 
Bod 002
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasleduje zvolenie návrhovej komisie. Vidím, že svoje miesta
už zaujali  pani poslankyňa  Volková a pán poslanec Zajac.  Hľadáme tretieho... Pani
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poslankyňa  Džerengová-Nagyová.  Súhlasia  so  svojou  kandidatúrou.  Hlasujeme  o
zložení návrhovej komisie. Nech sa páči, prosím hlasujte. 

Hlasovanie:  Ďakujem veľmi pekne. Za 20 poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa jeden po-
slanec. 

Bod 003
Program rokovania 

p. Čahojová,  starostka MČ: Máme zvolenú ... zvolenú návrhovú komisiu  v zložení:  pani
poslankyňa  Volková,  pán poslanec  Zajac  a  pani  poslankyňa  Nagyová-Džerengová.
Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás všetkých, aby ste svoje návrhy uznesení, doplnení,
zmien  dávali  písomne;  aby každý návrh bol zabezpečený vaším  podpisom.  Vážené
kolegyne, vážený kolegovia, dostali ste v pozvánke návrh programu dnešného zasad-
nutia. Chcela by som sa vás spýtať, či máte nejaké ďalšie návrhy, alebo doplnenie to-
hoto programu? Otváram diskusiu.  Nikto sa nehlási.  Diskusiu uzatváram. Takže bu-
deme hlasovať o návrhu programe tak, ako máte uvedený v pozvánke. Nech sa páči,
hlasujte.

p. Čahojová,  starostka MČ: Budeme hlasovať o návrhu programe tak, ako máte uvedený v
pozvánke. Nech sa páči, hlasujte. 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 prítomných poslancov, proti nehlasoval nik, zdržal sa jeden po-
slanec. Ďakujem veľmi pekne. 

Bod 1
Návrh rozpočtu mestskej  časti  Bratislava - Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na

roky 2018 a 2019. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Budeme pokračovať podľa schváleného programu. Ešte teraz
mi pán predseda poslaneckého klubu Naša Bratislava, pán poslanec Rosina, oznámil,
že prichádzajú  k nám skauti,  ktorí nám chcú priniesť  betlehemské  svetlo.  Takže v
prípade, že prídu; myslím že už sú aj tu, tak ich privítame a teda prijmeme od nich to
svetielko vianočné, betlehemské. Takže ak dovolíte, na pár minút rokovanie preruším.
Súhlasíte s tým? Aspoň sa vyjadrite zdvihnutím ruky. Ďakujem veľmi pekne. Zjavná
väčšina. Takže vítame našich skautov…

p.  Čahojová,  starostka  MČ: /  Netreba  byť  poverčivý.  Veľmi  pekne  ďakujeme.  Ja
si...budeme naň...alebo si odpálime/  . Dobre, tak, keďže keď sme pri takejto krásnej
vianočnej téme, ďakujeme za vianočné svetlo, dúfam, že nám bude žiariť dostatočne,
aby sme  videli  správne  veci.  Tak prijmite  aj také malé  symbolické  potešenie...  Už
snáď tradičné, lebo minulý rok sme začali,  poslanci poslúchali,  čiže majú na svojom
stole, na svojom mieste niečo sladké, aby si osladili život na Štedrý deň. Na rozdiel od
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nás, my sme nedostali nič.  Asi sme menej poslúchali.  Ale patrí to k Vianociam, tak
prijmite to od nás; z úprimného úmyslu.  Veľmi pekne ďakujeme milí skauti. Želáme
šťastnú cestu a krásne Vianoce. 

p. Čahojová,  starostka MČ:Takže vážení kolegovia ďakujem...budeme pokračovať v
našom programe. A tým je - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a rok 2019. Museli sme sa... Je to tak vážny dô-
vod nášho stretnutia -museli sme sa stretnúť kvôli tomuto, špeciálne kvôli tomuto ná-
vrhu, pretože sme mali tak obsiahli program na riadnom zasadnutí, že by sme sa ne-
stihli s primeranou vážnosťou tomuto bodu venovať. Takže vám ďakujem, že ste priš-
li. Viem, že väčšina z vás sa zúčastnila  rozšíreného rokovania finančnej komisie.  Ste
oboznámení s návrhom. Na úvod mi dovoľte pár slov. Je to obdobie, kedy vám pred-
kladáme svoj návrh, ako si myslíme, že by mal rozpočet na budúci rok vyzerať a tým
sa v určitom zmysle aj uchádzame o vašu dôveru. Je to zároveň aj obdobie, hoci to nie
je obdobie, kedy vám predkladáme záverečný účet aj bilancovania predchádzajúceho
alebo tohoto končiaceho sa roku... kde sme si rovnako v rozpočte stanovili množstvo
úloh; Niektoré sme splnili,  niektoré sme nesplnili,  niektoré sa nepodarili, s čím nemô-
žeme byť úplne spokojní. Ale je to jednoducho tak, že máme voči sebe stanovené urči-
té očakávania a... vyzerá to tak, že s jednou splnenou úlohou, za jednou splnenou úlo-
hou sa vynorí niekoľko ďalších, ktoré vyzerajú ako neodkladné a veľmi naliehavé. Aj
tento  rozpočet,  ktorý sme...  pomerne  zložito  tvorili,  pretože máme  tých  úloh  pred
sebou príliš veľa. Viac ako by sme si želali. Záväzkov voči verejnosti, očakávaní, veľ-
ké množstvo záväzkov voči nášmu majetku. Vieme  v akom stave sú cesty,  v akom
stave sú budovy,  vieme  aké služby poskytuje,  aj v tomto roku poskytovala mestská
časť, kde sú ešte rezervy, čo by sme chceli zlepšiť, čo by sme chceli aby vyzeralo kraj-
šie,  lepšie,  aby  naši  obyvatelia  boli  spokojní.  Dokument,  ktorý vám predkladáme,
alebo návrh, je výsledkom tvrdého kompromisu medzi tým, čo by sme chceli a medzi
tým, čo si môžeme dovoliť...Na čo sme kládli dôraz. Keď len tak zhruba... Samozrej-
me rozpočet je nastavený v súlade so všetkými zákonnými predpismi, tzn. ako mierne
prebytkový. Je to naša povinnosť. Je to istá malá rezerva pre prípad, že by sa zvýšili
nejakým spôsobom nároky,  alebo  prídu  nejaké  nepredvídané  okolnosti...Zároveň aj
možno, keď nás prekvapí,  príjemne ... zvýšia sa príjmy…do rozpočtu, budeme radi;
keď budeme môcť počas roka nejakým spôsobom prilepšiť  oddelenia,  ktoré pýtajú
viac, majú dôvody pýtať viac, radi by skvalitnili  svoje služby a obsah svojej činnosti
tak, aby z toho Karlova Ves mala čo najväčší osoh. Ako hovorím,  sme limitovaní...
Nikdy nebudú všetci spokojní. Ani my nie sme spokojní. Ale ak ... je to naozaj záleži-
tosť kompromisu,  našej vzájomnej  dohody.  Na čo si trúfame,  čo je  dôležité,  čo je
menej dôležité a čo sú naše priority. Asi každý, aj ten povrchný čitateľ rozpočtu, vidí,
že najväčšiu časť rozpočtu, klasicky, sú to rozpočty na školy, na materské školy. Je to
rozpočet na školy a na materské školy a potom veľký dôraz kladieme aj na moderné
fungovanie  samosprávy  úradu.  Nezabudli  sme  na...nevyhnutné  alebo  pokračovať  v
tendencii rekonštrukcií chodníkov, komunikácií,  verejných priestranstiev, zveľaďova-
nie  nášho  majetku. Pripomínam,  že fondy...  rozpočtové fondy a ich  rozpočet, čias-
tkový alebo položkový, budeme schvaľovať ako minulý rok, na prvom novoročnom
zastupiteľstve. Veľmi dôležitá časť nášho nového rozpočtu je naša novozaložená prís-
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pevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlovej Vsi.  Významnou mierou by
sme radi podporili aj našich miestnych športovcov. Podporili obnovu ďalších športo-
vých areálov a čelíme pred niekoľkými čelíme niekoľkým vážnym výzvam, ktoré by
sme už chceli naozaj pristúpiť k ich realizácii už počas tohto roku….Významný...vý-
znamné zmeny, na tie by som ešte rada upozornila, zaznamenali najmä naše sociálne
služby, kde sa...vážnym spôsobom, dúfame, prejaví sa to aj v kvalite nami poskytova-
ných služieb, rozširuje paleta poskytovaných služieb. Budeme poskytovať alebo začali
sme poskytovať rozvoz stravy, diétne stravovanie, zvyšuje sa kvalita stravovania. Radi
by sme, aby sa v praxi ukázala skutočne zvýšená kvalita opatrovateľskej služby, čo je
ťažisko našich sociálnych služieb. Pokračujeme v poskytovaní jednorázových...finanč-
ných výpomocí. Tu by som rada upozornila na aspekt, že...táto ... táto pomoc je určená
na preklenutie výnimočne ťažkého obdobia, na podanie pomocnej ruky…..na zaplate-
nie,  alebo úhradu nevyhnutných nákladov na to, aby človek získal nejaký odrazový
mostík, ako výpomoc v ťažkej životnej situácii. Že to nie je systémová dávka, že posu-
dzujeme prípad od prípadu. Je to barla, ktorú dokážeme podať, barlička, ktorá môže
pomôcť vyriešiť nejakú situáciu, ale sú s tým spojené ďalšie iniciatívy a ďalšie činnos-
ti miestneho úradu- poradenská služba...možno nejaké iné spôsoby pomoci ako týmto
ľudom, ktorí sú odkázaní na takúto pomoc, vieme vyjsť v ústrety. Ja si myslím, že ten
pokrok... alebo ten posun v poskytovaní našich sociálnych služieb je evidentný a že to
naši obyvatelia už aj začali vnímať. Neviem k čomu by ste chceli hlbšie diskutovať. Ja
si myslím, že diskusia sa otvorí. Budete nám klásť niektoré otázky, na ktoré vám radi
zodpovieme. Toľko len na taký všeobecný úvod. Z technického hľadiska viete, že sa
rozpočet preprogramoval,  pretože na návrh pána poslanca Dullu...  sme  pripravovali
nové zloženie programového rozpočtu. Spôsobilo to isté... istú technickú záťaž, aj pre
zamestnancov, ktorí pracovali na príprave rozpočtu, ale dúfam, že sme to zvládli a že
tento táto forma programového rozpočtu bude pre vás prehľadnejšia, zrozumiteľnejšia
a možno aj odpočítateľnejšia v budúcom roku. Takže toľko na úvod. Hádam... som po-
vedala všetko, čo som mala povedať. Pán vicestarosta, chceš doplniť? Netreba. Nech
sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Kontrolór uvádza riziko pri kapitálových príjmoch. Rizikom sú
niektoré bežné, napr. poplatok za rozvoj. Daň za špecifické služby by mal mať pokles
pre rezidenčné parkovanie, preto prekvapujú rovnaké sumy v roku 18 a 19. Znamenajú
ďalšie  nerozšírenie?  Pokles  o  približne  61.500  nezodpovedá  plánu  rozšírenia  na
Dlhých dieloch. Zvyšok, približne 110.000 je pád trhových poplatkov a dane za rozvoj
U tej prekvapivo  očakávaná  skutočnosť 55.000, návrh 18,4.  Tiež  18.000 poplatky
Stavebnému úradu pri očakávanej  skutočnosti 40.000 a 900 EUR pri integrovanom
obslužnom mieste pri očakávanej skutočnosti 3.500. Nie sú rizikom, ale niečo nie je
správne.  Príjmy  74.000 za energie  pre Základnú  školu  Majerníková  60 s nárastom
o 16.000,  rizikom sú. Niečo  asi  nie  je  správne  ani  pri 40.000 ostatných príjmov  z
dobropisov pri očakávanej skutočnosti 1.000. Prebytok, tak ako je  navrhnutý,  kryje
cca 50% rizík.  Program č.2 - Bežné výdavky,  rozdielna hodnota len v 2.6 podprog-
rame. Všetky roky však s rovnakým súčtom. Podprogram 2.1 - Výdavky na havárie a
bežné transfery bez popisu. Podporgram 2.6 - Ročne jedny voľby, ale veľké rozdiely.
Podprogram 2.7 - o 5.000 ročne, ale rozdielne počty budov. 2, 5 a 7 - Kapitálové vý-
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davky na opravu strechy... no neviem. Pre rok 18 a 19 sa predpokladajú rovnaké sumy,
ako pre rekonštrukcie. Ale nie  je  uvedené na čo...Predchádzajúce bez nejakých bliž-
ších tém... téz, pardon. Program 3 - Bežné výdavky, v komentári - údajne niečo dostá-
vame. Naopak, to sú výdavky na prenesený výkon. V porovnaní s dotáciami je  tam
schodok zhruba 171.000. Podprogram 3.5 - Odvod bez merateľného ukazovateľa, de-
formuje obraz výdavkov. Program 4 - zriaďovateľ obidve príspevkové organizácie po-
skytuje kapitálový transfer, nákup majetku so zámerom prenajať na činnosť iného sub-
jektu, nie je oprávneným výdavkom. Program 5 - komentár v dôvodovej správe pod
tabuľkou Kapitálových výdavkov je asi z roku 2016. Výdavky 25.000  - bez popisu.
Podprogram 5.5 Výmena piesku - v merateľných ukazovateľov by sa mohli uvádzať aj
počty pieskovísk.  Podprogram 6.1 - Posyp soľou 2.002 patrí asi niekam inam.  Prís-
pevok na činnosť VPS by mal kryť túto úlohu. V komentári k rozpočtu VPS sa udáva
celoročná údržba. Podobne program č.4.  Podprogram 6.3 - 40 resp.  60.000 na dva
projekty, ale len 15, resp. 25.000 na tri projekty. Obsah i pomer bežných a kapitálo-
vých výdavkov si zaslúžia  komentár.  Chýbajú  výdavky uskutočnené tohto roku pre
zónu Silvánska. V kapitálových výdavkoch chýba nový podprogram 6.4. Obstarávame
realizačnú dokumentáciu, chceme stavať lodenicu a ak sa použijú prostriedky rezerv-
ného fondu, má to byť vo finančných operáciách a kapitálovom rozpočte, spolu s vý-
davkami na roky realizácie, pre ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo transfer. V príj-
moch sa nedá identifikovať. Podprogram 7.1 – 75.000 kapitálových výdavkov na re-
konštrukcie, bez komentára, merateľného ukazovateľa. 7.2 - Očakávaná skutočnosť -
asi omyl.  Obstarali sme len dokumentáciu. Nie sú výdavky na ďalšie roky. K bazénu
sú dve rozpočtové opatrenia. Uzneseniu 204 - prevod rezervného fondu 200.000 a po-
užitie cez fond opráv škôl a školských zariadení.  Nie je dôvod ju vnímať projekt ako
opravu a financovať cez fond opráv. Podprogram 8.1 - nesprávny názov a 32.000 kapi-
tálových výdavkov bez merateľného ukazovateľa. Podprogram 9.2 - merateľný ukazo-
vateľ... taký zvláštny. Nedá sa určiť počet podporovaných klubov, podobne ako počty
v podprograme 9.1 a 9.3. Podprogram 10.- 6.2 - náklady na účasť zamestnancov pred-
pokladám v programe 2. Externá služba pre stravníkov znamená 816 na každého aj v
prípade, že sa rozváža pre dvoch v jednom byte, resp. dvoch a viac vo vchode dome
alebo denne 326,40? Ak by 300 bolo za donášku, tak 26,40 je za použitie auta pri plat-
ných sadzbách a cenách pohonných látok dosť na 100 kilometrov denne. Náklady na
použitie auta ročne 6.600, mesačne 550. Na iné náklady 75.000, mesačne 6.250. Spolu
mesačne 6.800.Naznačuje  možnosť znížiť  výdavky a našepkávajú  zvážiť  rozvoz vo
vlastnej réžii. Fondy - Návrhy nie sú v zmysle zákona….Môžem pokračovať?

p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči, druhý príspevok. Nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem. Väčšinou nerešpektujú ani nedávno schválené štatúty.  Rozpočet VPS -
Preprava  a  nájom  dopravných  prostriedkov  4.000.  Uznesením  260  sme  schválili
prenájom za 1 EURO na rok. Čo predstavuje zvyšok?

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keď sa nikto nehlási, tak dám slovo pá-
novi vicestarostovi. Nech sa páči. 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem, ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, rád
by som sa vyjadril aj k niektorým skutočnostiam, ktoré pán kolega Dulla spomenul a
prípadne ešte niektorým ďalším...  ďalším skutočnostiam, ktoré sú dôležité, aby ste o
nich mali informáciu. Čo sa týka príjmovej strany rozpočtu, tak príjmovú stranu roz-
počtu sme  sa snažili,  tak ako po minulé  roky,  zostavovať s takým konzervatívnym
miernym pesimizmom, tzn. že pristupovať k projekcii príjmov tak, aby nás prípadný
výpadok nepostihol z hľadiska bilancie rozpočtu. Samozrejme nie vždy sa to dá uro-
biť... do miery takej, aby sme vedeli úplne 100% povedať, že všetky tie príjmy sú od-
hadnuté konzervatívne a že nás môžu už len prekvapiť lepšia budúcnosť. Hej? Lebo
viete,  že nie  som priaznivcom toho managementu radostných  očakávaní,  tzn.  že ...
bude to lepšie,  môže sa to stať.  Tak, ako kolega Dulla  spomenul,  istý...  isté  riziko
vidím napr. v poplatku za rozvoj; je to aj v súlade s tým, čo pán kontrolór spomínal.
Nemohli sme projektovať výnos z tohto poplatku inak, ako kvalifikovaným odhadom,
z podkladov, ktoré nám dal náš stavebný úrad. Náš výnos 200.000 EURO, ktorý máme
prognózovaný,  vyšiel  z takejto  analýzy.  Pri očakávanej sadzbe  35 EURO za meter
štvorcový to vychádza na... plochu, ktorú ktorá by mala byť predmetom tohto poplat -
ku, za rok 5.700 m2 . V roku 2014, aby ste si vedeli vy urobiť predstavu, sme - keby v
tom čase bol zavedený poplatok za rozvoj, tak by do tohto poplatku spadalo 4.440 m2 ,
teda menej ako to, čo my rátame v rozpočte. Ale v roku 2015 už bolo takto povo-
lených 19.176 m2; takže výrazne viac ako 5.700 nami odhadovaných a dokonca v roku
2016, čo mi je osobitne ľúto, že ten poplatok za rozvoj teda nebol o rok skôr, to bolo
72.674 m2 , čo by pri sadzbe 35 EURO prinieslo do rozpočtu mestskej časti, bez toho
odvodu hlavnému mestu, 2,5 milióna EURO. Myslím,  že otázku rekonštrukcie mest-
ského bazéna, prípadne ďalšie  kapitálové výdavky, by sme mali týmto vysporiadanú
bez akýchkoľvek problémov. Takže predpokladám, že - my sme odhadli 5.700 a že
dva posledné roky to vysoko prekročili,  ale  išli  sme trošku viac,  ako bol rok 2014.
Takže toľko k poplatkom. Pokles rezidenčného parkovania máme vyrátaný presne z
podkladov, ktoré sme dostali. Rátame, že nám vypadáva rezidenčné parkovanie kom-
plet celý rok na Silvánskej a rátame, že od 1.10 nám vypadáva Hlaváčiková, Veterni-
cová. Hovorilo sa od 1.7, dohodli sme sa kvôli rozpočtu sme to naprojektovali,  takže
od 1.10 by sa to zrušilo.  Príjmy  za energie  na Základnej  škole Majerníkova  - áno,
dobrý postreh ako povedal pán kolega Dulla; tak isto to je to navýšené a vychádzam z
toho, že tam budú musieť byť veľmi tvrdo nastavené nové nájomné vzťahy,  aj keď
možno s existujúcimi subjektami, ktorí tam dlhé roky využívajú tú budovu, ale už ne-
môže byť ten účet taký, že mestská časť to tam bude v takej miere dofinancovávať. Tu
vyjadrujeme  jasný  zámer  v  rozpočte,  že  príjmy  budú  musieť  stúpnuť,  nájomcovia
budú musieť platiť aj za energie obslužných, zdieľaných a iných priestorov a nebude
to môcť byť len prerátané na čistú plochu, povedzme učební a podobne. O tom vzorci
máme podrobnosti, ale nechcem vás ďalej... ďalej zaťažovať. Čo sa týka obstarávania
techniky pre VPS, zatiaľ je zastupiteľstvom schválený model, že obstaráva ... obstará-
va mestská časť a dáva do nájmu VPS-ke. Je to možné….nezaznamenal som, že by to
mohlo  byť  protizákonné.  Čo sa týka projektu lodenice,  tam počítame  zase s takou
súladnou zásadou, ktorou...sme aj s kolegom Dullom pristúpili k tomu aj v minulosti,
že neprojektujme  výdavky s nejakými  odhadmi.  Chceli  by sme projekt  lodenice,  aj
vzhľadom na to, že bola schválená dotácia v hlavnom meste, predložiť ako samostatnú

7



zmenu, vrátane teda projektu. Fondy sú zostavené, podľa mňa, v súlade so zákonom,
lebo schvaľujeme rozpočty fondov aj keď reálne s nulovým použitím. Predmetom, tak
ako povedala pani starostka, budú fondy vo februári, keď budeme vedieť, aké investí-
cie sa budú realizovať. Chcel by som vás ešte v tejto súvislosti alebo teda pani starost-
ku požiadať, ak by si mohla v autoremedúre na základe diskusií, ktoré pri schvaľovaní
alebo prezentovaní rozpočtu vyplynuli,  keby si mohla na strane 67 v autoremedúre
osvojiť zmenu v kapitole programu Podpora športu...nasledovne...je to...Podpora špor-
tu a mládeže. Keby si mohla osvojiť, aby v podprograme 9.1 Príspevok na prevádzku
KŠK, sa zmenila tá čiastka zo 63.000 na 53.000 a program 9.2 by s mierne pozmene-
ným  názvom bol  Príspevok  na  činnosť  športových  klubov  a  tam by  bola  čiastka
35.000 EURO. To znamená celkovo nedochádza v tomto programe k navýšeniu pros-
triedkov, ani k zníženiu, len k zmene v tej vnútornej skladbe tohto programu. Takže to
by som chcel požiadať, keby mohla v autoremedúre odsúhlasiť. Ešte by som chcel sa
vyjadriť k tomu...Viacerí ste sa pýtali, či kde je financovanie rekonštrukcie školského
bazéna v rozpočte. V tomto rozpočte nie  je  vzhľadom na to, že sme schválili  uzne-
senia, ktorým sme jednak vyčlenili,  urobili transfer 200 000 euro z rezervného fondu
do fondu opráv škôl a školských zariadení. To bolo jedno uznesenie. A druhým uzne-
sením sme vyčlenili  400.000 EURO v rezervnom fonde na tento účel.  To je zhruba,
povedzme zjednodušene, 600.000 EURO, ktoré máme pripravené na spolufinancova-
nie rekonštrukcie. Ale keďže zatiaľ sa nepodarilo...nájsť tu toho druhého partnera...čo
očakávame, že by mal byť štát alebo Ministerstvo školstva, tak zatiaľ sme zatiaľ sme
tam ďalšie výdavky neprognózovali alebo neprojektovali,  lebo nemôžeme spustiť ob-
starávanie rekonštrukcie bazéna za kalkulovanú cenu 1,2 milióna EURO v prípade, ak
máme  zastupiteľstvom  odsúhlasených,  v  podstate  keď  to  zjednoduším,  600.000
EURO. Takže toľko k tomu vyjadreniu. A dovoľte ešte aby som sa, keďže ste asi všet-
ci poslanci dostali ten mail z kultúrneho oddelenia alebo od kultúry a mali ste s ním
určitý  problém...Viete,  keď sme  začali  zostavovať  rozpočet  a  urobili  sme  zápočet
požiadaviek všetkých oddelení do jednotlivých programov, tak sme začínali zostavo-
vať rozpočet s deficitom viac ako 1,8 milióna EURO. Ja tomu rozumiem, že vždy je
ten proces zostavenie veľmi bolestivý, lebo každé oddelenie má oprávnene aj chuť aj
ambíciu aj vôľu ukázať svoj potenciál.  Ten potenciál má aj,  samozrejme, svoju roz-
počtovú váhu a ... ale  mestská časť má len jednu perinu,  hej - a my sme boli,  ako
spracovatelia rozpočtu, v tej nepríjemnej situácii, že sme museli hľadať proste kde bu-
deme uberať. Nedá sa naozaj financovať všetko tak, ako si jednotlivé odborné útvary
predstavujú. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, nie len z oddelení,  ale aj vám,
ako poslancom, že ste zachovali naozaj veľmi taký triezvy nadhľad a uvedomili ste si,
že je  potrebné nájsť určitý kompromis, že nebudú nikdy všetci spokojní.  A iste chá-
pem, že každý z vás by mal svoje predstavy, kde by sme mohli ešte upraviť, zmeniť,
navýšiť a pridať hej. Každý z vás, či už zo svojej lokality alebo zo svojej oblasti kde
pôsobíte a myslím si, že tak by sme ale asi mali veľký problém ten rozpočet udržať
ako celok a preto ma trochu vyrušilo to, že oddelenie kultúry takto na poslednú chvíľu
prejavilo  tú….to sklamanie z toho rozpočtu. Len vám chcem povedať, že keď si po-
zriete históriu, aký malo rozpočet tento program, že v roku 2014 pracoval so 100.000
EURO-vým rozpočtom, v roku 2015 to bolo 91.000, v roku 2016 je to 141.960 a my
sme im navrhli  137.196. O necelých  5.000 EURO menej.  Tak verte, že toto nie  je
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žiadna likvidácia kultúry. To je proste primerané krátenia, ktoré nemôže.. nemôže spô-
sobiť žiadne paralyzovanie a nie je dôvod, aby sa na nás obracali osobnosti z oblasti
kultúry s takouto až panickou hrôzou. A tak, ako iste viete, pani starostka je oprávnená
vykonávať rozpočtové opatrenia, keď život prináša reálne potreby na zmeny rozpočtu,
tak sa to deje.  Deje  sa to v rozumnej  miere.  Toto právo, ktoré zastupiteľstvo dalo,
zverilo pani starostke, sa nenadužíva neobvyklou mierou a určite aj oddelenie kultúry
si môže byť isté,  že budú dofinancované všetky oprávnené, odôvodnené a potrebné
výdavky na všetky tie aktivity, ktoré ktoré budú potrebné. Ale fakt je ten, že musíme
vidieť tú ... tú realitu. Budem rád, ak budeme môcť prichádzať v priebehu roku 2017 s
tými zmenami rozpočtu, ktoré budú ukazovať, že príjmy máme vyššie  a že môžeme
uvoľniť rozpočtové opraty tak, aby sme dokázali lepšie, kvalitnejšie sa starať o Karlo-
vu Ves v tých všetkých oblastiach, kde tie kompetencie a zodpovednosť máme. Takže
vám ešte raz ďakujem za ten proces, ktorý sme absolvovali pri príprave rozpočtu a ve-
rím, že sa nám ho podarí dnes schváliť. Ďakujem. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Rád by som reagovala na predrečníka tromi krát-
kymi vetami. Prvá vec, chcel by som vyzdvihnúť a pochváliť sociálne oddelenie, pre-
tože to dokázalo získať niekoľko stotisícový grant a teda... peniaze v rozpočte sa tvoria
nie len na...tej strane spotreby, ale aj na strane príjmov. Takže toto je veľmi... veľmi
dobrý recept pre...kultúrne oddelenie,  ktoré by malo začať aktívne pracovať aj s tou
príjmovou stránkou svojho rozpočtu. Som bol včera na žiackom predstavení Škola Lu-
dus, kde sa vyberalo vstupné a všetci rodičia sme to ochotne radi zaplatili, takže týmto
štýlom by malo...malo troška zapracovať kultúrne oddelenie. Ale teda hlavne by som
chcel sa spýtať na otázku financovania bazéna, pretože...čas čas beží a nemôže čakať
na rozhodnutie ministra, kedy sa mu uráči alebo neuráči. Takže by bolo treba urobiť
nejaké kroky. Aké sú možnosti naše? Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, len toľko, že viete, že tá
požiadavka smerom na štátny rozpočet išla z našej strany, pretože sa jedná o školský
objekt, je to súčasťou telocvičného traktu, je  to objekt, ktorý slúži predovšetkým na
výučbové účely ako súčasť telesnej výchovy pre všetky naše školy v Karlovej vsi,  v
našej zriaďovateľskej pôsobnosti, pre tých, ktorý majú svoje sídlo v Karlovej vsi. Tak-
že verím tomu, že v novom roku alebo v novom rozpočtovom období Ministerstvo
školstva  nájde  zdroje,  aby  nám pomohlo  s touto...  touto výzvou.  Ale  my  budeme
musieť urobiť nejaké rozhodnutie, že ako sa s touto situáciou vysporiadať čo najskôr,
pretože čas sa nám kráti a ak máme niečo urobiť,  tak sa musíme  rozhodovať veľmi
rýchlo, pretože v septembri, v októbri začína nový školský rok a my sme zatiaľ v bazé-
ne nepristúpili k nijakému konkrétnemu...k žiadnej práci. Čiže budeme sa musieť roz-
hodnúť ako ďalej. Pán po...pán Záhradník, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Možno len na kratučké doplnenie. Naozaj
my potrebujeme sa pohnúť ďalej v tej realizačnej fáze a momentálne ak nemáme iné
možnosti zdrojov, tak sme zvažovali,  že ako sa s touto situáciou nejako vyrovnať a
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vlastne tých reálnych možností,  ktoré máme ako samospráva, už sú len dve. Použiť
ďalšiu  časť rezervného fondu na dofinancovanie celej výšky. To som neodporúčal z
hľadiska potreby, aby mestská časť si držala v rezervnom fonde isté zdroje práve na
také mimoriadne alebo naliehavé udalosti. A druhá možnosť je teda financovať to pro-
stredníctvom úveru, externých zdrojov. Absolvovali sme sériu takých nie...neoficiál-
nych alebo neformálnych indikatívnych diskusií s bankovými dómami, či by mestská
časť mala vôbec teoretickú šancu získať, povedzme úver a za akých kondícií. Potešu-
júcou informáciou je, že naozaj rating nášho hospodárenia, naše takmer nulové zadĺže-
nie a v podstate ako tá tradícia, že zostavujeme prebytkové rozpočty, že nepredávame
majetok, že sa snažíme v tomto naozaj hospodáriť obozretne, tak to nám v očiach ban-
kových domov zvyšuje rating, takže nemali by sme mať problém získať úver za po-
merne výhodných, v súčasnosti na trhu, podmienok. Samozrejme by to bolo potrebné
vysúťažiť s konkrétnymi podmienkami.  Takže to je k tomu, k tej možnosti hej,  aby
sme sa mohli...pohnúť ďalej čo sa pýtal kolega Rosina. Ďakujem.    

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

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som nadviazal na túto tému, pretože naším problé-
mom,  čo sa týka bazénu a teda...bol som v tej pracovnej  alebo  stále  som...činnosť
skupiny ešte nebola ukončená. Venoval som sa problematike. Naozaj nás trápia veľmi
termíny,  pretože musíme  robiť obstaranie na dodávateľa, potom sa….musí prípravná
realizačná fáza. Ak chceme nejako reálne reálne počítať s tým, že by to malo byť od
začiatku budúceho  školského  roku, nemôžeme čakať ďalšie  mesiace  na ministerské
rozhodnutie, ako sme čakali doteraz. No a osobne teda vidím jedinú cestu - zobrať si
úver.  Samozrejme  neznamená  to,  že  by  sme  mali  ustúpiť  od...od  tej  možnosti
zháňať ... zháňať dotáciu z verejných zdrojov a ak sa nám podarí naplniť  aj nejaké
dotačné peniaze a budeme mať prijatý úver, myslím si, že by sa dalo potom vyjednať
presmerovanie tohto úveru do ... do inej investície,  ktorých máme tu hojne,  ktorých
nás hojne očakáva, od lodenice cez parkovanie a cez ďalšie veci. A preto si myslím, že
by sme mali v tomto našom rozpočte a dnes schváliť takýto zámer, že chceme si zo-
brať úver, aby sa rozviazali...ruky pri pri vyjednávaniach s bankou, aby sme teda boli
mali dokladované financovanie a mohli mohli začať verejné obstarávanie tohto projek-
tu. Ak treba, tak môžem pripraviť aj...uznesenie k tomuto bodu.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Podotýkam, že ak uznesenie, treba ho
prečítať v riadnom príspevku. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

p. Buzáš: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja si uvedomujem, že ten... ten rozpočet tak, ako
je predložený, má určitú koncepciu a tými výhradami,  ktoré asi každý z nás má, by
sme ho dokázali  úplne  rozbiť a znefunkčniť.  Tak by som bol nerád, keby sme toto
robili,  ale ja si dovolím poprosiť,  ak by si to predkladateľ vedel osvojiť.  Jedná sa o
program č.1 - 1.5...Územné plánovanie štúdie. Tam veľmi jasne doplniť explicitne, že
sa jedná o štúdiu v lokalite Iskerníková. Ak ... ak by toto bolo možné...Bol by som bol
by som veľmi rád.
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p. Čahojová,  starostka MČ:  Myslím,  že je  to možné. Nie len možné, ale  žiadúce. Čiže.
Územnoplánovacia štúdia Hlaváčiková - Iskerníková, áno?

p. Buzáš: Áno.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre.

p. Buzáš: Ak môžem ešte takú….

p. Čahojová,  starostka MČ: Explicitne uviesť, áno. Osvojujem si.

p. Buzáš:...takú drobnosť. V tomto programe na strane 13 sú omylom miesto číslice 1 použitá
číslice  číslica  10. Takže podprogram 1.4 a potom je  10.4.1,  10.4.2.  To je  len  taká
drobnosť, ale aby sme boli presní.

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, ďakujem veľmi pekne za upozornenie. Áno, osvojujem si
tento návrh aj túto opravu musíme urobiť. Ďakujem. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja len poznámku. Pre roky 2017 a ďalej 1.5 nemáme.

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

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  by  som  teda  rád  nadviazal  na  tému,
ktorú...kolega  Buzáš  prerušil  a  rád by som prečítal  návrh  uznesenia  na  doplnenie,
uznesenia k rozpočtu o bod E a ktoré by bolo znelo asi takto, že bod E1 by bolo že -
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer, podotýkam zámer, prijatia úveru na dofinan-
covanie  rekonštrukcie školského  bazéna na Základnej  škole Alexandra Dubčeka vo
výške 600.000 EUR s dobou splácania 10 rokov. Po E, bod E2- Miestne zastupiteľstvo
poveruje starostku vykonať výberové konanie na financujúcu banku a preložiť ponuku
úveru na rokovanie zastupiteľstva. Termín: 28. február 2017.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Čiže bod E, F?........dajme E, F a bude to zrozumiteľnejšie.
Môže byť pán poslanec?...Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla má faktickú.

p. Dulla:  Ďakujem. Ja by som chcel vedieť, odkiaľ sa berie tá hodnota, keďže nemáme nič
viac ako...takú projektovú prípravu, ktorá nie  je  jednoznačná z hľadiska realizačnej
fázy. Čiže nevieme, koľko budeme potrebovať. Prečo práve 600.000, keď už jedných
600.000 je to tam blokovaných.

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád pripojil k pánovi Dullovi. Ja si myslím, ako
zámer je pekná vec, pravdepodobne nám naozaj nič iného neostane, ale definovať ho
už nejakými parametrami je v tejto chvíli asi veľmi predčasné. Myslím si, že tomu sa
budeme dostatočne venovať vo finančnej komisii. Proste zámer, myslím si, že schváli-
teľný je, ale definovať už dobu aj výšku toho úveru ešte asi nie. Takže ak by bol takto
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predložený ten návrh,  ako... ako ho pán poslanec Rosina prečítal,  tak by som zaňho
hlasovať nemohol. Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: No, rozumiem tomu... tomu návrhu tak, že je potreb-
né vykonať na to obstarávanie a tých 600.000 vyšlo ako zo sumy 1,2 milióna odhado-
vaná rekonštrukcia, predpokladám tak 600.000 vlastné zdroje, 600.000 potreba dofi-
nancovania.  Samozrejme, ak by sa vysúťažila  nižšia  suma, tak o to menej buď by sa
čerpal úver alebo o to menej by sa použili zdroje mestskej časti. A tú dobu splácania,
tomu rozumiem, lebo my, viete, tých ponúk z bánk sme tak predbežne pri rokovaniach
dostali.  Jedna  je  výhodnejšia  pri  trojročnej  splatnosti,  niekto  pri 5,  niekto  pri 10,
niekto ponúkne 20 rokov; tzn. toto nám vyšlo z hľadiska ako taký triezvy strednodobý
-dobá doba, že to by tam malo byť v tom uznesení, aby bolo jasné, čo má pani starost-
ka obstarávať, aby to bolo porovnateľné, hej. Suma a doba splácania. Z toho vyjde sa-
mozrejme... prosím?.......to pôjde cez komisiu… Samozrejme prebehne súťaž a výsled-
ky pôjdu do na schválenie do zastupiteľstva. Samozrejme pôjdu do komisie.  Toto je
poslanecký návrh kolegu Rosinu tak, ako mal ísť do komisie. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 

p. Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela vyzdvihnúť - ďakujem veľmi pekne aj za
prípravu rozpočtu. Rozumiem všetkému, čo ste hovorili, aj pani starostka aj pán vice-
starosta. A aj pán Rosina čo spomínal v sociálnom a kultúrnom oddelení.  Chcela by
som...ja  poďakovať z tohto miesta práci oddelenia  kultúry,  ktoré podľa mňa  naozaj
robí veľmi dobrú prácu a pre našu mestskú časť pripravilo  v tomto roku veľmi veľa
kvalitných podujatí, čo sa týka aj tých v rámci sezóny ako od jesene do jari...v interié -
ry, teda v Karloveskom centre kultúry. Tam sa spustili projekty ako Hudobný klub Ca-
mel,  filmový klub Camel.  Teraz už....aj divadlá pre školy z takým nejakým výchov-
ným podtextom. Potom sú to rozprávky pre deti,  čiže...ten záber je  široký,  od tých
malých detí až po seniorov...je tam tie oslavy jubilantov pre...určené teda pre starších
ľudí...  Zabezpečuje  ďalej  v  tom Karloveskom alebo  teda  prenajímame  Karloveské
centrum kultúry, kde teda získavame nejaké peniažky za prenájmy... Zaviedli teda tú
politiku, že sa vyberá vstupné v Karloveskom centre kultúry. Za tento rok sa teda vy-
zbieralo takmer 10.000 EUR na vstupnom….No a okrem teda podujatí, ktoré sú takto
vnútri, sa potom vlastne v máji spúšťa... spúšťa plno podujatí, ktoré sú vonku v exteri-
éri... Veľmi dobrý majáles, ktorý sa rozšíril z poobedia na celý deň, potom máme kul-
túrne leto, ktoré naozaj ponúklo toto leto naozaj veľa akcií rôzneho typu a vyvrcho-
lením sú teda karloveské hody, ktoré tiež sa natiahli z dvoch dní na tri dni. Takže ja
teda rozumiem aj tým obavám,  ktoré vyjadrila  vyjadrilo  oddelenie  kultúry.  Chcela
som teda aj poďakovať aj za to, že priniesli Karlovej vsi aj nejaké príjmy do rozpočtu.
21.000 nie je to teda stotisícová položka ako iné oddelenia,  ale  je tam aj ten príjem
21.250 EURO za rok 2016….Tak ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.
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p. Zajac, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že v zásade... naozaj
nemám nič a nejaké vážnejšie  pripomienky k rozpočtu, ktorý sme dostali na rokova-
nie. A...pravdepodobne teda...by som nemal ... nemal žiadny problém, musím ale po-
vedať, že...chcem sa spýtať, že  či je nevyhnutné skutočne pri tomto rozpočte schváliť
aj tú aktivitu okolo tej pôžičky bazéna. Či teda nie je...musí byť na to uznesenie.  Či
nemôže úrad konať aj bez toho, aby sme  to mali  ako uznesenie;  ...preto lebo  však
prieskum trhu, bánk...je možné urobiť.  Ja mám,  priznám sa, veľmi zlý pocit z toho,
keby sme toto pripojili k uzneseniu o rozpočte preto, lebo vnímam tento ako keby roz-
počet za...každý, nie len tento, ale rozpočet ako keby za zaväzujúci a a ja by som bol
naozaj veľmi rád, keby sme, a v tomto by som podporil pána poslanca Dullu, že ja tiež
to vnímam tak, že sme ešte vlastne nepovedali čo idem stavať, ako to bude vyzerať.
Máme výstup komisie,  ale nemáme ukončené...ja neviem,  nezhodli sme sa asi všetci
poslanci ešte s tým videním komisie  ako ho predložila.  Čiže ... čiže pre mňa tiež je
trošku predčasné teraz stanovovať aj tú sumu. Ja poviem, že mne osobne a od začiatku
som to hovoril, by veľmi vadilo, keby sme ako jediní... preto lebo pôžička je síce pô-
žička, ale to nie sú peniaze ako peniaze mestskej časti a tú pôžičku bude musieť niekto
vrátiť. Takže.. takže….nevnímam to ako nejaké iné kvalitatívne iné peniaze a naozaj
by som potom videl tú situáciu tak, že táto mestská časť postavila bazén za plnú sumu
vo výške milión dvestotisíc zatiaľ a dúfala, že niečo sa okreše v... v ... v nejakej ob-
chodnej  verejnej  súťaži.  A naozaj mi  trochu vadí,  keď porovnám akciu  lodenica  s
akciou bazén, v akej biednej sme - aj vôľovej...a aj teda projektovej v projektovej a
vôbec nejakom takom, ako keby niečom, od čoho by sa ten rozpočet mal odvíjať. Tak-
že ja by som bol rád, keby mestská časť konala v tejto veci, urobila prieskum a predlo-
žila možno na tie najbližšie komisie a potom aj aj na zastupiteľstvo aj ponuku bánk, aj
všetky  tieto  veci.  Nemyslím  si,  že  tu  musí  konať  zaviazaná
uznesením...obávam...musí?

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Pardon za môj hlas.  Je to tak mimoriadne veľká vec, že si
myslím,  že by tam to uznesenie  zastupiteľstva, ako mandát prevedenie úradu, malo
byť.  

p. Zajac: Minimálne by som bol rád, keby sme to dali do bodu rôzne, aby sa to naozaj nespá-
jalo  s  rozpočtom.  Ja  mám  trochu  problém  s  tým  rozpočtom,  že  sa  to  skutočne
dáva...aby sme teda nežili v tom, že sme už súčasťou rozpočtu schválili nejaký úmysel
brať si pôžičku. Ja si myslím,  že je to veľmi vážna vec a naozaj sa domnievam, že...
že... ja  by som ja by som proste...to sú také tie, ja  to poviem škaredo, že salámové
metódy, kde sa proste takto ... takto ... takto takto varíme žabu pomaly, nie rýchlo...ale
nemyslím si, že zatiaľ ju varíme s nejakým úmyslom, kde asi všetci s nejakým plným
vedomím,  svedomím. Čiže pre mňa, čo sa týka rozpočtu, veľmi by sa uľahčilo, keby
sme ... keby sme tento záujem pretavili tento zámer a zatiaľ to... záujem tohto uzne-
senia pretavili v nejakom osve bode, pod bodom Rôzne. Nevnímal by som to, ak teda
to potrebujeme, ak je  to nevyhnutné preto, aby úrad začal konať...v tom by som ne-
videl problém, ale ... ale naozaj by som bol rád, keby sme to ešte zatiaľ nevnímali.  Ja
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teda... pre mňa kolegovia, ešte zatiaľ to nie je tak úplne hotová vec a obavám sa, že
dneska by som sa nevedel rozhodnúť podporiť takýto zámer.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Než ešte dám slovo pánovi poslancovi Dullo-
vi, Marcel, ja ti odpoviem, že to je veľmi vážna vec pre nás všetkých. A my tie prvé
rozpravy s tými predstaviteľmi bánk už sme mali.  My máme nejakú predstavu o tom,
že za akých podmienok a koľko tá ochota bánk je nám požičať, lebo máme dobré fi -
nančné zdravie.  Ale je  to tak závažný krok, že bez vášho nejakého odporúčania za-
stupiteľstva už nechceme ďalšie kroky podnikať. To je prvá vec. A druhá vec je, treba
si skutočne uvedomiť to časové hľadisko. Snažili sme sa, alebo sme boli presvedčení a
presviedčali sme o tom aj zástupcov rodičov a škôl, ktorí tu boli, že ten bazén nezatvo-
ríme a že ho otvoríme, že rok nám na to stačí. No nestačil.  Rozsah tej havárie alebo
rozsah tých problémov bol omnoho väčší, ako sme očakávali a predpokladali. Oprava
alebo odstraňovanie tohto havarijného stavu je mimoriadne finančne náročné... A my
sa, ak chceme, aby bazén fungoval v budúcom školskom roku, musíme rozhodnúť. A
skutočne sme  stratili  príliš  veľa  času aj  tým očakávaním  rozhodnutia  Ministerstva
školstva. My už tie prvé kroky... ak chceme to, ak nám teraz posvätíte ten zámer, aby
sme obstarali, podľa možností čo najvýhodnejší úver, tak my vám ho budeme musieť
predložiť na februárovom zastupiteľstve. Môžeme sa rozprávať počas januára, počas
februára aj o bazéne, aj o našej investičnej činnosti mestskej časti, ale nemali by sme
naťahovať lehoty. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že...také uznesenie je predčasné. Lebo my vlastne
nevieme, čo chceme financovať cez úver presne. A vo februári to tiež nebudeme ve-
dieť, napriek tomu, že by sme teraz niečo také schválili.  Je to v podstate bianko šek,
lebo nemáme konečnú podobu diela, ktoré ...o ktoré ...ktoré chceme financovať, či už
z úveru čisto, alebo kombináciou úver a rezervný fond a tak ďalej. Proste je to mačka
vo vreci. Za takých podmienok sa súhlas na úver nedáva.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcel zopakovať, že predmetom
môjho... môjho návrhu je zámer a nie súhlas na úver. To sú dve úplne odlišné veci a
kategórie. Čo sa týka spolufinancovania alebo tých časových horizontov, prezentácia,
ktorá bola...záverečná  správa...alebo  priebežná správa  k bazénu sa vypracovávala  v
auguste. Teraz máme december a od augusta čakáme na vyjadrenie ministerstva, čo sa
týka dotácie. Stále sa to naťahovalo, sľubovali sa termíny; termíny prijatia u ministra
sa rušili.  Naposledy to malo  byť  5.  december.  Ešte takto môžeme dva roky čakať,
korektne a korektne nevyprodukujeme nič. Prvá vec. Druhá vec, rodičia tých žiakov
zo Základnej školy Alexandra Dubčeka sú ochotní robiť zbierku a čakajú na spustenie
zbierky a stále im hovorím, že ešte nie ešte nie, lebo ešte nevieme. Tak ako môj názor
je taký, že keď budeme korektne čakať, tak nedopracujeme sa k ničomu. Jednoducho
pohnime sa ďalej a keď sa ministerstvo rozkýve…. peniaze príjmeme. Minimálne tá
zbierka, ktorej výnos sa odhaduje na niekoľko tisíc, čo nie je teda veľa, ale ... ale bude
tam aspoň takéto spolufinancovanie. Ďakujem. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou.

p. Zajac:...musím povedať, že tak žiaľ bohu, keď sme mali komisiu v auguste, ale sme odvte-
dy mali niekoľko zastupiteľstiev,  pre mňa proste takáto vec mala ísť cez zastupiteľ-
stvo. Tak ten výsledok komisie  sa mal proste preberať na zastupiteľstve, lebo na tej
komisii  sme neboli všetci, na komisii proste nie je...nemá to totožnú úroveň ako za-
stupiteľstvo. Ja ja mne je strašne ľúto. Ja proste sa v tomto momente...áno, je to prav-
da,  ja  to neorganizujem jak  to  ja  to  je,  v  jakom čase je  to, ale  ja  som teda stále
ešte...ako keby neuzavrel ani tú diskusiu na tej komisii.  My sme s tým proste neskon-
čili, že to je diskusia, ktorá je uzavretá a toto je ten výstup, ktorý je, do ktorého ideme.
Tak pre mňa, ja rozumiem, všetci aj časom ktorí je strávený vo všetkých tých komi-
siách a pracovných skupinách, pre mňa ale legitimitu má zastupiteľstvo, 25 poslancov
a hlasovanie, ktoré definitívne ukáže. Ja sa dokážem podriadiť, ale ale...hlasovaniu za-
stupiteľstva.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, to je faktická na faktickú.
Bude sa treba prihlásiť riadnym. 

p. Rosina: Ja som chcel práve poukázať na to, že sa reagovala faktickou poznámkou na fak-
tickú, takže ak sa tak reagovalo predo mnou, tak by som rád reagoval aj ja. Ospravedl-
ňujem sa, že porušujem rokovací poriadok, ale nerobme to. Ďakujem.

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

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Keď budú nejaké rokovania s bankami, som členom fi-
nančnej komisie, je škoda, že vôbec tá informácia aspoň do tej finančnej komisie ne-
šla, lebo teraz tu naozaj diskutujeme o niečom, čo malo prejsť komisiami.  Myslím si,
že aj zámer je... je v celku vážna vec, ktorá by mala prejsť komisiami a nehovorím, že
len finančnou. Takáto vec by mala prejsť všetkými komisiami,  aby každý poslanec sa
s tým oboznámil. Dneska sme si tu na tejto pôde mohli ušetriť zbytočnú diskusiu, pre-
tože komisie sú tie orgány, kde by takáto diskusia sa mala viesť a tam by sme odborne
o tom mali diskutovať. Ďakujem pekne.

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

p. Horecký: Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím,  že nepočujeme o bazéne prvýkrát a my
keď sme hlasovali o tom, že zastavíme prevádzku bazéna...na Základnej škole Alexan-
dra Dubčeka, tak sme sa vtedy vyjadrovali k tomu, že si uvedomujeme, aký je to zásah
do života tej školy a aký tým signál aj dávame, že...že sme pripravení robiť aj také ne-
populárne veci,  ale  s nejakým výhľadom a s nejakým cieľom.  Nie je to jediná  vec,
ktorá sa odohrala v oblasti školstva v našej mestskej časti. Rozhodli sme sa zrušiť Zá-
kladnú školu Veternicova, teraz riešime problémy so stravovaním na Karloveskej 61.
A ideme takou náročnejšou cestou robiť veci...nie až keď vybuchujú, ale koncentrovať
to školstvo do kvalitnejších služieb, možno menej subjektov, ale postarať sa o to, aby
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fungovali  lepšie  a  dlhodobo  perspektívne.  To...znamená  asi  aj riešiť  to  v  nejakom
časovom horizonte, ktorý je nám daný naším volebným obdobím a ja teraz to vnímam
tak, že to, na čo sme trošku stavili a dúfali, že aj tie rokovania...osobne bol dohodnutý
čas, viem, že pani starostka sa má stretnúť s pánom ministrom, že sme urobili maxi-
mum pre to, aby sme získali aj ďalšie zdroje. Keď sa nám to do tohoto času neporadilo
zagarantovať a pokiaľ mienime vážne ten svoj...tie svoje kroky, ktoré robíme v oblasti
školstva, že koncentrovať do funkčných jednotiek a naozaj sústrediť sa na kvalitu po-
skytovania služieb a zabezpečiť ju, tak ak sme toto mysleli vážne aj s tým, že urobíme
všetko preto, aby sme ten bazén vrátili do prevádzky, tak tento krok - prijatie zámeru
takéhoto úveru, mi pripadá konzistentný aj s tým naším bývalým hlasovaním, aj s vý-
vojom v oblasti školstva, aj s situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Sme nemohli predvídať.
My na  to  tie  finančné  podmienky  máme,  pretože...teda finančné  podmienky...pod-
mienky hospodárenia nám to dovoľujú vzhľadom na to, čo povedal pán vicestarosta a
nevnímam  toto ako  bianko  šek,  pretože naozaj  neschvaľujeme  úver.  Schvaľujeme
zámer a v tejto chvíli...to keď schválime ten zámer, podľa mňa neznamená, že ten úver
musíme čerpať a otvoriť, ak sa zmenia podmienky a situácia. Ak to dneska schvaľu-
jeme ako zámer, tak to schvaľujeme vo chvíli,  kedy nemáme z Ministerstva školstva
alebo zo žiadnych iných zdrojov, okrem tej zbierky, garantované žiadne iné príjmy. A
my sme deklarovali,  že chcem ten bazén vrátiť do prevádzky. Ja nevidím v tom reál-
nom horizonte toho, ako sa to má podariť, v rámci školského roka, či už najbližšieho
alebo neviem ďalšieho, aj tá rekonštrukcia bazéna bude predsa trvať nejaký čas. Tá
odhadnutá suma sa mi zdá reálna vzhľadom na to, čo všetko bolo už skúmané v tejto
oblasti. Čiže ja určite podporujem návrh kolegu Rosinu a rozumiem tomu tak, že cez
komisie naďalej budú chodiť tieto materiály,  pretože situácia sa môže meniť.  Ak bu-
deme rokovať len o zámere vo februári, tak kedy potom...vôbec sa dostaneme k tým
reálnym krokom? Ďakujem za pozornosť.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ak dovolíte, ja by som ešte doplnila,  že treba si uvedomiť, že
tam máme, hovorila som to na miestnej rade, ale zopakujem aj pre vás pre všetkých
kolegovia,  že máme  tam dve školské budovy.  Dve školské budovy,  obe sú takmer
100% kapacitne vyťažené alebo dúfame, že budú čo najviac vyťažené bezo zbytku a
máme tam dve telocvične,  jednu veľkú, jednu malú a školský bazén slúžil ako tretia
telocvičňa. Momentálne školský bazén je mimo prevádzky a tá tretia telocvičňa zúfalo
chýba. Zúfalo. V letných mesiacoch sa to dá substituovať vonkajším areálom, ktorý
tiež nie je veľmi kvalitný a o ktorom sme dúfali, že sa nám ho podarí zrekonštruovať,
alebo revitalizovať, ale v tejto chvíli má bazén prednosť a naozaj je veľký problém za-
bezpečiť to, čo je povinné v školských osnovách - vyučovanie telesnej výchovy s tými
dvomi telocvičňami pre všetkých žiakov, ktorí sú v týchto našich objektoch. Čiže my
nemôžeme jednoducho zatvoriť bazén a existovať tam ďalej s dvomi budovami škôl, s
dvomi malými,  jednou veľkou, jednou malou telocvičňou, lebo to jednoducho sa nedá
prevádzkovať a už nám vypomáhajú iné objekty s vyučovaním základnej telesnej vý-
chovy. Takže nie je to len otázka peňazí, je to aj ohľadom dôležitá otázka prevádzky
tých dvoch budov,  ktoré slúžia  na  školské  a  výchovno-vzdelávacie  účely.  Nech sa
páči, pán poslanec Dulla.
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p. Dulla: Ďakujem. Pán poslanec Horecký. Určite to, čo chcete naznačiť má svoju logiku, ale
zbytočne sa ponáhľame, lebo vo februári nebude o čom konkrétnom hlasovať, lebo ak
to bude iba rámec 600 000 a tak budeme o takom budem hlasovať o úvere, tak nebu-
deme mať na to dokumentáciu, ktorá bude k nej, aby sme sa mohli za 600 000 čerpa-
nia prihovoriť.  Tak je.  /Na zdravie/.  Takže o vecnú stránku ide,  o ten február, kedy
chceme hlasovať o úvere. Tam je to unaháňané. K tomu nebudú kvalifikované pod-
klady. A dovtedy máme len jednu komisiu naplánovanú. Takže o tom to je, prečo sa to
dnes vlastne vcelku zbytočne naháňa, lebo vo februári sa nebude dať povedať kvalifi-
kovaná odpoveď na návrh zmluvy o úvere. Či sa vám to páči alebo nepáči ostatným.
Ja som za to, aby to ožilo. Ale na základe normálnych postupov. Žiadne urýchľovanie.

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasleduje pán poslanec Horecký, nech sa páči.

p. Horecký: Nebudem reagovať ani na seba a ani faktickou na faktickú. Chcem reagovať na
pani starostku, ak môžem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Riadnym  príspevkom by sa nedalo?  Aby  som dodržiavala
ten ... ten rokovací, lebo po... po poslednom rokovaní, by ste sa čudovali, som dostala
podnet od občianky, ktorá nás sledovala v neskorých večerných hodinách a pýtala sa,
prečo nedodržiavame rokovací poriadok. Takže budeme si na to musieť zvyknúť.

p. Horecký: ...Priznám sa, že som každý vás vstup považoval za riadny. A ja som chcel na to
reagovať faktickou. Tak počkám a budem reagovať….

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže nasleduje pán poslanec Borovička. Nech sa páči.

p. Borovička: Ďakujem za slovo. Ja sa určite budem hlásiť k tomu, aby bazén bol spravený,
aby bol urobený, aby tam naše deti chodili. Zoberme si iba tú jednu vec, že my v pod-
state už druhý rok sľubujeme aj tým rodičom, ktorí chodia na školu, že bazén niekedy
bude a že ich deti sa tam budú učiť plávať. Zatiaľ to vyzerá, že asi tento rok už to ne -
stihneme, že, lebo za chvíľu je koniec roka. A ten budúci rok by bol asi, podľa mňa,
ten najlepší, ktorý by momentálne mohol... mohol prísť a bazén by sa spravil, urobil a
decká by sa tam to plávanie učili. Ďalšia z vecí je tá, čo tady hovorí pani starostka a to
je tá, boli sme na Rade školy a Rada školy sama, pán riaditeľ na Rade školy sám do-
slova povedal,  že majú velikánsky problém s učiteľmi,  ktorých musia vlastne dať do
procesu telesnej výchovy a títo učitelia tam musí podľa počtu žiakov, určite musí tam
byť aj počet učiteľov, aby ten...stav a ten harmonogram medzi žiakmi a telesnou vý-
chovou, plus ten plavecký výcvik, ktorý by tam mal byť, tak sa musí dodržiavať. To,
že čiastka...1,2 milióna, pokiaľ dobre viem, 1,2 sme hovorili….že je vysoká, s tým asi
pravdepodobne  my  nič  nespravíme.  Pokiaľ  výpočty  pánov...architektov,  pánov...z
materiálov, ktorí dodávajú dodávateľa materiálov, s tým asi nič nespravíme. Je prav-
dou, že je možné pri výberu firmy sa nám tam nejaké percento podarí pri tom nájsť.
Ale my si uvedomme, že za 2 roky končí naše volebné obdobie. Pokiaľ my teraz toto
nespravíme, tak sme ľuďom nasľubovali a nespravili.  A pokiaľ ja dobre viem, ja ináč
plne chápem aj pána Dulla, áno ako finančák, ja nehovorím, že nemá pravdu. Má svo-
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ju pravdu, ale pravda je aj tá, že naozaj ten bazén stále nie je a byť, podľa mňa, musí
pre tú školu. Veď sme sami hovorili,  že chceme školské zariadenia dostať na vyššiu
úroveň, ale takto to nevyzerá, že ideme na vyššiu úroveň. Takto to vyzerá, že stagnu-
jeme  a sme jak za starých časov, že to nefunguje.  A momentálne nefunguje.  Zatiaľ
ďakujem.   

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

p. Buzáš: Ďakujem za ... slovo... Aj .... svojmu predrečníkovi. Ja by som tiež chcel poukázať
na to, na čo aj na miestnej rade poukázal pán vicestarosta... Starostlivosť o školy, škol-
ské zariadenia je naša samosprávna kompetencia a mali by sme sa teda k tomu aj takto
postaviť.  Faktom je,  že posledných  5 rokov stále  počúvame o bazéne. My sme ten
problém s bazénom nevynašli ani sme ho nevyrobili.  My sme ho ako nechcené dieťa
zdedili a...ja viem ako slúžil. Pre školy bol takmer nutný. Ja viem s akým ťažkým srd-
com sme ho zatvárali.  A pre nikoho z nás nie je príjemné počuť o tých číslach, ktoré
potrebujeme  na to, aby ten bazén bol funkčný aj z dlhodobej,  nie  len...alebo  aspoň
strednodobej perspektívy. Nie len...systémom - Števko podrž peniaz...podrž komín, ja
pôjdem po peniaze. Proste má malo by to byť na viac rokov a tá investícia tomu zod-
povedá. Ja rozumiem tej opatrnosti, ale zároveň si veľmi dobre pamätám situáciu, keď
tento úrad bol v prenájme  v budove bývalého  Ministerstva vodného a lesného  hos-
podárstva.  Ak by sme  vtedy,  a tí poslanci niektorí sú tu,  ktorí si to pamätajú,  boli
hľadali takéto pseudo dôvody, tak doteraz sme v prenajatom a tie peniaze, ktoré sme
zaplatili banke a už nám takmer úver končí, by stále...hltal prenájom. Takže nie vždy
to, čo sa zdá, je aj najefektívnejšie. A mám pocit, že teraz je potrebné sa rozhodnúť a
podporiť zámer. Ja osobne vítam slovo zámer, lebo nás k ničomu nezaväzuje a na roz-
diel od kolegu Zajaca si myslím,  že je to tak veľká suma s tak vážnym dopadom na
rozpočet, že naopak, nie  je  v bode rôznom by sa mal  prejednávať,  ale  mal  by byť
súčasť rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Horecký. Nech sa páči. 

p. Horecký:  Tak ďakujem. Chcel by som povedať v skratke toto. Školstvo je vec, pre ktorú
som kandidoval...do tohto volebného obdobia ako poslanec a je to aj to, čomu sa naj-
viac venujem. Nie len ako poslanec, ale aj svojím povolaním. A dnes je situácia taká,
že prečítal som si podrobne všetko v rozpočte, čo sa týka kapitoly rozpočet...školských
výdavkov.  Aj  programových  aj bežných  výdavkov.  A som pripravený  hlasovať  za
podporiť tento rozpočet, ktorý túto kapitolu má naozaj nie len za najväčšiu kvantitatív-
ne. A vidím, že táto pomoc, samozrejme nasmerovaná, lebo nie samozrejme, ale bež-
ne, je to tak, nasmerovaná do našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Sám ako dobre viete,
som riaditeľ cirkevnej školy,  ktorá je  tuto v našej mestskej časti.  A už dnes, nie  len
ako poslanec, sa snažím pomôcť tým iným školám, ako to vyjde, pretože tie deti majú
tú istú cenu ako naše deti, ale aj v tejto situácii tým susedným školám. Vy ste hovorili
pani starostka, že na Majerníkovej sú dve budovy prakticky plné.  Tí ľudia, ktorí ne-
majú, tí ich žiaci, ktorí nemajú kam chodiť na telocvik chodia k nám na Veternicovú.
Týmto neprenajímame, púšťame ich tam samozrejme bezodplatne na naše náklady ako
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si dobrí susedia v škole po školách pomáhajú. Takže môžu tam prísť a môžu dopolud-
nia robiť telocvik. Viete, čítal som, koľko peňazí a som zdvihnem za to ruku, sme pri-
pravení dať pre naše školy a myslím naše v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, na ich
údržbu, na ich podporu finančnú. A som za. Lebo je to dôležitá vec. Na tej cirkevnej
škole sa to snažíme robiť svojpomocne, hľadať iné zdroje. Nemáme ambíciu zaťažo-
vať obec. Napriek tomu už dnes pomáhame aj týmto žiakom z obce. Chceli sme tak
isto pomôcť riešiť otázku stravovania na Karloveskej 61. Keď to nevieme urobiť ako
škola, pokúsim sa pomáhať pri tom ako poslanec.  Tým všetkým chcem povedať, že
tak  isto  vnímam  aj  otázku  tohoto  bazéna.  Je  to  dôležitá  vec  pre  Základnú  školu
Alexandra Dubčeka, ale je to dôležitá vec aj pre celú našu obec, ktorá môže charakte-
rizovať jednotlivé školy tým čo čo je čo bolo v nich mimoriadne a čo je v nich špeci-
fické. A podľa mňa, špecifické na Základnej škole Alexandra Dubčeka, také typické
pre ňu, je tej jej krásny areál, možnosť poskytovať mať telocvik formou aj plávania a
poskytovať tieto služby v rámci celej obce. Čiže mne sa zdá veľmi logické a konzis-
tentné s tým všetkým, čo sme robili, o čom sme hlasovali, aby sme...tento zámer prija -
li,  pretože, tiež zopakujem len to čo predchádzajúci rečníci,  je  to len zámer a nie  je
žiaden bianko šek. Ďakujem.

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

p. Borovička: Ďakujem ešte raz za slovo. Nebudem sa opakovať. Ja som chcel akurát a zabu-
dol  som pred  chvíľou  povedať  jednu  vec  a  to  je  tá,  že  keď  už  pani  starostka
dávala...pánu ministrovi...školstva, že by sa s ním chcela stretnúť, to sa nestalo, tak ja
to vidím tak, že naše školstvo je v takom momentálne stave, že neverím tomu, že pán
minister príde a povie nám: ja vám zajtra požičiam. Mám taký dojem, že asi naozaj do
toho budeme musieť ísť my, lebo neverím tomu, že Ministerstvo školstva nám pomô-
že. To som chcel iba dodať. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Zatiaľ nám Ministerstvo školstva veľakrát pomohlo, takže ja
by som nebola až taká skeptická, skôr by som sa nádejala, že  pomôže aj teraz. Nech
sa páči pán poslanec Rosina a potom pán kontrolór a potom ma prednosta požiadal o
slovo.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Nadviažem  na  kolegu...vo  faktickej
poznámke...Ministerstvo školstva nám možno pomohlo a dúfame všetci,  že nám po-
môže,  ale  Ministerstvo  školstva jednoducho má  iné  nejaké časové konštanty ako...
ako my potrebujeme. To je jedna vec. A druhá vec, taká všeobecná poznámka. Bavíme
sa tu o o sume nejakých dokopy milión dvestotisíc eur, ktoré by sa mali investovať a
časť z nich by mal byť dlh.  Ja sa oveľa viacej hrozím toho skrytého dlhu, ktorý je v
našich nehnuteľnostiach rádovo v desiatkach miliónov eur a to to akosi...teraz máme
šancu časť z toho eliminovať. Takže...ja by som viac sa bál toho dlhu, ktorý je skrytý.
Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán kontrolór, nech sa páči.
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p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ja by som len také drobné odporúčanie.  Bol by som veľmi
rád možno keby si pán poslanec Rosina dal svoj ešte dodatok ku svojmu uzneseniu a
zaviazal  úrad,  aby  sa  začali  čo  najrýchlejšie  nejaké  projekčné  práce  na  príprave
projektu. V podstate to, čo hovorí pán Dulla. Neviem do akej miery je projekt, nevidel
som ho, len chápem, že proste mal by byť najprv projekt, od ktorého sa to všetko bude
odvíjať. Nejaký výkaz výmer. 

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

p. Rosina:  Pokiaľ mám vedomosť...projekt bol obstaraný, vyhotovený,  prevzatý ten projekt
je...ak niekto má k nemu vecné...vecné nejaké výhrady,  je  to jeho  jeho názor. Je je
možné  možno  o tom ešte diskutovať,  ale  v zásade...rozsahom...rozsahom prác a...a
kalkulácie  a  kvalitou  vyhotovenia  ja  si  myslím,  že  to  je...minimálne  dostatočný
projekt, aby sa začalo...rokovanie o o úvere. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Áno,  máme  niečo  ako projekt,  ale  to nie  je  dokumentácia  v
zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov. Čiže nestačí na to, aby sme
sa vrhli do diela. Nevieme, nepoznáme skutočnú skutočný podklad pre vypísanie súťa-
že so všetkým,  čo s tým súvisí.  A to má ten tú väzbu na zámer a neskorší prípadný
úver. My vieme, čo si predstavil projektant, ako zapracoval názory pracovnej skupiny
a jeho názory alebo….pozíciu  z hľadiska odhadovaných nákladov. Ale to nie  sú ná-
klady diela. To nie je to, čo chceme. My nemáme vnútorný rozhodovací proces ukon-
čený. To čo sa normálne deje v subjektoch, ktoré robia vlastnú investičnú činnosť. To
sme ešte nezvládli. A preto treba tú opatrnosť. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči, pán poslanec Bendík. 

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ako tu pán kolega Rosina spomenul,  my máme aj ten
iný dlh. Škoda, že nie sme...škoda, že to ide takýmto spôsobom a nešlo to do komisií,
škoda že nie sme trošku viac odvážnejší a a nezačneme hovoriť o tom, že asi budeme
potrebovať úver na to, aby sme začali opravovať svoje budovy. Môžme napríklad vy-
užiť  úver  od investičnej  banky,  ktorá napríklad  podporuje  opatrenia  na  zmiernenie
zmeny klímy. To znamená, že...mne v tomto momente, keď dostanem takýto návrh na
stôl, mi to pripadá naozaj predčasné. Naozaj mali by sme sa rozprávať, keď už ideme
brať úver, tak ho naozaj poďme zobrať. Ale my máme oveľa viac povinností, ktoré z
tohto rozpočtu nezvládame financovať. Ale toto sa nedá prediskutovať teraz. Jednodu-
cho tu mi naozaj chýba tá tá komisia. Všetky komisie. Aby to prešlo. Aby aby sme si
porozprávali.  Školská  komisia,  ktorá  by  sa  mala  vyjadriť  naozaj  že  čo  s  našimi
školami.  A naozaj komplexne poďme sa rozprávať o tom, že poďme zobrať, poďme
jednať o nejakom úvere.   

     

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že tieto
dva procesy projektovania alebo príprava realizácie a financovanie,  nie  sú úplne tak
previazané. Banku v podstate nezaujímajú  technické detaily  projektu. Banka nepot-
rebuje vedieť, či tam budeme mať automaticky dávkovač chlóru a v akej kvalite. Ban-
ku zaujíma  účel,  na  ktorý poskytuje  zdroje  a  hlavne  ju  zaujíma  kredibilita  dlžníka
alebo tomu, komu úver poskytuje, akú má kondíciu, aké má záruky, ako má istotu, že
bude úver splácaný.  To znamená, ja osobne nevidím problém, aby tieto dva procesy
bežali  paralerne,  aby sme  sa pohli  ďalej,  ale  oni sa  samozrejme  stretnú v jednom
momente, keď budeme vedieť, čo ideme a čo obstaráme alebo čo sme obstarali, za akú
sumu a sme a vieme, že to máme kryté v úverovom rámci 600 000 euro. V ňom môž-
me, samozrejme, čerpať menej, môžme sa dohodnúť, že to budeme viac financovať z
rezervného fondu. Môžme naopak zistiť, že je to tak výhodná ponuka financovania, že
budeme používať celú  úverovú linku  a ušetríme  si prostriedky v rezervnom fonde.
Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, hneď ti dám slovo. Ak
dovolíte, dopoviem ešte pánovi poslancovi Bendíkovi odpoviem... že Igor, nedá sa to
celkom porovnávať, pretože tu je víziou veľa, environmentálne veci, ako si ty spome-
nul….globálne otepľovanie,  riešenie udržateľnosti rozvoja miest  atď...sú nevyhnutné
opravy komunikácií,  chodníkov, našich budov, ale tu máme existujúci projekt, exis-
tujúcu stavbu, ktorá je navyše školskou stavbou a je v havarijnom stave. A tá havária
nie je o tom, že čo sú naše priority,  čo nie sú, či sme viacej environmentalisti alebo
chceme viacej parkovacích miest, ale toto je jednoducho vec, výzva, ktorú treba riešiť
urgentne a hneď. Alebo bazén bude alebo bazén nebude. Keď sa rozhodneme, že sa
budeme teraz radiť, že či chceme radšej parkovací dom alebo zavrieť bazén, tak pove-
dzte. Tak ho teda zavrime a už sa nezdržiavajme...o bazéne sa bavíme pol druha roka
pomaly. Začína ďalší školský rok. Myslím si, že sme sa verejne zaviazali k tomu, že
ho budeme chcieť sprevádzkovať. Tak sa musíme rozhodnúť, áno alebo nie...Stále sa
baviť o tom, že možno áno, možno nie, to nikam nevedie. Nevedie to k výsledku. Keď
budeme sa správať rozumne, tak vyjde alebo keď budeme plánovať a dlhodobo a bu-
deme sa snažiť efektívne využiť aj tento tohoročný rozpočet, aj budúcoročný rozpočet,
ak budeme efektívne využívať verejné zdroje. Ja viem, že nie sme dokonalý a že ešte
máme veľké rezervy aj v činnosti tohto úradu, v činnosti jednotlivých oddelení, ale na-
stavili sme nejaký, proste nejaké smerovanie, nastavili sme nejaký spôsob využívania
verejných zdrojov. Nie sme dokonalí, zdôrazňujem. Rezervy stále sú, ale že...sú pros-
triedky, sú verejné zdroje, len sú zle využívané. Musí prísť a musí byť nejaká postup-
nosť, čo sa rieši ako prvé, druhé, tretie, ale na všetko by malo prísť. Skôr, či neskôr.
Len si musíme určiť, čo je pre nás dôležité. Ak sme si mysleli pred rokom, že je bazén
dôležitý a teraz zmeníme názor, je to legitímne. Ale budete to musieť to rozhodnutie
urobiť. A ja si myslím, že už je najvyšší čas. Už nemáme ďalší čas. Treba, tak potom
treba povedať. Zavoláme si tých rodičov alebo tých predstaviteľov školy a povieme
im. Pán riaditeľ tam drží zamestnancov, ktorí vyučovali na tom bazéne. Zaradil ich na
nižšie platené pracovné pozície. Neprepustil ich s prísľubom teda, že tá ... vyučovanie
telesnej výchovy tam bude pokračovať. Preňho to je tiež obrovský problém rozpočto-
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vý. Musíme sa jasne vyjadriť, ako s tým ďalej mienime nakladať. To som chcela pove-
dať a potrebovala povedať. Nech sa páči pán poslanec Zajac. 

p. Zajac: Dnes sú to len dve veci, že sme to spojili s rozpravou k rozpočtu, preto lebo už sme
mohli mať podľa mňa rozpočet uzatvorený. A druhá vec, čo ma mrzí je, že teda vní-
mame ako keby, že sme odsúhlasili nejaký... nejaký zámer alebo niečo. Ale musím po-
vedať, že ja teda osobne áno pamätám si na hlasovanie, keď sa mal zatvoriť bazén a
hovorili sme o tom, ale boli tam úplne iné sumy. A ... ja musím povedať, že veď na to
sme my predsa urobili tú komisiu. Mali tie veci ísť riadne z komisie do zastupiteľstva
cez riadne komisie a tak isto všetky tieto veci. Nie je to...je mi to proste ľúto. Je mi to
ľúto, že to takto, že to ide takýmto štýlom. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Prepáč Igor, neviem, či mal riadny alebo faktickú na faktickú
teraz.

p. Bendík: Ja...na tvoj...na tvoj…

p. Čahojová,  starostka MČ: To bola faktická na tvoje vystúpenie ale…

p. Bendík: Ja rozumiem tomu…

p. Čahojová,  starostka MČ: Keďže sú Vianoce, tak máš výnimku.

p. Bendík:  Tu ide o to, aby sme si povedali naozaj,  realita je taká, že nikto tu nehovorí, že
neberme úver, lebo asi bez úveru to neurobíme. Ale ja hovorím o tom, že či naozaj tie
informácie sme nevedeli už tak dostatočne skoro, aby sme to dostali do komisií.  To je
všetko. Naozaj, nikto nehovorí, že ten úver nebude treba. A znova opakujem, budeme
potrebovať úver aj na naše budovy, na naše školy. Či to bude...teda tento rok to nebu-
de. Ale bude to možno budúci,  možno že ten ďalší.  Budeme potrebovať úver. To je
všetko. A tak isto úver aj na cesty. Bohužiaľ, tých peňazí je málo a tých povinností,
ktoré vyplývajú z toho, že ako sa zanedbala údržba toho nášho majetku v minulosti, je
veľa.

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

p. Svoboda: Ďakujem. Keď sme sa pri návrhu alebo riešenia problému bazénu rozmáchli ru-
kou a objednávali sme si to najlepšie, čo je na trhu, tak sme počítali s tým, že dostane-
me peniaze z ministerstva. Tie sme nedostali a teraz je otázka, či zotrváme pri pôvod-
nej objednávke toho najkvalitnejšieho alebo to spravíme lacnejšie. Aj to je riešenie. A
to sa dá spraviť lacnejšie.  Len sa s tým musíme  stotožniť,  že nechceme dať milión
dvestotisíc, ale dáme len, neviem, osemstotisíc. Ale tú variantu sme nikdy neprebrali.
Čiže sú aj iné riešenia.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Krampl konečne. Nech sa páči.
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p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, mňa mrzí naozaj táto debata, lebo naozaj myslím si,  že
nepatrí k k bodu rozpočet. Je to trošku...bavíme sa tu o školstve, bavíme sa tu o bazé-
ne. Proste...myslím,  že tá debata není dobrá. Ale ešte raz by som rád vyzval aj tuto
pána  vicestarostu  ako  predsedu  finančnej  komisie...Dajú  sa  naplánovať  nejaké
mimoriadne finančné komisie, môžeme sa o tom rozprávať...tak, aby sme vo februári
už naozaj mali vyslovene dané všetko tak, aby to bolo schváliteľné a uskutočniteľné.
Napríklad  na  projektovú dokumentáciu  ,  pokiaľ  ma...pamäť  neklame,  tak tých 200
000, ktoré sú vo fonde opráv škôlok, už bolo vyčlenených. Takže vlastne nejaký príp-
ravným prácam sa už dalo pristúpiť aj teraz. Takže naozaj, my sme teraz na mimoriad-
nom zastupiteľstve a bavíme sa o niečom, čo nám už rok a pol stojí. Takže nie je toto
dobré, aby sme sa tu o tom teraz rozprávali. Ale ešte raz by som vás vyzval, aby sme
to naozaj nechali na na odborné debaty v komisiách, ale s tým samozrejme, že si uve-
domujem, že aj úver bude pravdepodobne potrebný a aj to, že ten bazén chceme spre-
vádzkovať.  Ale  proste  nerobme  to  takto unáhlene  na  mimoriadnom zastupiteľstve.
Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi, aby som sa neozval. Niektorí kolegovia
na  mňa  pôsobia  ako  Alenka  v  ríši  divov,  ktorá  sa  práve  zobudila.  Čo  sa  týka
bazéna...bola prezentácia tu, v tejto miestnosti. Boli pozvaní všetci poslanci.  Bola to,
myslím si, dosť kvalitná prezentácia a komisia si, bazénová...vykonala veľké penzum
práce, aby poslancom priblížila túto problematiku, objasnila jednotlivé veci a bola pri-
pravená odpovedať. Žiaľ, tí, čo teraz sa najviacej ozývajú, že nevedia a bolo by treba
preskúmať a prediskutovať, sa nezúčastnili tejto prezentácie. Takže je mi ľúto. Ak ne-
máte záujem o vec počas riešenia, tak teraz teraz ako...ste sa zobudili,  tak...mohli ste
sa troška skôr. To je  jedna vec.  Druhá vec,  čakali  sme ako na Godota na termín 5.
decembra, kedy malo byť rokovanie s pánom ministrom. Pán minister to zrušil a preto
ja som si zobral túto iniciatívu. Nie som ani člen finančnej komisie, že by som to tam
mohol predostrieť a a prerokovať, takže...bola možnosť až teraz.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi. 

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Ja len jednu  drobnosť,  čo sa týka rokovacieho
poriadku. Napriek tomu, že sa na neho viacerí odvolávate, nemáte úplne ho asi dobre
naštudovaný. Ja vám prečítam časť, čo sa týka vystúpenia faktických poznámok. Po
vystúpení  poslancov prihlásených  s faktickými  poznámkami,  poskytne  predsedajúci
možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi,  na  ktorého reagovali  poslanci
faktickou poznámkou.  Čiže,  keď pán Horecký vystúpil  riadnym príspevkom a boli
naňho faktické poznámky, na konci mal dostať možnosť reagovať faktickými poznám-
kami a týka sa to každého jedného, ktorý vystúpi riadnym príspevkom. Keď naňho os-
tatní reagujú fakticky,  je  to tak aj v  iných  zastupiteľstvách, tak samozrejme  že má
právo rečník reagovať na konci faktickými a zväčša reaguje ako posledný, tzn. že už
po ňom ďalšie faktické nechodia. Ale to len z toho, že občas sa tu dáva, že prečo rea-
guje niekto na svoje vystúpenie.  No reaguje preto, že na to má v rámci rokovacieho
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poriadku právo, lebo aj mal riadny diskusný príspevok, tak má možnosť faktickou rea-
govať na ostatných predrečníkov,  ktorí sa k  jeho  vystúpeniu  vyjadrovali  faktickou.
Ďakujem.       

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujeme pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou. 

p. Bendík: Ďakujem pekne. Presne, chcel by som potvrdiť to čo hovorí Jano, presne ten ten
posledný,  ten ktorý ma riadny príspevok reaguje faktickou na faktické poznámky k
svojmu hlavnému príspevku. To znamená, on musí mať možnosť reagovať na to, keď
niekto reaguje na jeho hlavný príspevok. To znamená, pán Horecký mal dostať slovo. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, to znamená ale potom, že naozaj už bude treba ukončiť
diskusiu k tomu príspevku a nebudú môcť nasledovať ďalší. Dobre, budeme sa snažiť
dodržiavať toto pravidlo. Pán poslanec Lenč teraz neviem na na koho. 

p. Lenč: Na pána prednostu. Ja som mal pripravený príspevok tohto istého....znenia...a teda
chcem povedať, že je je to troška pani starostka na na teba...a...to čo to čo pán pred-
nosta citoval, tak tam sa hovorí, že faktická poznámka má byť reakcia na vystúpenie
rečníka, tzn. že mala by sa týkať toho, čo ten rečník rozprával. A to troška je asi tvoja
úloha ustrážiť, aby to bolo k veci a aby sa nereagovalo faktickou na faktickú. Ďaku-
jem.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Ja sa veľmi ospravedlňujem pánovi Horeckému. Ja som vtedy
mne  nejako lebo sa mi tu nezaznamenáva, že čí to bol diskusný príspevok, čiže tam
vznikol ten omyl. Takže sa ospravedlňujem. Pán vicestarosta má slovo. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ja som červený preto, lebo som si vyčerpal svoj
diskusný príspevok ako spracovateľ materiálu v reakcii. Ja by som sa chcel vyjadriť k
tej procedúre hlasovania.  Naozaj ja  vnímam ten návrh na doplnenie,  ktoré poslanec
Rosina preložil. Samozrejme, toto uznesenie by mohlo byť aj v rôznom, mohlo by byť,
ale môže byť aj súčasťou schvaľovania rozpočtu, lebo je to vážna finančná operácia. A
v rozpočte keďže nie  je  ani  slovo o financovaní  rekonštrukcie  bazéna,  tak preto si
myslím, že kolega Rosina celkom správne identifikoval, že ako povedzme aj rodičia z
tej školy sa budú pýtať: No dobre, tak vy stále hovoríte, schválili ste rozpočet, tu nie je
zmienka o tom. Preto ja vnímam, že to dal v ako doplňujúci návrh v v rozpočte, aby to
proste bolo súčasťou toho uznesenia. Samozrejme, ak je tu o tom polemika, chcel by
som dať procedurálny návrh, aby sa o jeho  návrhu uznesenia  hlasovalo  samostatne.
Aby sa každý poslanec mohol slobodne vyjadriť aj k o podpore rozpočtu aj o podpore
tohto uznesenia. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. To bolo záverečné slovo. Môže k nemu byť
faktická?...Pán Bendík, nech sa páči. 
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p. Bendík: Ešte predsa len otázka na na pána vicestarostu. V podstate predpokladám, že to to
by sme týmto schválením by sme otvorili úverový rámec a úverový rámec s...nie som
si istý, či znamená, že musíme vyčerpať celý. Lebo tu to tu to padlo, že že ho musíme
vyčerpať celý, tzn. povedzme si, že dobre. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nemusíme. To je  limit,  aby sme my mali  mandát
uskutočniť to ponukové konanie, hej? To nemusíme. Nemusíme to vyčerpať samozrej-
me. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie neprihlásil, tak
diskusiu  uzatváram  a  prosím  Návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia…..Ešte raz.  Autoremedúrou som si osvela  návrh v kapitole  9,  v kapitole
Karloveský športový klub, s presunom 10.000...do položky Podpora športovej činnos-
ti, z 25.000 na 35.000 a príspevok na prevádzku KŠK zo 63.000 na 53.000. A druhá, v
programe 1 - Kapitálový výdavok - územno-plánovacia štúdia...Hlaváčiková Iskerní-
ková  explicitne...vyjadrená  ako  potreba  mestskej  časti  alebo  zámer  mestskej  časti.
Ďakujem.  

Návrhová komisia:  Dobre,  čiže teraz procedurálne  najprv dáme  hlasovať o tom doplnení.
Keď teda prejde, tak potom sa stane súčasťou toho uznesenia pod bodom EA...A10 a
E a potom teda ešte dáme hlasovať aj o rozpočte, ku ktorému neboli iné príspevky,
pripomienky,  teda aj  s  tým autoremedúrou,  ktoré si  osvojila  pani  starostka.  Takže
najprv teda dám hlasovať...o návrhu na doplnenie od pána poslanca Rosinu, E, bod 10.
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer prijatia úveru na dofinancovanie rekonštruk-
cie  školského  bazéna...HA10  pardon...  áno  tu je  HA10...z  rekonštrukcie  školského
bazéna na ZŠ A. Dubčeka vo výške 600.000 EUR, s dobou splácania 10 rokov. Po E,
viz poveruje starostku vykonať výberové konanie na financujúcu banku a predložiť
ponuku úveru na rokovanie zastupiteľstva. Termín: február, 28. február 2017.

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže, hlasujeme o návrhu pána poslanca Rosinu. Nech sa páči.
Prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Za 15 prítomných  poslancov, proti 1, zdržali sa 4. Uznesenie  bolo  schválené.
Prosím Návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia:  Za návrh, tak ako bol predložený,  s tými autoremedúrami,  ktoré ste si
osvojili, pani starostka, a aj teda s doplnením pána poslanca Rosinu. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže teraz budeme hlasovať o Návrhu rozpočtu tak, ako bol
predložený i s autoremedúrou, ktorú som si osvojila. Nech sa páči. Prosím, zaregistruj-
te sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 3 poslanci. Tento návrh
bol schválený. Dovoľte, aby som vám veľmi pekne poďakovala za vašu dôveru.
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Bod 2
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves o pod-

mienkach poskytovania dotácií.

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pristúpiť k bodu číslo  2 a tým je: Návrh všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o podmienkach poskyto-
vania  dotácií.  Predkladateľkou materiálu  je  pani  tajomníčka,  pani poslankyňa  Anka
Zemanová odovzdávam jej slovo, nech sa páči.

p. Zemanová : Ďakujem pani starostka. Vážení kolegovia, návrh... návrh nového všeobecne
záväzného nariadenia na ... o podmienkach poskytovania dotácií vám bol zaslaný mai-
lom.  K  tomuto  prepracovaniu  alebo  vytvoreniu  nového  všeobecne  záväzného
nariadenia sme pristúpili hlavne so zámerom zosúladiť pravidlá poskytovania dotácií s
platnou legislatívou; ďalej zámerom bolo zlepšiť vnímanie miery transparentnosti pri
prideľovaní dotácií verejnosťou, na vytvorenie jasných a podrobných pravidiel  - od
vyhlásenia...  od vyhlásenia  poskytovania  dotácií,  cez realizáciu  až po vyúčtovanie.
Takže toľko k zámeru. Ešte by som vás chcela poprosiť, na základe diskusie v spoloč-
nej komisii finančnej,  by som si... by som chcela ešte doplniť tento návrh v rámci au-
toremedúry o  - v § 11 ods. 2 písm. b) kde ... ktorý .... kde dôjde k vypusteniu - logic-
kému vypusteniu - na konci vety. Takže znenie bude: „výška dotácie sa vypočíta, tak
že pridelený  počet  bodov,  priemerný počet bodov sa vynásobí  hodnoty...  hodnotou
bodu. Hodnota bodu sa vypočíta  z objemu finančných  prostriedkov vyčlenených na
danú oblasť,  tak, že celková suma určená pre dotácie sa podelí súčtom pridelených
bodov všetkých žiadateľov“. 2. doplnenie je v § 16 ods. 2, kde sa .... kde v ...za vše-
obecne záväzne nariadenie číslo 1/2013 ešte bude vsunuté „a v znení všeobecne záväz-
ného nariadenia číslo  4/2015“ . Toto VZN nám vypadlo.  A po 3. -  je  – „doterajšie
prílohy číslo  1 a 4 sa nahrádzajú prílohami číslo  1 a 4 v znení v priloženom návrhu
tohto uznesenia, ktoré ste obdržali mailom“. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán po-
slanec Dulla. 

p. Dulla : Ďakujem za slovo, bez ohľadu na to, kto si čo myslí o oprávnenosti autoremedúry
pri  pri VZN, je navrhnutých teda viacero zmien, ktoré dosť významne mienia pôvod-
ný návrh. A verejnosť by mala dostať príležitosť vyjadriť sa takto upravenému návrhu
pred jeho prerokovaním. Takže odporúčam zvážiť radšej stiahnuť a zopakovať postup
v zmysle zákona.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč.

p. Lenč : Ďakujem za slovo pani starostka. Táto pripomienka by mohla byť oprávnená, keby
pani Zemanová nebola zároveň aj poslankyňou, ktorá - ako z tohto titulu môže... môže
podávať  pozmeňujúce  návrhy.  Možno  by  to  mohla  ináč  formulovať,  nie  ako
autoremedúru, ale ako pozmeňujúci návrh.  Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto iní nie je prihlásený, tak diskusiu
asi uzatváram. Čiže pani prekladateľka.. teda ako, akým spôsobom budeš predkladať?

p. Zemanová : Takže predkladám to ako poslanecký návrh, pozmeňujúci poslanecký návrh.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa do diskusie už nikto
nehlási, tak by som len upozornila teda, že ide o zásadnú zmenu a zvýšenie transparen-
tnosti a možno aj trošku zvýšenie disciplinovanosti aj žiadateľov o finančné dotácie
z rozpočtu z verejných zdrojov, z rozpočtu mestskej časti. Bude to dosť náročný rok,
ak budeme teda chcieť obstáť pred tými, ktorí požia.... požadovali pravidelne na svoju
činnosť alebo na niektoré podujatia. Ja verím, že sa to osvedčí, že tento krok povedie k
skvalitneniu aj týchto projektov na .... ktoré bežne mestská časť podporuje, alebo by
mala  podporovať.  Toľko na záver.  Prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia : Dobre. Takže dávam... prečítam ten pozmeňujúci návrh, ktorý predložila
pani  poslankyňa  Zemanová.  Návrhy na zmeny  a doplnenie  všeobecného  záväzného
nariadenia. Prvé -  v § 11 ods. 2 písm. b) ktorý znie: b) výška dotácie sa vypočíta, tak
že pridelený počet bodov (priemerný počet bodov) sa vynásobí hodnotou bodu. Hod-
nota bodu sa vypočíta z objemu finančných prostriedkov vyčlenených na danú oblasť,
tak, že celková suma určená pre dotácie sa podelí súčtom pridelených bodov všetkých
žiadateľov. Čiže takto bude zmenený tento bod. A za 2.) – v  § 16 odsek bude zmene-
ný nasledovne: (za 2.) dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje vše-
obecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 8/2008 zo 16.
decembra 2008 o poskytovaní dotácií návratných finančných výpomocí a jednorazo-
vých finančných výpomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, v znení
všeobecného  záväzného  nariadenia  číslo  1/2013  a  v  znení  všeobecne  záväzného
nariadenia číslo 4/2015, okrem ustanovenia § 4 ktoré zostáva v platnosti. A 3. návrh -
Bod 3 - doterajšie prílohy číslo 1 a .... číslo 1 - číslo 4 sa nahradzujú prílohami číslo 1
- číslo 4 v znení priloženom k návrhu tohto uznesenia. A ako 4. zmena bude v bode 2,
v § 12 ods. 2 sa za písmeno 1 dopĺňa nové písmeno... aha to nie je 1 - to je asi „L“, do-
pĺňa nové písm. m) ktoré znie: m) povinnosť prijímateľa na viditeľnom mieste a pri-
meranou formou informovať verejnosť o tom, že projekt alebo činnosť je podporovaná
dotáciou mestskej časti. Čiže to je návrh na 4 zmeny.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže hlasujeme o tomto návrhu pani po-
slankyne  Zemanovej.  Upozorňujem,  že  hlasujeme  o  zmene  všeobecne  záväzného
nariadenia mestskej časti. Je na to potrebné na jeho schválenie trojpätinovou väčšina
všetkých  prítomných  poslancov.  Nech  sa  páči  prosím,  aby  ste  sa  zaregistrovali
a hlasujme.

Hlasovanie : Za 19 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec. Takže sme všeobecne
záväzné nariadenie schválili. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 3
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 3. Tým je návrh plánu kontrol-
nej činnosti na 1. polrok v roku 2017. Predkladateľom je pán doktor Hrádek, hlavný
kontrolór mestskej časti. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór : Vážení poslanci, máte predložený návrh výkonu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017. V rámci autoremedúry, som si teraz všimol, že v bode 2 -
Výkon pravidelnej kontroly podbod 2.2 mi chýba písmenko „z“ namiesto „uznesení“
tam mám „unesení“. Zatiaľ všetko. 

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

p. Rosina : Ja teda len sa spýtam, lebo mi to nie je celkom jasné o čom sme hlasovali v pred-
chádzajúcom ... hlasovaní? Či sa hlasovalo o celom alebo len o zmenách? Pretože boli
predložené  návrhy na  zmenu  a mám dojem,  že sme  hlasovali  o pozmeňujúcich  ná-
vrhoch. A ešte sme nehlasovali o samotnom. .. na samotnú... o samotnom VZN ako
celku. Takže by som bol rád, keby sme sa .... tento bod neprerušovali a dokončili.

p. Čahojová, starostka MČ: Máš pravdu, pán poslanec. Áno, ja som si to tak zapamätala, že
autoremedúrou, teda pani tajomníčka si to osvojila.  Čo vlastne ste ...... táto možnosť
bola  vylúčená.  Takže  sa  ospravedlňujem  a prosím...  poraďte sa  návrhová  komisia.
Takže prosím návrhovú komisiu o záverečné stanovisko. Je to v poriadku to hlasova-
nie? Pani inžinierka...?  Takže prosím návrhovú komisiu o verdikt. Prerušujeme bod 3.

Bod 2
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves o pod-

mienkach poskytovania dotácií.

p. Čahojová, starostka MČ: Vraciame sa k bodu číslo 2. Dávame hlasovať o návrhu uzne-
senia  VZN  ako  celku,  s  prijatými  pozmeňovacími  návrhmi  pani  poslankyne  Ze-
manovej. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1 poslanec. Všeobecne záväzné
nariadenie bolo schválené. Vďaka vám pekne. 

Bod 3
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017.
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p. Čahojová, starostka MČ: Vraciame sa k prerušenému bodu číslo 3. a tým je Návrh plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Diskusia k tomuto je otvorená. Nech sa páči.
Pán poslanec Dulla.

p. Dulla :  Ďakujem za slovo. Jedným z východísk pre stanovenie priorít výkonu kontrolnej
činnosti  na  1.  polrok  2017  je  analýza  výsledkov  hospodárenia  v  Karlovej  Vsi.  S
ohľadom na obdobie výkonu kontroly, by bolo asi správne uviesť obdobie, ktoré bude
analyzované. Pri  východisku následnej finančnej kontroly atď. treba zosúladiť termi-
nológiu so zákonom 357, na ktorý sa odvoláva v písmene  a ďalej uvedené predpisy
neupravujú finančnú kontrolu. V častiach sa uvádza viacero priebežných kontrol. Aký
typ kontrol to bude? Na základe ktorej právnej úpravy? Budú to kontroly na mieste,
ktoré začnú v januári, februári a potrvajú celý polrok s tým, že skončia v 2. polroku, či
budú plynule pokračovať ďalej,  a prejdú možno aj do roku 2018? Bude kontrolór in-
formovať  miestne  zastupiteľstvo  o čiastkových  priebežných  zisteniach,  alebo  bude
treba počkať na správu z kontroly po jej skončení? V čom sa budú líšiť kontroly uve-
dené v návrhu ako 1.1 a 1.2 od 1.3? Akým typom kontroly je komplexná kontrola hos-
podárenia uvedená v návrhu ako 1.4? A prečo len 2 roky a nie 3 roky ako umožňujú
predpisy? Ako 1.6 sa navrhuje pokračovanie kontroly zrušenej základnej školy. Ak sa
nemýlim, tak v neukončené kontroluje ju povinnosť pokračovať ...., keď raz bola zača-
tá, bez ohľadu na to, či my ďalej niečo schválime, ak neschválime jej ukončenie. Taký
sľub sme počuli pred voľbou. Teraz sa navrhuje pokračovať. Priznám sa, že si neviem
predstaviť pokračovanie kontroly zaniknutého subjektu v zákonných rámcoch, podľa
predpisov, ktoré platili  v čase začatia kontroly.  Odporúčam predkladateľovi materiál
stiahnuť a predložiť po zosúladení s terminológiou zákonov. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán predkladateľ chcete reagovať? 

p. Hrádek, miestny kontrolór :Nebudem reagovať. Vychádzal som z obdobných plánu kon-
trolnej činnosti mojich predchodcov; doplnil  som veci,  ktoré som uznal za vhodné.
Pán poslanec Dulla,   ak máte návrh na zmenu niektorých vecí,  môžete dať kľudne
protinávrh.  Aha - a čo sa týka otázky Veternicovej,  ja som požiadal Ministerstvo fi-
nancií o metodické usmernenie, akým spôsobom pokračovať pri kontrole, keď vlastne
subjekt zanikol.  Bolo nám odpísané, že... že je potrebné kontrolu ukončiť a výsledky
kontroly prerokovať so zriaďovateľom. Čiže kontrolu je možné...v  kontrole je možné
pokračovať a je možné potom vlastne ten výsledok prerokovať so zriaďovateľom.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Do diskusie  nikto  viac  nie  je  prihlásený.  Prosím návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Dobre. Tak, keďže sme nedostali žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie
tak dávame hlasovať za uznesenie tak, ako bolo predložené v materiáloch.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Hlasujeme  o návrhu  uznesenia  o materiáli
číslo 3.
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Hlasovanie : Za 19 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie
bolo schválené

Bod 4
Informácia o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majet-

kom v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom Slovenskej republiky.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje materiál číslo 4 a tým je - Informácia o kontrole hos-
podárenia s finančnými  prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej časti Brati-
slava-Karlova  Ves  vykonanej  najvyšším  kontrolným  úradom Slovenskej  republiky.
Predkladateľom materiálu je pán prednosta. Pán prednosta... odovzdávam mu slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem za slovo. Jedná sa o kontrolu najvyššieho kontrol-
ného  úradu, ktorý vykonával  kontrolu v  období máj až august na miestnom úrade.
Celú správu máte ako prílohu. Je tam vlastne protokol o výsledku kontroly; môžete si
ho prečítať. V zásade všetky tie výtky, ktoré boli, sú k dnešnému dňu vyriešené, od-
stránené, spravené, s tým, že čo sa týka výhrady - alebo povedzme - že také také, bolo
tam niekoľko skupín výhrad.. Taká jedna, ktorá sa týkala obstarávania, pozostávala z
toho, že aj vzhľadom k snahe fungovania úradu s nižšími kapacitami sa obstarávania
riešili tak, že za časť obstarávaní si jednotliví vedúci dohliadali nad tou kontrolou ob-
starávania;  vzhľadom k tomu, že každý vedúci mal trošku inú vedomosť a znalosť, aj
vzhľadom proste  k nejakej  nejakým  takýmto veciam,  nie...  nebolo  vždycky všetko
robené  úplne  rovnako.  Z toho vzišli  aj  niektoré ...niektoré pochybenia.  Pochybenia
boli najčastejšie formálneho charakteru; to znamená, že niečo nebolo niekde doložené
alebo niekde chýbal nejaký papier. Aj z toho dôvodu sa vlastne na úrade prijala  za-
mestnankyňa, ktorá v tomto momente má hlavnú pracovnú náplň je riešiť všetky veci
ohľadom obstarávania. Myslím si, že väčšina úradu si všimla, je to síce pracovná sila
naviac, ale odvtedy vlastne všetká dokumentácia už vyzerá tak, ako by mala vyzerať.
To znamená, že rieši všetky podklady, všetky veci, dáva k tomu stanoviská, že či je to
v súlade,  keď niekto potrebuje  alebo  existuje  niekoľko možností,  tak usmerňuje,  že
akým spôsobom to spraviť aby to bolo... aby to bolo v poriadku. Čiže trošku sme do-
platili  aj na to, že sme sa snažili možno ušetriť a riešiť to nejakým... nejakým spôso-
bom svojpomocne. A v týchto veciach tento... táto vec by mala  byť podľa mňa od-
stránená. A naozaj, čo sa týka tých vecí ktoré sa týkali obstarávania, jednalo sa prevaž-
ne o o formálne veci. Naozaj, že napríklad na profile UVO neboli zverejnené niektoré
informácie a pod. Tieto všetky sú tam podopĺňané. Hovorím, malo ...mali by byť tieto
veci vyriešené a už by sa nemali opakovať. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Pán  poslanec  Krampl  sa  prihlásil
o slovo. Nech sa páči.

p. Krampl :  Ďakujem za slovo. Ja len chcem potvrdiť,  čo pán prednosta povedal.  Naozaj
vlastne, veď aj to VZN, ktoré sme teraz schválili,  je presne reakciou na niektoré ziste-
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nia UVO. Tak isto proste ďalšie opatrenia, ktoré sa už na úrade urobili v predchádza-
júcom období; Čiže dá sa povedať, že... že väčšina z tých vecí je... je už k dnešnému
dňu vyriešená.  Nejaké ... nejaké problémy z toho verejného  obstarávania  sa dajú aj
ľudsky pochopiť. Proste nie sme supermani. A pokiaľ človek nie je v tomto odborník,
je veľmi ťažké sa v tom orientovať. A chyba sa môže stať. To ešte som ochotný to-
lerovať. Čo ma ale tak trošku zarazilo  pri čítaní toho... toho zápisu najvyššieho kon-
trolného úradu je ten stánok... na tých hodoch, minulý rok. To už by som poprosil teda
zopár informácií, že komu bolo určené to občerstvenie, ktoré bolo bartrované nejakým
spôsobom. A proste.. aký, aký je tu urobený systém, aby sa... aby sa predišlo povedz-
me  takémuto nejakému .... ja to nazvem nedorozumeniam. Pretože napr. na finančnej
komisii  sme  obdržali zápis o hodoch, ktoré boli tento rok, ale  práve napríklad tieto
stánky tam chýbali.  Čo som ja vtedy na tej komisii vytkol. Ten materiál nebol úplný,
že keď hody, tak všetko nielen teda nejaké poplatky tým umelcom, ale práve aj príj-
my, ktoré nám prichádzajú z týchto stánkov. Hej. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Radi vysvetlíme. Pán prednosta, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Priznám sa, že x vecí, aj tých pochybení, ktoré ste
tam napríklad mali, ktoré boli riešené, že nejakým spôsobom sa hospodárilo s KCK-č-
kom, keď sme nastúpili fungoval nejaké zvykové právo; a naozaj ... a možno to znie
hlúpo, ale  je  to tak, že keď prídete,  snažíte  sa veci nemeniť;  aj tí úradníci fungujú
v nejakom režime. A potom postupne keď robíte zmeny, tak robíte zmeny keď ...keď
viete  o nich.  A  .. a jedna  z výtok tam bola  napríklad,  že  sa  KCK-čko  prenajímalo
v nejakom režime;  a ešte pred tým,  než prišiel Najvyšší  kontrolný úrad, už niekedy
v v septembri roku 2015 sme si my nastavili jednoznačné pravidlá, ktorými sa fungo-
valo, aby cenník, vlastne, ktorý oni vyčítali, že proste jeden subjekt mal tak, druhý mal
tak, my sme to sami videli ako problém. Nastavili sme ten cenník a odvtedy to fungu-
je. A teraz napríklad čo sa týka - prechádzam len k tomu, aby sme aby sme pochopili
ten stánok. V minulosti rovnako tento stánok fungoval,  že 1 subjekt dostával stánok
bártrom za to, že prispieval tými ...vínnymi strapcami,  burčiakom, ktorý sa ... ktorý
mestská časť vlastne poskytovala,  či už vystupujúcim, alebo proste - ktorý sa proste
poskytoval.  Robilo  sa to tak pravidelne.  My sme všetky ostatné stánky súťažili nor-
málne v súťaži. Tento „zvykovo“ ostal v režime tom, že tak ako po ďalších x minulých
rokoch sa to urobilo aj v tomto. A áno – akože, naozaj to pochybenie nastalo. My sa to
samozrejme .... priznám sa my sme sa to dozvedeli alebo teda ja osobne, až v čase keď
naozaj na to upozornilo NKÚ. Keď sme sa na to opýtali, vytiahli nám zmluvy, že tak
to bolo v predchádzajúcich rokoch vždy. Že pán... vždycky v nejakej hodnote, ktorá sa
približne pohybovala v cene toho stánku, ktorý sa prenajímal,  poskytoval takéto veci.
Bolo to pravidelne, bolo to zvykové a ... a fungovalo to, takáto spolupráca. Budeme sa
to, samozrejme,  snažiť  vyriešiť,  aby sme to nejak štandardizovali.  Ale neviem,  či...
ako... tak to k tomu celému došlo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Bendík s faktickou poznámkou.
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p. Bendík : Ďakujem pekne. Ja by som tu ešte kolegu doplnil... Ja tu čítam, že čo sa týka toho
stánku, že - zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, od 25. 9. 2015 do 27. 9. 2015.
Starostkou bola zmluva podpísaná 24. 9. Čo je logické, aby teda nadobudla účinnosť
tej zmluvy. Ale tá druhá zmluvná strana túto zmluvu podpísala  29. 9. To znamená 2
dni po zmluvne dohodnutej dobe nájmu a zverejnila sa 9. 11. To znamená, že ten pán
tam bol v podstate bez právneho titulu, lebo nemal žiadnu platnú zmluvu. A ďalej tu
čítam také ...také...  to už ani sranda nie je,  že mestská časť nedodržala podmienky
OVS z 3. 8. 2016 tým, že uzatvorila zmluvu s nájomcom, ktorý sa verejnej obchodnej
súťaže nezúčastnil, nedoručil záväzný súťažný návrh v zalepenej obálke, ani nezložil
ani kauciu  vo výške  minimálne  50 % minimálneho  nájomného.  Tak dúfam,  že toto
pravda nie je?

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

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ešte raz - súťažili sa stánky... Stánok, ktorý bol týmto spôso-
bom robený bol z toho vyňatý. Sa priznám, že tiež som o tom nevedel. Dozvedel som
sa to spätne. A na vysvetlenie,  prečo to tak bolo robené- je tak, že vždy to tak bolo.
Bolo to tak po x iných rokov. A, proste,  ako hovorím, áno, možno to znie hlúpo, ale
naozaj sa to stalo z dôvodu, že proste ani ...ani pri tom obstarávaní, keďže to tak fun-
govalo roky rokúce, tak sa do toho ten stánok nezahrnul. Ale ako ...ešte raz, nebolo to
zadarmo.  Bolo  to,  samozrejme,  za  nejaké  vecné  plnenie,  ktoré  v minulosti  bolo.
A , áno, to by som ešte chcel povedať, že v minulosti napr. neboli žiadne zmluvy. Čiže
v minulosti sa to strašne dobre dodržiavalo.  Pretože neexistovala  žiadna zmluva  na
žiadny stánok. A fungovalo to trochu iným spôsobom. My, keďže sme to chceli urobiť
trošku štandardizovane, tak - áno, všetci, ktorí prešli obchodnou verejnou súťažou boli
podpísaní, zverejnení a všetko bolo v poriadku. A zrovna tento jeden, ktorý bol v špe-
ciálnom móde, tak sa u neho udialo aj to špeciálne, že zmluva nebola ... nebola zverej-
nená a stala sa takáto chyba. Hovorím, stáva sa. Neni to... neni to samozrejme... ne-
malo by sa. Ale robíme všetko preto, by sa to už nezopakovalo.

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

p. Bendík : Ja tomu rozumiem, čo hovorí pán prednosta. A tú prvú časť beriem. Jednoducho
ten kto niečo robí, robí aj chyby. Len teda apel na to, aby naozaj zmluvu, ktorú z našej
strany sa podpíše 24.9 aby bola prinútená... prinútená - aby aj tá druhá strana to podpí-
sala v ten istý deň. Nasledujúci deň sa zverejňuje zmluva a nadobúda účinnosť. To je
len apel. To nie je... hovorím, ten kto niečo robím robí chyby. Hej? Ten kto nič nerobí,
neurobí žiadnu chybu. To je jedno heslo, ktoré platí. Len ja hovorím, teda, ešte tu je
druhá časť. A  tá hovorí, že sa uzatvorila a teraz neviem, že či tu je naozaj správna in-
formácia? 3. 8. bola vyhlásená OVS a vraj sa uzatvorila zmluva s nájomcom, ktorý sa
obchodnej verejnej súťaže nezúčastnil. A tomu sa mi nechce veriť... Ale je ...to nie je
ten istý stánok,  zrejme. Lebo tu je  iný rok. To je strana 14/19. Úplne posledný odsek.
Ale tam je iný rok. Tam je 2016 a ten stánok má 2015.
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p. Čahojová, starostka MČ: To bude určite preklep ... Lebo ... nekontrolovali ... To je ten
istý. 

p. Bendík:  Tak potom je tam chyba... ešte aj v správe NKÚ.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja si uvedomujem, že naozaj sa stala tá chyba. Nie je jediná. A
ja priznávam, že robíme chyby. Treba si uvedomiť aký je rozsah tejto chyby, aké dô-
sledky pre mestskú časť. Že naozaj zvykovo, aj ten Karloveské centrum kultúry, alebo
kultúrny dom bol prenajímaný  niekomu na dobré slovo, v minulosti.  Však to viete.
Bez zmluvy. Bez všetkého. Lebo boli dobré vzťahy ... Považoval sa ten subjekt za dô-
ležitý  pre mestskú časť,  alebo za významné  jeho pôsobenie  v mestskej časti.  A iní
platili  nájomné za využitie  veľkej sály  - trebárs stalo  nejaké spoločenské podujatia.
My sme, zistili,  že sú tu tie rozdiely a že zvykovo,  - niektorí sa na nás obracali naprí-
klad pri usporiadaní plesu,  že v minulosti to mali  zadarmo. My sme  sem prišli  15.
decembra a 20. decembra došli žiadosti na bezplatné poskytnutie priestorov Kultúrne-
ho domu na plesové podujatia. Čiže... zhruba. Nehovorím presne, že to, takto bolo. My
sme si uvedomovali, že táto situácia nie je v poriadku. A preto sme ten cenník v najb-
ližšej možnej dobe - ale tiež to bolo určitou zotrvačnosťou a ešte nepochybujem, že sú
také veci, ktoré istou zotrvačnosťou idú možno v starom režime. Nie sme s tým úplne
spokojní a snažíme sa v priebehu vývoja tie veci postupne naprávať. Toto bola síce v
porovnaní  s  inými  veľkými  záležitosťami  maličkosť,  ale  je  to  dôležitá  maličkosť.
Snažíme sa postupovať naozaj ku všetkým žiadateľom jednotne. Stalo sa to nedopa-
trením. Nech sa páči,  pán prednosta ešte potrebuje k tomu niečo a potom máš slovo
pán poslanec.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ja len jednu drobnosť. Keď si pozriete, koľko sa v minulých
rokoch - viem vám vytiahnuť  štatistiku   -vybralo  za prenájmy  stánkov a prenájmy
kolotočov na majálese a na hodoch, tak my sme tú sumu približne strojnásobili. A te-
raz, ako vecne nám išlo o to, čo najviac vybrať. Vysúťažiť atď. Proste to bol cieľ, aby
naozaj sme dostali nejaké... čo najvyšší príjem na zrealizovanie. A áno, pri tom zámere
sa stalo aj to, že jeden stánok zvykovo z toho ušiel.  Ale akože, naozaj,  keď si zobe-
riete, že aký bol cieľ a čo sme ho dosiahli,  tak ten cieľ sme dosiahli.  Že naozaj sme
urobili sme súťaž, urobili sme to... že ako nebolo to ...nebolo, že niekoho sme chceli
protežovať, ono to ako v zmysle snahy zvýšiť príjem a zvýšiť možností mestskej časti,
ktoré sa naozaj reálne, podľa... podľa podkladov - môžem vám k tomu dať – podarili;
nám z toho 1 stánok unikol. Hovorím, nemalo by sa stávať, ale stane sa. Tak to pri-
známe.  Nebudem tu proste hovoriť že...  že s zvaľovať to na niekoho iného. Potom
sme, samozrejme, urobili aj ďalšie opatrenia, aby sa tu už neopakovalo. Verím tomu,
že sa už taká vec nestane.

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

p. Bendík :  Predchodca -  to, čo tu bolo povedané pánom prednostom. Áno, myslím  si,  že
preto má zmysel o tom hovoriť, aby sa prijali opatrenia také, aby sa to nestávalo, za čo
teda ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Aj my ďakujeme. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,  tak
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia : Návrh uznesenia - podľa predloženého materiálu.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže hlasujeme o návrhu uznesenia, ktoré máte pred sebou, vo
svojich materiáloch. Nech sa páči prezentujte sa a hlasujte.

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

Bod 5
Rôzne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo 5. Nech sa páči otváram bod Rôzne.
Nech sa páči pán poslanec Horecký.

p. Horecký : Ďakujem pekne. No, nerád prichádzam v takýto posledný... posledné naše stret-
nutie s bodom, ktorý nie je až taký príjemný pred Vianocami, ale chcem vám ho pove-
dať, lebo jednoducho sa chcem aj poradiť s vami a adresovať túto skúsenosť aj pani
starostke, že čo ... aby sme na to mysleli ... aby sme o tom rozmýšľali, a možno nemu-
síme to riešiť dnes, ale parkovacou politikou a spoluprácou so všetkými zúčastnenými
stranami sa budeme dlhodobo zapodievať ako jednou z priorít. Stala sa mi dnes taká
vec, ktorá nie je výnimočná a preto ju spomínam - že nie je výnimočná. Pred našou
školou, niekde v tom priestore, medzi školou a kostolom svätého Františka bolo dnes
zaparkovaných viacej vozov. Niektoré z nich určite porušili aj pravidlá statickej cest-
nej dopravy; niekto dal podnet na 159, prišli mestskí policajti a osadili tam 4 - 5 pa-
púč. Keď sme zistili,  že toto sa ide proste diať, tak tam privolaný zamestnanec pop-
rosil o zhovievavosť a o moment strpenia, pretože išlo o to, že rodičia doviezli deti na
besiedku a boli by hneď vyprázdnili ten priestor. No a stretli sme sa s tým, že napriek
tomu, že sme jednali veľmi slušne s týmito príslušníkmi mestskej polície, že sme ich
doslova poprosili o prepáčenie a zhovievavosť a že to okamžite odstránime, tu prekáž-
ku,  tak sme  sa  stretli  s  určitou aroganciou.  Ja  sa  ospravedlňujem,  že  na  začiatku
rokovania som telefonoval, lebo to bolo presne to. Dali mi aj toho príslušníka k telefó-
nu a jednoducho som sa mu ospravedlnil a tak isto som ho prosil o to isté. No a on ...
mi tak odkázal, že keď som teda aj miestny poslanec a keď, - že ako som hlasoval vo
veci rezidenčného parkovania, tak nech si to teraz tak povediac zliznem. To znamená,
že mestský policajt má takýto postoj k nám, poslancom, k ľuďom, čo chceme proste
riešiť niečo, čo je v záujme ľudí. Nezdá sa mi to vôbec akceptovateľné. Nechce sa mi
cez to len tak prejsť. Nemám problém tomu chlapíkovi to prepáčite a vykašlať sa na
to;  má také povolanie, že často sa dostáva do stresových situácií, ja to viem pochopiť,
ale teraz ide o niečo viac. Nie o moju osobnú skúsenosť, ale o princíp. Mám pocit, že
títo mestskí  - aspoň niektorí z nich títo príslušníci mestskej polície  netuším, komu a
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čomu slúžia. Dneska som sa opäť presvedčil, že nie našim občanom a že... necítim sa
vinný za to, že máme niekde zónu, v ktorej skúšame pilotne tento náš projekt. Že na-
ozaj, ovocie je také, z tejto zóny sa sťahujú vozidlá tam, kde tam ten pilot nebeží. Na-
príklad aj dole na našom, tom parkovisku, pred školou sú zaparkované dlhodobo vozy,
ktoré ho úplne vyplnia,  ktoré sú aj  cudzími značkami,  nie bratislavskými.  Ja som sa
na to nikdy nesťažoval, lebo som chápal, že v tých pôrodných bolestiach treba čosi str-
pieť. Ale dnes ani sa nesťažujem na to, že nám beží tento pilot, ale chcem vás infor-
movať o tomto prístupe mestskej polície; a jednoducho rozmýšľať niekedy v budúc-
nosti aj principiálne nad tým, že nejaká  koordinácia s tým, kto ich riadi, s tou službou,
pre ktorú sú zriadení. Tak toto som vám chcel povedať ako skúsenosť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja by som sa rada spýtala, kedy sa ten incident
odohral? Či v popoludňajších hodinách alebo ...?

p. Horecký : Teraz, na začiatku nášho miestneho  zastupiteľstva.  Ten telefón,  ktorý som...
Sedemnásť niečo ...

p. Čahojová, starostka MČ: To znamená pred 17 hodinou. To znamená, že ešte bol čas pre
návštevy. Vaša besiedka asi trvá dlhšie ako do 18 hodiny ....

p. Horecký : Áno ... 17:15, tak, mohlo byť na začiatku nášho rokovania. 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. A ešte ste povedali, taký postreh, že tu dlhodobo parku-
jú vozidlá. To znamená, že na parkovisku pred školou je odstavené vozidlo bez pohy-
bu?

p. Horecký : Áno. Že vie tam parkovať deň dva; niekedy aj veľká dodávka sa tam zostaví tak
bezohľadne, vzhľadom na to, 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže toto sú presné dôvody, pre ktoré je potrebné zavádzať rezi-
denčnú parkovaciu politiku v čo najširšom meradle. Preto, lebo sú to vozidlá, ktoré sú
dlhšiu dobu nepoužívané; hovoríte aj tie evidenčné čísla vozidiel, ale to naozaj podľa
toho sa nedá posudzovať. Ale to, že tie vozidlá nie sú užívané, že sú to odstavné par-
koviská  vlastne.  Slúžia  ako  na  odstavenie  vozidla.  To  je  problém.  Ďakujem
o podelenie sa s touto skúsenosťou. Určite s ňou budeme ďalej pracovať. Pán poslanec
Zajac s faktickou nech sa páči.

p. Zajac : To sa deje pred - skoro všetkými školami. Lebo my sme už na to raz upozorňovali
na tej 61-tke tak isto. To bolo v rannom čase, keď len prišli s deťmi, alebo dokonca to
bolo počas rodičovského združenia. Naozaj všetkým osadili. Ale to je asi vec toho, že
my by sme mali  vymyslieť  nejaké dočasné parkovanie pre školami.  Ale... ale čo sa
týka tých odstavených áut, to je preto, lebo, lebo jednoducho tá Silvánska vyháňa ľudí,
ktorí... ktorí - povedzme prídu na návštevu za svojimi deťmi, rodičmi alebo príbuzný-
mi a nemôže zaparkovať v zóne, preto, lebo tie ich autá nie sú proste... ako... ako rezi-
denti. A tak... tak teda prechádzajú - ja som to hovoril - na Púpavovú, oni oni proste
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prechádzajú do zóny, ktorá momentálne je obsa..... jako nemá. A vidíte to veľmi dobre
na tých iných značkách z iných miest. Na tých bratislavských to nevieme odhadnúť. Ja
viem, lebo sa poznáme so susedmi,  že viem asi povedať, že koľko áut tam je takých,
ktoré tam predtým neparkovali. Ale môže mať niekto nové auto... 

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

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Hneď, keby bolo v tom mieste už platné rezidenčné parkovanie,
tak tí rodičia, ktorí tam prišli s deťmi by boli tak isto nerezidenti so všetkými negatív-
nymi dôsledkami. Rezidenčné parkovanie, nie je spása. Je mierna pomoc, ale zásadné
pozitívne riešenie neprinesie.

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

p.  Bendík  :  Ďakujem pekne za slovo. Len taká otázka. Keď už teda je  tu nejaký pilotný
projekt, musia mestskí policajti  hneď inkasovať ? Keď nemáme ešte k tomu platné
VZN. Veď odpoveď toho policajta – „veď čo ste si schválili!“   Ale my sme nič nes-
chválili v tejto mestskej časti.

p. Čahojová, starostka MČ:  My nevieme  aká hliadka, odkiaľ,  slúžila  tu dnes počas dňa.
Viete,  že okrskári,  naši,  sú  pridelení  predovšetkým ako okrskári na administratívne
úkony. Ale kto sem príde aká motohliadka, naozaj nevieme ovplyvniť. A pokiaľ mô-
žem hovoriť o vedení mestskej polície,  či o našom náčelníkovi Bratislava IV. alebo
pánovi náčelníkovi mestskej polície,  tak môžem povedať, že tá spolupráca ohľadom
pilotného projektu je veľmi korektná. A že vždy sme sa dohodli. To, čo ma prekvapilo
bolo vtedy, keď na sedenie imobilizérov, na Karloveskej 61, teda na Kuklovskej - tá
komunikácia nebola v pilotnej zóne. To som hneď v ten deň telefonovala, prosila, že
takéto opatrenia sú nežiaduce. Pretože my potrebujeme kontrolovať predovšetkým tú
pilotnú zónu a tam žiadať o dodržiavanie disciplíny. Bolo mi sľúbené pánom náčelní-
kom, teda že to bude konzultovať so svojimi kolegami a že budú citlivo pristupovať k
tejto problematike. Zjavne toto bol... chce sa mi veriť, neinformovaný príslušník. Jedi-
ný podnet som dostala vtedy, že tam bolo viacero imobilizérov. Asi 5. A toto ... áno, aj
to bolo mimo zónu. Aj to bolo mimo zónu. Nech sa páči pán poslanec Rosina. 

p. Rosina :  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Žiaľbohu mestská polícia  je  organizovaná tak,
ako je organizovaná. A ani starostka mestskej časti, ani poslanci na pánov policajtov
nemáme priamy dosah. Môžeme sa pokúsiť hľadať nejaký model komunikácie;  ne-
viem nakoľko bude úspešný.  To je  jedna  časť poznámky.  Druhá časť poznámky –
skúsenosť, ktorá sa tu pertraktovala jasne hovorí o tom, že aj pri zavádzaní rezidenč-
ného  parkovania  musíme  zvlášť  osobitne pristupovať k verejným budovám,  ako sú
školy, kostoly atď. atď., kde by ten režim mal byť troška iný. Kde by mal byť režim
obmedzeného časového parkovania, radovo v minútach, možno hodinách. Ale rozhod-
ne to... rozhodne tam nemôžeme pripustiť, aby pred školou dva dni... dva dni bola od-
stavená dodávka. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Môj ctený kolega Horecký otvoril
veľmi živú... živú tému. Ale myslím si, že tu bol aj v minulosti zvyk, že raz za štvrť-
rok alebo raz za polrok sa prerokovávala správa o činnosti mestskej polície.  Aj sem
prišli príslušní náčelníci alebo velitelia,  neviem ako si hovoria, lebo práve to je o tej
komunikácii. Aby oni porozumeli tomu, že o čo sa tu usilujeme. A že občania tak isto
čakajú aj od nich, hlavne by mali pomáhať, nielen pristupovať ako k represii. Takže by
som možno odporúčal, že by sme na niektoré z budúcoročných zastupiteľstiev zavolali
vedenie mestskej polície.  Možno aj vo februári.  A kľudne o týchto veciach hovorili.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, pán poslanec.

p. Horecký : Ja len stručne. Je mi ľúto, že ten mestský policajt naozaj už nebol v afekte, lebo
sme sa chvíľku rozprávali. Mi ... opakovane sa ospravedlňujem, že počas tohto už od
začiatku rokovania.  A o on mal dostatok času na to, aby aj tak vychladol a napriek
tomu na záver toho rozhovoru mi tak vyčítal,  že som poslanec a že podporujem toto
rezidenčné parkovanie. A to bolo veľmi nemiestne. Že on mi to tak naozaj predostrel
explicitne. Dobre som tomu porozumel  - „a vy ste ako hlasovali?,  - ste spolu zodpo-
vedný za toto“. Tak mi to, viete, adresoval. Si myslím, ja si myslím že tam prekročil aj
profesionalitu, aj svoje postavenie a ....Nie ..... je dobré, podľa mňa to, čo povedal pán
vicestarosta naozaj myslieť systémovo a nie na takýto jeden incident. Len ten systém
pomôže tomu predchádzať takým incidentom. A potom už ďalšie konkrétne návrhy si
nechám  tiež  aj  na  dopravnú  komisiu,  pretože  aj  jeden  občan  nám  poslal  podnet,
priamo vám o tom, že riešiť to krátkodobým parkovaním, ako je to pri Centrume, pred
školami, kostolmi a tak. Ďakujem. 

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

p.  Dulla  :  Ďakujem za slovo.  Pred rokom ma  miestne  zastupiteľstvo  zvolilo  za predsedu
komisie. Považujem za správne podať stručnú informáciu o činnosti a urobiť poznám-
ky, aby nielen zastupiteľstvo, ale aj verejnosť mala možnosť získať aspoň základné in-
formácie o činnosti svojich zástupcov. Komisia zasadala podľa harmonogramu na rok
2016 celkom 7 razy, z toho 2 mimo harmonogram. Má 11 členov, z toho 6 sú poslanci.
Ich účasť s 2 ospravedlneniami možno hodnotiť ako dobrú, -ak sa opomenú časté one-
skorené príchody a predčasné odchody. Zvolenie poslanca Slobodu za člena komisie
výrazne prospelo a prejavilo  sa hneď pri dvoch významných projektoch. Osobitne v
príprave na realizáciu lodenice.  Účasť neposlancov bola žalostne nízka.  jeden bol 5
razy, dvaja 2 razy, jeden raz, jeden ani raz. Informoval som predsedov poslaneckých
klubov, ktorí ich nominovali a tajomníčku miestnej rady. Volenie neposlancov sa pre-
sadilo, aby sa zvýšila odbornosť poradného orgánu a účasť verejnosti na príprave roz-
hodnutí. Neúčasťou sa to nedá naplniť. Spôsobuje problémy s uznášaniaschopnosťou.
Odbornosť toho kto nechodí na zasadnutie komisie, hoci dostal dôveru zastupiteľstva,
ťažko možno využiť. V roku 2016 dostatočný záujem o prácu komisie z neposlancov
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prejavil iba inžinier architekt Juraj Sumbál.  Za svoju činnosť v komisii si zaslúži as-
poň verejné poďakovanie, keď už na odmeny pre odborníkov z radov neposlancov ne-
máme, či nevieme vytvoriť primeraný priestor. Komisia  sa pokúsila  v rozhodujúcej
miere venovať sa oblasti výstavby, v ktorej sa nakopilo mnoho problémov, lebo bola
dlhodobo zanedbávaná. Získala informácie a dokumenty k najvýznamnejším pripravo-
vaným stavbám: - revitalizácia školského bazéna a lodenica. S poľutovaním, nedostala
iné materiály,  ktoré sa týkali technických zásahov do budov v majetku či správe Kar-
lovej Vsi a o ktorých autonómne rokovali iné komisie, ale ani tie o ktoré žiadala opa-
kovane. Ak zásahy do stavieb pripravujú organizačný útvary a prerokujú iba komisie,
do pôsobnosti ktorých spadá účel využívania  stavieb,  je  otázne, či má význam aby
existovala komisia,  ktorá má slovo výstavba v názve a fakticky sa k jej posudzovaniu
dostane len príležitostne. V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť návrh na redukciu
počtu komisií.  Možno by to prospelo z viacerých hľadísk. Komisia  si schválila  plán
činnosti.  Ten sa nepodarilo  preniesť do reality hlavne v oblasti výstavby. Nie je dô-
ležité, čo všetko sa na tom podpísalo. Podstatné je, že predseda, ktorý zodpovedá za
prípravu zasadaní komisie, to nedokázal zabezpečiť. Ďakujem každému kto sa čo i len
snažil pomáhať. Nie je  tajomstvom, že mám iné predstavy o príprave posudzovania,
rozhodovania, zásahov do vlastných či spravovaných stavieb a zásadne iné pre prípra-
vu modernizácie či novej výstavby, ako vedenie. Nie je tajomstvom, že funkcia pred-
sedu tejto komisie patrí klubu Naša Bratislava a že nesúhlasím s možnými dohodami
klubu. Neočakávam zázraky a nechcem byť prekážkou možného pokroku. Preto od-
stupujem z funkcie predsedu komisie. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za túto prekvapujúcu informáciu.  Pán
poslanec, môžem sa spýtať, máš v ...  komisii aj zástupcu ...predsedu komisie?

p. Dulla : Nie, nemáme. 

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

p. Borovička :  Ďakujem za slovo. Ja by som troška z iného, takého veselšieho.  Keď pred
chvíľou pán Horecký rozprával o prípadoch našich mestských policajtov, aj u nás, na
ulici, na Pribišovej alebo na Majerníkovej sú problémy s parkovaním a chodia mestskí
policajti,  a  dávajú  papučky.  Ja  som bol prekvapený,  keď v priestoroch pod školou
Alexandra Dubčeka - je to ihrisko, kde sú basketbalové koše, ihrisko skrátka pod tými
schodmi, čo tam bolo vlastne vyprojektované z fondov... eurofondov , financie euro-
fondov a bol som prekvapený, keď tam stál velikánsky džíp a mestskí policajti vedľa
dávali papuče. Tak som sa... tak som sa pýtal mestského policajta – „keď tady dávate
papučky, prečo nedáte papuču tomu, čo stojí na tom ihrisku v podstate pri chodníku,
normálne ku škole?“ .Tak mestský policajt mi povedal krásnu vec: „dokážte mi, že to
auto sem došlo a nebo ho sem niekto priniesol žeriavom“. Túto otázku som, túto .... od
policajta ... a tak som sa ho pýtal, „prosím vás a vy nevidíte že to auto tu parkuje?“ Ale
musíte dokázať jeho úmysel. Takúto odpoveď som dostal. A takto...to bol taký bonbó-
nik,  veselší.  Ale ja  by som chcel ešte jednu vec,  ktorú som spomínal pred týždňom
a dokonca písomne som to dával v tom auguste, ohľadne... pred kostolom s tými výtl-
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kmi,  s tými... s tými bublinami. Bolo mi povedané, že momentálne nie sú peniaze, ne-
máme toto. Ale myslím  si,  že teraz, pred sviatkami vianočnými,  teraz pred koncom
roka, chodí tam tých ľudí do toho kostolíka... 2 krát denne je tam omša; ľudí a ľudí!
A nehovorme, že by sme nemali vtedy tých pár peňazí, aby sme tie bubliny spravili. Je
mi... je mi ľúto, keď som išiel dole, okolo fontány, tam sa teraz opravujú schody. Pri-
tom vedľa v strede je priestor, ktorý je v podstate... možný dá sa po ňom chodiť, všet-
ko v poriadku. Tak táto maličkosť, tieto schody sa mohli kľudne odložiť. A teraz, na
sviatky,  tam to mohlo  byť  vyžehlené.  Už nič  iného, aspoň vyžehlené.  Padla tam aj
pani Kosnáčová, pokiaľ dobre viem. Je mi ľúto, že to musím teda takto povedať. Padlo
už tam niekoľko ľudí na tých výmoľoch. Nič sa nespravilo. A dával som to písomne
pánovi Drotovanovi  v auguste. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: No, tak na toto musí zareagovať, že sa nič nespravilo. Totálne
sa ohradzujem, veľmi výrazne! Pretože sa veľa spravilo. Toľko, čo sa spravilo, sa ..sa
snáď za niekoľko  rokov na  chodníkoch nespravilo.  Tie  bubliny  sú,  Zdeno,  všade!
Keby sa riadilo  oddelenie,  ktoré opravuje tieto chodníky podnetom každého jedného
poslanca,  zbalia  - ideme  tam,  kde volá  práve poslanec,  ktorý volá - to jednoducho
nedá. Je nejaký plán opráv. Postupuje sa od jedného k druhému. A to, čo hovoríš, že sa
opravuje  pri fontáne,  tak to je  vysúťažené  cez EKS ešte na  jar.  Totižto opravovať
chodníky ani opravovať schody sa nedá v počasí, keď mrzne a keď sú pod nulou. Ale
to sa vysúťažilo  cez EKS; firmu si teraz nepamätám; tá firma to ... neplnila  termíny,
tam boli reklamácie, robila to nekvalitne, nesplnila vôbec nič, čo mala splniť. A keďže
sa súťažilo cez EKS, či obstarávalo cez EKS, tak bol problém s vypovedaním zmluvy.
Neviem, či sa tam teraz deje; je to katastrofa, že kvôli práve tomuto elektronickému ...
kontraktačnému systému sme celé leto mali  zapáskované kľúčové schody pri VÚB,
alebo pri pošte, či čo to tam je. Ale skús si spomenúť, ako tie schody predtým vyzera-
li? Tam som spadla ja a bola som kvôli tomu nútená si dať operovať koleno. Takže ta-
kýchto schodísk, takýchto chodníkov je takmer všade na Dlhých dieloch. Bubliny sa
robia všade. A nedá sa za jednu sezónu, tobôž - si uvedomte, aké boli klimatické pod-
mienky, ako sa kosilo, že sme mali 20 ľudí a robili všetko. Že sa kosilo pomaly dvoj-
násobne ako iné vegetačné obdobia. Dvojnásobný počet kosení. Čiže nedá sa odstrániť
všetko. Pri všetkej úcte aj k návštevníkom kostola, vieš, že chodím tam aj ja, aj teraz
som si znova pozrela aj tie bubliny aj tie schody, akonáhle bude možné, bude pekné
počasie, tak to opravíme. Ale všetko sa za 1 rok urobiť nedá. Je mi to ľúto, ale nedá sa.
A ohradzujem sa voči tomu, že by sa nič neurobilo. No urobilo sa! A veľa. Len to ne-
stačí,  stále  voči nášmu  majetku, je  to ten dlh je  obrovský.  To bude trvať niekoľko
rokov. Nikdy nebudeme všetci spokojní. Ani nie sme so sebou spokojní. Ale nemožné
nedokážeme. Pán poslanec Rosina ... Zdeno nech sa páči.

p.  Borovička  :  Pardón,  ale  ja  som ale  nepovedal  slovom,  že  sa  nič  neurobilo.  Ja  som
povedal ... ja som povedal „pred kostolom“..., ale „pred kostolom!“ ... pani starostka .
Ale ja rozprávam.. stále o tom, že sú sviatky, veď to taká.. Ja neviem, vy chodíte do
kostola, ale som si myslel,  keď už sa tam toľko ľudí schádza, tak si myslím, že toto sa
mohlo spraviť. A boli by to financie možno za tisícovku, možno za 200 EUR.
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p. Čahojová, starostka MČ: Zdeno, nejde o peniaze. 

p. Borovička: Dobre. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči, pán poslanec Rosina.

p. Rosina : Ďakujem pekne za slovo. Ja by som mierne nadviazal na predrečníka a poprosil
by som tuná technický tím o spoluprácu. Rád by som pripomenul, mne moju obľúbenú
tému - reštaurácia Rotunda. Toto je spôsob parkovania rozvážkových vozidiel,  ktorý
donedávna praktizovala Rotunda. Parkovali tak asi rok. A nepamätám sa prípad, že by
prišiel mestský policajt  a dal týmto vozidlám papuču. Takže zabrali chodník,  je  tam
evidentne urobená čierna stavba, zrazenie hrany o ktorej, o ktorej - teda povedalo od-
delenie dopravy, / pardón nepremietajte ďalej/  .... že nevedia, kto tú stavbu zrealizo-
val.  / Môžeme ísť ďalej ešte o jedno,/ ... Až teda v piatok, minulý týždeň sa objavila
čata,  ktorých som sa pýtal,  že kto ich tam poslal?  Že z MNV - tak odstránili  túto
čiernu... čiernu stavbu a spravili  tam obrubník.  / poprosím ďalej./  Takže rozvážkové
vozidlo sa preparkovalo do vchodu do garáží.  Ako - tam bývajú veľmi kritické situ-
ácie,  /poprosím  ďalej/  ...,  a využívanie  tohto  odstráneného  zjazdu  sa  vôbec
nezmenilo. /poprosím ďalej obrázok,/ .  Bola sobota, takže to auto nákladné sa tam do-
stalo; inokedy by sa tam nedostalo, kvôli parkujúcim vozidlám a realizovali tam záso-
bovanie... / poprosím ďalej obrázok,/ ... predajne, palety atď. /poprosím ďalej,/ Takže
tuná v pravo,  to hnedé,  to je  zrealizovaná  čierna  stavba,  ktorú rieši  stavebný  úrad,
ktorá...  ktorú  viedol  tento  nezákonný  stavebník  ako  príručný  sklad  kuchyne.  Ne-
uviedol,  že to je  zásobovací a rozvážkový vchod a vývod. Takže to len tak na spes-
trenie, už v tomto skoro závere dnešného rokovania. Takže - milujem, milujem Rotun-
du a praktiky,  ktoré realizuje.  A prístup mestskej polície,  ako sa s týmito praktikami
vyrovnáva. Pripomínam len,  že uvedené prevádzkové hodiny sú celý týždeň do 24.
hodiny.  A teda prax je taká že tá 24 hodina nebýva pevnou hranicou. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som vám uviedla do pozornosti, ak neviete, aspoň na nás
reaguje  mestská polícia  tak,  že keď dostanú podnet  od obyvateľov,  možno  to aj v
prípade tej Kuklovskej tak bolo, už si presne nepamätám, lebo je tých vecí v riešení
viac, keď dostanú podnet, musia konať. To znamená že, keď dostanú podnet na nejakú
Aviu  alebo  nákladné  vozidlo,  ktoré  tam parkuje,  mali  by  tam prísť  a nasadiť  ten
imobilizér. Takže to je len, pre vašu vedomosť. Pán poslanec Dulla. Nech sa páči. 

p. Dulla : Ďakujem za slovo. K tomu, čo nám poslanec Rosina opakovane sprostredkovane
dal informácie. Tak ak je raz nejaká stavba nepovolená, tzv. čierna, nemôže byť prob-
lém vydať rozhodnutie, ktorým zakazujem tú stavbu užívať. A potom nemám problém
postupovať v súlade s predpismi.  Ak raz niekto marí úradné rozhodnutie, tak mne už
potom je oveľa ľahšie si s ním poradiť, ako keď to rozhodnutie neexistuje a sú len reči.
Proste - stavba, ktorá nebola dodatočne povolená, alebo ani dodatočne povolená, určite
nie je užívania schopná v zmysle stavebného zákona. Je to jednoduché. Len treba vy-
užiť všetky možnosti, ktoré zákony dávajú. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, pán poslanec Rosina. 

p. Rosina : Predpokladám, že to boli všetky faktické poznámky. Preto si dovoľujem faktickou
poznámkou reagovať na prednesené faktické poznámky. Samozrejme, stavebný úrad
to rieši. Myslím si,  že dospejeme... dospejeme v nejakom čase k riešeniu.  Ale tam sú
viacej problémy netýkajúce sa stavebného úradu. A samozrejme ten recept, že volať
mestskú políciu, to je dobrý recept, len ako volať o pol druhej v noci, hľadať telefón
a volať políciu, ktorá príde o 20 minút a už teda ten hluk, ktorý tam bol, už tam nie je,
tak je také dosť kontraproduktívne. Akurát sám sebe uškodím. Ďakujem. 

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

p. Kadnár : Ďakujem. Chcel by som poďakovať miestnemu úradu za promptné vybavenie -
síce po 2 rokoch - odstránenie toho stánku pod nadchodom ulice Nad lúčkami. A teda
myslím si,  že keby sa nezdržovalo odstránením mojej plechovej garáže a kontajneru,
tak to mohlo byť aj o niečo skôr. Lebo keďže už zaujal takéto stanovisko aj k tomu
stánku, rozobratému, tak myslím,  si že je to ....dlho. Keďže 2 roky ste nám tvrdili,  že
sa to nedá, lebo pozemok je mestský a stánok je niekoho, koho nepoznáme. Tak vidím,
že keď sa chce, tak sa dá. Takže ďakujem a asi je to pekný taký vianočný darček pre
obyvateľov,  ktorí sa sťažovali.  Dúfam,  že teda už ho zlikvidujú   do konca týždňa.
Dneska už rezali, pálili.  Hádam to už pôjde do šrotu. Chlapci si niečo aj zarobia s tým
železom.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme za pochvalu. Od teba pán poslanec si ju mimoriadne
vážime. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina : Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi zareagovať. Môj názor je ten, že ak
by boli... alebo  - ak by neboli veci a predmety, ktoré treba odstraňovať z verejných
priestranstiev,  bolo by to najlepšie.  Nebol by žiaden problém.  Čo sa týka aj týchto
stánkov,  rád  by  som pripomenul,  že  nielen  sa  treba  držať  tej  majetkovo-právnej
podstaty ale aj celkového vplyvu na okolie. Potvrdilo sa pri odstraňovaní, že tam boli
tie  potkany,  ktoré občania  avizovali.  A malo  by  sa  s týmto  ...  s týmto  pristupovať
k likvidácii ďalších stánkov a podobných zariadení, ktoré nie  sú len položeným pred-
metom ale hrozbou pre okolie. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Kadnár. 

p. Kadnár : Tak, ešte by som chcel poprosiť, že keď sú tak rozbehnutí, tak keby zbehli  aj
dole, do Líščieho údolia, oproti Lidlu a odstránili ten plot, ktorý tam ...Včera som ho
sledoval, som išiel okolo, je ozaj v takom stave, že niečo je padnuté na ten pozemok,
niečo sa nakláňa na chodník, takže uvidíme, ktorá padne skôr. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán prednosta požiadal o slovo. 
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja len... treba si uvedomiť, že ad.1 -  oproti roku 2015, kedy
sme my nastúpili,  tak hospodárska správa mala 7 zamestnancov; reálne z toho 2 boli
kvázi vodiči, a možno 4 boli takí ...možno, že na ručné práce. Koncom roka to už bolo
nejakých 15 zamestnancov, dneska je to nejakých 22 . Sú tam nejakí, ktorí  teraz kon-
čili a iní vlastne prídu. Čiže zvýšil sa počet ľudí, na tomto oddelení. Na 2. strane... na
2. strane prioritne sa robia také veci, ktoré sa môžu robiť. Čiže napr. keď je vonku nor-
málne počasie, zberá sa lístie, keď treba tak sa kosí, keď mrzne, sneží tak sa odhŕňa.
A keď sú prestojové veci,  ako bolo napr. teraz, lebo tá inštrukcia už bola povedzme
možno 3-4 týždne dozadu, ohľadom toho, že treba takto konať, ale ono sa čaká na to,
kedy vznikne poveternostné podmienky,  že sa iné veci,  ktoré čakajú,  nedajú robiť -
vtedy zrovna bol deň, kedy nasnežilo, namrzlo, boli všetky cesty chodníky posypané,
urobené a zber lístia a iných veci nebol možný, tak sa robili takéto činnosti. Čiže ono
naozaj takýchto zanedbaných vecí... V prvom rade sa riešia veci sa snažíme vyriešiť
systémovo a keď nastanú prestoje, tak v tých prestojoch sa riešia takéto veci, ktoré sa
dajú aj za iných poveternostných podmienok. Čiže... postupne to môže sa zlepšovať.
A... ale  hovorím,  ako naozaj,  nedajú sa niekedy porovnávať  veci spred roka, alebo
spred jeden a pol roka, v akom boli ...aké boli možnosti úradu, aké sú dnes. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kadnár, ešte červené vianočné
slovo.

p. Kadnár : Ďakujem. Takže ešte sa vrátime k tej kope piesku, prikrytej bielou plachtou. Je
to v poriadku, lebo  už to splynulo  s okolím,  keďže trošku posnežilo.  Ale negatívny
prvok tam je červený Passat so žilinskou značkou, ktorý sa zrejme presunul z tej rezi-
denčnej zóny a stojí tam, vyslovene na tej zastávke, vedľa tej kopy piesku. Takže tam
mali prísť tí mestskí policajti;  tam to mali riešiť,  nie tu pred školou. A ešte by som
teda na  záver  poprial  všetko dobré,  pekné  sviatky všetkým poslancom aj vedeniu.
A dúfam, že budúceho roku to bude lepšie tá spolupráca. Ďakujem pekne za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže sa nikto iný do diskusie nehlási..., hlási ... Pán poslanec,
chceš? Pán poslanec nech sa páči. 

p. Rosina : /Chce sa bozkávať zase./ 

p. Kmeťko: /Zase ma predbehol ten Rudo .. / Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať
všetkým kolegom, aj vám pani starostka za všetko, čo ste urobili a čo sme spolu urobi-
li pre obyvateľ Karlovej Vsi.  Myslím si,  že ľudia to začínajú oceňovať a sú radi,  že
pracujeme tak ako pracujeme. Ja si myslím,  že spolupráca medzi nami poslancami -
z jedného aj z druhého klubu je minimálne ukážková, ak nie jedinečná na Slovensku.
A myslím, si že „horní páni“ by si mohli brať z nás príklad; a keby takto ťahali, tak to
Slovensko by bolo asi trošičku ďalej. Teraz v tom najlepšom duchu slova, pani starost-
ka, cez vás chcem poďakovať všetkým zamestnancom, najbližším kolegom a všetkým
zamestnancom na úrade, popriať im pekné sviatky, veľa zdravia, aby sa im darilo. A tá
spolupráca, aby - keď nie lepšia tak, aby bola minimálne takáto, ako je doteraz. Vám
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osobne veľa zdravia, požehnané sviatky. A keďže, dostali sme sladké a my sme nejak
na sladké opomenuli, takže ja sladké odovzdám len pani starostke; kolegom nie. 

p. Čahojová, starostka MČ: Si ma predbehol pán kolega. Ešte sa prihlasujem do diskusie.
Ďakujem pán poslanec... si ma predbehol.  Ja  som len chcela všetkým povedať,  tak
trošku zhrnúť tento rok. Bol fakt ťažký. Aj pre vás; mnohí z vás urobili  veľkú nad-
prácu nad bežnú poslaneckú prácu, neprišli si sem len odsedieť, možno na komisiách,
ale  boli  inšpiratívni aj  pre  zamestnancov  miestneho  úradu  aj  pre  nás.  Ale  hlavne
musím povedať, že ste nám veľkou oporou, lebo váš záujem o problémy mestskej časti
nie je formálny, ale je živý. To, že vo všetkom spolu nemusíme vždy súhlasiť, ani sa
vo všetkom zjednotiť na rovnakom názore, to je  prirodzené a presne tak to má byť.
Však predsa uniformitu sme tu už kedysi mali a nechceme ju. Nie je to ľahké, vôbec to
nie je  ľahké. Tých problémov má mestská časť veľmi veľa.  Je ich možno viac, ako
sme si vedeli predstaviť. A keď ideme do hĺbky, s postupom, času tak zisťujeme, že to
je naozaj veľký problém v mnohých oblastiach života. Ja by som vám veľmi pekne
chcela  poďakovať za ten váš  živý  záujem,  za váš  čas,  ktorý strávite  premýšľaním
alebo prítomnosťou na rôznych debatách, diskusiách; často veľmi únavných a nároč-
ných,  kedy hľadáme v  týchto  neľahkých  situáciách  nejaké  rozumné  riešenie.  Som
veľmi rada, že po týchto dvoch rokoch, ja tiež začínam cítiť také ako keby prelomenie
ľadov, či už vo vzťahu k miestnemu úradu alebo vo vzťahu k verejnosti, že - sa nepo-
tvrdili viete - keď sem prichádzali ako noví, tak bolo veľa nedôvery, veľmi veľa nedô-
very. Naša spoločnosť je chorá, je chorá!, podozrievavá, nedôverčivosti, mnohokrát a
vlastne vždy na mieste, alebo opatrnosť. Mne sa zdá, že sme nepotvrdili - minimálne
najhoršie obavy, že ľudia nám začínajú veriť, že to myslíme tak ako to hovoríme. To
neznamená, že sme bez chýb, že sme dokonalí a že dokážeme vynájsť nejaké nejaký
úžasný patent na parkovanie. To nedokážeme a mnoho ďalších iných problémov je tu
s ktorými musíme žiť. Ja vám všetkým chcem poďakovať aj Jurovi Kmeťkovi, že od-
hadol to, čo som ja chcela povedať a nechcela som to prezradiť, ale svoje želanie na
ten zelený papierik, ktoré som napísala, dúfam, že to zabudnete do budúceho roku, ale
tak mojim želaním bolo, aby si poslanci vážili prácu zamestnancov miestneho úradu.
Lebo všetci máme svoje limity, všetci máme svoje chyby, ale ja som presvedčená, že
väčšina, ak nie všetci tí zamestnanci robia najlepšie ako vedia a sú radi, že žijú v pro-
stredí - alebo pracujú v prostredí, kde by radi tú svoju prácu ...a na tú svoju prácu pre-
zentovali boli na ňu hrdí. Že majú tú slobodu robiť to najlepšie čo vedia. A druhé, čo
by som si veľmi želala,  aby nielen poslanci si vážili prácu zamestnancov miestneho
úradu ale  aby aj zamestnanci miestneho  úradu mali  radšej trošku poslancov. Ale  to
musí byť tiež vzájomné. Takže na tomto by sme mohli popracovať v budúcom roku,
ktorý nebude vôbec ľahký. Vidíme tie výzvy ktoré sú obrovské. Naše to volebné obdo-
bie sa preklopilo... preklápa do 2. polovice. Mnohé z tých úloh vysoko presahujú naše
volebné obdobie. Ale ja si myslím, že ľudia, možno tí povrchnejší, nás budú hodnotiť
na  základe takých populistických gest, alebo jednoduchých  posolstiev,  sympatií  a   
nesympatií, ale  že je  veľmi veľa rozumných,  racionálne  zmýšľajúcich  ľudí,  ktorí si
uvedomujú, že niektoré kroky neprinesú to ovocie hneď, ale že to ovocie bude dlhodo-
bé,  hodnotné,  že  to  prinesie  istú  hodnotu naše  rozhodnutie  pre mestskú  časť  aj  z
dlhodobého  hľadiska,  je  omnoho  vzácnejšie.  Bez ohľadu na to, či budeme zvolení
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alebo nebudeme zvolení ešte niekedy.  Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za spolu-
prácu a za to, že my naozaj tu riešime denne veľmi zložité a neľahké situácie. A to, že
cítime,  že vy,  ako poslanci ste našou oporou, nám v tom mimoriadne  pomáha. Tak
vám ďakujem za túto oporu, ďakujem za tú dôveru, dúfam, že nevravím, že sa nemô-
žeme pomýliť, ale že vašu dôveru nesklameme. A chcela by som vám zaželať všetkým
krásne Vianoce, láskyplné Vianoce a aby ste si oddýchli cez toto sviatočného obdobia,
aby ste načerpali nových síl a v novom roku predovšetkým vám a vašim najbližším, čo
najlepšie zdravie. Veľmi pekne ďakujem. A srdečne vás pozývam, aj to všetko patrí aj
kolegom z úradu,  ktorí tu  ešte  sú a aj nášmu  kolegovi  z médií,  z  mediálneho  pro-
stredia, prípadne našim ... našim divákom alebo poslucháčom, ktorí sledujú tento zá-
znam a taká pesnička alebo koleda mi tak putuje po rozume ... Daj Boh šťastia..., ako
je to? ...tejto Karlovej Vsi.  A nech sa nám v budúcom roku spoločne darí.  Ďakujem
vám veľmi pekne. A končím toto stretnutie.  A ... a jééééjda...  prepáč pán poslanec,
ešte by ste mi odobrali vedenie schôdze, že som ti neudelila  slovo pán poslanec Rosi-
na.

p. Rosina : Ďakujem. Ja som si len všimol, že v predsálí sú nejaký... je nejaká verejnosť tak
snáď, snáď by chcela vystúpiť alebo nie? Tak, už nie. Ďakujem. 

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

p. Lenč : Ďakujem za slovo, pani starostka. Tak už keď tu odznievajú tieto záverečné reči, tak
ja sa tiež pridám so svojim poďakovaním.  A teda chcem poďakovať vám,  vedeniu
mestskej časti aj zamestnancom aj kolegom poslancom. Ja som už teda všeličo preská-
kal vo funkcii poslanca, ale musím povedať, že táto skúsenosť, ktorú mám s vami je
takým balzamom na dušu, pre mňa. A veľmi oceňujem takú odvahu - aj k nepopulár-
nym rozhodnutiam, ktoré ale majú svoje rácio a to, že ste otvorení na argumenty a po-
čúvanie druhých.  Takže chcem vám popriať pokojné a požehnané Vianoce a všetko
dobré do nového roku. Ďakujem. 

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

p. Rosina :  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ukazuje sa, že budem asi posledný rečník.  Ja
teda, stalo sa riadením osudu, že som sa stal šéfom poslaneckého klubu Naša Brati-
slava. Ja ďakujem za dôveru. Vážim si prácu všetkých poslancov, aj tých čo sú v klube
aj tých čo nie sú v našom klube, aj tých, čo sú v opozičnom klube - ak sa to tak dá po-
vedať. A veľmi ma teší to, čo aj kolega Lenč povedal, že vlastne toto zastupiteľstvo sa
vie dohodnúť, na základe hodnôt a cieľov a nie na základe nejakých politických krité-
rií,  čo je  veľmi hodnotné.  Vážim si aj názor... názor kolegov, ktorí majú iný názor,
ktorý je odlišný od môjho, a ak sú ak sú názorové rozdiely treba debatovať. Ale pop-
rosil by som, že ešte predtým zastupiteľstvom by to bolo lepšie, ako priamo tuná, lebo
tuná predsa len sme obmedzení časom a priestorom. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. Pán poslanec Svoboda. 
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p. Svoboda : Rád by som doplnil.  Keď sa Tomáša Baťu pýtali ako vidí cestu prosperujúcej
spoločnosti povedal,  je  to tak jednoduché stačí nekrást. Takže ďakujem všetkým, že
zdieľajú tieto postoje, principiálne a za to si vás všetkých považujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Pán prednosta požiadal o slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ :  Ja jednu drobnosť. Bol som v zastupiteľstve petržalskom,
mestskom a musím konštatovať, že ja opozičný klub v tomto zastupiteľstve nevidím,
lebo opozícia nemá dostatočný počet na to aby zložila klub. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  A želanie? Želanie nebude, želania už boli. Želám si aby ste sa
všetci zastavili hore, aspoň na chvíľočku. Veľmi pekne vám ďakujem.

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

                                                                                                       v. r.
Overovatelia: Mgr. Marcel Zajac                              ………………………………………….

                                                                                                      v. r.
                       JUDr. PhDr. Branislav Záhradník      ………………………………………….
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