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           ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM  

 

z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, konaného dňa 28. októbra 2014 vo 

veľkej zasadacej miestnosti na Námestí sv. Františka 8. 
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Začiatok: 9,00 hod.  

 

 

OTVORENIE ZASADNUTIA MiZ  

     Ing. František  K o n í k, vicestarosta: 

 

     Dobrý deň, dámy a páni, je 28. októbra 2014. 

 O t v á r a m  27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

 Vítam vás, panie poslankyne, páni poslanci, ďalej 

vedúcich oddelení a referátov Miestneho úradu, média 

a prítomných občanov.  

 

     Pani starostka sa ospravedlňuje, príde neskôr, takže 

zatiaľ povediem zastupiteľstvo ja. 

 

     Keďže ide o posledné riadne zasadanie miestneho 

zastupiteľstva v tomto volebnom období, a preto v zmysle 

článku 1 ods. 3 zákona č. 200/2010 Z. z., podľa ktorého sa 

Štátna hymna hrá alebo spieva pred prvým aj posledným 

zasadnutím miestneho zastupiteľstva v príslušnom volebnom 

období, žiadam všetkých prítomných aby vstali, bude sa hrať 

hymna.  

     HYMNA SR 

 

     Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej 

listine konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.  

     Je tu jedna malá prosba, pani zapisovateľka príde 

neskoršie, takže vás poprosím, aby ste hovorili jasne 

a zreteľne na mikrofón, aby sa to dalo potom zapísať. 

 

 Ďalšie organizačné záležitosti tu máme: Obed bude 

o 13,15 hod.  
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     A v čase od 16,00 – 16,30 hod. môžu vystúpi občania 

v rozprave podľa článku 6 ods. 14 Rokovacieho poriadku 

v bode rôzne v rozsahu maximálne 5 minút. 

 

 Písomne sa neospravedlňoval nikto, ale prídu 

neskoršie: pani poslankyňa Mgr. J. Sekáčová, pán poslanec 

Ing. L. Bartoš, pán poslanec Ing. V. Čupka, pán poslanec 

Ing. Bc. Keselý, pán poslanec doc. MUDr. J. Chabada, CSc. 

     Je ešte niekto ospravedlnený na celé rokovanie? Viete 

o niekom? 

 

 

     Teraz pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice 

a návrhovej komisie. 

 

     Za overovateľov zápisnice je navrhovaná podľa poradia 

pani poslankyňa Nagyová Džerengová a pán poslanec 

Záhradník. Pani poslankyňa Nagyová Džerengová tu nie je, 

takže potom pani poslankyňa Záhradníková, ktorá je v poradí 

tu nie je, pán poslanec Žiačik, nie je tu, pán poslanec 

Buzáš ako overovateľ zápisnice.   

 

 Prosím budeme hlasovať o overovateľoch zápisnice, 

ktorými budú  

     pán poslanec JUDr. PhDr. Branislav Záhradník a  

     pán poslanec Bc. Peter Buzáš. 

     Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           16 poslancov. 

 Za:                 16 

 Zdržal sa:           0 

 Proti:               0 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem.        
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     Nasleduje schválenie návrhovej komisie. 

     Rovnako ako pri overovateľoch navrhujem schváliť za 

členov návrhovej komisie podľa poradia poslancov pani 

poslankyňa Ing. D. Záhradníková – tu nie je, pani 

poslankyňa Mgr. J. Sekáčová – tu nie je, pán poslanec Mgr. 

J. Labuda, pán poslanec Mgr. J. Kadnár a pani poslankyňa 

Mgr. Ľ. Hulajová. 

     Teraz budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie: 

pán poslanec Mgr. J. Labuda, pán poslanec Mgr. J. Kadnár 

a pani poslankyňa Mgr. Ľ. Hulajová. 

 Prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            14 poslancov. 

 Za:                  14 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           0 

 Ďakujem. 

 Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta 

pre návrhovú komisiu. 

 

 Návrhy uznesení prosím predkladať návrhovej komisii 

výlučne písomne. Predseda návrhovej komisie prednesie po 

prerokovaní príslušného bodu a uzatvorení diskusie k nemu 

návrh uznesenia v znení ako bolo predložené navrhovateľom. 

 Prosím členov návrhovej komisie, aby schválené 

uznesenie potvrdili svojimi podpismi. 

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, pristúpime 

k schváleniu programu dnešného zasadnutia.   

 

     Program zasadnutia máte v pozvánke. 
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Otvorenie zasadnutia MiZ 

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

a programu rokovania MiZ 

 

  1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ  

     2014 

  2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 27.  

      zasadnutiu MiZ 2014 

  3. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova  

     Ves za obdobie január – august 2014 

  4. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na  

     pozemky pod garážami na umiestnenie vodných plavidiel  

     v k. ú. Bratislava – Karlova Ves 

  5. Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú.  

      Bratislava – Karlova Ves za účelom vybudovania  

      účelovej prístupovej komunikácie na jeho  

      nehnuteľnosti 

  6. Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv  

     a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu  

     školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na  

     Majerníkovej ul. 

  7. Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2014 

  8. Rôzne 

  9. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho  

     zastupiteľstva 

  10.Interpelácie.  

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

 

     Ja tu mám ešte na doplnenie ako bod 1a): 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre školu bez 

dlhov. 

     Dostali ste na stôl túto žiadosť, tak pán prednosta dá 

k tomu nejaký komentár. Nech sa páči. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 My sme dostali od pani riaditeľky Belegišanin zo ZŠ 

Veternicovej žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci. Ona 

poslala list, ktorý by ste mal mať všetci na stoloch. 

Organizačný referát vám ho práve odovzdá. Môžem vám 

povedať, čo je jeho obsahom 

 

     Pani riaditeľka vie o tom, že bola poskytnutá finančná 

výpomoc všetkým ostatným trom základným školám s výnimkou 

Veternicovej. Pani Belegišanin chce, aby miestne 

zastupiteľstvo aj tejto škole schválilo výpomoc a ona 

v poslednej vete uvádza: „Chcela by som požiadať, aby ste 

prihliadli na vyššie uvedené a odsúhlasili našej škole 

dotáciu vo výške 30 000 Eur, ktoré budú využité na úhradu 

faktúr, nákupu pomôcok a chod školy“. 

 Takže tento materiál chcem predložiť ako bod číslo 

1a). Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Sú ešte ďalšie návrhy k programu? 

 Sú ďalšie návrhy na doplnenie programu? 

 Takže slovo má pán poslanec Bendík ako návrh na 

doplnenie. 

 

 

Poslanec I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som dať návrh na 

doplnenie dvoch bodov do programu. Jedným z tých bodov je 

„Návrh na použitie prostriedkov Fondu opráv a obnovy škôl 

a školských zariadení“. 

 Chcel by som to navrhnúť ako bod Oa). 
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 Je to bod, ktorý myslím že všetci poznáme a hovoríme 

tu o školách veľmi dlho. 

 

     A nakoniec nám tu každú chvíľu príde nejaká žiadosť 

z nejakej školy, či je to Majerníkova ulica, že majú 

nefunkčné WC. Myslím si, že je to už dosť zlé, keď v 21. 

storočí na niektorej škole nemajú funkčné WC. 

 To je jeden bod. 

 

 Druhý bod chcem dať návrh na zaradenie bodu, ktorý 

neprešiel Radou. A to je to: 

„Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku miestneho 

zastupiteľstva“. 

 Cieľom tohto návrhu je, aby sa zverejňovali zápisnice 

z rokovaní miestneho zastupiteľstva. A myslím si, že je to 

krok k otvorenosti samosprávy ako takej voči obyvateľom. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ako navrhujete tento bod zaradiť? 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Bod Ob). 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Všetko? (Áno.) 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Kadnár. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel navrhnúť 

ako bod Oc) „Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so 

zákazom stavebnej činnosti vo vymedzenom území zóny 

Karloveská zátoka“. Ďakujem.    
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Faktická, pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Ja podporujem pána Bendíka v jeho názore. 

 A ešte by som chcela vedieť, ktorí poslanci 

nepodporili na Miestnej rade tento návrh, aby sa pozmenil 

Rokovací poriadok? Lebo ja som mala taký pocit, že bol 

vlastne s tým súhlas. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre.  

 Pani poslankyňa Grey, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Ja by som poprosila o zradenie bodu 

Ob). A je to materiál, ktorý som poprosila organizačné, 

veľmi pekne ďakujem že ho rozdal „Zabezpečenie 

najvhodnejšieho výberu poskytovateľa stravy pre seniorov“. 

     Nemáte ho? (Nie. 

 

     Takže keďže to nemáte rozdané, tak potom si dovolím 

k tomu krátko povedať. My sme mali správu pani kontrolórky 

ohľadom výdaja stravy na Lackovej. 

 Minule sme dostali tesne pred zastupiteľstvom správu 

pána prednostu, kde boli nejaké diskrepancie a na základe 

toho keďže nebol čas pripraviť to uznesenie na minulom 

zastupiteľstve, som si dovolila pripraviť na toto 

zastupiteľstvo a prosím o podporu. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Ja by som si teda podľa poradia za návrh pani 

poslankyne Grey dovolil navrhnúť bod s názvom „Ochrana 

verejného záujmu v lokalite Staré Grunty“. 

 

     Keďže k tomu nemám materiál pripravený, tak úplne 

stručne poviem: Výrubové konanie bolo nadriadeným orgánom 

v plnej miere zrušené a vrátené prvostupňovému 

rozhodovaciemu orgánu na opätovné konanie. Napriek tomu je 

vyhlásené územné konanie na túto lokalitu, čo sa mi zdá že 

je to v priamom rozpore aj s nálezom Ústavného súdu, ktorý 

to potom môžem aj odcitovať.  

 Takže žiadam o zaradenie tohto bodu do programu ako 

Oe). 

 

     A potom ako bod Of), by som poprosil zaradiť 

pripravovanú zmluvu na prenájom posilovne KŠK na Janotovej 

ulici.  

 Takisto nemám tento materiál pripravený. Dostal sa mi 

len drastová verzia tejto zmluvy do ruky. A pokladám za 

škandalózne, aby mestská časť resp. štatutári KŠK alebo 

jeden, uzavreli takúto zmluvu jednostranne nevýhodnú pre 

mestskú časť. Mám pocit, že ju formuloval pán nájomca. 

 

     Takže aj o zaradenie tohto bodu žiadam, teda pod 

písmenom f) povedzme. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 
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     Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Mne ostáva bod g), čiže Og); 

     Žiadam o zaradenie materiálu, ktorého cieľom je, aby 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves ako 

orgán, ktorý z vlastnej iniciatívy začal konanie voči 

starostke mestskej časti Ing. Hanulíkovej, vo veci „ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov“. Čiže to je 

predmetom toho uznesenia.  

 

 A žiadam, nakoľko ja som mohol spracovať len včera 

túto žiadosť, aby v mene dvoch klubov, keď by sme prišli 

k tomuto bodu a po rozdaní materiálu, ak bude zaradený do 

programu, by sme si dali 10 minútovú prestávku. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím vás, pán poslanec Zajac, potom pripomeňte tú 

prestávku ešte. 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Navrhujem vypustiť z programu body 8, 9 a 10. 

 A ten bod vystúpenia občanov, v prípade že by sme 

skončili skôr ako v čase stanovenom, tak zaradiť ako 

posledný bod programu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k  

 Ďakujem. Všetko? (Áno.)    
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     Dobre. 

 Tak teraz ideme hlasovať o jednotlivých bodoch 

v poradí tak ako boli predložené. 

 

 

     Bod 1a): Žiadosť ZŠ Veternicova o poskytnutie 

finančných prostriedkov pre školu bez dlhov. 

 Prosím, kto je za zaradenie tohto bodu do programu; 

prosím hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           17 poslancov. 

 Za:                 11 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           5 

 Nehlasoval:          1 

 Čiže bod bude zaradený. 

 

 

     Ďalší bod je Oa), ktorý predniesol pán poslanec 

Bendík: Použitie prostriedkov Fondu opráv a obnovy škôl 

a školských zariadení. 

 Máme k tomu nejaký materiál? (Áno.) 

 Prosím, hlasujme o bode Oa). 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            17 poslancov. 

 Za:                  17 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           0 

 Bod bol prijatý. 

 

 

 Ďalším bodom je tiež návrh pána poslanca Bendíka; 
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     bod Ob) Návrh na zmenu rokovacieho poriadku.   

     Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov. 

 Za:                 17 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem. Bod bol prijatý, samozrejme. 

 

 

 Ďalší bod Oc) návrh poslanca Kadnára: Stavebná uzávera 

Karloveská zátoka; takto to bolo, Juraj.   

     Prosím, hlasujme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov. 

 Za:                 18 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          1 

 Ďakujem. Bod bol prijatý. 

 

 

 Nasleduje bod Od), návrh pani poslankyne Grey, 

o stravovaní seniorov. Presne sa to volá: 

„Zabezpečenie najvhodnejšieho výberu poskytovateľa stravy 

pre seniorov“.   

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov. 

 Za:                 18 

 Proti:               0 
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 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          1 

 Bod bol prijatý. Ďakujem. 

 

 

 Nasleduje bod Oe) Návrh pána poslanca Buzáša. Ja som 

si spravil len takú skratku: Ochrana Staré Grunty. Presný 

názov som si nezachytil celý. „Ochrana verejného záujmu 

Staré Grunty“. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov. 

 Za:                 19 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem. 

 

 

 Ďalší bod je bod Of), pána poslanca Buzáša, a to je 

„Návrh zmluvy na prenájom posilovne KŠK“.  

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           17 poslancov. 

 Za:                 16 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 Návrh bol prijatý. Ďakujem. 

 

 

 Teraz nasleduje bod Og), návrh pána poslanca Zajaca    
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„O začatí konania orgánu, ochrana verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov“, tak je to tu napísané. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           18 poslancov. 

 Za:                 15 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem. 

 

 

 Teraz je tu návrh pána poslanca Šíbla: Vynechať body 

8, 9, 10. 

(bod 8 – Rôzne.) 

(Bod 9 – Informácia o vybavení interpelácií.) 

bod 10 – Interpelácie.)  

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           17 poslancov 

 Za:                 12 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           4 

 Nehlasoval:          0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

 Teraz dávam hlasovať o programe ako celku.  

 Prosím, hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           18 poslancov. 

 Za:                 17 
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 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem. 

 Program bol prijatý. 

 

 Teraz pokračujeme prvým bodom schváleného programu, 

a tým je Oa), návrh pána poslanca Bendíka. 

 

 

 

BOD Oa): 

Návrh na použitie prostriedkov Fondu opráv a obnovy škôl 

a školských zariadení 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 Nech sa páči, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k :  

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte 

mi, aby som predložil návrh na použitie prostriedkov Fondu 

opráv a obnovy škôl a školských zariadení. Ide o veľmi 

jednoduchý materiál; prečítam návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 žiada prednostu 

v spolupráci so správcom a Radou Fondu opráv a obnovy škôl 

a školských zariadení predložiť návrh čerpania prostriedkov 

fondu v súlade s materiálom spracovaným školským oddelením 

v zmysle uznesenia č. 330/2013 s prihliadnutím na aktuálne 
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potreby škôl a školských zariadení podľa schváleného 

štatútu fondu. 

 Termín: najbližšie riadne zasadnutie MiZ. 

 

 Teraz by som ešte prečítal, aj to uznesenie č. 

330/2013, ktoré hovorilo o zdokumentovaní závad na 

inštaláciách a stavebných konštrukciách v školách 

a škôlkach – napríklad prostredníctvom pracovníkov 

strediska služieb škole. 

 To je tá podstata. 

 

 To znamená, máme tu minimálne zopár podnetov zo strany 

škôl som už dostal ako poslanec na e-mail, kde ako poslanec 

na Majerníkovej ulici žiadajú o nejakú dotáciu na 

odstránenie závad, ako sú funkčnosť WC, pretože tam hrozí 

že hygienik školu zatvorí, alebo teda zdvihne varovný prst. 

 

 Preto si myslím, že to je fond z ktorého by sa takéto 

veci mali hradiť, resp. opravovať. Myslím si, že mali by 

sme začať čerpať tento fond, lebo nie je mysliteľné, aby 

sme čakali kým sa niekto ozve, nejaký riaditeľ školy, že má 

vo svojom objekte nejakú haváriu. 

 

 Myslím si, že havárii by sme mali začať predchádzať, 

mali by sme začať opravovať tie školy. Máme vo fonde 

315 000 Eur. Myslím si, že naše školy nie sú v takej 

kondícii že by nepotrebovali aby sa tieto opravy začali. 

 

 Taktiež zo školy, ZŠ Karloveská 61, prišiel e-mail, 

kde žiadajú o interaktívnu tabuľu. Viem si predstaviť, že 

aj toto môže ísť z tohto fondu, pretože tu ide o vzdelanie 

našich detí, o to aby naše deti nemuseli prekračovať vedrá 

na chodbách, čo je realita na Karloveskej 61, pretože 

strechy zatekajú. Doposiaľ to nie je opravené. 

 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

17 

     A myslím si, že je treba naozaj sa venovať tomu. Ja si 

myslím, že čo je budúcnosťou našej krajiny; to sú naše 

deti. A preto doporučujem podporu tohto materiálu. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som žiadal iba doplnenie k tomuto uzneseniu: 

 Predložiť žiadosť ZŠ Veternicova na vybavenie práve 

z tohto fondu, o ktorom tento bod hovorí. Lebo myslím si, 

že to logicky tam patrí. Ak majú požiadavku za 30 000 Eur, 

je to fond práve na takéto veci na školách. A podľa štatútu 

by mala byť menovaná Rada tohto fondu a mala by začať 

vybavovať práve takéto žiadosti ako nám dala na stôl 

Základná škola Veternicová. 

 

 Takže navrhujem doplnenie; neviem ktorý je to bod. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 To je 1a). 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Poprosím pána poslanca, aby si to osvojil 

v autoremedúre. 1a) to viem, ale tam je že a, b, c, 

uznesenie, bod a, b.    

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pán poslanec, ak vám môžem povedať, to je žiadosť pani 

riaditeľky Belegišanín. Prišla nám v piatok, takže až teraz 

sme ju mohli sem dať. A tam je navrhované, myslím, 
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z rezervného fondu. Takže potom keď budeme pri bode 1, 

môžeme zameniť ten fond za fond opravy a obnovy škôl 

a školských zariadení. Keď budeme pri bode 1. 

 Toto je materiál pána Bendíka Oa), čiže bod 1 ešte len 

príde. Čiže sa bavíme o niečom, čo ešte len príde. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, nie, lebo to máme na stole. Čiže tým pádom ja 

navrhujem; 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Je to zvláštny bod 1a), žiadosť pani riaditeľky ZŠ 

Veternicovej Belegišanin. Takže ja si myslím, že to môžeme 

spraviť v bode 1a. Teraz sa budeme baviť o použití Fondu 

opráv a obnovy škôl. 

 Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Pán Bendík, ja by som chcela povedať toľko, že toto 

chápem ako vašu predvolebnú kampaň, pretože zdokumentovanie 

závad, opráv a plány opráv pripravuje pani Jurkovičová. 

Každoročne nám to predkladá do školskej komisie. Pán 

poslanec Zajac bol myslím dva alebo dokonca tri roky 

v tejto komisii, má o tom vedomosť. Ja si myslím, že máte  

o tom vedomosť aj vy. Toto je skutočne len práca navyše 

a nevidím v tom žiaden zmysel, pretože tie opravy sa 

vykonávajú; poslanci sú v jednotlivých radách škôl. Majú 

presný prehľad o tom, aké sú problémy.  

 

 Ja sa skutočne čudujem, že vy predkladáte materiál 

a nemáte tam uvedenú jednu jedinú konkrétnu požiadavku. 
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     To, čo si žiadali dotácie rodičia na opravu 

Majerníkovej, dokončím to vo svojom príspevku. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Pani poslankyňa, môžete si to vysvetľovať akokoľvek 

chcete. Ja by som rád upozornil, že máme nejaký štatút 

fondu, ktorý hovorí, že fond spravuje správca. Rozumej, 

pani starostka. Dodnes nebola zvolaná Rada fondu pani 

starostkou. Máme tam 315 000 Eur, ktoré sú tam, čakajú na 

to. Ľudia zo škôl nám píšu, že potrebujú dotácie. 

Jednoducho treba zvolať Radu fondu, treba dať na stôl 

závady, ktoré myslím má školské oddelenie a treba začať 

opravovať tieto školy.   

 

 Znovu opakujem; vysvetľujte si to pani poslankyňa 

kľudne ako predvolebnú aktivitu. Ja si myslím, že sa to 

neoplatí komentovať. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta chce k tomu niečo povedať. Nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pán Bendík, hovoríte, že nie je kreovaná Rada fondu. 

Ale Radu fondu môže kreovať miestne zastupiteľstvo, teda 

vy. A okrem toho vám, miestnemu zastupiteľstvu, bol daný 

návrh na kreovanie tejto Rady fondu. My sme tam dali 

riaditeľky jednotlivých škôl. Pozrite si to spätne, myslím 
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že to bolo v júni alebo možno ešte skôr, a teraz sme 

v októbri, či novembri a tá Rada nie je kreovaná, bohužiaľ. 

My sme dali návrh, vy ste ho neschválili. To je všetko. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, faktická. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No faktom ale je, že v ďalších bodoch je v programe 

návrh na zmenu tohto štatútu a na vyčlenenie peňazí z tohto 

fondu na tartanovú dráhu. Takže nemôžete sa čudovať pani 

Hulajová, že takýto návrh padol. Lebo bez toho, aby začal 

fungovať tento fond tak ako má, tak bez toho má byť 

o polovicu alebo o veľmi podstatnú čiastku krátený 

s návrhom na zmenu štatútu. Takže to nie je vec, ktorá by 

bola vecou nejakého predvolebného alebo volebného. Je to 

vecou urgentnosti a vecou priorít. 

 

     My sme tento bod schvaľovali s vedomím toho, že tie 

školy majú nejakú potrebu a tú potrebu je treba čo 

najrýchlejšie začať napĺňať. A pán prednosta, je tu úrad, 

ktorý predkladá veci na zastupiteľstvo, čiže bolo by dobré 

keby ste predložili ešte raz a opakovane. Nemôžete povedať 

že pred pol rokom a tým pádom končí ambícia predložiť 

nejaký návrh na Radu fondu. 

 

 Toto je zvykom v tomto zastupiteľstve a nie je to 

úplne správne. Vy ste mali konať dovtedy, kým to uznesenie 

nie je naplnené. To znamená, nefunguje Rada fondu 

a prostriedky sa nerozdávajú. To nie je na poslancoch, to 

je na úrade.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou, pán poslanec Buzáš. (Nie.) 

 Tak pán poslanec Bendík, faktická. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Nedá mi zareagovať na to čo povedal pán prednosta. 

A úplne súhlasím s Marcelom (Mgr. Zajacom), tento úrad 

nekoná. Jednoducho, keď sa nepodarí jedenkrát niečo, tak 

potom už nekoná. Veď prečo by konal? 

 

 Viete, tak ako hovorí Marcel: Mali ste dať návrh 

a mali sme rokovať, pretože myslím si, že diskusiou, 

komunikáciou by sme dospeli k nejakému riešeniu. Ale 

naozaj, ako sa hovorí „nemému dieťaťu ani vlastná matka 

nerozumie“. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Grey, s faktickou. (Nie.) 

     Takže nie. 

 Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Áno. Ja len k predrečníkovi: Niektoré veci nám tento 

úrad predkladá aj opakovane, aj keď boli jasne s argumentmi 

odmietnuté a niektoré ako nie príliš dlho. Takže by som 

opravil pána Bendíka: On dosť výberovo koná a nekoná. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 
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 S faktickou, pani poslankyňa Hladká, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela zareagovať na 

kolegyňu, pani poslankyňu Hulajovú; pardon k diskusnému 

príspevku pána Bendíka. Myslím si, že typickým príkladom 

pre toto nie je predvolebná kampaň, pretože o tom sa tu 

hovorí už dlho a ako už kolegovia povedali, v tejto veci sa 

nekoná. 

 

 No, naopak, ja si myslím, že veľmi krásnym príkladom 

predvolebnej kampane je tartanová dráha. Neviem, páni  

poslanci by si mali dať na misku váh, čo je dôležitejšie 

pre naše deti. Či tartanová dráha, ktorá požerie 120 000 

Eur a absolútne nezlepší život našim deťom alebo funkčné 

WC, ktoré ich ohrozujú, aj ich zdravie, keď nie sú funkčné. 

Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S riadnym príspevkom pani poslankyňa Hulajová; nech sa 

páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 No, pán Bendík, tak po prvé, vy žiadate prednostu, aby 

predložil, po prvé, návrh čerpania prostriedkov fondu 

v súlade, atď. Keď má predložiť návrh, to znamená že to 

bude na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

 Toto je posledné zastupiteľstvo tohto volebného 

obdobia, takže aký to bude mať zmysel? Prvé. 
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 Pani poslankyňa Hladká aj vám odpoviem, pretože to je 

presne to, že ja som tiež bola zarazená keď nám rodičia 

písali o tých WC. Pýtala som sa na školskej komisii a bolo 

nám vysvetlené, že rodičia si to chcú opraviť svojpomocne, 

ale ako keby opravovať povrchné úpravy, tam je plánovaná 

celková rekonštrukcia týchto zariadení a sú na to normálne 

vyhradené prostriedky a ide sa to robiť. To znamená, že ste 

len neinformovaní o týchto veciach.  

 

     Ale každý z nás je členom nejakej Rady školy alebo 

Rady materskej školy. Ja som napríklad členkou Rady 

materskej školy na Adámiho. Presne tam chodím na tie 

zasadnutia, vidím aký kopec roboty tam bolo urobenej. Majú 

tam nové WC, jedno, druhé, tretie, okná tam boli vymenené; 

to isté tam môžete sledovať na vašich školách. Neviem 

o tom, že by Základná škola Karloveská 61 mala nejaký 

problém so zatekaním strechy, nedostali sme o tom žiadnu 

informáciu na školskú komisiu. 

 

 

 A ďalšia vec – Žiadosť ZŠ Veternicová. Veternicová 

žiada na projekt 30 000 Eur. To znamená, my jej dáme na 

projekt ale nebudeme opravovať tie ostatné veci?  

 

 

 Čo sa týka tartanovej dráhy, bola som aj ja 

prekvapená, ale beriem to takto. Rodičia na e-maili včera, 

predpokladám že ste to všetci dostali, požiadali o podporu. 

Predseda Rady školy nás požiadal o podporu, aby to bolo 

financované. To po prvé. 

 

 A po druhé, tá tartanová dráha by slúžila všetkým 

obyvateľom Karlovej Vsi nielen deťom, pretože to je voľne 

prístupný pozemok.  
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 To znamená, otázka je, čo dáme na váhy? Či zohľadníme 

ostatných občanov alebo sa budeme zaoberať len školami? 

 

 Ja skutočne nemám k tomu vyhradený názor. 

 Úprimne poviem, že aj mne sa ten návrh zdá byť dosť 

drahý, ale taká je situácia. 

 

 Takže sa mi nezdá od vás kóšer, keď posledné 

zastupiteľstvo idete predkladať nejaké návrhy, ktoré už 

veľmi dobre viete, že nebudete o nich rokovať. 

 

 

Vicestarosta Inf. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, keď som to 

správne pochopil, tak teraz keďže idú voľby, nebudeme robiť 

nič. Potom príde nové zastupiteľstvo, pokiaľ sa rozkuká, 

pol roka prejde, kľudne zatvoríme na pol roka školy, veď 

boli voľby preboha? 

 Veď prečo by tento úrad mal robiť niečo pre naše deti, 

aby mohli chodiť do školy? 

 Správne som vás porozumel; výborne. 

 

 To je možno váš prístup k riešeniu veci. Vy ste za 

stranu SMER, a to je jedna z istôt, ktoré ponúkne pani 

kolegyňa. 

 

     A čo sa týka, áno, keby toto bola predvolebná kampaň 

tak to dám čísla, aby som ohuroval číslami. Ale ja to 

nerobím, pretože toto nemá byť predvolebná kampaň ale 

o tomto má rozhodnúť nové zastupiteľstvo.  
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 Preto je ten návrh urobený takto, aby sa  z toho 

nerobila predvolebná kampaň, nech si nové zastupiteľstvo 

určí, či chce opravovať školy, za koľko peňazí, aké sú 

priority; nové zastupiteľstvo. Ja to robiť nebudem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, ja teda som prekvapený, že pani Hulajová hovorí 

o tej Karloveskej 61. Ja som tam v Rade školy a ja o tých 

požiadavkách tej školy viem. A dokonca aj keď som bol 

členom komisie aj o tej zatekajúcej streche som hovoril. A 

my sme sa vtedy veľmi ľudsky dohodli, že nie je to teraz 

priorita, lebo tam pani Jurkovičová hovorila o takom 

princípe, že idú tie veci podľa priority, a to je nejaká 

spojovačka alebo telocvičňa. 

 

 Ale práve preto sme iniciovali tento fond, aby tam aj 

tie veci, ktoré sú povedzme na tejto čakačke pomerne dlho 

boli vybavené. Preto, lebo si myslíme, že takéto veci by na 

čakačke neboli. Potom nám vyletujú zo skríň všelijakí 

kostlivci typu nefungujúce záchody na škole. To je 

katastrofálne, a tam by sme snáď nechceli dospieť.  

 

 Okrem toho si myslím, že keby teda fungoval tento 

fond, tak tí učitelia, resp. tí ľudia na tých školách 

a škôlkach by o tom mali vedieť, že majú túto možnosť. Oni 

o tom nevedeli, čiže na stole nemôžu byť nejaké veľké 

žiadosti do tohto fondu. A vybavuje sa to všelijakými inými 

žiadosťami na zastupiteľstvo. 
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 Ja som rád, že tie školy začali písať. 

 Ale mali by sme naozaj to dať tam, kam to patrí. 

 Na to sme zriadili ten fond, aby takéto veci, potreby 

škôl boli uspokojené. A áno, sú tu aj iné potreby. A tomu 

by sme mali venovať ten zvyšok. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Budem reagovať na pani kolegyňu. No, neviem si to dosť 

dobre vysvetliť, keď na jednej strane hovoríte, že už idú 

voľby a pán Bendík predkladá niečo čo je v súlade ako keby 

s voľbami. A na druhej strane predkladanie tartanovej dráhy 

nesúvisí s voľbami. Ako mi potom vysvetlíte, že na 

záchodoch sa už bude pracovať. Kedy? Keď už tu bude takisto 

iné zloženie zastupiteľstva, keď máme na papieri že sa 

bude. 

 

 Za ďalšie: Nechápem potom, prečo rodičia si majú 

svojpomocne na tomto WC robiť, keď to bude mestská časť 

opravovať? Takže my budeme vynakladať prostriedky aj 

nejakému združeniu a potom to bude ďalej prerábať aj 

mestská časť? Naozaj tomu nerozumiem.  

 

 A za ďalšie, čo sa týka tartanovej dráhy; to bude 

ďalší bod, len v krátkosti: 

 

 Práve tohto sa obávam, že financovanie rekonštrukcie 

bude v réžii mestskej časti 120 000 Eur, potom sa táto 

tartanová dráha dá akože do prenájmu súkromníkovi, pánovi 
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Cibákovi, ktorý má o to eminentný záujem a bude to 

spoplatnenie verejnosti, kde už sám o tom vyjadril. Ja som 

v Rade školy tak veľmi dobre viem o čom hovorím.  

 

 A keď hovoríte o rodičoch, ktorí rodičia dali takú 

petíciu, že chcú robiť tartanovú dráhu? Samozrejme, pán 

Zeman, ktorý je predseda Rady školy a pani Hajnálka. To sú 

všetci rodičia. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Grey, nech sa páči.  

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ja tiež pôvodne som nechcela vystúpiť k tomuto bodu, 

ale tým že sa tu začalo rozoberať, že či tie školy to 

naozaj potrebujú, či sa opravuje to čo sa má. Ja som 

zástupkyňou za poslancov v Materskej škole Borská a tu 

opakovane 4 roky vlastne predkladám, aby sa vymenili 

vchodové brány ktoré 40 rokov majú a tepelne je tam 

obrovský problém, veľký únik tepla. To sú brány, ktoré som 

ešte ja otvárala ako škôlkarka, v tejto škôlke. A vždycky 

sa to posunie práve preto, že sú nejaké iné urgentnejšie 

veci.  

 

 Bolo by veľmi fajn, keby konečne sa tieto veci 

spísali, keby konečne tieto veci boli na papieri a naozaj 

sa riešili priority v rámci opravy škôl a škôlok. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Martinický, s faktickou. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem za slovo. Vo viacerých prípadoch a zvlášť 

pokiaľ ide o prideľovanie finančných prostriedkov na rôzne 

účely, opakovane trpíme tým, a hlavne mestská časť trpí tým 

že tu nie je jasný prehľadný systém s pravidlami, o ktorom 

by všetci vedeli a podľa ktorého by sa toto robilo. 

A z toho dôvodu návrh na to, aby sa takýto systém zaviedol 

je určite pozitívny a aktuálny vždy a bude platný aj 

v nasledujúcom, aj v ďalšom volebnom období. To znamená, že 

takéto návrhy treba riešiť. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

 Pán Bendík, v poriadku, ja som veľmi hrád na to, keď 

ste povedali že som poslankyňa za SMER, áno. Ja som na 

tomto zastupiteľstve vždy vystupovala ako rodená 

Karlovešťanka, ešte aj môj otec je Karlovešťan a vždy som 

hlasovala za návrhy, ktoré som považovala za logické 

a dobré. 

 

 Viete veľmi dobré, že ja som jedna z mála poslancov, 

ktorá tu hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia, áno. 

Takže je veľmi úbohé mňa obviňovať z nejakej politiky 

a z politikárčenia. To som ja tu nikdy nerobila, áno. 

 

     A čo sa týka pani poslankyne Hladkej, ja by som 

poprosila pani Jurkovičovú aby sa k tomu vyjadrila, pretože 

tam sú plánované opravy a ja skutočne nemám tie čísla 

v hlave, ale my sme o tom rokovali. A ja viem o tom, že tam 
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sú nejaké problémy ktoré je skutočne už teraz do detailov 

nepoznám. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani Jurkovičová dostane slovo na konci rozpravy. 

 Teraz ešte pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Pani poslankyňa, ja vám neberiem, že by ste sa mali 

hanbiť za to, že ste členom strany SMER alebo poslankyňou 

za stranu SMER. To som nepovedal. Ja len hovorím o tom, že 

je potrebné riešiť pálčivé veci, ktoré sa týkajú našich 

škôl. 

 

 A úplne na záver, som rád, že budete hlasovať podľa 

svedomia a vedomia, lebo určite tento návrh podporíte, za 

čo vám veľmi pekne ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl; nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Prítomní:         17 poslancov. 

 Za:               17 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        0 

 Ďakujem. 

 Návrh bol prijatý. 

 A teraz tam bol ešte niekto prihlásený do diskusie? 

 Pán poslanec Bendík, nech sa páči, s riadnym.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Beriem to ako záverečné slovo k predloženému návrhu. 

 Ja by som chcel už úplne krátko ako pohľad rodiča, 

ktorý má dve maloleté deti, ktoré chodia do školy. 

 

 Možno, že všetci čo majú deti v školách vedia, aj 

z akých peňazí sú tie školy opravované, a to sú príspevky 

od rodičov. Teraz je to Rady školy. Keď sa platí na jedno 

dieťa v tomto období už 30 Eur, rodičia zháňajú peniaze cez 

nejakých sponzorov len preto, aby mohli byť vymenené buď 

lavice, linoleum.  

 

 Taktiež 2 % z daní rodičia dávajú občianskemu 

združeniu, ktoré následne tieto peniaze dáva do škôl. 

Taktiež, možno by ste neverili, ale existuje fond opráv 

v školách, kde sa skladajú rodičia. Tento rok je to 10 Eur 

na dieťa. A tých príkladov je veľa, ako rodičia sanujú 

a robia to, čo by mala robiť táto mestská časť. 

 

 A rodičia sa skladajú, rodičia majú záujem, aby ich 

deti chodili do škôl, kde budú vytvorené naozaj kvalitné 

podmienky na to, aby z našich detí niečo vyrástlo, aby sa 

mohli učiť, aby sa mohli vzdelávať. Naše deti nemajú 

preskakovať vedrá na spojovacej chodbe so ZŠ Karloveskej 61 
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pani poslankyňa Hulajová. Áno, moje deti tam chodia 

a hovoria mi to často. 

 

 To znamená, preto je tu tento návrh na stole, preto 

aby mestská časť Karlova Ves sa vo väčšej miere podieľala 

na skvalitňovaní podmienok našich škôl, aby naše deti mohli 

naozaj študovať a vzdelávať sa. 

 Ďakujem pekne za podporu.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Diskusia bola ukončená. 

 Ešte poprosím pani Jurkovičovú, aby sa vyjadrila 

k všetkým týmto veciam, ktoré tu boli povedané. Nech sa 

páči. 

 

 

Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie: 

 Tak najskôr by som sa chcela vyjadriť k Majerníkovej 

62 k tým hygienickým zariadeniam: 

 Navštívil nás rodič, bol u pani starostky, kde sme sa 

dohodli, že nebudeme dávať finančné prostriedky rodičom 

nakoľko situáciu poznáme, ale dôležité opravy spraví 

stredisko služieb škole. 

 

     8. 10. tam bolo stredisko služieb škole. Bol tam vodár 

v spolupráci s pánom školníkom. Vynaložili sme na to 

finančné prostriedky, sanoval to čo sa dá. Chcem vám 

povedať, to čo sa dá. lebo sú tam prasknuté potrubia, 

rozvody, guličky upchaté, ktoré sa nedajú ani prekrtovať, 

čiže nestačí len kozmetické opravy. Spravili sme kozmetické 

opravy, aby sa tie hygienické zariadenia mohli používať. Na 

každom poschodí sa spravili dve WC, alebo tri WC pre 

dievčatá, umývadlá sa urobili. Doplnili sme sifóny, 
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doplnili sme točky na batérie, doplnili sme v nádržkách 

splachovací systém. Bol tam 8. 10. 

 

     13. 10 tam bol opätovne. Vykopnutý sifón, točky 

ukradnuté, ulomené ramienko a položené vedľa. Čiže toto nie 

je problém strediska služieb škole alebo opráv. Toto treba 

riešiť na škole a dozorom. 

 

 Prečo to nie je na Tilgnerovej, kde nemáme tento 

problém. Prečo to nie je na Karloveskej 61, kde nemáme 

tento problém. Ja nehovorím, že tieto hygienické zariadenia 

sú v dobrom stave. To je na margo toho. 

 

 Čo sa týka výberového konania, dali sme si ohodnotiť 

tieto práce. Je to vyše 120 000 Eur, jedna strana 65 alebo 

70 000 Eur podľa potreby. 

 Treba tam prejsť veľkou verejnou súťažou. 

 Je to naplánované tak, že sa to bude robiť cez jarné 

prázdniny, inak sa to nedá, lebo sa to nestihne. Nemôžeme 

odstaviť polovicu školy od vyučovania. 

 

 Preto sa to nerobilo skorej? Robilo sa to skorej. 

 Tilgnerova napríklad 4 roky čaká na hygienické, ktoré 

robíme postupne.  

 

 Ďalšie, strechy: 

 Na Karloveskej 61 sa na hlavnej budove opravila 

strecha. Neopravila sa na tej spojovacej chodbe, vieme 

o tom. Určili sa priority.  

 

 Neviem, či na Borskej vám povedali, že sa opravila 

strecha za 24 000 Eur; to vám asi nepovedali. To je 

dôležitejšie ako vchodové dvere, tie sú funkčné. 

Samozrejme, sú naplánované na výmenu. 
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 Ďalšia vec: rekonštrukcia kanalizácie na Borskej. Celá 

nová kanalizácia sa tam musela spraviť. 

 

 Čiže sú priority, ktoré treba selektovať a ktoré treba 

riešiť. Preto ma mrzí, že tu rozprávate, že sa nerobí na 

školách. Fakt sa robí na tých školách, to čo sa dá, tie 

opravy najdôležitejšie; postupnosť je.   

 

 Chcem sa spýtať ešte na jednu vec: 

 Neviem, či vám pani riaditeľky povedali. 

 Keď sa robí rozpočet, každá riaditeľka je oslovená 

o to, aby doplnila požiadavky do rozpočtu čo dávam. Každá 

jedna pani riaditeľka dopĺňa požiadavky a podľa toho potom 

to selektujeme. 

 

 Čiže ja si myslím, že na každej škole sa niečo 

spravilo. 

 

 Ja nehovorím, že to je všetko dobré. Fakt je veľa tých 

zlých, len školy nám ozaj starnú a preto treba opravovať 

a selektovať opravy. Ale na každej škole ani jedno 

zariadenie nemôže povedať, že sa tam niečo nespravilo čo 

bolo treba. Teraz sa dokončila strecha na Sáru, viem že je 

tam problém s teplou vodou v jednej časti. Máme to 

naplánované, je to riešené, všetko sa postupne ide riešiť. 

 

 Len nedá sa to všetko naraz, lebo tých financií je 

málo a je to veľký nápor. Bohužiaľ, tie školy nám rovnako 

starnú. A najhoršie, tie školy ktoré sú najnovšie ktoré by 

mali byť v poriadku, tak tie nefungujú. Tie sú najhoršie, 

aj s kvalitou a jednak s tými opravami.  

 

 A ešte som zabudla: 20. októbra bol znova náš vodár 

podopĺňať všetky veci. Ja som si to prešla za dva dni. 
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Môžem vám povedať, že polka z toho zase chýbala. Takže 

neviem, čo si mám o tom myslieť. Na Majerníkovej, áno. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Slovo má teraz návrhová komisia, nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. L a b u d a  

 Takže návrh uznesenia pána poslanca Bendíka: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 žiada prednostu 

v spolupráci so správcom a Radou Fondu opráv a obnovy škôl 

a školských zariadení predložiť návrh čerpania prostriedkov 

fondu v súlade s materiálom spracovaným školským oddelením 

v zmysle uznesenia č. 330/2013 s prihliadnutím na aktuálne 

potreby škôl a školských zariadení podľa schváleného 

štatútu fondu. 

 Termín: najbližšie riadne zasadnutie MiZ. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           16 poslancov. 

 Za:                 15 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 Návrh bol prijatý. 
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 Nasleduje bod Ob) návrh pána poslanca Bendíka. 

 

 

 

BOD Ob): 

Zmena Rokovacieho poriadku. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec, nemáme to ale. 

 Pán Špejl, máme ten materiál k dispozícii? Návrhová 

komisia má nejaký materiál k tomu? 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ja by; ak môžem si zobrať slovo, lebo sa hlásim. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Musím najprv zistiť kto to má; či niečo máme.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ja vám to vysvetlím, keď mi dáte slovo. Kľudne vám to 

vysvetlím. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Návrhová komisia, máte materiál? Nemá. 

 Tak potom o čom chceme rokovať? 

     Dobre. Pán poslanec  Bendík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za to, že som dostal konečne slovo. 
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 Ja som dal návrh na zaradenie bodu, ktorý neprešiel 

Miestnou radou, a to je návrh na zmenu Rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva, ktorý by mal byť doplnený 

o povinnosť úradu zverejňovať zápisnice z rokovania 

miestnych zastupiteľstiev. Ten návrh, ktorý prešiel 

všetkými komisiami, ktorý išiel na Radu, ja ho teraz dám 

návrhovej komisii; je to identický návrh ktorý pripravil 

pán prednosta, kde je priložené aj pôvodné znenie, aj to 

nové znenie. 

 A prečítam pre istotu návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

     po A. schvaľuje 

zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

     po B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

 Termín: ihneď.  

Ďakujem pekne. 

 Dávam tento návrh. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Poprosím, odovzdajte návrh návrhovej komisii. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Zajac, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja sa ospravedlňujem, ale ja tu musím nájsť zápis zo 

stavebnej komisie preto, lebo my sme na komisii mali 
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k tomuto materiálu pripomienky s tým, že sa nedostalo to do 

materiálu. Pre mňa to bolo prekvapenie tiež, takže ja musím 

nájsť tie pripomienky, ten zápis zo stavebnej komisie, lebo 

nie je sprevádzajúci. A rád by som tie pripomienky 

predložil ako doplňujúci návrh, ale musí sa mi otvoriť 

počítač. 

 

 Takže poprosím vás, keby sme mohli ísť na ďalší bod 

a mne sa zatiaľ ten počítač otvorí. 

 A bol som podobne ako poslankyňa Hulajová veľmi 

prekvapený, pán prednosta, že to nebolo zaradené, lebo 

nevidel som na to nejaký veľký dôvod. Preto je to teraz 

taká improvizácia trochu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Pán Zajac, ja som bol tiež prekvapený, že Miestna rada 

to neschválila a nešlo to ďalej; Miestna rada to sú 

poslanci. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec Zajac, medzičasom budeme pokračovať 

v diskusii a potom sa prihláste znovu o slovo. 

 Pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Už pri schvaľovaní tohto bodu 

padla otázka, kto z Miestnej rady nepodporil tento návrh? 
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Myslím si, že by to bolo korektné, keby ten kto to meno 

vie, aby to tu vyslovil. Ďakujem pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 No, ja som v podstate chcela upozorniť na to, že mne 

bolo odpovedané, lebo ja som chcela to isté. To znamená, 

kto tam bol prítomný, pretože tam ide kto bol prítomný, kto 

bol za a kto sa zdržal? 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Hlási sa niekto do diskusie? 

 Pani poslankyňa Čahojová, nech sa páči s faktickou. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Chcem ovedať, že som bola prítomná a bola som za. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec Buzáš, s faktickou. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Naproti tomu, že nebol som to ja, tak nesúhlasím 

s takýmto pranierovaním. Každý tam hlasuje podľa vlastného 

svedomia a nikto nebude za to braný na zodpovednosť. Pani 

starostka má možnosť zaradiť materiál aj bez súhlasu Rady, 

čo sa často deje, takmer pravidelne, takže prosím vás, 

neviňme toho kto sa možno pomýlil, kto bol možno 
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zmanipulovaný a kto možno si to tak uvedomil, že s týmto sa 

nedá stotožniť. Je to jeho vec. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Čahojová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Buzášovi.  

     Ja by som chcela len poprosiť pani poslankyňu 

Hulajovú, aby sa informovala u zástupcov, u vašich 

zástupcov. Máte členov Rady a je trápne tu naozaj 

pranierovať jednotlivých členov Rady ako hlasovali. Máte 

predsa vlastných zástupcov v Rade, s ktorými by ste mali 

komunikovať a ak máte nejaké problémy, otázky, tak sa 

priamo na nich obrátiť, isto vám radi odpovedia. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Ja to nechápem, aké pranierovanie. Ja si myslím, že tá 

Rada, v Rade sú zástupcovia poslancov a majú zastupovať ich 

nejaké názory. Toto nie je pranierovanie. Mňa iba 

zaujímalo, že ako to tam vlastne bolo a prečo to neprešlo, 

keď to na zastupiteľstve prešlo? To je celé. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 
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 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne. Aby sme z toho nerobili nejakú 

politiku, tak ja som sa stotožnil s tým čo povedal kolega 

Buzáš a preto tú svoju otázku, ktorú som takto verejne dal, 

tak ju aj verejne sťahujem. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Ešte niekto do diskusie? 

 Pán poslanec Zajac, ako ste ďaleko na tom? 

 Pán poslanec Zajac s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Nebudem dlhšie ako ten limit. Ide iba o to, že tá 

komisia vecne, tam je jedna taká malá vecná chyba. A teda 

my sme navrhli, teda vymeniť text v bode úprava článku 11 

ods. 1 nasledovne: 

„Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový 

záznam, podľa ktorého sa vypracováva zápisnica“. 

 

 Ide tam o to, že ten text je ako by sme mali podpísať 

stenografický záznam priamo, čo nikto z nás si nemôže 

zobrať na krv, lebo my nepoznáme, nie sme stenografi 

a nevieme čo by sme podpísali. 

 

 Čiže tam tá logika je tam taká, ako keby chýbalo toto. 

Logika je taká, že vypracuje sa stenografický záznam z neho 

zápis a až ten zápis by sa mal podpísať. 

 Tá textácia je tam taká, že by sme mali podpisovať 

stenografický záznam. 
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 A to je proste pre tých čo nevedia stenografiu je to 

proste problém. Takže ja to dopíšem a poskytnem vám to. 

 To je len taká technická, to nemá nič s predvolebným 

ani politickým významom. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Koľko času ešte potrebujete? 

 Takže týmto pádom, keď sa už nikto nehlási, ukončujem 

diskusiu. 

 A poprosím návrhovú komisiu, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Chcem povedať, že si osvojujem Marcelov návrh, aby sme 

nemuseli dvakrát hlasovať. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Tak návrhová komisia berie na vedomie výrok 

poslanca Bendíka. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. L a b u d a 

 Takže návrh uznesenia, ktorý bol vlastne schválený na 

minulom zastupiteľstve. Ja ho prečítam a potom to 

doplnenie, keďže nemajú ten návrh. 

 Takže to čo už bolo schválené. 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 po A. schvaľuje  

zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
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 po B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves. 

 Termín: ihneď. 

 

 A teraz návrh na doplnenie pána poslanca Zajaca: 

 Upraviť text v článku 11 ods. 1 nasledovne: 

Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový 

a stenografický záznam, podľa ktorých sa vypracuje 

zápisnica. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Všetko? (Áno.) 

     Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            16 poslancov. 

 Za:                  16 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           0 

 Ďakujem. Návrh bol prijatý.  

 

 Ideme k bodu Oc) návrh pána poslanca Kadnára. 

 

 

BOD Oc): 

Stavebná uzávera Karloveská zátoka 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolil som si opätovne 

predložiť tento návrh. 
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 Pôvodný návrh je z roku 2011. 

 Dostalo sa mi do uší, že úrad urobil nejaké formálne 

chyby, na základe ktorých potom Obvodný úrad zrušil 

stavebnú uzáveru pred nedávnom. No, bohužiaľ, včera 

a dneska som sa pokúšal toto rozhodnutie dostať z úradu, 

ale nebolo mi vyhovené. Počkám na riadny termín, kedy mi 

úrad pošle takéto rozhodnutie Obvodný úrad o zrušení 

stavebnej uzávery v Karloveskom ramene. 

 Čiže nie je dôvod, aby sme znovu neprijali takéto 

uznesenie z dôvodu toho, že momentálne sa ešte stále 

obstaráva územný plán zóny Karloveská zátoka. 

 

 A myslím si, že toto je typický príklad o tom, ako 

úrad nekoná, keď už padlo to slovo. 

 Tak predkladám návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. schvaľuje 

návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej 

činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka na dobu 

do schválenia Územného plánu zóny Karloveská zátoka, 

najviac na dobu päť rokov, z dôvodu jeho obstarávania; 

 

zo stavebnej uzávery vyňať rozvoj funkcie športu na 

pozemkoch (parc. č. 3110/10, 3110/5, 3110/16, 3111/1, 3108)  

v podobe zámeru rozvoja areálu Klubu vodných športov 

Karlova Ves v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislava 

 Termín: ihneď. 

 

 po B. žiada  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

uskutočniť konanie pre vyhlásenie stavebnej uzávery pre  

vymedzené územie zóny Karloveská zátoka; 
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hranica územia pre vymedzenie stavebnej uzávery je na 

priloženej katastrálnej mape. 

 Termín: ihneď. 

 

 Takže toto je uznesenie, o ktorom budeme hlasovať. 

 Ja by som chcel poprosiť pani starostku, aby dozrela 

na úradníkov a na celý priebeh konania o stavebnej uzávere, 

aby sa nedopustil úrad znovu formálnych chýb, ktoré môžu 

potom účastníci konania nejakým spôsobom využiť. 

 

 A pýtam sa, pani starostky, možno pána prednostu, že 

či v tomto zmarenom konaní o stavebnej uzávere boli 

vykonané nejaké personálne alebo osobné opatrenia voči 

zamestnancom, ktorí boli urobili formálne chyby v tejto 

celej záležitosti o vyhlásení stavebnej uzávery. 

 

 Čiže zaujímalo by ma, či nejakí zamestnanci boli 

sankcionovaní, alebo nejako to bolo riešené, lebo vyslovene 

keď sa urobí nejaká chyba, mala by sa napraviť. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja si dovolím na začiatok veľmi podporiť návrh pána 

poslanca Kadnára. 

 To je to prvé, čo chcem povedať. 

 

 To druhé; že odrazím sa od jeho poslednej alebo 

predposlednej vety, že prosí aby dozorovala. Ja práve chcem 

poprosiť pani starostku, aby už prestala dozorovať. Osobne 

si totiž myslím, že to nie je náhoda, čo sa deje v tejto 
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mestskej časti. Nie je náhoda čo sa deje v Karloveskej 

zátoke.  

 

 Chcem upozorniť aj na konanie, ktoré sa deje na 

stavebnom úrade, chcem upozorniť na to, že sme poukazovali 

na to, že stavebný úrad nefunguje, a že sme niekoľkokrát 

žiadali, aby táto mestská časť zverejňovala informácie zo 

stavebného úradu. Ja viem, že sa domnievate že to nemôže. 

Ja viem ale že to môže. Lebo môže žiadať 211-tkou a na 

webovej stránke zverejňovať. To je možné každý, to môže aj 

osoba, to môže aj úrad. To aby sme si povedali, že čo môže, 

nemôže úrad. 

 

 Chcem povedať, že bol som na úrade a videl som dve 

stavebné povolenia podpísané našou pani starostkou. 

 

 Chcem povedať, že verejný záujem ktorý tu deklarujeme 

asi 4 roky o tom, že chceme, aby Karloveská zátoka ostala 

pre športovcov a ostala pre Karlovešťanov na oddych, tak 

pani starostka veselo prijíma zástupcov petície. Rozprávame 

sa tu kolegovia všetci, že je to náš spoločný záujem; pani 

starostka ako šéfka úradu koná inak. 

 

 V roku 2013 podpísala stavebné konanie na pôvodnú 

stavbu a v roku 2014 na začiatku, ak sa nemýlim, podpísala 

zmenu pred dokončením stavby, ktorá mení účel toho čo sa 

tam stavia. A už nemôže byť ani pochybnosti o tom, že to 

nebude zariadenie pre športovcov ale že to bude hotel a že 

tam budú aj nájomné, alebo teda nejaké apartmánové byty. 

 

 Chcem povedať, že Bratislava zažije po hoteli Hilton, 

ktorý je v kóde 401, a je definovaný v území ako ubytovňa 

pre športovcov, na smiech celému športu. To sa nesmejeme 

len my, Bratislavčania, ale smejú sa všetci, ktorí sú 

športovci a ktorí chodia a hovoria o tom hoteli, že to je 
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športové zariadenie, zariadenie pre športovcov. To je druhý 

výsmech Bratislave, a to bude tento hotel, ktorý sa stavia 

práve v Karloveskej zátoke. Opäť je to v kóde ktorý je 

určený na šport a rekreáciu a nebude to mať so športom 

a rekreáciou, priatelia, spoločné absolútne nič. 

 

 Upozorňujem aj na to, čo tu už raz bolo 

v predchádzajúcej diskusii. Tento úrad má keď existuje 

uznesenie, a budeme hovoriť o napĺňaní uznesenia, má konať 

dovtedy kým uznesenie nie je naplnené. 

 

 Ja neviem, z akého titulu úrad prestal pokračovať 

v žiadosti o stavebnú uzáveru? 

 Za to, že bol raz neúspešný, to ešte nie je dôvod na 

to, aby sa absolútne v tomto začalo konať. 

 

 Áno, pán poslanec Kadnár sa pýtal dobre. Niekto urobil 

šlendriansku svoju robotu. Niekto veľmi zle pripravil 

žiadosť, niekto nepochodil ale niekto sa nemal vzdať pri 

prvom nepochopení, mal konať ďalej. 

 

 Uznesenie je naplnené, ešte raz to opakujem, vtedy, 

keď je stavebná uzávera vyhlásená. Ja chcem len pripomenúť, 

že túto stavebnú uzáveru alebo uznesenie týkajúce sa 

stavebnej uzávery sme viazaní na územný plán zóny a urobili 

sme to v roku 2011. 

 Máme koniec roku 2014. 

 

 Niektoré deje v Karloveskej zátoke skôr pripomínajú 

výstavbu atómovej elektrárne, ako by boli nejakým opatrením 

územia ktoré je na šport a rekreáciu. Niektoré procesy tam 

trvajú záhadne dlho. 

 

 Takže veľmi rád by som bol, keby sme podporili. 

A keďže už ťažko môžeme očakávať, že úrad bude konať sám od 
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seba, keďže doteraz nekonal. A je mi ľúto, že musíme 

opakovane to isté uznesenie predložiť opäť, ale teda 

s potešením to urobím, nakoľko zdá sa, že inej cesty ako 

dôjsť k nejakej slušnej správe veci verejných aj 

v Karloveskej zátoke nemáme.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Čahojová, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja by som povedala, že sa jedná naozaj 

o veľmi poľutovania hodný prípad. Naozaj sme prijali 

uznesenie, opakujem, v roku 2011 o vyhlásení – Žiadosť 

o započatie konania o stavebnej uzávere v Karloveskej 

zátoke.  

 

 A ak sa niekto vyhovára na kód 401, že sa tam bude 

stavať nejaké športovo rekreačné zariadenie, nebodaj 

dostavba objektu ktorý už neexistuje, ktorý je zrovnaný 

totálne so zemou, tak upozorňujem kolegov poslancov, že na 

internete už koluje ponuka na predaj bytov a apartmánov. 35 

radových bytov a 6 radových apartmánov v bezprostrednej 

blízkosti vody. Môžem vám to dať kolovať na stránke J@T 

Real ISPET, a.s. 

 

 Takže ak niekto v projekte uvádza, že sa jedná 

o dočasnú formu ubytovania alebo hotel alebo športovo 

rekreačné zariadenie, nie je to pravda. Ďakujem. Dávam 

kolovať materiál. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 
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 Ďakujem. 

 Pán poslanec Kadnár s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať možno na 

margo povolení, ktoré sa vydávajú v rámci Karloveského 

ramena toľko, že iste by mal predsa niekto preskúmať to, či 

daná stavba je v súlade  s daným kódom. Predsa obyčajný 

názov nemôže predčiť to, že to bude nejaká stavba, ktorá 

bude v rozpore.  

 

 Ja sa pýtam: Kontroluje niekto to, či stavebník vôbec 

ide stavať to čo má na papieri alebo čo ide stavať? Niekto 

to musí predsa skontrolovať a dopodrobna si to preštudovať; 

áno, vy tu idete stavať to čo máme na plánoch a je to 

v súlade alebo nie je to v súlade? Keď to nie je v súlade, 

tak zodpovedná osoba by sa mala voči tomu ohradiť. A keď sa 

neohradí, tak je to naozaj diskutabilné, že prečo sa 

neohradí. 

 

 To je čisté porušenie územného plánu a zákon. To je 

zákon a tu sa nikto neohradí. A starostka to krásne 

podpíše. Je to čistý „ofajč“ pre ľudí, vodákov a vôbec 

kompletne územného plánu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 No, ja musím povedať iba jednu vec: Škoda, že tu pani 

starostka nie je, aby nám to vysvetlila; aby nám 
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vysvetlila. Pred 8 rokmi pamätám si bilboardy, zastaviť 

výstavbu alebo tak nejako to bolo. 

 

 Škoda, ja by som navrhol, ja by som bol rád, keby tu 

pani starostka k tomu niečo povedala ako štatutár tejto 

mestskej časti, ktorá by mala zastupovať nie záujmy 

developera ale záujmy obyvateľov. A tie sú naozaj v tomto 

prípade odlišné. A bol by som rád, keby sa pani starostka 

k tomuto vyjadrila.  

 Takže možno že by bolo dobré pani starostke zavolať. 

 Pán zástupca starostky, keby ste pani starostke 

zavolali, že či tuná nechce prísť a vyjadriť sa k tomu? 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ona mi ráno volala že má nejakú rodinnú záležitosť. 

Takže myslím, že by to nemalo žiadny účinok. 

 Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Začnem reakciou na kolegu Bendíka. 

 Je možné dať interpeláciu starostke, alebo navrhnúť 

uznesenie, v ktorom žiadame vyjadrenie. Ochotne ho podpíšem 

alebo zahlasujem za; pardon za nepresný výraz. 

 

 Ja som sa tu už viackrát vyjadril, že tento stavebný 

úrad, ktorého hlavou právne je starosta vystupuje opakovane 

ako zástupca developerov a nie ako zástupca občanov, ktorí 

ho platia zo stavebných daní a ktorý má v zmysle zákona 

slúžiť na zlepšenie životného prostredia, bývania, atď. 

 

 Tento stavebný úrad keď príde, mám osobnú skúsenosť 

z minulého volebného obdobia, keď príde drobný stavebník, 

ktorý si chce vo vlastnej záhrade postaviť domček, tak mu 
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vráti projekt, lebo o 1 % prekročí povolenú zastavanosť, 

vráti projekt pretože v jednom výkrese nie je jedna kóta, 

ktorá je v ďalších troch iných výkresoch. A takýmto 

spôsobom vystupuje proti drobným stavebníkom. A keď príde 

takýto stavebník, ako tu bol menovaný J@T a podobne, alebo 

ďalší ktorí v tejto časti stavajú, tak im robí služby 

navyše aj s porušením zákona, aj s porušením územného 

plánu. A vôbec neskúma, či projekt  spĺňa zdravotechnické, 

hygienické, svetlotechnické podmienky a podobne. Opakovane 

takto koná. 

 

 Takže v tomto treba ozaj zjednať nápravu.  

 A aby sa aspoň niečomu predišlo, tak podporujem tento 

návrh na tú stavebnú uzáveru. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hladká, nech sas páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela spýtať pána 

prednostu, či Miestny úrad má informácie o aktivite J@T 

v tomto smere, čo sa týka Karloveského ramena? Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja budem veľmi krátky. Ja len chcem dúfať, že tu sa 

nejedná o naplnenie istého memoranda súčinnosti 
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s developerom, ktorý je za týmito projektmi a za týmito 

ponukami bytov tak ako sme ho videli toto memorandum pri 

rozpade pravicového klubu. Takže ja len dúfam, že toto nie 

je výsledkom a že teda memorandum, napriek tomu že 

pravicový klub sa rozpadol nenadobudlo platnosť preto, lebo 

toto je niečo, čo si developer naozaj mohol priať čo sa 

udialo v Karloveskom ramene.      

  

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Keďže bolo povedané to čo bolo povedané, aby sme mohli 

hlasovať navrhujem ukončenie diskusie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Hulajovej. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           17 poslancov. 

 Za:                  9 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           5 

 Nehlasovali:         2 

 Návrh prešiel.  

 

 Takže diskusia je ukončená, pretože aj tak už nikto 

nebol prihlásený. 

 Poprosím teraz návrhovú komisiu; nech sa páči. 
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NÁVRHOVÁ KOMMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej 

činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka na dobu 

do schválenia Územného plánu zóny Karloveská zátoka, 

najviac na dobu päť rokov, z dôvodu jeho obstarávania; 

 

zo stavebnej uzávery vyňať rozvoj funkcie športu na 

pozemkoch (parcelne číslo 3110/10, 3110/5, 3110/16, 3111/1, 

3108) v podobe zámeru rozvoja areálu Klubu vodných športov 

Karlova Ves v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislava 

 Termín: ihneď. 

 

 po B. ž i a d a  

starostku MČ Bratislava – Karlova Ves uskutočniť konanie 

pre vyhlásenie stavebnej uzávery pre vymedzené územie zóny 

Karloveská zátoka, 

hranica územia pre vymedzenie stavebnej uzávery je na 

priloženej katastrálnej mape. 

 Termín: ihneď. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Prosím, hlasujeme o návrhu uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           18 poslancov. 
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 Za:                 18 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem. Návrh bol prijatý. 

 

 Ďalším bodom je návrh pani poslankyne Grey, bod Od). 

 

 

 

BOD Od): 

Zabezpečenie najvhodnejšieho výberu poskytovateľa stravy 

pre seniorov 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujem si vám predložiť materiál, ktorý odôvodním. 

Jedáleň na Lackovej ulici pôvodne varila čerstvú stravu pre 

seniorov a mestská časť z neznámeho dôvodu prešla na dovoz 

stravy s dodávateľskou firmou, pričom tvrdila že dôjde 

k úspore financií. Ukazuje sa, že úspora financií nebola 

a dokonca pri tom prechode mestská časť stratila finančný 

obnos. 

 

 A čo bolo pre mňa zaujímavé bolo, že mali sme tu 

informáciu od pani kontrolórky a na poslednom 

zastupiteľstve, predchádzajúcom sme dostali tesne pred 

zastupiteľstvom informáciu od pána prednostu, ktorá 

obsahovala iné čísla. Takže bolo sa treba potom pozrieť 
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detailne do týchto čísiel a pozrieť sa aj na zmluvy ktoré 

boli uzatvorené a finančné vyhodnotenia.  

 

 A naznačuje toto čo pán prednosta pripravil, že 

mestská časť dotuje poskytovanie stravy vybraným externým 

dodávateľom na Lackovej vo vyššej miere, ako u ostatných 

poskytovateľov. Čiže je tu nejaká diskriminácia tých 

ostatných poskytovateľov, resp. zvýhodňovanie tohto 

dodávateľa stravy. 

 

 Nakoľko zmluva na zabezpečenie stravovania, ktorá bola 

účinná od 1. 1. 2013 bola uzatvorená na dobu 26 mesiacov, 

resp. do dosiahnutia toho finančného plnenia objednávateľa 

vo výške 129 999 Eur bez DPH, tak táto zmluva bude končiť 

začiatkom budúceho roka a preto treba rozmýšľať o tom, že 

čo ďalej bude s týmto výdajom stravy.  

 

 Navyše dodávateľ stravy nesplnil tú podmienku že bude 

dodávať 5 typov jedál medzi ktorými logicky mali byť 

zabezpečené aspoň základné diéty pre ľudí, ktorí naozaj 

veľmi často potrebujú diétne stravovanie. 

 

 Takým určitým výsmechom môjho návrhu bola kalkulácia 

pána prednostu, ktorý predložil extrémny rozpočet na dovoz 

stravy vozidlom mestskej časti pre tých ľudí, ktorí si tú 

stravu nemôžu vyzdvihnúť. A kde počítal s tým, že to 

vozidlo by sa nedalo použiť na nič iné, hoci v súčasnej 

situácii opatrovateľky nosia stravu tým starším ľuďom buď 

pešo alebo idú normálne hromadnou verejnou dopravou. Čiže 

hovoriť o nejakých štandardoch z hygieny, musia byť 

porovnateľné v tom návrhu ktorý sme dali. 

 

 Čiže je to vozidlo mestskej časti, ktoré pokiaľ bude 

tá zmluva uzatvorená tak ako má byť v ešusoch, tak 
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jednoducho je to vozidlo, ktoré môže slúžiť aj pre iné 

účely.  

 

 Navyše aj v mojom návrhu bola možnosť zabezpečiť toto 

dodávanie stravy externým spôsobom, kde dokonca niektoré 

dobrovoľnícke organizácie nám to boli ochotné urobiť za 

základné náklady. Ale myslela som, že mestská časť príde 

s návrhom, ktorý je užitočnejší. 

 

 Považujem za vhodné, aby sa strava varila priamo na 

mieste a nemusela sa ohrievať. Je to z hygienického aj 

nutričného hľadiska oveľa lepšie. Ale v prípade že by 

náklady na dovoz vyzerali že budú výrazne lacnejšie, viem 

si predstaviť aj to, že by mestská časť teda oslovila 

v rámci ozajstnej spravodlivej súťaže dodávateľov, ktorí by 

túto stravu dodávali.  

 

 Preto si dovolím prečítať, alebo požiadam možno priamo 

návrhovú komisiu, aby prečítala ten návrh uznesenia, aby 

sme to nemuseli čítať dvakrát. Máte ho predložené. 

 

 Chcem tiež vyjadriť také poľutovanie nad tým, že 

opakovane bolo poslancom vyčítané, že svoje návrhy na 

uznesenia dodávame neskoro organizačnému. 

 

 Ja som svoj návrh uznesenia aj celý materiál poslala 

včera. Dokonca som včera dostala odpoveď, že áno, bude to 

predložené a bude to dodané. Dnes sme nemali toto uznesenie 

na stole. A len sa chcem veľmi pekne poďakovať, že 

kolegovia možno zahlasovali aj preto, pretože som im to 

poslala aj e-mailom. Ale keby som im to nebola poslala e-

mailom, tak by kolegovia vlastne nevedeli o čom majú 

hlasovať. Zdá sa mi to absolútne neštandardné, aby sme 

dostali ten materiál, ktorý bol vopred pripravený, aby sme 

ho dostali až potom čo ľudia naslepo sa rozhodujú o tom, či 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

56 

ho zaradia do programu. Skutočne to považujem znova za 

neúctu a výsmech voči poslancom. Ďakujem pekne.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Pani poslankyňa Grey, ja som včera čítala ten e-mail. 

Ja som nehlasovala, pretože som nemala ten materiál pred 

sebou, musím povedať. Ale ja sa chcem opýtať, lebo v tých 

plnení úloh tam je napísaných, str. 15, vlastne že sa tým 

ušetrilo. Tak ja som z toho zmätená, áno. Keby ste sa mohli 

k tomu vyjadriť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 S faktickou, pani poslankyňa Grey. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Áno, práve to hovorím aj v tej dôvodovej správe, že 

správa pani kontrolórky, ktorú sme dostali dávnejšie, 

hovorí o tom že sa neušetrilo. Neušetrilo sa a v čase 

prechodu z jedného stravovania, z jedného stravovania na 

druhé sa nejaké peniaze minuli navyše, okolo 8 až  9 000 

Eur. 

 

 Správa pána prednostu, ktorú sme dostali naznačuje 

ušetrenie; nechcem sa do toho nejako púšťať do detailov, 

ale zdá sa, že je to spôsobené tým, že mestská časť 

neštandardne dotuje ten príspevok ktorý dáva na lístky 

práve tým ľuďom, ktorí sa stravujú v tomto zariadení. To 
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znamená, že ide to cez iné finančné toky. A potom sa zdá, 

a javí sa v tej našej kapitole, v ktorej ale neboli ďalšie 

veci uvedené; napríklad tam neboli náklady na teplo vôbec 

vyhodnotené a ďalšie veci. 

 

 Čiže, keď si porovnávate správu tú pani kontrolórky 

a pána prednostu tak uvidíte, že sú tam diskrepancie. A ja 

sa môžem len domnievať, že je tam nevyvážená podpora tohto 

dodávateľa cez inú formu. To znamená, my prispievame tým 

dôchodcom podľa toho aký oni majú príjem, aký majú 

dôchodok, ale niektorým dôchodcom ktorí sa stravujú na 

Lackovej prispievame ako keby viacej na túto stravu. 

 

 Nechcem ísť do detailov. Preto naznačujem to, že by 

bolo treba. Nemám tiež presné tie čísla, neviem ktorým 

číslam môžem veriť. Jednoducho je tu diskrepancia a jedno 

z ponúkaných vysvetlení je práve toto. Ďakujem pekne. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 No, ja čítam na strane 15, majú to všetci poslanci 

v tom ďalšom materiáli k bodu číslo 1, plnenie uznesení, 

a tam je vyčíslené, že sa jednorazovo ušetrilo 13 963,25 

Eur a potom sa ešte ušetrila čiastka nejakých 8 000 Eur, 

atď. To znamená, to je hore nad tou tabuľkou. 

 Ja by som chcela, aby sa niekto zodpovedný k tomu 

vyjadril, že ako to teda je. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem.  
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 Keďže nie je nikto prihlásený do diskusie, ukončujem 

diskusiu v tejto chvíli. 

 A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. L a b u d a  

 Keďže má každý materiál pred sebou, takže návrh 

uznesenia pani poslankyne Grey, je v zmysle predloženého 

materiálu ohľadne Lackovej: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. žiada 

prednostu o vypracovanie kalkulácie predpokladaných 

nákladov na zabezpečovanie stravovania (vrátane náklad na 

vydávanie obedov) pre obyvateľov mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves na Lackovej formou: 

1. prípravy stravy priamo na mieste kuchárkami 
a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi: 

a) v pracovnom pomere 
b) na dohodu o pracovnej činnosti; 

2. externého dodávateľa. 
   Termín: 30. 11. 2014. 

 

     po B. žiada ä 

starostku v prípade, že externé dodávanie bude výrazne 

lacnejšie ako varenie čerstvej stravy priamo na mieste, aby 

bola vypísaná verejná súťaž, súčasťou ktorej budú jasne 

stanovené podmienky pre dodávateľa, vrátane zabezpečenia 

diétneho stravovania (minimálne diabetická a šetriaca 

diéta) 

     Termín: 15. 1. 2015. 

 

     po C. žiada 
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starostku, aby dohliadla na to, aby mestská časť Karlova 

Ves doplácala na stravovanie seniorov podľa ich príjmu 

a nezvýhodňovala žiadneho vybraného dodávateľa stravy. 

     Termín kontroly: polročne. 

 

 po D. žiada  

prednostu o vypracovanie reálnej kalkulácie nákladov na 

rozvoz stravy do jednotlivej domácnosti vozidlom mestskej 

časti. 

 Termín: 30. 1. 2015. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme o návrhu uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           13 poslancov. 

 Za:                 11 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Nehlasoval:          0 

 Návrh prešiel. Ďakujem. 

 

 Teraz prichádzame k bodu Oe) návrh pána poslanca 

Buzáša. 

 

 

 

BOD Oe): 

Ochrana verejného záujmu Staré Grunty 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Nech sa páči, pán poslanec prihláste sa do diskusie. 
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Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Na prechádzajúcom zastupiteľstve sme sa zaoberali 

petíciou na ochranu tohto územia. Táto petícia bola vcelku 

masívne podporená. Pani starostka o tom vie, aká je verejná 

mienka, aj napriek tomu 3 týždne pred voľbami spúšťa územné 

konanie na takúto skutočne objemnú výstavbu aj napriek 

tomu, že výrubové konanie bolo nadriadeným orgánom v plnej 

miere zrušené a vrátené na opätovné prejednanie prvo-

stupňovému orgánu.  

 

 Mám za to, že podľa výkladu Najvyššieho súdu, ktorý 

raz o podobnej veci v roku 2009 rozhodoval, samotný zámer 

na výstavbu nezakladá nárok na výrub stromov. To znamená, 

ten postup je obrátený. Najprv sa musí rozhodnúť o tom, či 

je nutné niečo rúbať, ničiť, a potom môže prísť k začatiu 

územného konania.  

 

 Preto si dovolím prečítať návrh uznesenia, ktorý potom 

dostane návrhová komisia. 

 Materiál Oe) ochrana verejného záujmu v lokalite Staré 

Grunty: 

 

     Miestne zastupiteľstvo vyjadruje obavu z porušenia 

zákona a žiada starostku o zrušenie začatia územného 

konania o umiestnení stavby navrhovateľa AQUATERM VEST, 

akciová spoločnosť. Názor stavby Zástavba Staré Grunty; až 

do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výrube 

s ohľadom na rozsudok Najvyššieho súdu 5 SŽP/10/2009. 

Ďakujem. 

 Poprosím kolegu, ale vidím že sa už prihlásil. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Záhradník s riadnym príspevkom, nech sa 

páči. 
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Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

     Ďakujem pekne. No, toto je jeden smutný príbeh, ktorý 

zatiaľ nemá koncovku, ale dovoľte, kolegovia, ab y sme vás 

v ňom možno ešte trošku podrobnejšie informovali. 

 

 Viete, že tá zástavba na Starých Gruntoch vyvoláva 

mimoriadne negatívnu reakciu o občanov a tam sa stalo 

niekoľko veľmi zaujímavých skutočností. Najprv investor 

AQUATERM VEST prišiel so zámerom, že aby ste len vedeli, 

chce stavať pomerne objemnú zástavbu 205 nových bytov, 4 

rodinné domy, 250 parkovacích miest v garážach a 108 

externých parkovacích miest. To znamená, že ide o veľkú 

časť tej lúky, ktorú vy z pohľadu ako keby aj z tohto 

námestia, ako zelenú plochu dneska vnímame.  

 

 O tom, aká je zlá situácia na Starých Gruntoch 

z hľadiska komunikácie nemusíme hovoriť, lebo to poznáme. 

Takže investor s takýmto veľkým zámerom prišiel 

a samozrejme keďže sa tam nachádzajú stromy a kríky, tak 

musel požiadať najprv mestskú časť o rozhodnutie o výrube. 

 

 29. 5. 2014 mestská časť Karlova Ves vydáva 

rozhodnutie, v ktorom súhlasí s výrubom 70 stromov a 5 

kríkových skupín o výmere 226 m2. Pod týmto rozhodnutím je 

podpísaná Ing. Iveta Hanulíková, starostka mestskej časti. 

 

 Samozrejme, nezostalo toto rozhodnutie bez odozvy 

dotknutých a preto bolo napadnuté toto rozhodnutie mestskej 

časti. 

 

 A 24. 9. 2014 Okresný úrad Bratislava odbor 

starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie, 

v ktorom toto výrubové rozhodnutie mestskej časti ruší 

v celom rozsahu. Nechcem vás zaťažovať, je tam podrobná 
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dôvodová správa, aké všetky pochybenia mestská časť v tomto 

výrubovom konaní urobila. Dôležitý je záver. 

 

 A ten záver hovorí, že rozhodnutie mestskej časti bolo 

vydané v rozpore s ustanoveniami zákona a správneho 

poriadku, nevychádzalo zo spoľahlivého zisteného stavu veci 

a v správnom konaní boli opomenutí účastníci konania 

v dôsledku čoho je vydané rozhodnutie nezákonné. 

 

 Mestská časť takto kvalifikovane pristupuje k ochrane 

verejného záujmu pri ochrane životného prostredia a pri 

regulácii výstavby, o ktorej sa tu opakovane hovorilo. Na 

základe toho vznikla petícia, ktorú dnes podpísalo takmer 

2 000 občanov a počet podpisov stále rastie, ktorej 

predmetom je práve snaha občanov, ktorí sa dožadujú ochrany 

tohto územia. 

 

 Mestská časť konajúca menom pani Hanulíkovej takýmto 

spôsobom vydala rozhodnutie o výrube,  ktorým povolila 

výrub 70 stromov, pričom okresný úrad toto rozhodnutie 

zrušil. Čakali by sme, že dôjde k prehodnoteniu tohto 

rozhodnutia, že mestská časť bude dôsledne dodržiavať zákon 

a najprv absolvuje toto výrubové konania. Ale nie! Príbeh 

pokračuje. 

 

 17. 10. 2014 mestská časť vydáva oznámenie, v ktorom 

oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby 

navrhovateľa AQUATERM VEST, názov stavby: Zástavba Staré 

Grunty. Je to ten rozsah205 bytov, 4 rodinné domy, 250 

parkovacích miest a 108 externých parkovacích miest. 

 Sedem dni dáva mestská časť na to, aby sa dotknutí 

k tomuto vyjadrili. 

 

 Mestskej časti by malo byť známe rozhodnutie 

Najvyššieho súdu, ktoré kolega Buzáš spomínal z roku 2009, 
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ktoré veľmi podrobne skúmalo takmer identickú situáciu, že 

či je možné najprv vydať územné rozhodnutie a až potom sa 

vysporiadať s drevinami ktoré sa na území nachádzajú. 

A v tejto veci úplne jednoznačne Najvyšší súd konštatuje; 

mám tu celé rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý je vlastne 

judikátom.  

 

 Najvyšší súd hovorí, že nemožno akceptovať právnu 

situáciu, kedy s vedomím že na dotknutom území kedy v čase 

rozhodovania sa nachádzajú rastúce stromy a kríky, stavebný 

úrad rozhodne o umiestnení stavby. To znamená, že za tejto 

situácie nie je možné vylúčiť budúci stav, kedy určitá 

plocha bude zastavaná stavbou, kedy v dôsledku čoho budú 

musieť byť logicky zlikvidované, resp. odstránené všetky 

prekážky dotknuté vrátane tam existujúcich porastov touto 

stavbou. 

 

 Inými slovami, Najvyšší súd rozhodol, že nie je možné 

pred ukončením konania o výrube začínať konanie 

o umiestnení stavby. 

 

 Napriek tomu pani starostka takéto konanie spúšťa, 

napriek tomu že sme o tom hovorili na minulom 

zastupiteľstve. 

 

 

 A ja sa pýtam, prečo 3 týždne pred voľbami sa púšťa do 

takého konania, keď musí vedieť že ju to poškodí, aj vie že 

je voči tomu veľký odpor občanov. Vie, že sa to bude 

medializovať a napriek tomu takto developerovi vychádza 

v ústrety. 

 

 Tie podozrenia, ktoré okolo tejto stavby sú, sú veľké 

a budeme aj ďalej o nich hovoriť. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pán poslanec Martinický, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Ja by som chcel upozorniť, niektorí si 

pamätáme, že proti výstavbe v regióne Líščieho údolia, tam 

bol taký zámer, možno pred 20 rokmi bola tam petícia voči 

tomu. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, že to čo tu bolo predrečníkmi popísané, 

predstavuje štandardný postup tohto stavebného úradu. 

Napríklad v tom, že opomína účastníkov stavby, ktorí by 

mali byť upozornení keď to stavebníkovi takéhoto typu 

nevyhovuje. Zažili sme to napríklad pri výstavbe na ulici 

Jána Stanislava pred niekoľkými rokmi, kde na žiadosť 

občanov, ktorí mali byť účastníkmi, odpovedal stavebný úrad 

takým výkladom zákona, že môžu byť prizvaní. A on usúdil, 

že to nie je potrebné. Čiže to bol takýto výklad. To je 

druhá vec. 

 

 A tretia vec, čo by som chcel povedať. Približne pred 

rokom alebo trištvrte rokom som na niektorom zasadaní 

upozornil, že tam už časť výrubu prebehla. 

 

 A upozornil som, že tu existuje jeden peší prechod, 

ktorý funguje už desaťročia, začína tu pod Tilgnerovou 

školou, ktorým množstvo ľudí chodí k vysokoškolským 

internátom aj k cintorínom v Slávičom údolí, a neviem či na 

to bolo uznesenie, alebo som len dával interpeláciu, kde 

som sa snažil zabezpečiť, resp. primäť miestny úrad, 

starostku, aby zabezpečila fungovanie tohto prechodu pre 

peších, jestvujúceho pre občanov, po zlých skúsenostiach 
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keď viacero takýchto komunikácií bolo takýmto spôsobom 

zlikvidovaných, čím boli výrazne poškodení miestni občania. 

A tento krok sa zdá byť aj proti tomuto. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Kapusta. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem pekne. Ja iba k tým predrečníkom, ktorí 

rozprávali k stavebnej činnosti čo sa týka Líščieho údolia 

a Mlynskej doliny nasledovné pripomienky mám, že je smutné 

že sa to takto zahusťuje ako sa to zahusťuje.  Problém  je 

v tom, či dokáže sa to zastaviť; keď je doteraz platný 

územný plán taký aký je. 

 

 Je smutné na tom to, že pred 25 rokmi, keď som pôsobil 

ešte v štátnej stavebnej správe sa petíciami občanov 

dosiahlo zastavenie výstavby v Líščom údolí a celého tohto 

svahu. Odvtedy uplynulo kopec volebných období, kopec 

starostov, počnúc Krištúfkom a počnúc pánom Hollým, 

a zastupiteľstiev, v ktorých mala pravica väčšinu, týka sa 

to aj hlavného mesta, nedosiahli zmenu územných plánov zón. 

 

 A teraz kritizovať starostku, že dovoľuje zástavbu, 

keď je to v rámci zákona dovolené; akurát sa môžeme baviť 

o podmienkach za akých vydala povolenie, je to celkom 

smiešne. Viď aj prípad PKO; to iba tak na okraj. 

 

 Ďalej, Dlhé Diely. Dlhé Diely kedysi keď som povoľoval 

bolo jedno zo sídlisk, ktoré malo byť dá sa povedať takouto 

ozdobou v rámci Karlovej Vsi. A v rámci určitého územia, 
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kde je roklina, mal byť nadsídliskový zelený park. A vďaka 

zastupiteľstvám, počnúc na čele so starostom pánom Hollým 

a slávnej Karloveskej spoločnosti, čo z toho vzniklo? 

Ďalšia zahusťovačka. 

 

 Tak by som poprosil, neváľať vinu iba na pani 

starostku teraz čo je, ale v prvom rade sa pozrieť spätne, 

kto spôsobil tento stav. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou, nech sa páči. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja chcem iba veľmi rýchlo upozorniť na to, že hoci by 

nám to bolo veľmi, veľmi príjemné, aby sme odtiaľto mohli 

odísť s pocitom, že nás sa to netýka, lebo sa to týka 

stavebného úradu nad ktorým my ako poslanci nemáme žiadnu 

kompetenciu, ja len chcem upozorniť, že  nie je to tak. 

 

 Na čo upozornili poslanci predo mnou je výrubové 

konania, ktoré bolo pripravené zlé, a ktoré= nadriadený, 

a to je kompetencia nášho úradu, a nadriadený orgán toto 

výrubové konanie v celom rozsahu pozastavil, zrušil 

dokonca. To je naša kompetencia, tu zasa niekto ho 

pripravoval, tu zasa niekto ho sprevádzal. To sme my, páni 

poslanci, všetci čo sme tu. To sú naše tváre, ktoré za 

týmto sú. Tu sa nemôžeme vyhovárať na to, že či niekto pred 

nami, alebo na inom mieste, v meste, ohlasoval alebo 

neohlasoval. My robíme takéto zrudné výrubové konania. 

 

 A je našou povinnosťou, keďže výrubové konanie je naša 

parketa, aby sme požiadali ako účastník predpokladám tohto 

územného konania o zastavenie toho územného konania, 
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nakoľko výrubové konanie neexistuje. To znamená, o čom má 

byť územného konanie, keď tam stoja stromy? Neexistuje nič, 

neexistuje, nemá sa kde stavať.  

 

 To znamená, malo byť okamžite zastavené územné 

konanie. Preto, lebo keď nebude pozastavené, bude 

prejudikovaný stav, o čom potom bude výrubové konanie? 

Preto to nefunguje. Naopak to funguje. O tom je to 

rozhodnutie Najvyššieho súdu. Návrh má byť solídne výrubové 

konanie. 

 

 Predpokladám, že výsledkom tohto výrubového konania 

nebude tak široký; toto je naša kompetencia pán Kapusta, 

nebude tak široký výrub aby umožňoval tie počty domov a tie 

rozlohy. Lebo výrubové konanie má svoje pravidlá. My tieto 

pravidlá musíme dodržiavať. Sú tam veľmi jasne vymedzené, 

že kedy a za akých podmienok sa dá niečo vrúbať.  Nie 

preto, že si niekto poskakuje s developerom po zelenej lúke 

a povie, toto, toto, toto. Každý strom musí mať nejaký 

dôvod na výrub. To sú zákony a tie zákony sme my, ako 

mestská časť povinní dodržiavať. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Záhradník, s faktickou. 

 

 

Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

 Ja viem, že táto téma je pre pani starostku 

nepríjemná, a kolegovia ju asi budú obhajovať a budú 

hovoriť o nejakých územných plánoch a predchodcoch. Ale ani      

predchodcovia nevydali nezákonné rozhodnutie o výrube 

drevín v tomto území. Pod tým je podpísaná Iveta 
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Hanulíková. To bez ohľadu na územný plán vydala nezákonné 

rozhodnutie.  

 

 A napriek tomu, že by mala chrániť ten verejný záujem 

na ochranu životného prostredia, tak vydá nezákonné 

rozhodnutie. Miesto toho aby potom sa poučila alebo 

usmernila ten úrad svoj, ktorý jej pripravuje takéto 

podklady, tak v rozpore s judikátom Najvyššieho súdu začína 

3 týždne pred voľbami územné konanie o umiestnení takto 

robustnej stavby na Starých Gruntoch. Tak mi povedzte, že 

v čom tu nejakí predchodcovia ako jej umožnili konať 

zákonne? Veď ona nezákonným rozhodnutím, ktoré zrušil 

príslušný nadriadený orgán, spustila výstavbu bez ohľadu na 

to aká je vôľa občanov, verejnosti, aký je tu vlastne ten 

verejný záujem. A toto zo seba pani starostka proste 

nezmyje.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Martinický, faktická. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Kapusta má plnú pravdu, že 

takéto voči prostrediu a občanom jestvujúcim nie je dobrý 

spôsob povoľovania výstavby. Tu fungovali už aj za 

predchádzajúceho pána starostu Hollého, ale práve na 

základe pred 8 rokmi pani starostka Hanulíková vyhrala 

voľby hlavne na základe sľubu, že takéto spôsoby zastaví. 

A tento sľub vôbec nedodržala, nič sa nezlepšila, ani 

najmenej sa nezlepšilo. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, územný plán keď stanoví, že sa niekde niečo 

môže stavať, on nehovorí, že sa musí stavať. Ani nedáva 
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povinnosť starosti podpísať všetko čo sa ešte ako tak 

zmestí svojim objemom do toho územného plánu.  

 

 Ale povinnosťou stavebného úradu, ktorého rozhodnutia 

podpisuje starosta, je preskúmať ďalšie okolností, 

napríklad hygienické alebo dopravné, ktoré sa na tomto 

území výrazne zhoršia a už dnes sú zlé, životné prostredie, 

a podobne. Končím kvôli času. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Kapusta, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem pekne. Ja na margo pána Záhradníka. 

 Škoda, že ste tento materiál, keď ste chceli ako túto 

diskusiu začať, neposkytli dopredu, lebo nie je to všetko 

komplet čo hovoríte. Jas by som rád vedel, kedy boli podané 

žiadosti, kedy sa na ne reagovalo, kedy bolo vydané 

rozhodnutie. Tieto detaily, hej. Lebo určite zákon 

o správnom konaní a stavebný zákon hovoria, aké sú asi 

následnosti, keď niekto požiada príslušný úrad. Príslušný 

úrad je povinný reagovať. A tieto informácie mi z týchto 

vašich materiálov chýbajú.  

 

 A že je vydané rozhodnutie Najvyššieho súdu, tak 

bohužiaľ. Možno že stavebný úrad má smolu, že nedrží takéto 

uznesenia v archíve. Ale doteraz keď si všimnete, prax je 

taká, že keď niekto požiada o výrubové konanie a požiada 

trebárs o územné konanie, tak úrad je povinný reagovať 

v oboch prípadoch. To že bolo vydané rozhodnutie 

v pochybení a bolo zrušené, to je jedna vec. Môže ho 
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napraviť príslušný úrad, že vydá také zhodnutie, ktoré bude 

v súlade so zákonom. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pani poslankyňa Hulajová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Pán poslanec Záhradník, ja mám na vás takú otázku, že 

ak by teda pani starostka nekonala pri tom výrube tak 

nezákonne, následne by zabránila tej výstavbe? To je moja 

otázka, pretože my sme s pánom poslancom Chabadom dávali 

interpelácie, ak sa pamätáte, že čo sa bude stavať v tomto 

území a bolo nám odpovedané, že nepripravujú sa žiadne 

stavebné povolenia. Takže to je pre mňa tiež prekvapením.  

 

 Ale na druhej strane musím tiež tu pripomenúť 

poslancom, ja ich volám že „naša 14-tka“, lebo ich neviem 

pomenovať, ktoré takisto schválili. Ja som dala návrh, aby 

sa na území od Hany Meličkovej dolu na Devínsku cestu 

spravila z rodinných domov plus 4, mínus 4, zástavba plus 

2, mínus 2, vy ste schválili zeleň. Viete dobre že neprejde 

dovtedy zmena územného plánu, končí výstavba na Dlhých 

Dieloch. 

 

 A choďte sa tam pozrieť, tam chodia stavebné stroje 

a už sa pripravuje stavba, pretože celé to územie, tie 

záhradky bývalé, skúpil nejaký povedzme developer alebo 

stavebník, ktorý tam určite bude stavať. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 
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 S faktickou, pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Ja by som to chcel trošku upresniť, či pani 

predrečníčku za to, že niekde behajú stavebné stroje viní 

poslancov 147-tky, ktorí nemajú žiadnu právomoc, čo sa týka 

stavebného povolenia?  

 

 Ale iné by som chcel povedať. Chcel by som 

predkladateľa návrhu poprosiť, či by si neosvojil, aby 

k tomuto návrhu ešte doložil požiadavku, aby Miestny úrad 

predložil k najbližšiemu rokovaniu všetky tie materiály, 

s dátumami, ktoré pán poslanec Kapusta včítal, že sme ich 

dnes nedostali. Proste požiadavku, aby Miestny úrad všetky 

tieto materiály ktoré sa k nám viažu v časovom slede 

predložil. Ďakujem.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Nechcel som sa do toho naozaj 

zapojiť, ale s úžasom neviem či som dobre pochopil pána 

Kapustu keď povedal, že stavebný úrad možno že nedrží 

rozhodnutia Najvyššieho súdu v podobných prípadoch o tom, 

že tento postup je nezákonný. Chcel by som povedať, že 

stavebný úrad má konať v súlade so zákonom. To znamená, 

nemá konať protizákonne. 

 

 A treba ešte naozaj povedať, že za stavebný úrad 

zodpovedá pani starostka. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, ja by som chcel reagovať na predrečníka. Ale 

rozhodne by som sa chcel obrátiť na „fialovú koalíciu“, 

keďže sme boli označení za našu 14-tku. Na fialovú 

koalíciu, že sme SDKÚ, samozrejme o tejto hovoríme, to je 

modrí, červení. Preto, lebo som to povedal v tom vstupe, že 

ak by teda postupovala pri výrubovom konaní korektne, tak 

by tie stromy neboli vyrúbané. 

 

 A chcem povedať aj prečo som vás, a nielen ako reakciu 

na vaše vystúpenie nazval fialovou koalíciou, a dostávame 

sa k podstate tejto veci. A tý vždycky sa značí v otázke 

„kuj bono“, kto bude mať prospech. A čítam si tu čítam, že 

projektant Avart art. s.r.o., zodpovedný projektant Ing. 

arch. Otto Novitzký. A čože sa nedočítam v kandidátke do 

Nového Mesta Bratislava, kandidát Otto Novitzký, inžinier 

architekt, Demokratická strana, Sieť, Slovenská 

demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, 

Kresťanosko-demokratické hnutie, SaS a Most. A tu sa nám 

zfialovieva. A toto nie je prvé spojenie, na ktoré my dnes 

poukážeme. 

 

 Čiže tu si niekto vytvára isté veľmi príjemné zázemie. 

A môžeme sa tomu smiať; je to skôr smutné ako veselé. 

A začíname rozumieť mnohým hlasovaniam, ktorým sme doteraz 

nerozumeli.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 
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 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ešte by som opravil to, čo pani poslankyňa uviedla, 

teda o našej 14-tka. Viete, pani kolegyňa, ja na to aby som 

vedel odprezentovať svoj vlastný názor, nie som v žiadnom 

klube. Nie som na tomto zastupiteľstve v žiadnom klube, 

a naozaj na to, aby som prezentoval svoj vlastný názor, ja 

nemusím byť členom hocijakého klubu. 

 

 Takže poprosím, pozrite sa možno do svojho klubu ako 

tam sa rozhodujete, či máte slobodu. Videl som aj v meste 

ako niektorí poslanci aj za stranu SMER ukazujú palec hore, 

palec dole. Viete, toto tu u nás nie je, možno u vás áno. 

Ale naozaj myslím si, že dajme tú politiku odtiaľto preč. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 S faktickou pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

 Pán Bendík, myslím, že keď sa pozrú ľudia na 

hlasovania, ako som ja hlasovala, tak skutočne nemôžte 

povedať že ja som hlasovala vždy len v súlade so svojim 

klubom. To je fakt smiešne, preto sa smejem, pretože ja 

skutočne nepatrím k týmto poslancom. Ale nepamätám si, že 

by ste vy nehlasovali so svojim klubom; to znamená preto to 

hovorím. Je fakt pravda, že sme hlasovali v posledných 

obdobiach spolu s SDKÚ ale to nie preto, že sme v koalícii  

ale preto že sme mali spoločný názor, lebo to čo ste tu 

robili, to bolo strašné. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Kapusta. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem na margo pána Zajaca akurát 

toľko povedať, keď hovoril za koľko strán kandiduje ten pán 

architekt, to by nebola fialová koalícia, to by bola modrá 

koalícia s príchuťou červenej.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Bendík, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Pani poslankyňa Hulajová nepočúvala, aj teraz sa baví, 

tak ja by som chcel znovu zopakovať: V tomto zastupiteľstve 

nie som v žiadnom klube. Dokonca to som deklaroval aj 

písomne, mám pocit že dokonca pán vicestarosta Koník dával 

túto informáciu aj vám.  

 

 Ja vám to znova deklarujem, že nie som v žiadnom 

klube. Som v klube v mestskom zastupiteľstve, a to je SaS. 

A potom som v klube v župe tiež v klube SaS, OKS a Zmena 

zdola. Takže tuná nie som v žiadnom klube, takže skúste 

počúvať čo hovorím. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

     S faktickou pán poslanec Zajac, nech sa áči. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Len na upresnenie tej farby, lebo tá farba je presne 

taká, je pán Kapusta. Pán Novitzký je členom klubu SDKÚ-DS, 

takže sa jedná naozaj o zmiešanie modrej s červenou, a to 

je fialova.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 S riadnym príspevkom pán poslanec Záhradník, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

 Áno, aby sme sa možno trošku vrátili vecne k tým 

Starým Gruntom, lebo to je to čo nás trápi. 

 Bývalý pán starosta, pán Hollý, nebol zvolený 

pravdepodobne práve preto, že občania mali dosť tej 

výstavby, najmä na tých Dlhých Dieloch. Ale on nesľuboval 

zastavenie zahusťovania ale bola to súčasná pani starostka, 

ktorá tieto sľuby dala. Preto je ako naozaj komickejšie, 

keď 3 týždne pred voľbami, kde ona obhajuje svoju funkciu 

sa púšťa do konania na povolenie takto masívnej výstavby na  

Starých Gruntoch proti 2000 občanom v petícii, proti 

miestnemu zastupiteľstvu. Opakovane sme všetci podporili, 

teraz bez ohľadu na farby, sme podporili ten verejný 

záujem. 

 

 A preto si myslím, že ak by ona ten verejný záujem 

chránila, tak by nemalo byť nezákonné výrubové rozhodnutie, 

mala by tie dreviny chrániť a nie dať súhlas na ich výrub 

a potom takéto rozhodnutie nadriadený orgán zruší. A ona 

nedokončí toto výrubové konanie do právoplatného 

rozhodnutia, ale pustí sa do územného konania. 
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 A to, že či tento stavebný úrad a pani starostka majú 

naštudovanú judikatúru Najvyššieho súdu čo hovoril kolega 

Kapusta, no, nemusia mať. Ale svedčí to o istej 

kvalifikovanosti odbornej tohto úradu. Lebo potom si 

kladiem otázku, že ak by tu developer mal navrch nad 

záujmom verejnosti, konala by pani starostka inak?  

 Najvyšší súd povedal, ja som to nechcel celé čítať, 

ale okrem iného hovorí:  

 

 „Stavebný úrad nesmie nechať nepovšimnuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny a musí vyhodnotiť tieto 

vyjadrenia ako nevyhnutný podklad pre rozhodnutie. 

S prihliadnutím na článok 44 Ústavy § 17 ods. 1 zákona 

o životnom prostredí Najvyšší súd stanovuje záver, že 

verejný záujem na ochrane životného prostredia ako 

základného predpokladu existencie ľudskej bytosti je 

mimoriadny. A preto Právny poriadok Slovenskej republiky mu 

venuje zvýšenú pozornosť“. 

 

 A na základe týchto rozhodnutí je dokonca možné aj 

prípustné  ovplyvniť niektoré práva jednotlivca a obmedziť 

ich. A to je povedzme výkon vlastníckeho práva a práva 

povedzme realizovať stavbu na danom území. To znamená tu 

verejný záujem je deklarovaný. 

 

 Pani starostka sa mohla oprieť o tieto judikáty, mohla 

korektne zákonne dokončiť výrubové konanie a až potom sa 

púšťať do územného rozhodnutia. Prečo ona teraz takýmto 

spôsobom postupuje?  

 

 Tých otáznikov je tam veľmi, veľmi veľa. Veď ona musí 

vedieť že ju to poškodí. To je naozaj vážna kauza.  A to 

nezostane bez reakcie, že teda to územné konanie je tam 

vyhlásené. 

 A ona napriek tomu, napriek tomu takto koná. Ďakujem. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Ja by som iba chcel ubezpečiť kolegu 

Martinického, že si tento jeho návrh samozrejme osvojujem 

a doplnil som ho v návrhu uznesenia. A návrhová komisia ho 

predpokladám prečíta vcelku tak ako už má byť. 

 

 Zároveň si dovolím vás poprosiť, pán predsedajúci, aby 

ste nedovolili reagovať faktickými príspevkami  na faktické 

príspevky. Potom sa necítim ani ja viazaný rokovacím 

poriadkom a budem vykrikovať. A keď to budeme robiť všetci, 

tak sa nedopracujeme vôbec nikde. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec, to je predovšetkým vec vašej disciplíny; 

nič iné. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ja si dovolím nesúhlasiť. Naopak, ja sa nazdávam, že 

to je aj vecou toho kto vedie zasadnutie. 

 

 A teraz k veci:  

 Bola tu petícia, má veľkú podporu a pani starostka vie 

o verejnej mienke. Tá petícia nie je nijako zvlášť 

propagovaná, napriek tomu tie podpisy tam pribúdajú a za 

zhruba 5 hodín sme vyzbierali asi 500 podpisov. Päť hodín 

sme boli v uliciach. Nie je problém tých podpisov vyzbierať 

ďaleko viac. 
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 Problém je, že pani starostka verejnú mienku 

nepovažuje za podstatnú. To nie je relevantný partner. Mám 

pocit a bojím sa, že ani nie právne normy, ale že 

relevantný partner je len záujem developera. Ako inak si 

vysvetliť, 3 týždne pred voľbami je spustené územné konanie 

s lehotou 7 dní na vyjadrenie dotknutých. Na takúto 

kubatúru výstavby, ktorá raz a navždy zničí a poznačí to 

územie, ani tí, ktorí tam potom budú bývať z toho nebudú 

mať radosť. O tých, ktorí tam bývajú teraz, ani nehovorím. 

 

 Kto sa tadiaľ prešiel vie, ako neúmerne to zaťaží 

dopravu, životné prostredie nevynímajúc. Koridor pre 

zvieratá sa chvíľami zúži na 10 cm jarok. Ak nechceme ozaj 

žiť v betóne, v džungli a nechceme aby tí ktorí zaplatia 

ťažké peniaze a zaplatili ťažké peniaze za svoje bývanie 

a toto bolo znehodnotené, tak toto nemôžeme dopustiť.  

 

 Áno, ani mne sa nepáčili rozhodnutia pána Bystríka 

Hollého, mal som možnosť ho zažiť. Ale pán Bystrík Hollý 

nemal po stranách bilboardy ako zabrániť zahusťovaniu. 

A v tomto kontexte to vyznieva úplne ako fraška, pán 

Kapusta.  

 

 Takže aby sme sa k tomu vrátili. Nejde o to čo pani 

starostka nespravila, ale čo spravila. Samotný zámer 

výstavby nezakladá nárok na výrub stromov, úplne obrátené  

poradie. Verejný záujem a stavebný úrad má chrániť verejný 

záujem. Priorita tohto verejného záujmu je ochrana prírody 

a krajiny a nie ochrana developerov a stavebná extenzia.  

Ďakujem, lebo mi vypršal čas. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

79 

 S faktickou pán poslanec Keselý, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

 Ďakujem pekne. Volám sa Keselý a sedím tu za stranu 

SDKÚ-DS. Chcem vás poprosiť, milí kolegovia. Rozmýšľam, ako 

by sa dalo pomôcť v tejto situácii, pretože osobne som 

presvedčený, že skutočne na Staré Grunty a vôbec v Karlovej 

Vsi, kdekoľvek už nepatrí ani hajzlová búdka. Nie že 260 

bytov, ani hajzlová búdka. 

 

 Chcem vám navrhnúť, pokiaľ to viem správne tu niekde 

sedia medzi nami dneska alebo aspoň jeden, alebo možno aj 

viac, kandidátov na starostu. A týmto kandidátom a ich 

podporovateľom ktorí tu sedia chcem navrhnúť aby dnes, 

teraz verejne prehlasujem, že keď budú zvolení tak nevydajú 

územné alebo stavebné rozhodnutie v tejto veci. 

 

 Pre uľahčenie tohto rozhodovania im chcem povedať, že 

môžu to spraviť, nakoľko skutočne dopravná situácia je 

v takej situácii že skutočne tých 260 bytov tam spôsobí 

kolaps smerom na karloveskú, aj smerom na Mlynskú dolinu. 

Určite, bezpochyby. 

 

 Prechádzali sme si to na komisii, ktorú Marcel Zajac 

vedie, môže nám to potvrdiť. Odborníci to tam potvrdili, 

takže dá sa povedať, že keby budúci starosta územné 

rozhodnutie nepodpísal, však to je za tri týždne, to sa 

dovtedy nestihne, určite sa dovtedy nestihne stavebné 

povolenie. Takto môže zdôvodniť, že dopravná situácia to 

nedovoľuje a treba najprv vystavať cestu na Starých 

Gruntoch, čo je samozrejme situácia posunutá o 10, 15, 20 

rokov, čo by mi stačilo. Asi aj vám.  

 

Takže čo by bola ďalšia reakcia? 
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     Nech sa obrátia na súd a nech súd rozhodne. Nech 

nahradí vôľu stavebného úradu, to je zase na 5, 10 rokov, 

tiež by nám to stačilo. 

 

 Čiže vyzývam, ja nekandidujem na starostu, ale keby 

som kandidoval, tak to tu dnes poviem verejne ako prísľub. 

Vyzývam vás verejne, ktorí kandidujete, povedzte to. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou, pán poslanec Kapusta, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem. Ja sa stotožňujem s myšlienkou pána Keselého.  

 K pánovi Buzášovi asi toľko: Jeho keď počúvam tak si 

myslím že robí volebnú kortešačku, lebo nemyslel by som si 

to, keby zbieral podpisy trebárs v roku 2011 aby sa 

zastavila výstavba na Starých Gruntoch alebo v Líščom 

údolí. Lebo je smutné, že prvé čo sme sa mohli zapodievať, 

bola stavebná uzávera v tejto lokalite, nie v iných 

lokalitách v rámci Karlovej Vsi. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, viniť pani starostku, že dáva prísľub, že 

zastaví zahusťovanie; To je síce dobré, ale tiež o tom 

rozhoduje zastupiteľstvo. 

 

 A treba sa pozrieť, kto mal väčšinu v tom 

zastupiteľstve keď bola vo funkcii pani starostka?  

 Lebo pani starostka sama o sebe nerozhoduje 

o zastavení uzávery. 
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 A ďalšie: po tretie, pán Buzáš, keby ste trošku viacej 

ovládali stavebný zákon tak možno by som bol ticho k tomu 

čo vy hovoríte. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Musím v jednej veci, aj keď mnohokrát hovorí 

pán poslanec Kapusta z hľadiska stavebného, odborného veľmi 

dobré,  ale myslím že teraz mu ušlo niečo čo celkom nesedí.   

Poslanci nerozhodujú predsa o výstavbe, poslanci neriadia 

stavebný úrad, nepodpisujú, nevydávajú stavebné 

rozhodnutia. Dokonca na tomto úrade majú poslanci problémy 

získať čo len informácie zo stavebného úradu. Takže to je 

jedna vec. 

 

 A druhá vec k predchádzajúcemu: Bolo tu povedané, že 

dotknutí dostali 7 dní v tomto prípade na vyjadrenie. Ja by 

som to chcel spojiť s inou informáciou, že niektorí 

dotknutí neboli dokonca oboznámení s prebiehajúcim konaním. 

Čiže im bolo znemožnené ich zákonné právo vyjadriť sa. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Je to smutné, pán poslanec Kapusta, aloe pozrime sa čo 

teda robili poslanci. A ja len upozorňujem, že za prvé, 
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petícia začala vtedy keď začalo výrubové konanie. Skôr ani 

nemohla začať, lebo skôr občania nevedia že sa v tomto 

období chce niečo urobiť. 

 

 Ale upozorňujem na to, že my sme ešte predtým, ak si 

spomínate na stavebnej komisii sme riešili, a naozaj asi 

koncom roku 2012, pamätáte sa pán Kapusta? A v rámci 

riešenia problému na Svrčej ulici, už vtedy sme sa bavili 

na stavebnej komisii a dali sme návrh na územný plán, aby 

sme začali obstarávať územný plán zóny Sitiny a Staré 

Grunty. Určite to viem, ja tie zápisy mám, takže ja si ich 

viem vytiahnuť. Ohraničovali sme to ulicami Staré Grunty, 

Líščím údolím a určite sme to urobili. 

 

 A teraz prídeme k tomu, že čo ale už poslanci nemôžu. 

 Poslanci, ktorí nie sú potom v Rade tak nemôžu do 

programu navrhovať ani žiaľbohu z komisií, ktoré odsúhlasia 

niektoré úmysly, nič. Ja za to nemôžem, že zrovna naša 

komisia nemá zastúpenie v Miestnej rade, a že podozrivo 

niektoré veci, ktoré my sa dohodneme s expertmi, teda aj 

s vami; vás medzi týchto expertov počítam, samozrejme, tak 

sa nedostávajú ďalej na zastupiteľstvo. Ale s týmto už 

poslanci neurobia nič. Toto je skutočne potom ďalej vec 

úradu a toho ako je on nastavený. A je mi to strašne ľúto.   

 

 Ale ja mám tie zápisy zo stavebnej komisie, že sme sa 

tomuto problému venovali, ďaleko, ďaleko skôr ako začalo to 

výrubové konanie, lebo sme chceli územný plán zóny, aby 

následne mohla byť vyhlásená stavebná uzávera. O tom sa tu 

teraz nerozprávame.  

 

 To sú všetko naše kompetencie, ktoré sme mohli urobiť 

a žiaľbohu, neviem prečo, nakoľko sme ako poslanci 

stavebnej komisie o tom hlasovali a odporúčili, sa toto 
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neudialo., Toto už ale nie je, žiaľbohu problém nás, ale 

úradu.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Kapusta. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ja na margo pána kolegu Martinického: Ja som nehovoril 

o bežných konaniach, ja som hovoril o stavebnej uzávere. 

Čiže mne niečo nevykĺzlo čo som nechcel. 

 

 A na margo pána poslanca Zajac asi iba toľko: My sme 

riešili tú čo sa týka štúdiu Svrčia ulica. Ale si 

nepamätám, že by sme riešili stavebnú uzáveru na Sitiyn, 

Staré Grunty, atď., územný plán. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

     Ďakujem. 

 Prosím hlasujme o návrhu pána poslanca Šíbla. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:          17 poslancov. 
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 Za:                15 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Nehlasovali:        0 

 Návrh bol prijatý. Ďakujem. 

 Ešte pani poslankyňa Grey bola prihlásená s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ja som len chcela to, čo povedal pán poslanec Zajac, 

ja som bola na tom zasadnutí komisie výstavby a územného 

plánu. Je možné že to bol ako posledný bod, ale určite sme 

o tomto rokovali. A ten návrh, aby sa zmenilo funkčné 

využitie tohto územia na tej komisii bol a určite ja aj 

v zápise z komisie. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Ešte bol prihlásený do rozpravy pán Ing. Keselý, nech 

sa páči s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

 Ďakujem pekne. Chcel by som potvrdiť, že na komisii 

výstavby a územného plánu sme skutočne toto riešili. A nie 

na poslednej ale minimálne asi tri dozadu. Dávno, dávno, 

skutočne sú to mesiace, dokonca možno to je viac ako rok, 

niekedy na začiatku, keď sme sa tomu venovali.  

 

 Prečo som sa na konci prihlásil? 

 Je po diskusii. Chcem sa opýtať, je tu niekto medzi 

nami, kto kandiduje v týchto komunálnych voľbách na 

starostku alebo starostu v Karlovej Vsi? 
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     Pokiaľ taký je, prečo nereagoval na moju výzvu, aby 

dal verejný prísľub že nepodpíše stavebné alebo územné 

rozhodnutie súvisiace s touto stavbou, keď je tu takýto 

povedal by som takmer jednohlasný prejav nášho nesúhlasu? 

 

 Je to preto, že je to v skutočnosti len záležitosť 

nejakej predvolebnej kampane a nemyslí sa to vážne? 

 

 Toto je to, čo treba tým občanom povedať, že keď máme 

možnosť, tak to nerobíme? 

 

 Keby som bol starosta, tak by som to nepodpísal. Nech 

sa súdia. Naozaj by som to nepodpísal, lebo je to naozaj 

v záujme občanov. O tom sa nebavme. Skutočne v Karlovej Vsi 

už ani hajzlová búdka nepatrí nikde, ani na Dlhých Dieloch, 

ani dolu, ani na kopci, ani na Sitine, nikde nič. Nejaký 

rodinný dom by mi nevadilo, ale takáto zástavba určite nie! 

 

     Takže preto sa napríklad pani Čahojová neprihlásila 

a nepovedala aspoň že pokiaľ mi to zákon dovolí, tak budem 

brániť. Asi preto, že takýto verejný prísľub nechce dať. Je 

tu, sedí medzi nami. To treba, aby to vedeli. 

 

 Ja reagujem na fialovú koalíciu, volám sa Keselý 

a sedím tu za SDKÚ-DS. To znamená, ešte raz sa pýtam, a to 

je dôležité, aby toto občania vedeli, že takáto možnosť tu 

bola a nebola využitá. 

 

 Prijmem takýto verejný prísľub aj v budúcnosti. 

 Určite bude to mať význam do konca volieb, kedykoľvek. 

Počas tých troch týždňov budem rád keď sa to stane. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 
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 Ďakujem. 

 Diskusia už bola ukončená na návrh pána poslanca 

Šíbla. 

 (O slovo sa hlásil pán poslanec Zajac.) 

 Neboli ste prihlásený. Teraz je diskusia ukončená, tak 

ideme ďalej. 

 (Poznámka p. Zajaca.) 

 Pán poslanec Zajac, nech sa páči s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Ja by som len chcel pripomenúť pánovi poslancovi za 

SDKÚ ktorý tu sedí, že sme naznačili že to nie je úplne 

celkom s kostolným riadom. Fialovú koalíciu som poňal 

presne z vecných dôvodov, lebo sa tieto hlasovania a toto 

konanie pani starostky bolestivo dotýka vášho člena a vášho 

kandidáta v mestskej časti Nové Mesto. 

 

     A chcem len povedať, že tieto výzvy, ktoré vy tu 

dávate, aby bolo výborné, keby ste dávali svojmu 

kandidátovi. Vy síce nekandidujete za starostu, ale ste 

kandidátom za poslanca. Predpokladám, že ste účastný tvorby  

programu kandidáta vašej koalície za starostu. 

 

 A bol by som veľmi rád, keby tieto politické prednesy 

ktoré tu máme, ste adresovali tam kde to patrí, čiže svojej 

vlastnej politickej strane a politickej koalícii. To by 

bolo úplne, úplne výborné. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 S faktickou pani poslankyňa Čahojová, nech sa páči. 

  

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem pekne.  
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 Ja rešpektujem názor kolegov, ktorí si myslia že je 

nevhodné tu robiť si volebnú kampaň. Preto sa vyjadrujem 

k niektorým záležitostiam čo najmenej. Ale k záležitostiam 

výstavby nielen na Starých Gruntoch, alebo aj niektorých 

iných som sa vyjadrila svojim hlasovaním, ktoré si každý 

z nás môže nájsť zverejnené na webovej stránke mestskej 

časti, aj hlasovanie o tomto uznesení, bude dôkazom môjho 

postoja k tejto téme. Tým končím a dúfam, že vám to bude 

stačiť ako odpoveď, pán Keselý. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :     

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne. Ja uľahčím prácu pánovi vicestarostovi 

aby nemusel čítať Rokovací poriadok, aj keď vediete túto 

schôdzu: 

     Podľa článku 6, bod 16, návrh na ukončenie rozpravy 

môže podať každý poslanec. Nesmie ho však predniesť v rámci 

vystúpenia obsahujúceho vecný diskusný príspevok alebo 

v rámci faktickej poznámky. O podanom návrhu na ukončenie 

rozpravy sa musí hlasovať ihneď. Poslanci prihlásení do 

rozpravy majú právo ešte vystúpiť po odhlasovaní ukončenia 

rozpravy. Na ich diskusné príspevky môžu poslanci reagovať 

faktickými poznámkami. Ďakujem pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k: 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Hulajová, s faktickou.  

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 
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     Pani poslankyňa Čahojová, ja som veľmi rada, že ste sa 

tak vyjadrili, že ste svojim hlasovaním sa tak vyjadrovali, 

pretože vy ste presne hlasovali za ten návrh ktorý som ja 

podávala a hlasovali ste proti nemu. To znamená, že 

hlasovali ste za zeleň,. o ktorej ste veľmi dobre vedeli že 

jednoducho tam nebude možná, pretože územný plán bolo jasné 

že neprijme mesto dovtedy. A veľmi to s tým súvisí, lebo 

tam sa už začína stavať. A o pár rokov tam určite bude 

veľká výstavba. 

 

 A upozorňujem všetkých poslancov, ktorí za to 

hlasovali, aby sa tam teraz išli pozrieť ako t tam vyzerá. 

A pani poslankyňa Čahojová hlasovala za to a pritom musela 

a vedieť, že ako to je.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Pani poslankyňa Hulajová, ja už som to tu dnes 

hovoril. Za to, že sa dnes niekde stavia môže jedine 

predseda stavebného úradu a starosta, ktorý podpisuje 

rozhodnutie o územnom konaní a stavebnom konaní. Pokiaľ  sa 

koná v rozpore s týmto, treba dať oznámenie a malo by to 

ísť na súd. Aj toto by mal podať starosta v mene obce 

pokiaľ zistí, že sa niekde stavia v rozpore s platným 

stavebným povolením. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pani poslankyňa Hulajová, nech sa páči.  
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Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Ja by som len chcela doplniť, že tam išlo o to, že 

teraz je tam platný taký kód, ktorý umožňuje stavať rodinné 

domy mínus 4, plus 4. Keďže to je terén smerom dole kopcom, 

takže sa tam dajú postaviť normálne nové obytné domy a nové 

byty.  

 

 My sme navrhovali, teda ja som navrhovala, aby sa 

znížila tá podlažnosť na mínus 2, plus 2. Tým by sa 

zabezpečilo že po skončení uzávery na Dlhých dieloch by sa 

maximálne stavali rodinné domy. Vy ste navrhli, aby sa tam 

robila zeleň. Veľmi dobre ste vedeli, že tá stavebná 

uzávera končí a že tá zeleň dovtedy sa územný plán 

Bratislavy neuzavrie a neprijme. Tým pádom tam zostane 

mínus 4, plus 4. Tam sa dnes nepostaví, ale sa pozrite ako 

sú skúpené tie pozemky a čo sa tam plánuje. 

 

 A keď skončí stavebná uzávera, to už bude nové 

zastupiteľstvo, predpokladám, a potom sa tam bude stavať.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Čahojová, nech sas páči. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Pani kolegyňa, pani poslankyňa Hulajová, 

pokiaľ viem, nie ste členkou stavebnej komisie. Rovnako nie 

som členkou stavebnej komisie ani ja. Vy ste predkladali 

ten názor alebo ten návrh na uznesenie, ktorý nebol s tým 

totožný, čo nám predložila stavebná komisia. 
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 Ja som za to, čo vám odporúča prijať stavebná komisia, 

pretože ju považujem  za odbornú a znalú problematiky a sú 

v nej členovia, ktorí sa tejto problematike rozumejú. Ja sa 

medzi nich nerátam a rovnako si nemyslím, že ani vy nemáte 

tú kvalifikáciu, aby ste mohli predkladať taký návrh, ktorý 

by mal vyššie postavenie ako návrh člena komisie. Čiže ja 

som sa stotožnila s návrhom odbornej komisie, ktorá nám 

odporučila takto hlasovať. Nebol to môj návrh.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Šíbl. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Ja by som len poprosil kolegova kolegyne o disciplínu, 

aby sme nemiešali jablká s hruškami pani poslankyňa 

Hulajová. Pozrite o akom bode rokujeme. Rokujeme o Starých 

Gruntoch, netreba teraz do toho motať Dlhé Diely. Netreba 

do toho motať kto čo bude robiť a čo nebude robiť alebo 

sľubovať po voľbách.   

 

 Upozorňujem na to, že sme pri bode Oe) a je 11,42 hod. 

Takže ak sa chceme dostať k poslednému bodu nášho 

rokovania, mali by sme byť trošku zdisciplinovať.  

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Martinický s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 
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 Súhlasím s pánom poslancom Šíblom. Nie je problém 

v tom, že je bod Oa), Ob, Oc, ale  v tom, že sa hovorí 

k veciam, ktoré nie sú predmetom príslušného bodu. Je mi 

ľúto, že pani poslankyňa odišla. A je mi ľúto, že musím 

zopakovať, to čo už som raz povedal. Možno som sa vyjadril 

neprsne a nejasne tak sa ospravedlňujem, opakujem: 

 Podľa zákonov Slovenskej republiky, keď je niečo 

napísané, že je v územnom pláne povolené, to znamená že tam 

nemôže byť niečo väčšie a presahujúcejšie. 

 

 Ale to neznamená že stavebný úrad musí povoliť maximum 

toho čo je tam povolené v územnom pláne. Stavebný úrad je 

povinný a za to je platený, a za to by mal niesť 

zodpovednosť, aby preskúmal aj iné aspekty vrátane 

životného prostredia a vrátane dopravnej situácie. A to 

súvisí aj s tým bodom. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Buzáš, nech sa páči. (Nie.) 

 Ďakujem. 

 Keďže nie je nikto prihlásený do diskusie, takže ešte 

pán poslanec Keselý. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý :  

 Chcel by som reagovať na faktické poznámky, ktoré boli 

k môjmu príspevku hlavnému. To je normálne moje právo, 

dúfam, ďakujem pekne, preto som sa snažil prihlásiť 

posledný. 

 

 Takže na otázku pani kandidátky na starostku, pani 

MUDr. Čahojovej, či to stačí? Nie, nestačí to, že nejako 

hlasovala teraz. Lebo ľudia, keď my si vyberáme budúceho 
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starostu, tak chceme vedieť ako sa k takejto veci postaví 

keď starostom bude. 

 

 Čiže ešte raz, a tento krát je to už aj pre pána 

Zajac, ktorý proste pletie dve na tri s nejakým pánom, 

ktorého som tu v živote nepočul, ani tuná kolegyňa o ňom 

nepočula, neviem kto to je Novitzký. Neviem, toto meno som 

v živote nepočul. 

 

 Ešte raz: Chcem pomôcť a určite aj vy občanom. 

 

 To znamená, vyzývam všetkých kandidátov v Karlovej 

Vis, a ak sú tu zástupcovia médií, môžu ma v médiách 

citovať, že poslanec SDKÚ-DS Keselý v Karlovej Vsi vyzval 

všetkých kandidátov na post starostu v Karlovej Vsi, aby 

vyjadrili verejný prísľub, že ak budú zvolení za starostu, 

nepodpíšu územné, resp. stavebné rozhodnutie ohľadne tejto 

stavby. A môžu to zdôvodniť, ja im radím aby to zdôvodnili 

dopravnou situáciou na tom mieste. Toto som chcel povedať. 

 

 

 Čiže ešte raz vyzývam všetkých, nielen pani Čahojovú, 

aj pána Bullu, aj všetkých ostatných ktorí kandidujú. Pani 

Čahojová mala možnosť teraz to urobiť, možno to urobí ešte 

za ďalšie 3 týždne. Ďakujem pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Nie je nikto prihlásený do diskusie, takže končím 

diskusiu. 

 A poprosím návrhovú komisiu, nech sa páči. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Návrh uznesenia pána poslanca Buzáša k bodu Oe) 

ochrana verejného záujmu v lokalite Staré Grunty. 

 

 po A. Miestne zastupiteľstvo vyjadruje obavu 

z porušenia zákona a žiada starostku o zrušenie začatia 

územného konania o umiestnení stavby navrhovateľa AQUATERM 

Invest, akciová spoločnosť, na dostavbu, zástavba Staré 

Grunty až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o výrube s ohľadom na rozsudok Najvyššieho súdu 544 SŽP 

10/2009. 

 

 po B. žiada, aby Miestny úrad predložil na najbližšie 

rokovanie miestneho zastupiteľstva všetky súvisiace 

materiály, ktoré sa v tejto veci viažu alebo ako aj 

príslušné úradné rozhodnutia. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Hlasujeme za takto navrhnuté uznesenie. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov 

 Za:                 17  

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem. 

 

 Pristupujeme k bodu Of)  návrh pána poslanca Buzáša. 
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BOD Of): 

Pripravovaná zmluva na prenájom posilovne KŠK 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Pán poslanec Buzáš, nech sa páči, prihláste sa do 

diskusie. Máte slovo. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  

 Ďakujem. Zajtra má zasadať Rada KŠK čomu sa veľmi 

teším, pretože predmetom tohto zasadania mala byť 

pripravovaná zmluva o nájme nebytových priestorov medi KŠK 

a LUPY, s.r.o. Jedná sa o priestory posilovne na Janotovej 

ulici. Keďže je to jediný subjekt, ktorý v rámci KŠK je 

schopný priniesť aké také peniaze do KŠK a nielen troviť 

ako všetky ostatné zložky, najmä administratíva, tak som si 

pozorne tú zmluvu prečítal. Ak by som sa rozhodol 

prevádzkovať v prenájme Liptus centrum alebo posilovňu 

nemohol by som si želať lepšiu zmluvu.  

 

 Len tak námatkovo: Uzatvára sa na dobu určitú 5 rokov     

s právom na opätovné predĺženie ďalších 5 rokov. Po 

opätovnom predĺžení má nájomca právo na opätovné predĺženie 

o ďalších 5 rokov, a to na neurčitý počet predĺžení, takže 

ako na večné časy. Prenajíma sa to vrátane všetkých 

vonkajších priestorov a nielen na prevádzku športového 

areálu strediska ale aj bufetu. 

 

 Počas prvých 50 mesiacov bude nájomné znížené o sumu. 

Táto suma sa bude postupne odrátavať. Nechcem vás zaťažovať 

s tou zmluvou, z môjho pohľadu je to škandalózna zmluva. 

Proste nemá čo robiť, je to absolútne nevyvážené, 

jednostranné a skutočne neviem, kto robil dikciu tohto 

dokumentu?  
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 Proste si dovolím vám predniesť návrh na uznesenie. 

 

 K materiálu pripravovaná zmluva o prenájom posilovne 

na Janotovej ulici: 

 

 po A. Miestne zastupiteľstvo 

žiada miestnu kontrolórku o posúdenie návrhu zmluvy medzi 

LUPY, s.r.o. a KŠK.  

 Termín: 7 dní. 

 

 po B. Miestne zastupiteľstvo  

žiada Radu KŠK o vydanie zamietavého stanoviska k návrhu 

zmluvy medzi LUPYX, s.r.o. a KŠK do vyjadrenia – posúdenia 

predmetnej zmluvy a stanoviska miestnou kontrolórkou. 

 

 po C. Opätovne vyzýva a žiada starostku o predloženie 

návrhu na odvolanie riaditeľa KŠK.  

Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pani kontrolórka, nech sa páči. 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Chcem len upozorniť pána predkladateľa tohto 

uznesenia, termín 7 dní je – ja sa dostanem ako kontrolór 

k informácií, či sú podpísané alebo nie sú podpísané 

uznesenia do 10 dní v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

Takže do 10 dní má starostka právo pozastaviť výkon 

uznesenia. Len pre vašu informáciu. 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š :  
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 Koľko je to pre vás? 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 7 dní môže byť, ale bude to 10 plus 7 reálnych. 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Dobre. Ja to v autoremedúre opravím. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Kadnár, nech sa páči s riadnym 

príspevkom.  

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ja si dovolím dať doplnenie do tohto uznesenia pána 

Buzáša, že žiadame vedúceho KŠK, aby vypísal riadnu 

obchodnú súťaž na výber nájomníka, aby sa o to jednoducho 

v rámci normálne súťaže pobili nejakí záujemcovia, aby to 

nebolo len o jednom záujemcovi. Aby to riadne zverejnil 

a aby bola na to vypísaná obchodná súťaž. Takže dávam to 

ako doplnenie.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Nikto sa nehlási do diskusie, takže ukončujem 

diskusiu. 

 Návrhová komisia, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. L a b u d a  

 Takže návrh poslanca Buzáša k bodu Of) pripravovaná 

zmluva o prenájme posilovne KŠK na Janotovej ulici. 
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 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 po A. žiada miestnu kontrolórku o posúdenie návrhu 

zmluvy medzi LUPY, s.r.o. a KŠK.  

 Termín: 7 dní plus 10. 

 

 po B. žiada Radu KŠK o vydanie zamietavého stanoviska 

k návrhu zmluvy medzi LUPY, s.r.o. a KŠK až do vyjadrenia 

posúdenia predmetnej zmluvy a s stanoviska miestnou 

kontrolórkou.    

 

 po C. opätovne vyzýva a žiada starostku o predloženie 

návrhu na odvolanie riaditeľa KŠK. 

 

 po D. návrh poslanca Kadnára: 

Miestne zastupiteľstvo žiada vedúceho KŠK, aby vypísal 

riadnu obchodnú súťaž na výber nájomcu nebytových 

priestorov tejto posilovne. 

Ďakujem. Všetko.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ale v zmysle rokovacieho poriadku ste mali tento 

dodatok predložiť ako prvý a malo sa o ňom hlasovať a potom 

o uznesení ako celku. 

 Čiže hlasujeme teraz o dodatku pána poslanca Kadnára. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           16 poslancov. 

 Za:                 14 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Nehlasoval:          0 
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 Tento dodatok bol prijatý. 

 A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            18 poslancov. 

 Za:                  17 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Nehlasoval:           0 

 Takže uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem. 

 

 Pokračujeme k bodu Og) návrh pána poslanca Zajaca. 

 

 

 

BOD Og): 

Návrh na schválenie začatia konania orgánu vo veci „ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov“ 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :    

 Pán poslanec Zajac, prihláste sa do diskusie a máte 

slovo. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som chcel z procedurálneho hľadiska povedať, to 

že sa máme prihlasovať do diskusie, nie je správne. Za prvé 

nám tým odíde jeden diskusný príspevok, za druhý diskusný 

príspevok trvá 3 minúty a predkladateľ má 5 minút. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prvý diskusný príspevok riadny trvá 5 minút a druhý 3 

minúty. Tak to je a ide o časomieru.    
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 To nie je diskusný príspevok. Ja chcem predložiť 

návrh. Ako každý predkladateľ sa nehlási do diskusie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Predložte návrh a nebudem vám obmedzovať nijakým 

časom.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Dobre. Tak poďme teda k vecnej veci. Ja začnem od 

konca. Mám k dispozícii dva listy, ktoré boli adresované 

držiteľom predplatených parkovacích miest. Tieto miesta 

prenajíma naša mestská časť, prenajíma ich úrad, čiže vedie   

si aj databázu tých, ktorí ich majú prenajaté. Ja nebudem 

citovať celý list, lebo ten list som priložil: obidva tieto 

listy. Z toho priloženia vyplýva, že sú to dva listy lebo 

sú tam rôzne oslovenia. Chcem prečíta podstatu, kvôli 

ktorej chcem aby sme začali konanie. 

 

 List obsahuje takéto vecné spojenie: 

 Chcem vám touto cestou sľúbiť, en list hovorí pani 

starostka, priama reč pani starostky tomu kto je držiteľom 

parkovacieho miesta.  

 „Chcem vám touto cestou sľúbiť, že pokiaľ budem 

i naďalej starostkou našej mestskej časti, cena za vaše 

parkovacie miesto sa nebude zvyšovať. A toto miesto bude 

trvalé vaše“. 

 

 Táto veta podľa môjho názoru priamo naznačuje, že 

v prípade úspechu kandidátky na starostku, ktorou je 

súkromná osoba Ing. Iveta Hanulíková sa voličovi nezdvihne 

cena za parkovacie miesto a ostane trvalo jeho. Je to jej 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

100 

predvolebný prísľub. Predvolebne sľubuje ako iní kandidáti, 

ktorí mali sľubovať niečo iné a sľubujú niečo iné, majú 

svoj predvolebný program. A v tomto predvolebnom programe 

sľubujú. Tak tento kandidát sľubuje niečo konkrétnym ľuďom, 

ku ktorým sa dostala len preto že vykonáva zároveň okrem 

toho že je kandidátkou, je zároveň aj verejnou činiteľkou, 

starostkou mestskej časti. 

 

 Preto teda chcem dať návrh v tomto znení: 

 

 za A. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves ako orgán, v zmysle článku 9 ods. (1) písm. 

b) zákona č. 357/2004 Z. z. vykonáva konanie vo veci 

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova  

Ves, začína konanie v zmysle článku 9, ods. (2) písm. a) 

zákona č. 357/2004 Z. z. z vlastnej iniciatívy. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves, začína konanie na základe zistení, ktoré sú uvedené 

v dôvodovej správe, ktoré nasvedčujú tomu, že verejný 

funkcionár Ing. Iveta Hanulíková, starostka mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves zaslaním listom nesúcich všetky 

znaky predvolebnej kampane v prospech kandidátky na 

starostku Ing. Ivety Hanulíkovej, porušila povinnosť 

ustanovenú ústavným zákonom 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.     

 

 Prečítam aj z tej dôvodovej správy:  

 Dôvodom na začatie konania orgánu – obecného 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 

z vlastnej iniciatívy, je skutočnosť že tento text porušuje 

zákon 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, ktorý ustanovuje aj 
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povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára za účelom 

zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného 

funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie. 

 

 List písala starostka z pozície verejnej funkcie 

preto, lebo  mala k dispozícii databázu ktorú vlastní 

Miestny úrad. Konanie, ktoré opisuje v liste riadne 

realizuje, ako výkon verejnej funkcie. To znamená možnosť  

rozhodovať o cene za vyhradené parkovisko alebo to kto ho 

bude vlastniť. Má presne z tohto významu, to je verejná 

funkcia. To nie preto, že pani Hanulíková, ale preto že 

starostka má túto funkciu.   

 

 Robí, realizuje tento výkon v súčinnosti s Miestnym 

úradom. Nie je to len ona, ktorá sa podieľa na tom že 

takéto rozhodnutia padajú. A samozrejme, robí to aj 

s prispením verejných financií. To znamená, robí sa táto 

politika aj s prispením toho, čo stojí nejaké peniaze 

mestskú časť a tie peniaze idú z rozpočtu obyvateľov. Čiže 

je to z verejných financií. Do konania sa zasadzuje ako 

osoba, ktorú by mali voliči voliť za starostku. Ona priamo 

hovorí, ja to zopakujem:  

 

 „Chcem vám touto cestou sľúbiť, že pokiaľ budem 

i naďalej starostkou vašej mestskej časti“, len občania 

mestskej časti majú možnosť ju voliť za starostku mestskej 

časti. Ona v zásade hovorí o tom, že bude vykonávať 

funkciu, ale tú funkciu bude vykonávať každý iný starosta 

alebo každý iný verejný funkcionár nielen ona.  

 

 Takže chcem povedať, že zaslaním toho listu porušila 

Ing. Hanulíková všeobecné povinnosti a obmedzenia. 

 

 Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie už 

uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.   
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 V tomto liste jednoznačne toto je citované zo zákona, 

uprednostnila osobný záujem. Verejný funkcionár sa musí pri 

výkone svojej funkcie zdržať všetkého čo môže byť v rozpore 

s týmto ústavným zákonom. 

 

 Na tento účel verejný funkcionár nesmie využiť svoju 

funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie 

nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom 

na získavanie výhod vo svoj prospech. 

 

 Myslím si, že táto skutková podstata bola začatá 

a preto žiadam o podporu  uznesenia. Tie obidva listy sú 

pripojené v tom uznesení.  

 

 A žiadam teda, aby týmto dnešné miestne zastupiteľstvo 

začalo z vlastnej iniciatívy konanie, ktoré by teda 

následne malo trvať.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou poznámkou, pán poslanec Bendík, nech sa 

páči.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem za slovo. Musím povedať, že tento list mám 

k dispozícii aj ja, presne ten istý, dokonca je tu pečiatka 

miestneho úradu. A predpokladám, že za túto predvolebnú 

kampaň pani starostky Miestny úrad zaplatil. Pán prednosta 

teraz sa tvári že píše SMS, možno chce sa spýtať pani 

starostky, že koľko stále táto časť kampane pani kandidátky 

na starostku Ivety Hanulíkovej. Keby odpovedal pán 

prednosta, že koľko táto časť jej kampane stála.   
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 Pretože viete, vy teraz kývate hlavou. Možno že tie 

riaditeľky v tých školách kyvu hlavou keď nemajú možno tých 

1000 Eur na to, aby si opravili nedostatky, ktoré tam sú. 

Mnohé z nich sú riešené, ale takto nehospodárne, 

neefektívne sa narába s peniazmi daňových poplatníkov. Bolo 

by dobré, keby ste si uvedomili, že to nie sú vaše peniaze. 

To sú peniaze obyvateľov tejto obce. To znamená obyvateľov 

Karlovej Vsi. Ďakujem pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Martinický s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem pekne. Bolo to tu už naznačené, pokiaľ takýto 

list, ktorý je zjavne volebnou kampaňou, bol platený 

z rozpočtu mestskej časti, čiže peňazí daňových 

poplatníkov, považujem to za neoprávnené nakladanie 

s verejnými prostriedkami.  

 

 A druhá vec je, že tu sú dve vety, ktoré sú v podstate 

aj zavádzaním občanov, lebo sľub, že cena za vaše 

parkovacie miesto sa nebude zvyšovať, je možné naplniť 

jedine takým spôsobom, že sa s daným prenajímateľom uzavrie 

právoplatná zmluva. Pokiaľ by sa takáto právoplatná zmluva, 

určite právnici to lepšie vysvetlia, spravila tak ešte je 

možné ju napadnúť, že je nevýhodná.  

 

 A druhá vec, pokiaľ sľubuje, že toto miesto bude 

trvalé vaše, to znamená, že sľubuje, že niekomu dá neviem 

koľko 6 alebo 8 metrov verejného obecného priestoru 

natrvalo na súkromné využívanie, čo si myslím že tiež nie 

je v poriadku. Ďakujem za pozornosť.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Keselý, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. Bc. J. K e s e l ý : 

 Ďakujem pekne. Vypočul som si návrh, ktorý predložil 

pán kolega Zajac. Ak je to tak, ako hovorí, tak je to fakt 

strašné, je to hrôza, škandál a porušenie zákona a Ústavy, 

a morálky. Bohvie.  

 

 Avšak ako právnik je to právny nezmysel. Škoda, škoda 

že predkladateľ túto vec nekonzultoval, že sme to nemali 

skôr ako by sme sa mohli vyjadriť. Aj som rozmýšľal ako by 

sa to dalo napraviť rýchlo nejakou autoremedúrou, ale ľahko 

sa to napraviť nedá. A už vôbec nie v takejto 

nedôveryhodnej atmosfére plnej predvolebných kampaní ako sa 

tu odohráva. 

 

 Takže navrhujem, aby sme to nestratili, nech to 

predkladateľ prepracuje a nech to predloží na budúce 

zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 (Poznámka v pléne.) 

 To je jedno, či je po voľbách; hádam nerobíte teraz 

predvolebnú kampaň. Záleží vám na tom, či je to po voľbách 

alebo pred voľbami? Čiže tu robíte predvolebnú kampaň? 

 

 Vy na jednej strane Hanulíkovej vytýkate že robí 

predvolebnú kampaň za peniaze, a vy tu za aké peniaze 

sedíte? Nie verejné? Čiže tiež robíte predvolebnú kampaň, 

to nevadí? Samozrejme že je to jedno za ktoré. Ak je 

porušený zákon, kolá melú pomaly ale isto. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Buzáš.     

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Je mi ľúto, nechcel som sa prepožičať k takémuto 

niečomu, ale to čo tu spúšťa pán Keselý s pomaslovanou 

hlavou už presahuje všetky medze. Pani Hladká nekandiduje; 

aspoň si overte fakty.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja chcem vás ubezpečiť, že som tento návrh konzultoval 

s právnikom. A myslím si, že to nie je úplne akože, nikdy 

to nie je že právnici majú ten istý názor na to isté. 

Myslím si, že to je úplne v poriadku. Tak sa stretávajú na 

súdoch, keď na jednu a tú istú vec sa pozerajú z oboch 

pohľadov; niekto háji a druhý žaluje. Takže toto je úplne 

prirodzené, a toto sa stalo možno aj v tomto prípade, máte 

na to iný právny názor. Ja nie som právnik, ale samozrejme 

konzultoval som to s právnikom. 

 

 Ja len chcem na doplnenie: Samozrejme, ak by to dneska 

sme nezačali toto konanie a neodsúhlasili toto  uznesenie 

a nezačala v tomto konať naša mestská časť, lebo mne to 

trochu ide o to, aby tí ktorí zo zákona majú konať, konali.  

 

 Ja samozrejme som pripravený okamžite dneska akonáhle 

by toto uznesenie neprešlo ako osoba, lebo aj na to mám 
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právo podať na komisiu ktorej to patrí túto žiadosť. 

A chcem len povedať, že rovnako s právnikom konzultujem aj 

ďalšie právne možnosti ktoré z tohto vyplývajú a sú už 

v zákone 300/2005, čiže je to Trestný zákonník, ale to je 

následné a budem v tom konať ako občan nie ako poslanec. 

Toto som zatiaľ ani nepredložil. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Grey nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

     Ďakujem pekne. Mňa zarazila veľmi jedna vec; pán 

poslanec Keselý, ste právnik a ja som nikde v zákone 

nenašla napísané, že pokiaľ občan zistí alebo má podozrenie 

na porušenie zákona, má počkať s riešením tohto až po 

voľbách. Veľmi pekne poprosím, keby ste mi vedeli nájsť kde 

v zákone Slovenskej republiky sa takéto uznesenie nachádza. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. Ako už môj kolega pán Buzáš povedal, 

vyprosujem si od vás, pán kolega Keselý hovoriť o všetkých 

že si tu robia predvolebnú kampaň, ja osobne nekandidujem   

a napriek tomu kritizujem veci. A nekritizujem tieto veci 

iba teraz, ja ich kritizujem sústavne 4 roky. Určite si 

spomínate na moje sústavné predkladanie návrhov 
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o starostlivosti o zeleň, aby to vykonávali nezamestnaní 

občania, ktorí žijú zo sociálnej podpory . Vy sám ste 

označil tento návrh za anarchiu. Takže toto nie je 

predvolebná kampaň. 

 

 A keď už hovoríme o tom liste pani starostky, je veľmi 

krásny, ľúbivý. No, viete ako sa hovorí „sľuby sa sľubujú“ 

a viete kto sa raduje. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, možno že ten list by bol zaujímavý. keby 

pani starostka doplnila aj to, že môžem vám sľúbiť že 

naďalej budú vykonávať starostlivosť o zeleň iba firmy, 

ktoré neefektívne vynakladajú neskutočne obrovské financie. 

To by bolo zaujímavé, keby tuná starostka takéto veci 

uverejnila, hej. Alebo ako dostal Ekolio stánok a pozemok 

a podobne. Alebo byt aký dostal tento pán Majer za 1 400 

Eur, nájomný byt, a podobné veci. Ale toto asi by starostke 

veľa bodov nenahralo. 

 

 Takže prečo by sme my ako občania po voľbách mali 

čakať na to, aby sa toto riešilo. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. No, pokiaľ toto uznesenie 

prejde alebo bude doručený podnet na začatie konania na 

ochranu verejného záujmu, ja ako predseda komisie zvolám 

zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu čo 

najrýchlejšie. Dúfam, že sa to ku mne ako predsedovi 

komisie dostane táto informácia, že niekto podal podnet 
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alebo keď to uznesenie bude schválené, tak konanie začaté. 

Takže ja znova opakujem, zvolám čo najrýchlejšie rokovanie 

komisie na ochranu verejného záujmu aby to bolo jasné. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

Ďakujem.  

 S riadnym príspevkom, pán poslanec Záhradník nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

 Ďakujem pekne. Tiež ma to ako právnika bude zaujíma 

dosledovať ako toto konanie dopadne, lebo nie je veľa 

precedensov konania podľa toho ústavného zákona, ale ten 

zmysel toho zákona je aby nedochádzalo pri výkone verejnej 

funkcie k zneužívaniu tej verejnej funkcie v prospech 

osobného záujmu. 

 

 To znamená, ja to čítam tak, že ak by kandidátka na 

starostku pani Hanulíková poslala normálne list zo svojich 

financií vlastných bez toho že by využila databázu 

majiteľov parkovacích miest vyhradených a poslala to 

všetkým občanom normálne, slušne v rámci volebnej kampane 

tak ako to robia ostatní z vlastných zdrojov, a tam by 

sľúbila to čo tu sľúbila, že v prípade ak bude zvolená o čo 

sa zaslúži, tak si myslím že je to v poriadku. 

Nezainteresovaní občania by jej mohli aj uveriť a povedať, 

že to je výborné keď táto kandidátka sa stane starostkou že 

nám toto všetko sľúbi. Zainteresovaní občania by sa 

pousmiali, a povedali by, nuž, sľubuje niečo na čo nemá 

priame zákonné kompetencie. Ale to už nechajme na občanovi 

ako sa s tým vysporiada. 
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 My máme na stole konanie, ktoré navrhuje iniciovať 

Marcel Zajac, my sa s tým nejako budeme musieť vysporiadať. 

 

 Toto konanie určite neskončí do volieb, tam je lehota 

60 dní. V rámci tohto konania iste sa bude musieť a mala by 

sa vyjadriť aj osoba, ktorej sa to týka, to znamená pani 

Ing. Hanulíková. A bude o tom rozhodovať na záver tohto 

konania zastupiteľstvo; už to nebude toto zastupiteľstvo 

ale zastupiteľstvo nové. 

 

 Ide tu o to, aby naozaj; a netýka sa to len pani 

Hanulíkovej, týka sa to iste možno aj budúceho starostu 

alebo budúcej starostky, aby nedochádzalo k podozreniam, že 

sa verejná funkcia vykonáva v prospech nejakého osobného 

záujmu a že sa na to využívajú verejné zdroje, verejné 

databázy, a podobne.  

 

 Ja neviem ako to dopadne, ani neviem či všetky tie 

skutkové tvrdenia  ktoré sa nachádzajú v tej dôvodovej 

správe sú správne. Veď na to prebehne konanie, tam by sa 

ten skutkový stav mal zistiť, mala by sa následne urobiť 

právna kvalifikácia toho skutku ktorého sa či už dopustila 

alebo nedopustila pani Hanulíková. A takýto záver by mal 

byť urobený v tej lehote ako predpokladá zákon.  

 

 Takže myslím si, že v tomto momente asi to nie je 

otázka ktorá sa dá vyriešiť pred voľbami, ani to nie je 

predvolebná kampaň, je to avízo pre všetkých aj do 

budúcnosti, aby si dávali pozor keď budú kandidovať 

z pozície funkcií v ktorých sa práve nachádzajú. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 
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 Nie je nikto prihlásený do diskusie, takže ukončujem 

diskusiu. 

 Návrhová komisia, nech sa páči máte slovo. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. L a b u d a  

 Keďže návrh uznesenia má každý pred sebou, nebudem ho 

čítať. Takže návrh uznesenia tak ako je predložený 

v materiáli od pána poslanca Zajaca: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves, ako orgán, v zmysle článku 9 ods. (1) písm. b) zákona 

č. 357/2004 Z. z. vykonáva konanie vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves, začína konanie v zmysle článku 9 ods. (2) písm. a) 

zákona č. 357/2004 Z. z. z vlastnej iniciatívy. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves začína konanie na základe zistení, ktoré sdú uvedené 

v dôvodovej správe, ktoré nasvedčujú tomu, že verejný 

funkcionár Ing. Iveta Hanulíková, starostka mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves zaslaním listov nesúcich všetky 

znaky predvolebnej kampane v prospech kandidátky na 

starostku Ing. Ivety Hanulíkovej, porušila povinnosť 

ustanovenú ústavným zákonom 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

     po B. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves, ako orgán, ktorý vykonáva konanie z vlastnej 
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iniciatívy,  voči starostke mestskej časti Ing. Ivete 

Hanulíkovej, vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov žiada starostku mestskej časti, aby sa 

vyjadrila k predmetu konania. 

 

 po C. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves poverí komisiu na ochranu verejného záujmu, aby 

vykonala vo veci dokazovanie. 

 Termín: 9. 11. 2014.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            19 poslancov. 

 Za:                  13 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            6 

 Nehlasoval:           0 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem. 

 

 Teraz pristupujeme k bodu 1. 

 

 

BOD 1: 

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 27. 

zasadnutiu MiZ 2014 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Takže bez úvodného slova. Nech sa páči, 

pokiaľ máte otázky. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Bendík s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel dať návrh 

v súvislosti s plnením uznesenia 562/2014, kde sme spolu 

s kolegom Záhradníkom požiadali uznesením starostku 

predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 

návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Karlova Ves na rok 

2014, ktorého obsahom bude návrh na úsporu v čerpaní 

bežných výdavkov mestskej časti v roku 2014 vo výške 

minimálne 50 % z celkovej čiastky poskytnutej z rezervného 

fondu na oddlženie základných a materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Karlova Ves za 

účelom riešenia dlhodobo neriešených problémov pri úhradách 

za dodávky tepla. 

 

 Čítam tu, že po rokovaní miestneho zastupiteľstva boli 

oslovené jednotlivé referáty koľko vedia ušetriť a zistili 

že ušetriť nevedia v podstate nič. A hneď na to je plnenie 

uznesenia vyhodnotené ako „splnené.“ 

 

     No, keď sa nepredložil návrh na šetrenie, kde by sa 

šetriť malo na strane úradu, tak myslím si, že to plnenie 

by malo byť hodnotené ako „nesplnené“. To znamená, návrh 

uznesenia č. 562/2014 bod B zmeniť plnené, zo splnené na 

„nesplnené“. 
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 A je mi teda fakt ľúto, že tento úrad nevie šetriť 

napriek tomu že tu bol pán Patejdl, myslím že známa 

speváčka pani Vondráčková, možno že aj nejaká známa modelka   

príde prestrihávať nejakú pásku. Veď na toto peniaze máme, 

veď idú voľby. 

 

 Na rozosielanie takýchto listov ktoré sú čisto 

volebnou kampaňou pani starostky peniaze máme. 

 Ale na to, aby sme dali peniaze tam odkiaľ sme ich 

zobrali, na to nemáme. 

 

 Možno ako inšpiráciu, keď pani starostka začne raz 

chodiť električkou, tam sú také reklamy kde finančné 

spoločnosti radia ľuďom, ktorí žijú niekedy aj zo 400 – 500 

Eur a tam im radia, že ako sa majú správne chova k svojim 

financiám. A tam je jeden taký krásny motív, že každý by si 

mal tvoriť z toho čo zarobí nejakú rezervu a až z tej 

rezervy niekedy zoberie tak by sa mal snažiť ju čo 

najrýchlejšie doplniť. 

 

 My sme zobrali z rezervy tejto mestskej časti, to 

znamená z peňazí ktoré sú určené na horšie časy. To znamená 

vtedy keď naozaj mestská časť môže financovať určité 

činnosti, ktoré musí financovať. A z tejto rezervy sme 

zobrali nejaké peniaze, pretože táto mestská časť 

v prevedení prednosta a starostka, zanedbávala financovanie 

škôl. A ja som naozaj očakával že sa k tomu táto mestská 

časť v poňatí starostka, prednosta, ktorý sa teraz veselo 

baví s pánom zástupcom starostky takže dá aspoň nejaký 

návrh na šetrenie. 

 

 Čo na to povedať? Asi podstatnejšie sú volebné alebo 

predvolebné kortešačky ako zdravá mestská časť alebo zdravá 

správa tejto mestskej časti. 
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 A je i naozaj ľúto, že tu v Karlovej Vsi máme takú 

pani starostku. Dúfam, že naozaj naposledy. Ďakujem pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Kapusta, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. K a p u s t a : 

 Ďakujem. Keď som pozorne počúval kolegu Bendíka 

a slová ktoré hovoril, že nie je možné ušetriť žiadne, tak 

asi trošku zavádzal. Tu je písané, že nie je možné 

k termínu ďalšieho zastupiteľstva zrealizovať ten návrh 

uznesenia. 

 

 Pritom na str. 17 je predložený návrh úspory výdavkov 

vo výške cca 20 000 Eur. 

 Tak jeho návrh na plnenie uznesenia na „nesplnené“ by 

som doporučoval zmeniť na „čiastočne splnené“. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Neviem, čo je na tom nepochopiteľné. My sme požiadali, 

aby bol predložený návrh na úsporu, návrh na zmenu 

rozpočtu, a to sa neudialo. To znamená jednoducho, to nie 

je ani splnené, ani čiastočne splnené, je to nesplnené. My 

sme jednoznačne požiadali, pani starostka pri plnom vedomí 

a svedomí pri zmysloch myslím ktoré sú normálne podpísala 

toto uznesenie a uvedomovala si, hádam, čo podpisuje. To 
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znamená, podpísala uznesenie platné, mala predložiť 

a nepredložila. Ďakujem.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pani poslankyňa Čahojová, nech sa 

páči. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja by som chcela upozorniť predkladateľa 

návrhu na uznesenie, že v časti B uznesenia, v tabuľke, 

v ktorej nás žiadate, aby sme predlžili termín plnenia 

uznesení som našla tri uznesenia, ktoré som vlastne 

nenašla. To znamená, že podľa mňa sú nesprávne uvedené 

čísla uznesení. Jedná sa o kolónku 3, 4, 5. Je to uznesenie 

číslo 426/2014/B, 426/2014/C a 469/2014. Myslím, že tam by 

mal byť za lomitkom „2013“, pán prednosta.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Toto sú čísla uznesení pôvodne prijatých, tá tabuľka. 

Oni majú vždy nejaké termíny. A pokiaľ my navrhujeme 

predĺžiť termín nejakého uznesenia, dáme to presne do tejto 

tabuľky. Nepochopil som možno vašu otázku. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Nepochopili ste ma, pretože ste ma nepočúvali. 
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Prednosta JUDr. J. V e l č e k : 

 Počúval som; možno tu bol šum, takže som nie všetko 

počul. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Pán prednosta, ja hovorím že čísla uznesení v riadku 

3, 4, 5, kde nám navrhujete predĺžiť termín, také 

neexistujú. Ja som ich nenašla. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Možno tam táto chyba spočíva asi v tom roku. 

 Môže sa organizačné k tomuto vyjadriť, pán Špejl? 

 

Mgr. MVDr. M. Š p e j l, referát organizačný a správy 

registratúry: 

 Môžem poprosiť o aké číslo uznesenia ide? 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Jedná sa o riadok 3, 4 a 5 v tabuľke, v časti B 

uznesenia. Tam nesedí číslo uznesenia, ktoré máme predĺžiť, 

jeho termín plnenia. Myslím si, že chyba nastala za 

lomítkom v „roku“. Tam je uvedený rok 2014 a malo by tam 

byť „rok 2013“. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Tak je to zrejme preklep. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Takže v rámci autoremedúry keď hovoríte, že tam má byť 

číslo roku 2013, opravujem to; je to tak organizačné? 

(Áno.) 
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 Ospravedlňujem sa tiež.  

 Takže v rámci mojej autoremedúry dávam do roku 3, 4, 5 

v časti B uznesenia, kde je rok uvedený; 2013, 2013 a 2013. 

Ďakujem za upozornenie.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom pán poslanec Zajac, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja mám dva návrhy, nakoľko som sa dostal do takej 

neriešiteľnej situácie, že chcem doplniť aj zmeniť. Takže 

ten prvý návrh, lebo potom sa bude najprv dopĺňať. A potom 

keď príde zmena, tak bude už zmena toho doplneného. Dobre 

tomu rozumiem?  

 (Poznámka.) 

 A ako môžem doplniť, keď chcem odtiaľ vypustiť bod B; 

to sa nedá potom doplniť. 

 (Poznámka.) 

 Dobre, doplním a vypúšťam bod B. Takže predsa len 

ostáva. 

 Takže predsa by som išiel k tomu bodu. 

 Navrhujem, aby teda, bude to návrh na doplnenie, to 

znamená ostáva tam to uznesenie berie na vedomie. 

 

 Bod B, dopĺňam a navrhujem vypustiť. To je tá tabuľka. 

 

 Potom je bod C, navrhujem doplniť tam sumu 2 400 Eur; 

myslím že na tejto sme boli dohodnutí, ak sa nemýlim. To je 

tá Svrčia. 

 

 Potom D, teda chcem spraviť to isté, že dopĺňam 

a navrhujem vypustiť. To D. to je vlastne aby ste teda 
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vedeli, toto nie je celkom taká zábavka že len dopĺňame 

a vypúšťame, ale tu sa už dávajú ako keby niektoré 

rozhodnutia za nás. 

 

 Čiže konkrétne k tým územným plánom sa potom ešte 

budem v bode E vracať. 

 

 Ale to D keď si prečítate: Na žiadosť JUDr. Khuriovej 

a MUDr. Jakabovičovej, atď., vyčleniť finančné prostriedky 

na sanáciu vozovky Dlhé Diely I, II, Iskerníková v sume. 

Chcem povedať, že to prejudikuje, dokonca my sme tento bod 

nedostali na stôl, čiže my ho nemáme. Už sa idú vyčleniť 

nejaké peniaze na nejaký stavebný úmysel, ktorý nemáme ešte 

ani predložený. 

 

 My sme sa tomu venovali opäť na našej stavebnej 

komisii a my sme konštatovali, že to celé podanie nie je 

v poriadku, to nie je dobré. Tam nie je komunikácia. Je to 

podanie, ktoré žiada opravu vozovky ale tam nie je vozovka, 

čiže nemá sa tam čo opravovať. Pamätáte sa, nad tými 

fotkami. Je tam veľa, veľa vecí, ktoré my sme ako stavebná 

komisia relatívne odborným stanoviskom spochybnili celý 

tento zámer a my už tuná v podstate z rozpočtu vyčlením na 

neho peniaze. 

 

 Preto ja navrhujem to vypustiť, lebo to je 

bezprecedentné. Ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem ako nám 

môžete úrad predkladať takéto veci. Ja potom samozrejme 

viem, prečo sa nachádzame na Starých Gruntoch a Sitinách 

tam, kde sa nachádzame. 

 

 My  sme tu sústavne zavádzaní a klamaní úradom. Nám sa 

tu posúvajú takéto drobnosti ako keby do uznesení, kde my 

vlastne budeme už mať uznesenie, kde odsúhlasíme peniaze na 

použitie niečoho, čo sme ešte neodsúhlasili ako zámer? 
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 Zdá sa vám to, kolegovia, v poriadku takéto konanie 

úradu? 

 

 Pani Hulajová, nehnevá vás toto, že vás takto úrad, 

vás poslankyňu, ktorá ste z tej istej strany odkiaľ je šéf 

tohto úradu takto zavádza? Mňa to hnevá. Mňa to naozaj 

hnevá a uráža. Preto teda toto vypúšťam. 

 

 A k tým stavebným uzáverám, to je ten bod E, ešte 

chcem prečítať, konštatuje; a teraz ich tu mám vymenované, 

vypúšťam tie ktoré už Igor (p. Bendík) vypustil v tom 

prvom, a to je číslo uznesenia 155/2008, 260/2012, 

426/2013, 469/2013, 480/2014, 504/2014, 584/2014. 

 

 Chcem, aby sme konštatovali na záver, že tieto sú 

nesplnené. Opäť poviem prečo. 

 Sú to všetko územné plány zón, ktoré sme my obstarali, 

dokonca nie my, lebo sú ešte aj z roku 2008, a ktoré my 

nemôžeme len tak ľahko posúvať, že sú splnené alebo 

nesplnené a budú splnené na budúce, nesplnené budú splnené 

na budúce. Veď presa tam sú zmluvy s dodávateľmi. Veď to sú 

predsa technické záležitostí, to nie že my si teraz 

rozhodneme.  

 

 Potom sme v situácii, kde za 4 roky; a pani starostka 

o tom hovorí v televízii a kritizuje nás, že my sme tí, 

ktorí niečo zdržujú. Ale to nie sme my ktorí zdržujú. Tieto 

uznesenia tu 4 roky predlžujeme, preťahujeme to čo sme si 

povedali.  

 

 Sú to stavebné uzávery, ktoré sa týkajú obstarávania 

územných plánov zón. Ani jeden z tých územných plánov zón 

neprišiel za 5 rokov na hlasovanie miestneho 

zastupiteľstva. Je to veľmi zlé. A my len presúvame, 

posúvame, posúvame, posúvame celé 4 roky.  
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 Nikto, na základe žiadali sme to, nikto z nás nevidel 

zmluvy s týmito zhotoviteľmi územných plánov. Nepoznáme 

termíny, dokedy ich mali vyhotoviť, ale môže sa nám stať, 

že ďalší sľub pani starostky, nezahusťovanie Dlhých Dielov 

skončí. A ja dúfam, že skončí s jej odchodom, tak ako ona 

skončí, skončí aj to, a toho sa bojím.  

 

 Preto lebo ak nebudú tieto územné plány zón prijaté, 

tak o skončení stavebných uzáverov sa začne na Dlhých 

Dieloch stavať nie záchod, a záchody, ale sa stane že sa 

tam začne stavať presne to čo sa tam malo stavať pred 

poslednými rokmi. A je to preto, lebo odkladáme uznesenia. 

 

 Čiže navrhujem, aby sme jednoznačne povedali, nie je 

príčina odložiť, je to nesplnené. Je to hanba tohto úradu.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Čahojová s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ja by som chcela podporiť žiadosť pána Zajaca 

o vypustenie časti D uznesenia o vyčlenenie finančných 

prostriedkov na sanáciu vozovky Iskerníková. Mám pred sebou 

vydané stavebné povolenie. Pani starostka tvrdila, že 

nevydala žiadne stavebné povolenie na bytový dom 

v Televízii na Dlhých Dieloch. Jedná sa konkrétne 

o stavebné povolenie bytového domu Hlaváčikova. Podmienkou 

vydania tohto stavebného povolenia je: Stavebník je povinný 

k termínu kolaudácie vybudovať prístupovú komunikáciu 

v trase existujúcej panelovej cesty na ulici Dlhé Diely 

v kategórii MO 8, neviem čo to je, chodník plus 2 O, ktorej 
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kolaudačné rozhodnutie je potrebné predložiť na kolaudáciu 

povoľovanej stavby.  

 

 Chcem tým povedať, že tento bytový dom je skolaudovaný 

a obyvatelia, susedia tejto ulice nás žiadajú, aby sme tam 

poskytli finančné prostriedky na vybudovanie komunikácie.  

 Podporujem vypustenie tohto bodu z uznesenia. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. (Omyl.) 

 Potom pán poslanec Kadnár, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. J. K a d n á r : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si dovolím 

k uzneseniu č. 572/2014 na doplnenie uznesenia k plneniu 

uznesení o ďalší bod, a to je:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves schvaľuje kritériá pri prideľovaní času 

využívania bazénu v čase pre športové subjekty. Tie 

kritériá máte pred sebou. Ďakujem. 

 Takže doplnenie uznesenia. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Čahojová, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja som využila možnosť faktickej poznámky. 

Ďakujem. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Grey, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Ja len chcem poprosiť k plneniu 

uznesenia č. 519/2014 namiesto splnené, iba „čiastočne 

splnené“ nakoľko predložená tabuľka je nekompletná. To je 

práve to stravovanie seniorov kde chýbajú niektoré údaje 

v tej tabuľke a niektoré sú nepresné. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k  : 

 Ďakujem. 

 Už nie je nikto prihlásený do diskusie, takže 

ukončujem diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu aby podala návrhy tak ako 

boli prijaté. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Návrh uznesenia – doplnenia: 

 Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves návrh na zmenu 

alebo doplnenie Igor Bendík, plnenie uznesení, návrh na 

doplnenie uznesenia č. 562/2014 bod B zmeniť plnenie zo 

splnené na „nesplnené“. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ideme hlasovať o tomto doplnení; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            19 poslancov. 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

123 

 Za:              16 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        3 

 Nehlasoval        0 

 Doplnenie bolo prijaté. 

 Ďalšie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Druhé: Návrh na doplnenie uznesenia Marcel Zajac, 

plnenie uznesení splatných k 27. MiZ 2014. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po B. dopĺňam, a navrhujem vypustiť 

     po C. schvaľuje v predloženej sume 2 400 Eur 

     po D. dopĺňam a navrhujem vypustiť.  

 

     po E. konštatuje, že uznesenie č. 155/2008, 260/2012, 

426/2013/B,C,D, 469/2013, 488/2014/E, 504/2014/B, 584/2014 

a 562/2014 sú nesplnené.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, hlasujeme o tomto doplnení uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.)  

 Prítomní:           18 poslancov. 

 Za:                 16 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Nehlasoval:          0 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďalšie. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Uznesenie 571/2014, bod E, doplnenie uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves schvaľuje kritériá pri prideľovaní času 

využívania bazénu v čase pre športové subjekty: 

1. domovské sídlo klubu 
2. členstvo v KŠK 
3. počet členov klubu s bydliskom v KV, z toho detí 
4. dĺžka pôsobenia klub v KV 
5. výška členského/ mesiac 
6. plnenie si povinností voči prenajímateľovi v  

     predchádzajúcich obdobiach 

7. stanovisko riaditeľa školy. 
Predkladá Juraj Kadnár. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           20 poslancov 

 Za:                 17 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 Nehlasoval:          0 

 Doplnenie bolo prijaté. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Návrh na zmenu alebo doplnenie, meno a priezvisko 

poslanca Eva Grey; k materiálu Plnenie uznesení MiZ 

k 27.MiZ 2014; návrh na doplnenie uznesenia č. 519/2004, 
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„čiastočne splnené“, nakoľko predložená tabuľka je 

nekompletná. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, hlasujeme za doplnenie uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov. 

 Za:                 16 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 Nehlasoval:          0 

 Doplnenie bolo prijaté. 

 Ďalej návrhová komisia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. b e r i e    n a   v e d o m i e    

správu o spôsobe plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014. 

 

 po B. dopĺňam, a navrhujem vypustiť. 

 

 po C. schvaľuje v predloženom znení: 

vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú 

dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svrčia ulica 

v sume 2 400 Eur z rezervného fondu mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves podľa priloženej prílohy. 

 

 po D. dopĺňam a navrhujem vypustiť 
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 po E. konštatuje, že uznesenie č. 155/2008, 260/2012, 

426/2013/B,C,D, 469/2013, 488/2014/E, 504/2014/B, 5684/2014 

a 562/2014 sú nesplnené a bod 519/2014 čiastočne splnené, 

nakoľko predložená tabuľka nie je kompletná.  

 

 po F. schvaľuje kritériá pri prideľovaní času 

využívania bazénu v čase pre športové subjekty: 

1. domovské sídlo klubu 
2. členstvo v KŠK 
3. počet členov klubu s bydliskom v KV z toho detí 
4. dĺžka pôsobenia klubu v KV 
5. výška členského/ mesiac 
6. plnenie si povinností voči prenajímateľovi v    

predchádzajúcich obdobiach 

7. stanovisko riaditeľa školy.  
 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujeme o takto navrhnutom uznesení. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           19 poslancov. 

 Za:                 17 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Nehlasoval:          0 

 Ďakujem.  

 

     Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Pristupujeme k bodu 1a). 
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BOD 1a): 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú 

školu Veternicová 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Hoci ja som sa už k tomu materiálu vyjadril 

úplne na začiatku v priebehu rokovania keď som povedal, že 

takýto materiál prišiel od pani riaditeľky Belegišanin, my 

sme sa v priebehu rokovania aj rozprávali s pani 

kontrolórkou, že hoci tým trom školám bolo poskytnuté 

z rezervného fondu, bola možno alternatíva, aby zdrojom 

tých prostriedkov nebol rezervný fond ale fond opráv 

a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. Takže toto je tiež na zváženie. 

 

 My sme chceli vyjsť v ústrety pani riaditeľke. Možno 

pani riaditeľka cíti aj takú trošku krivdu, že všetky tri 

ostatné základné školy obdržali prostriedky, ktoré 

samozrejme, ktoré budú použité na tejto škole, a ja vnímam 

túto žiadosť možno v tomto kontexte. Pani riaditeľka 

uvádza, na čo by boli prostriedky použité. Takže bolo by to 

použité na úhradu faktúr, nákup pomôcok a chod školy. 

 

 Takže je iba na zvážení, či buď rezervný fond, ako už 

bolo vyplatené tým ostatným trom školám, alebo fond opráv 

a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 
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 S faktickou, pán poslanec Buzáš. 

 Pardon, pani kontrolórka. 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Ďakujem pekne. 

 Skôr ako začnete diskutovať o tomto bode, chcem 

nadviazať na slová pána prednostu a trochu poopraviť nie je 

tam alternatíva, ako by mal byť váš postup v súlade 

s platnými právnymi predpismi, pretože pani riaditeľka 

žiada sumu vo výške 30 000 Eur, ktoré majú byť využité na 

úhradu faktúr, nákupu pomôcok a chod školy, ktoré však 

nespôsobia haváriu.   

 

 Čerpanie rezervného fondu je jasne definované v zákone 

o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí za akých okolností 

sa môže čerpať rezervný fond. A tie 3 školy, ktoré sme 

riešili v predchádzajúcom období spĺňali náležitostí na to, 

aby mohli byť prostriedky čerpané z rezervného fondu. 

 

 Ale presne tak, ako pán prednosta povedal je možné, 

 lebo náš štatút fondu opráv škôl a školských zariadení 

hovorí v § 5, použitie prostriedkov fondu. Prostriedky 

fondu sa použijú „najmä“, čo je kľúčové slovo v tomto 

prípade: 

     po a) na rekonštrukciu, modernizáciu vonkajších častí 

budov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je 

mestská časť, napríklad obvodových plášťov budov, striech, 

okien a podobne, 

 

 po b) na rekonštrukciu a modernizáciu vnútorných 

priestorov škôl a školských zariadení, napríklad priestory 

učební, telocviční, školských jedálni, sociálnych 

zariadení, a podobne. 
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 po c) na modernizáciu technologického vybavenia. 

 Časť tejto žiadosti možno spĺňa parametre písm. c). 

 

 Zopakujem, je to kľúčové slovo „najmä“. Takže tam 

štatút fondu, ktorý prijalo toto zastupiteľstvo, umožňuje 

rozšíriť možnosti použitia. Preto som si dovolila vystúpiť 

hneď na začiatku, aby ste mohli konať pri vašom rozhodovaní 

plne informovaní. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Súhlasím s vami, pani kontrolórka. Síce zákon 

hovorí o tom, že rezervný fond môže byť použitý aj na 

mimoriadne okolností. Možno v tomto prípade by sa tam 

ťažšie táto okolnosť preukazovala, ale aby táto vec nebola 

sporná tak hoci nie som predkladateľom tohto materiálu, 

v rámci autoremedúry predkladám návrh na zmenu tohto 

uznesenia v časti A, kde slovíčko „z rezervného fondu 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves“ navrhujem nahradiť 

„z fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení“.  

 V ostatných častiach to uznesenie ostáva nezmenené. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Buzáš, s faktickou nech sa páči. 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo.  
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 Keďže všetky školy našej mestskej časti boli nejakou 

sumou zadotované, ktorou sme oddlžili dlžoby, pani 

riaditeľka môže mať oprávnený pocit že tí, ktorí sa 

správajú zodpovedne budú potrestaní. A tí, ktorí sa 

správajú nezodpovedne budú odmenení a ťažko jej to 

vyargumentujeme.  

 

 Preto by som vás poprosil pouvažovať nad tým, či 

predsa len by sme jej tú požadovanú sumu nejakým spôsobom 

nevedeli; pani kontrolórka nám už dala trošku návod, 

nevedeli prispieť. Pripomínam len, že ostatné školy dostali 

rádovo viac 44, 139 alebo 38 tisíc. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Bendík nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. K tomu čo pán prednosta 

hovoril, ono b sa to veľmi ťažko zdokladovalo, lebo tam ide 

o úhradu záväzkov, ktoré vznikli v minulých obdobiach. 

Vtedy sa to mohlo z toho rezervného fondu. To znamená, že 

nevidím nič v tomto materiáli, že by bola nejaká hrozba, že 

by mali nezaplatené faktúry za dodávku tepla. Tam by sa to 

naozaj trošku ťažšie riešilo, v každom prípade ale i z toho 

fondu na obnovu. Viem si predstaviť, tá suma ktorú oni 

dostali, polovicu zo sumy ktorú žiadali na prírodovedné 

laboratórium. 

 Viem si predstaviť, že tá druhá polovica sa im z toho 

uhradila. 

 

 Neviem si predstaviť, že ako sa uhradí z toho fondu 

chod školy, nákup pomôcok a chod školy to je taký pojem; 
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nie je tu doložené nič čoho by sa dalo chytiť, kde by bolo 

napísané, že toto sú tie potreby, toto je to technologické 

zhodnotenie nejakých tých učební.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 Ja verím, že v tomto zastupiteľstve bude podpora 

tomuto návrhu, lebo to tak trošku cítim, že tiež možno sme 

toho istého názoru, že pokiaľ iným školám boli poskytnuté 

finančné prostriedky, tieto mali byť poskytnuté finančné 

prostriedky, aj tej štvrtej, poskytnuté tie finančné 

prostriedky. 

 

 Chod školy; jednoducho škola je povinná v zmysle buď 

nakúpiť niečo, alebo má nejaký záväzok alebo je povinná 

platiť. Takže musia to byť iba také záväzky, ktoré súvisia 

s touto školou. Čiže tam je to už vymenované, úhrada 

faktúr. 

 

 Takže predpokladám, že sú odberatelia, „x“ dodávateľov 

energií, atď., nákup pomôcok a chody školy. Takže 

jednoducho všetky tie finančné prostriedky musia byť 

vyúčtované. 

 

 Pokiaľ budú použité na jednu z tých 3 vecí, tak myslím 

si, že tieto finančné prostriedky môžu byť poskytnuté. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, faktická, nech sa páči. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 No, mňa práve tie dva položky, ten chod školy a úhrada 

faktúr, lebo to tiež podľa mňa sú tiež faktúry, ktoré 

súvisia s chodom školy. Iné asi by sme nepodporovali, 

úhrada faktúry na nejaký výlet, alebo tak; tak mňa to 

trošku mätie preto, lebo my sme pri oddlžení tých škôl 

nepodporovali chod školy, ale princíp oddlženie, čo je 

podľa mňa trošku iný princíp ako podporovať chod školy. Ten 

chod školy my tak či tak podporujeme. 

 

 Pýtam sa, je to prenesená kompetencia, nejaké peniaze 

sem prídu, tie sú na chod školy, my ich dávame, a ten chod 

keďže je bez nejakých väčších dlžôb, my ho podporujeme. 

 Čiže ja toto vnímam ako druhé podporenie chodu školy. 

 

 Čiže mne by sa tu naozaj žiadalo, ja by som chcel 

a veľmi rád ocenil za to že šetrili a môžeme si schváliť  

princíp že im odsúhlasíme tú sumu, ja s tým nemám problém. 

 

 Ale ja by som potreboval vedieť, aké sú tie projekty, 

lebo chod školy majú podľa mňa hradený z riadneho rozpočtu 

a je len dobré že ho vedia. A postavil by som to naozaj ako 

odmena za to že hospodárili dobré. Nech si dajú rozvojové 

projekty, nech to nevyplieskame len tak. Nech skutočne si 

spravia nejaké rozvojové projekty, ktoré budú súvisieť 

s ich stratégiou, ktorú oni majú, lebo sme už videli nejaké 

stratégie, atď. A teda schváľme sumu ale nehovorme ešte 

o účele. Filozofiu, odmeňme ich, ale definujme na rozvojové 

aktivity súvisiace so vzdelávaním detí. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani Jurkovičová, chcete niečo povedať k tomuto? 
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Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie: 

 Keď môžem teda navrhnúť, aby predložili sem požiadavky 

čo chcú opraviť z tých peňazí. Keby dali konkrétne 

požiadavky, tak môže to ísť z toho fondu opráv. Čiže na tie 

konkrétne veci. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. K tým faktúram; jasne, ale to 

nemôžu byť faktúry na chod školy, teda nie faktúry na 

úhradu tepla, čo ste spomenula. Mám pocit, myslím že nemalo 

by to byť, ale súhlasím čo tu povedala aj pani Jurkovičová, 

aj kolega Zajac, že by to mali byť nejaké rozvojové 

projekty, možno nejaké učebne, nejaká technológia. Verím 

tomu, že aj oni majú nejaké nedostatky na svojich 

objektoch, ktoré z toho by mohli byť realizované.  

 

 Aj tak si myslím, že najprv by mala zasadnúť Rada 

fondu, dať návrh a až potom schvaľovať zastupiteľstvo. 

Tento postup je mi teraz nejasný, to znamená keby niekto 

z vedenia sa to pokúsil vysvetliť ako postupovať. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hulajová nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 
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 Ja by som chcela poprosiť aj ako členka návrhovej 

komisie pánov poslancov, aby predložili nejaký návrh lebo 

ak nepredložia žiadny návrh na uznesenie, tak vlastne sa 

nič nevyrieši. Ja som pochopila, že chcete teda tú sumu im 

dať, ale mohli by ste predložiť nejaký návrh, aby tá suma 

mohla byť, bola schválená v tom vašom zmysle. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 My sme nepredkladali ten návrh, čiže ten návrh niekde 

je. Ja len chcem povedať, že ak dobre tomu rozumiem tak 

pani Jurkovičová povedala, že ona vie o tom, že majú 

potrebu na opravy. Tým by sme sa dostali úplne z nejakej 

takej úzkej situácie, lebo na to podľa pani kontrolórky tie 

peniaze z toho fondu môžu byť.  

 

 A ja tu mám ten návrh ktorý som pripravil, ak ho 

nájdem a nájdem ho, čiže 1a, predložiť žiadosť základnej 

školy na vybavenie fondu opráv. Takto znie môj pozmeňovací 

návrh. Čiže túto žiadosť takto ako je, predložiť; ja to 

môžem prečítať ešte raz. 

 

 Čiže zmena na uznesenie: 

 Predložiť žiadosť tak ako je Základnej školy 

Veternicová na vybavenie z fondu opráv škôl a školských 

zariadení. 

 Toto predkladám písomne. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

     Ďakujem. 
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 S riadnym príspevkom pán poslanec Šíbl. (Nie.)ä 

 Tak pán poslanec Martinický s riadnym. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý :  

 Ďakujem za slovo. Budem stručný. Ja som chcel 

navrhnúť, aj som to začal písať, ešte som to nestihol 

dopísať niečo podobné ako povedal kolega Zajac. Marcel, 

môžeš počúvať lebo aj teba sa to týka. 

 

 Ja by som navrhoval zmenu uznesenia v takom zmysle, že  

     po A. schvaľuje sa poskytnutie požadovanej sumy. 

Zdôvodnenie je to čo sme už tu povedali viacerí, že táto 

škola hospodárila ako dobre a nič nedostala. A naozaj by to 

bolo trestanie zodpovedných. 

 

 A za B, že by bol presne špecifikovaný účel na základe 

požadovaných; že by sa presne určilo alebo pri poskytnutí 

peňazí vymedzilo ich použitie tak aby to bolo v súlade 

s týmto štatútom. To znamená, aby sa špecifikoval rozsah 

spôsobu použitia na tie rozvojové záležitosti. To znamená, 

jednak na rekonštrukcie, opravy, a potom na nákup pomôcok 

alebo vylepšenie tých priestorov a učební ktoré sú v súlade 

s týmto. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Poprosím návrh podať písomne. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ja by som chcel poprosiť pani kontrolórku, keby sa 

k tomuto mohla vyjadriť k postupu ako postupovať, či sa 

najprv schváli sumu a potom bude zasadať fond; myslím si že 
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malo by to byť asi naopak. Chcel by som počuť vaše 

vyjadrenie alebo váš návrh ako postupovať. Ďakujem. 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Korektnejšie je samozrejme ten postup, ktorý by bol 

štandardný; návrh rozpočtu, zasadanie Rady fondu a následné 

schválenie zastupiteľstvom. Ale nie je vylúčené ani to, že 

zastupiteľstvo odporučí Rade fondu ako má postupovať. To 

znamená, že vyčlení sumu a následne Rada fondu sa s tým 

stotožní. Lebo zastupiteľstvo je orgán obce, ktorý v tomto 

smere má jedinú možnosť rozhodovať o použití prostriedkov. 

Takže nie je to v rozpore, i keď nie je to obvyklý postup, 

ale nie je to v rozpore. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja som ten svoj návrh podal práve preto, že nejako 

celkom nechcem dať bianco 30 000 Eur dopredu. Chcel by som, 

aby sa rozhodovalo o tých aktivitách preto, lebo trošku mi 

to vychádza, že áno, vďaka tomu že šetrili tak vlastne 

neušetria keď bude vyplytvanie tých peňazí. To sa priznám 

bez toho, ja viem že urážať školy tuná sa ako keby nepatrí. 

Teraz viem, že sa pozeráš na mňa, ale je to tak. 

 

 Proste ja som v týchto veciach profesionál. Ja granty 

nedávam na základe žiadostí, kde je napísané „pokrytie 

faktúr a pomôcok a chod školy“. To je proti nejakému môjmu 

osobnému presvedčeniu. Preto som navrhol tú žiadosť dať do 

riadneho chodu do toho fondu, že sa predpokladá že bude 
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menovaná Rada fondu, posúdi žiadosti a predloží ich riadne 

miestnemu zastupiteľstvu. 

 

 A napriek tomu, že takto som to myslel, toto by podľa 

mňa bolo; ja stiahnem ten návrh, ale nebudem hlasovať za 

ten, ktorý predložil pán poslanec. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Šíbl, s faktickou. 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.:  

 Mám len procedurálny návrh vzhľadom na to, že ten 

materiál skutočne došiel na poslednú chvíľu, že by sme 

mohli prerušiť teraz rokovania o tomto bode a využiť čas 

počas obeda, že by sme dospeli k nejakej variante 

uznesenia, ktorá by bola prechodná a splnila to čo chceme 

tým dosiahnuť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Obed máme o 13,15 hod., čiže ešte máme 12 minút. 

 Môžeme pokračovať ďalším bodom a o 13,15 hod. si dáme 

prestávku a potom sa k tomu vrátime? Súhlasíte? 

 (Poznámka: Môžeme dokončiť.)  

 Ja si tiež myslím, že to môžeme dokončiť. 

 Máme ešte veľa o tom rozprávať? Ja si myslím, že už je 

to viac-menej. 

 

 Je tu proste rozpor názorov, to znamená že pokračujeme 

ďalej. 

 Pán poslanec Martinický, nech sa páči. (Nie.) 

 Pán poslanec Buzáš, s riadnym príspevkom nech sa páči. 
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Poslanec Bc. P. B u z á š :  

 Keďže sa to vyvinulo tak ako to máme možnosť sledovať, 

tak ja by som predsa navrhoval, aby sme v tomto bode 

pokračovali až po obednej prestávke. Diskutovať môžeme, ale 

to hlasovanie aby bolo až po obednej prestávke. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dávam hlasovať o tom, že sa bude hlasovať o tomto bode 

až po obede. Dovtedy budeme o tom diskutovať. 

 Takže hlasujte, prosím. 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           16 poslancov. 

 Za:                 13 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 Nehlasoval:          0 

 

 Návrh sa prijíma; pokračujeme ďalej v diskusii. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán poslanec 

Záhradník. 

 

 

Poslanec JUDr. PhDr. B. Z á h r a d n í k : 

 Kolegovia, ak dovolíte pár poznámok k tomuto 

materiálu. V prvom rade mi vadí, keď takéto materiály 

prichádzajú v tomto období, to znamená naozaj tri týždne 

pred voľbami – žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov. Je to podobné, ako budeme za chvíľu alebo po 

obede diskutovať o rekonštrukcii tartanovej dráhy na 

Majerníkovej.  

 Proste mám pocit, že zacítili mnohé subjekty že sa 

schvaľuje k ukončeniu volebného obdobia a snažia sa získať 

finančné prostriedky.  
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 Na základe žiadosti, ktoré by inokedy normálne ani 

hádam nemohli predložiť do komisie nie to na zastupiteľstvo 

ráno na stôl. To je prvá výhrada. 

 

 Druhá moja výhrada je tá, že trošku v tej našej 

rétorike sa hovorí, že školy ktoré sme oddlžili, to 

znamená, že sme uhradili dlžné záväzky voči Bratislavskej 

teplárenskej ako keby boli tie zlé školy, ktoré  zlé 

hospodárili.  

 

 Len naozaj chcem vecne aby sme si pripomenuli tú 

situáciu ktorá tu bola. Tieto školy pred začiatkom 

vykurovacej sezóny z dôvodov ktoré sú iste aj objektívne, 

aj subjektívne, proste mali nevyrovnané záväzky za dodávky 

tepla. Dodávateľ tepla hrozil odpojením niektorých škôl od 

energií ak sa to nevyrieši a mestská časť celkom v súlade 

aj so zákonom, aj si myslím s dobrými mravmi použila 

rezervný fond, ktorý by sa mal používať naozaj na 

mimoriadne a výnimočné situácie, na to aby pomohla týmto 

školám, aby tá vykurovacia sezóna začala normálne. 

 

 To si myslím, že bolo dobré. Myslím, že to bolo aj 

správne a spravodlivé, že sme to nedali len jednej škole, 

ktorá mala tie dlhy najväčšie, ale že sme to dali aj 

ostatným základným školám, ktoré evidovali dlžné čiastky 

voči dodávateľovi tepla. 

 

 To znamená, nemyslím si že teraz my sa vymedzujeme, že 

Veternicová je tá dobrá škola a tým zlým sme dali, lebo to 

úplne tak nie je. A myslím si, že by nebolo ani fér voči 

týmto školám, voči Tilgnerovej, ani voči Karloveskej 61 

používať túto rétoriku. 

 To je druhá poznámka.   
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 Tretia poznámka: 

 Áno, ZŠ Veternicová nemá dlhy na teplo. Iste, je to aj 

objektívny fakt, je to najnovšia škola zo všetkých, je to 

najnovší objekt. Takže logicky nemá také problémy s únikmi 

tepla, problémy s izoláciami, so strechami, a podobne, a je 

to fakt. 

 

 A teraz prichádza žiadosť, oni hovoria: Síce 

nepotrebujeme oddlžiť, lebo teplo máme zaplatené, ale dajte 

nám 30 000 Eur bez špecifikácie, bez podrobností, na úhradu 

faktúr, nákupu pomôcok a chod školy. 

 

 No, cítite ten, a ešte s takým tým, že iní dostali 

a my nedostaneme.  

 

 Ja si myslím, že by bolo naozaj korektné, keby možno 

zvážili, či vôbec sa v tomto volebnom období touto 

žiadosťou zaoberať, či to nenechať na kolegov, ktorí budú 

sedieť v budúcom zastupiteľstve? Nech tá žiadosť má všetky 

náležitostí, nech sa povie na čo bude mestská časť 

prispievať. Lebo to je vážny precedens. 

 

 Viete, my sme urobili, aj to bol precedens že sme 

urobili to oddlženie, aj sme sa báli že to spôsobí infláciu 

alebo metastázovanie problémov s hospodárením do ďalších 

škôl. A vidíte, už to prichádza. Nemáme dlh na teplo, ale 

mali sme prírodovedecké laboratórium, žiadali sme 2 425 

Eur, nedostali sme, pýtame 30 000 Eur a odôvodňujeme to pol 

vetou, ktoré budú použité na úhradu faktúr, nákupu pomôcok 

a chod školy. 

 

 Cítim za tým naozaj účelové konanie, smerujúce k tomu, 

že pozrite sa, aký je dátum. A že takýmto spôsobom by sme 

ani my tu nemali podľahnúť tomuto tlaku, porcovať medveďa 

a rozpúšťať či už rezervný fond alebo fond, ktorý je na 
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opravy objektov primárne zameraný, nie na financovanie na 

úhradu faktúr a nákup pomôcok. Veď my vieme prečo sme tento 

fond vytvárali.     

 

 Tento fond sme vytvárali na to, lebo sme si vedomí 

v akom stavebnom stave sú mnohé 30, 40-ročné objekty 

základných škôl a materských škôl v tejto mestskej časti. 

Veternicová má tú výhodu, že naozaj je to najnovší objekt. 

 

 To znamená, že ona objektívne teraz nemá možno také 

potreby ako majú tie iné školy. 

 A iste aj v budúcnosti, keď tie potreby si budú 

vyžadovať, aj Veternicová, tak miestne zastupiteľstvo bude 

na ne reflektovať. 

 

 Naozaj, kolegovia, prosím, zvážme, že či túto žiadosť 

neposunieme na normálne, kľudné, odborné rokovanie tých 

komisií a budúceho zastupiteľstva. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 No, ja by som povedal toľko, že jeden z prameňov dlhu 

školy Dubčekovej je v tom, že boli vyplácané vysoké 

príplatky pre učiteľov za kredity, čo tu sa viackrát tak 

hovorilo, že nielen teplo ale aj v tom, že oni platili 

podľa jedného zákona kredity, ten sa zmenil, a teraz z toho 

bola časť tej diery. To je v podstate dá sa povedať kredity 

na drahých učiteľov, znamená kvalitu vzdelávania. Pokiaľ 

títo chcú na kvalitu vzdelávania zlepšiť podmienky, tak to 

je úmerné tomu, tu nejde len o dlžobu za teplo. 
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 Z toho dôvodom som dal návrh, aby sa niečo vyplatilo 

ale pritom aby sa to viazalo až po špecifikovaní 

a schválení tak, aby to bolo v súlade so štatútom fondu. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Sekáčová, s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. J. S e k á č o v á : 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela veľmi poďakovať pánovi 

poslancovi Záhradníkovi, ktorý to myslím si vyjadril veľmi 

presne. Súhlasím s jeho názorom. Ja ešte len poviem k tejto 

žiadosti; dostali sme ju dnes ráno na stôl, čiže školská 

komisia sa nemohla vyjadriť, to už všetci vieme. 

 

 Čo ma tu zarazilo je tá suma 30 000 Eur, ktorá je tu 

len tak ako by som povedala hodená do luftu, bez nejakého   

dokladovania, prečo 30 tisíc, lebo všetky sumy boli 

poskytnuté na základe niečoho; na základe úhrady tých 

dlžných záväzkov to bolo presne definované. Takže tu táto 

suma je len tak hodená, a to sa mi nepáči. 

 Takže ja podporujem názor pána poslanca Záhradníka. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 
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 Teraz sa tak trochu cítim ako ten kráľ v tej 

rozprávke; odvolávam to co sem odvolal, slibují co sem 

slíbil. Ale to tak vyžaduje situácia niekedy. Ja teda po 

vypočutí toho čo povedal pán poslanec Záhradník a pani 

poslankyňa Sekáčová; čiže predsa len ako druhý budem 

hlasovať o návrhu pána poslanca Martinického. Keď neprejde, 

bol by som len radšej, lebo on dal prvý tú zmenu. Bol by 

som radšej aby sme zmenili presne v tých intenciách ako pán 

poslanec Záhradník hovoril.  

 

 Lebo v podstate tým, že žiadam predložiť žiadosť ZŠ 

Veternicová na riadne vybavenie fondom opráv, celý ten 

postup to samo prejudikuje to, že sa to môže stať až po 

najbližšom zasadaní prvého zastupiteľstva, alebo druhého, 

ktoré by malo tie všetky náležitosti urobiť, ako z volenie 

Rady fondu, predloženie, posúdenie žiadostí a pripravenie 

nejakého materiálu. 

 

 Takže predkladám to tak, aby sme najprv hlasovali 

o pánovi poslancovi Martinickom. 

 

 A keby neprešiel aby sme to neodpálili len tak, že 

dáme, nedáme. Bude existovať nejaké uznesenie, ktoré hádam  

sa bude musieť plniť aj potom, keď my už tu nebudeme. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Teraz je 13,14 hod.  

 Dáme si prestávku od 13,15 hod. do 14,15 hod; hodina 

by nám mala stačiť.  

 O 14,15 hod. tu, prosím. 

 (Obedňajšia prestávka.) 

 

 

 Budeme pokračovať v rokovaní. 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

144 

 Sme uznášaniaschopní. 

 

 Prosím, pokračujeme v bode 1a – Žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov pre školu bez dlhov, Základná škola 

Veternicová. 

 Chce sa ešte niekto prihlásiť do rozpravy? 

 Pán poslanec Martinický, s riadnym príspevkom nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. My sme sa s kolegom Zajacom dohodli. 

 Ja sťahujem moju žiadosť s tým, že Marcelom návrh na 

uznesenie sa doplní v bode B o odporúčanie Rade prijať 

žiadosť o podporu tejto školy, ktorá bude vypracovaná 

v súlade s požiadavkami alebo s pravidlami tohto fondu.    

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pokiaľ sa už nikto nehlási do diskusie, tak uzatváram, 

ukončujem diskusiu a návrhová komisia, nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Návrh uznesenia: 

  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. s c h v a ľ u j e  

poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 30 000 Eur pre ZŠ 

Veternicová 20, Bratislava – zmena z rezervného fondu na  

„z fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves“.  
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 po B. s p l n o m o c ň u j e  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať.  

 Termín: 31. 12. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            17 poslancov. 

 Za:                   6 

 Proti:                5 

 Zdržal sa:            6 

 Návrh neprešiel. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Návrh na zmenu uznesenia predkladaný poslancami M. 

Zajacom a P. Martinickým 

 

 po A. predložiť žiadosť ZŠ Veternicová na riadne 

vybavenie fondom opráv. 

 

 po B. miestne zastupiteľstvo odporúča budúcej Rade 

fondu opráv pozitívne prijať a hodnotiť žiadosť aj 

s prihliadnutím na skutočnosť že škola v minulosti 

nevytvorila dlh. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. 
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 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           16 

 Za:                 15 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 Návrh bol prijatý. 

 Ďakujem. 

 Pokračujeme bodom 2. 

 

 

 

BOD 2: 

Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 27. zasadnutiu MiZ 

2014 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani kontrolórka, nech sa páči. 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené dámy 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v úvode 

mojej správy vás informujem o kontrolách, s ktorými som sa 

zaoberala v uplynulom období. 

 K jednotlivým parciálnym častiam podrobnejšie 

v nasledujúcom. 

 

 Nosnou časťou správy, ktorú vám predkladám je 

informácia o výsledkoch kontroly dodržovania všeobecne 

záväzného nariadenia č. 3/2013 o poskytnutí jednorazového 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa v zmysle splnenia 

podmienok na udelenie príspevku u doteraz úspešných 
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žiadateľov, ktorou ma poverilo miestne zastupiteľstvo na 

poslednom rokovaní. 

 

 V závere sú veľmi podrobne vypísané všetky detaily, 

ktoré vznikli pri kontrole. 

 

 V nasledujúcej časti informujem o plnení uznesenia č. 

191 o používaní bazénu, ktoré je pravidelne predkladané. 

 

 Rovnako súčasťou mojej správy je informácia o mesačnej 

kontrole Základnej školy A. Dubčeka, ktorej je potrené 

venovať sa naďalej systematicky. 

 

 Ak sú nejaké otázky k mojej správe, nech sa páči, som 

vám k dispozícii. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Čahojová. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať pani kontrolórky. 

 V počte vybavených žiadostí bolo zistené, že 

v niektorých prípadoch neboli dostatočne dodržané 

podmienky, ktoré boli ustanovené v čl. 2 § 2 v tom čase 

platného nariadenia. 

 

 Ale v závere tejto správy ste nám konštatovali, že tou 

zmenou ktorú sme prijali, boli tie podmienky zmiernené, 

a že aj tí vyššie uvedení žiadatelia ktorí predtým; takže 

vlastne splnili podmienky pre poskytnutie tohto príspevku. 
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 Ja by som sa vás chcela spýtať, že či tým, že sme 

zmenili tieto pravidlá, či to platí retroaktívne? 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Toto je vynikajúca otázka. S týmto som sa musela aj ja 

najviac popasovať, pretože samozrejme nič neplatí 

retroaktívne. Ale keby tí ľudia, ktorí sú tam menovaní, 

ešte podali aj v tom čase teraz aktuálnom, ešte stále by 

spadali vlastne do tých podmienok, ktoré ste vy vlastne 

nastavili tam s vlastným konaním. 

 

 I keď v tom čase by som vytkla úradu postup, čo som 

tam teda aj veľmi podrobne napísala, v čase kontroly keď už 

boli v platnosti novonastavené podmienky nebolo čo vytknúť, 

lebo títo žiadatelia tým pádom spadali do tých podmienok, 

ktoré boli znovu jemnejšie nastavené. Takto to celé vlastne 

mne vychádza.  

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ak môžem. Čiže ten náš dôvod, že sme neboli celkom 

istí, či sa tie pravidlá prvé nastavené dodržiavajú bolo 

oprávnené domnievať sa, že tie pravidlá sa nedodržiavali 

tak ako boli dohodnuté v prvom uznesení.  

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Ak môžem pokračovať, mám slovo, to je skôr filozofická 

otázka, preto som vám úmyselne veľmi podrobnú správu 

predložila. Zo 184 podaných žiadostí bolo v 8 prípadoch, aj 

ako kontrolór si dovolím povedať, mierne vybočenie. Niekde 

bol 1 deň, niekde 8 dní z toho termínu 90 dní, čo nie je 

k tomu termínu fatálne. 

 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

149 

 Žiadna z tých žiadostí, ktoré som posudzovala, nebola 

špekulatívna, že niekto už vo vysokom štádiu tehotenstva by 

účelovo zmenil trvalý pobyt, aby ja neviem o tri mesiace 

dostal ten príspevok 90 Eur. S takýmto prípadom som sa 

nestretla. Všetko to bolo tak, že buď dĺžka pobytu tam bola 

dlhšia alebo bola u partnera, alebo lehota podania žiadosti 

bola z nejakého dôvodu o pár dní prekročená. 

 

 Takže ja som sa snažila byť čo najtransparentnejšia 

tak ako pri všetkých mojich kontrolách robím, aby ste mali 

celkom úplný prehľad, že vlastne z toho množstva je to isté 

malé percento, kde i po nastavení tie podmienky boli 

splnené.    

 

 Takže vlastne skôr by som to formulovala, bez ohľadu 

na to ako to tu prebiehalo, že tým ako ste prijali toto 

všeobecne záväzné nariadenie, to bolo korektné, lebo tí 

ľudia v tom návale nových tých informácií z narodenia 

dieťaťa, nie vždy to stihli, ako ste to tu dôvodili pri 

prijímaní tej novely všeobecne záväzného nariadenia. Takto 

som to vnímala. 

 

 Lebo tých 90 Eur, ktoré tí ľudia dostali, to neboli 

prostriedky neoprávnene vynaložené. To dieťa bolo narodené 

len tie lehoty boli mierne posúdené pri vyhovení tej 

žiadosti. Takto to ja vidím na nový prichádzajúci život.  

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem pekne. 

 Sú ešte nejaké otázky? 
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 Pokiaľ nie sú, ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

 A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Ľ. H u l a j o v á  

 Návrh uznesenia je tak ako v predloženom materiáli. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 b e r i e   n a  v e d o m i e    

správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 27. 

zasadnutiu miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme. 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            18 poslancov. 

 Za:                  17 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Pokračujeme bodom č. 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie január – august 2014 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Je to štandardný materiál na každé zastupiteľstvo 

predkladaný. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pani poslankyňa Čahojová, nech sa páči s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja by sa chcela pána predkladateľa spýtať že, 

alebo mu oznámiť, že nefunguje web stránka miestneho úradu, 

konkrétne stránky kde sa dá sledovať čerpanie rozpočtu 

mestskej časti, objednávky v tabuľkách zoradené. Nie je to 

prvý deň, už je to druhý týždeň. To znamená, že na 

internete sa nenachádzajú informácie od konca augusta 

a máme pomaly začiatok novembra. 

 Aký je dôvod toho že tá stránka je nefunkčná? 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Škoda, že ste to nepovedali pred tými dvoma týždňami, 

keď ste to zistili. My si to preveríme, či naozaj je tá 

stránka nefunkčná. Ja vám teraz neviem na to odpovedať. 

 Pani vedúca ekonomického referátu Pástorová robíte 

tieto prehľady každý mesiac a možno vy sa budete vedieť 

k tomu vyjadriť.    
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Nech sa páči, pani vedúca Pástorová. 

 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á, referát finančný, účtovníctvo 

a dotácie: 

 Pokiaľ som si ja všimla, je pravda že minulý týždeň 

bola asi jeden deň nejaká výluka, presne vtedy keď som vám 

posielala pozvánku na zasadnutie Rady športu. Ale ja keď 

tieto správy posielam správcovi aby ich tam zavesil, tak si 

ich odkontrolujem a nevšimla som si. Teraz tam visí už 1 až 

9, a videla som to tam.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pani poslankyňa teraz som sa pripojil na internet, 

ktorý mám v mobile, a je to tu – čerpanie rozpočtu. Môžem 

vám ukázať, všetko tam je, čerpanie rozpočtu 9/2014, sme 

v desiatom mesiaci 2014. To ma periodicitu, ktorú máte 

uvedenú v plnení uznesení. 

 Hneď druhé uznesenie, že každého 25. dňa za 

predchádzajúci mesiac sa informácia zverejní. Presne je to 

tak na internetovej stránke. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S technickou pani poslankyňa Hladká, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som mala otázku asi na pána 

prednostu že či by mi vedel odpovedať na otázku; vidím tuná 

v položke 6.1 zimná údržba, položku zimná údržba, v mesiaci 

január – august bolo čerpaných na zimnú údržbu 115 341 Eur. 
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 Mňa by zaujímalo, že kde v tom období v mestskej časti 

snežilo a mrzlo? Ďakujem pekne. 

 Zaujímalo by ma to, keď v takejto sume sa vykonávala 

takéto zimná údržba. To by ma zaujímalo.  

 

 Napríklad v mesiaci januári, čo som videla, vyšla 

faktúra dvakrát, jedna v hodnote 30 000 Eur a druhá cca 

20 000 Eur, pričom v tomto mesiaci vôbec nesnežilo a boli 

teploty pomaly do 10 stupňov Celzia. Takže rada by som 

odpoveď. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Nech sa páči, pani Pástorová. 

 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á, referát finančný, účtovníctvo 

a dotácie: 

 Túto zimnú údržbu rozoberáme, už asi ja neviem, možno 

štvrtý, piaty krát. Už som hovorila, je tam faktúra za 

december a keď sú v januári dve faktúry; myslím že 

fakturovaná paušálna suma bola dvojtýždňové obdobie. Je tam 

nejaký nákup materiálu. Tie faktúry sú zverejnené. 

 Hovorím čerpanie rozpočtu vtedy dochádza do rozpočtu, 

keď je faktúra uhradená. Keď decembrová faktúra bola 

uhradená v januári, je v januárovom rozpočte. Faktúry sú 

proste zverejnené. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. 
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 Pán prednosta, ja som si tiež klikol na tú našu 

stránku, a ono to tam nefunguje. Je tam síce odkaz, ale 

samotný zdrojový súbor, ktorý by tam mal byť ten excel 

alebo nejaká tá tabuľka, tak tam nie je. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Dobre, áno máte pravdu, teraz som to tiež zistil, lebo 

ja to tam vidím. Ja som tam videl tú tabuľku, čiže ten 

súbor tam je, ten link tam je, len ten link tam asi nie je 

spojený s tým konkrétnym excelom. Takže ešte v priebehu 

zastupiteľstva to informatik tam doloží a môžete si to ešte 

skontrolovať. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hladká s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á :  

 Ďakujem. No, pani Pástorová, toto nie je odpoveď na 

moju otázku. Vy ma nemusíte odporúčať na faktúry, ja viem 

že tie faktúry tam sú. Ale ja som chcela odpoveď na otázku, 

ako je možné že sa fakturovala takáto neskutočná čiastka za 

niečo čo nebolo možné vôbec vykonať, pretože nesnežilo 

a nemrzlo. A nemrzlo ani v decembri. Takže toto nie je 

odpoveď, ale faktúry napriek tomu išli.  

 S takýmto čerpaním rozpočtu nemôžem súhlasiť. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S riadnym príspevkom nech sa páči, pán poslanec Buzáš. 
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Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Neviem odkiaľ začať, je toho trošku viac. 

Z toho čo vidím a čítam a z toho čo sa potom dá z istiť 

z tých faktúr ktoré sú uverejnené tak ako sú uverejnené 

vyplýva, že účtovníctvo v tejto mestskej časti sa vedie nie 

veľmi transparentne. Takisto s týmto rozpočtom sa nenarába 

v súlade so všetkými účtovnými pravidlami. 

 

 My sme tu tento prípad mali už na začiatku nášho 

volebného obdobia, keď sme to potom tak zmierlivo nechali 

na pokoji, lebo sme nechceli aby bola mestská časť 

pokutovaná za pochybenia pani starostky. Ale sú to veci, 

ktoré proste nemôžeme nechať tak. 

 

 Predpokladal som, že keď sme boli na začiatku tohto 

obdobia zmierliví, že príde k náprave. Žiaľ, musím 

konštatovať, že opak je pravdou. A chcem sa spýtať, 

a dúfam, že to dostaneme aj vysvetlené, nielen že formálne 

sú vystavené faktúry uhradené. 

 

 Na účet stravovania dôchodcov Lacková ulica, to je 

myslím kapitola 10.6 bolo účtované nejaké ubytovanie 45 

seniorov v hoteli, v Prahe, je to 4-hviezdičový hotel aj 

s raňajkami 1 174,50 Eur. Ale aj ďalších 462 Eur za dopravu 

autobusom – 31 seniorov z Dudiniec.  

 

 Ja sa teda iba chcem spýtať, že prečo sú tieto veci 

účtované ako strava? 

 

 Nechcem vystupovať ako nepriateľ seniorov, pretože 

taký nie som, pretože sám sa k tomu veku blížim, ale trvám 

na tom, aby veci boli pomenované, zapísané a zaúčtované 

správne, prehľadne tak ako majú byť. Ináč vzniká oprávnene 

dojem, že sa tu deje niečo nehospodárne, netransparentné, 

ba dokonca mimo zákona.  
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 Pýtam sa, prečo bolo 1 000 kníh od vydavateľstva 

Marenčín v hodnote 6 600 Eur účtovaných ako 11.1? Pre 

knižnicu sa presa kupujú 1 až 2 kusy. 

 

 Pokračujem: Objednávka zverejnená 15. 10. a vystavená 

3. 10. pre materskú školu Majerova 11 na vybudovanie 

detského ihriska, oplotenia, hojdačiek a lavičky 

z recyklovaného plastu do 3 000 Eur s termínom dodania do 

17. 10. K tomu faktúra zverejnená 17. 10., vystavená 3. 10. 

od EKODEA dr. Štefan na 2 kusy oplotenia a 2 ks lavičky za 

2 919,6 Eur so splatnosťou 17. 10. s podpisom riaditeľky 

materskej školy o prevzatí dodávky 3. 10. a tým súhlas na 

preplatenie. Ale spomínané, objednané a uhradené predmety 

ešte včera večer v škôlke neboli. 

 Takže nič sa nerealizovalo, faktúra bola uhradená. 

 

 Materská škola Adámiho 11, faktúra č. 19, zverejnená 

30. 9. od Anton Volec, ST ústav za sanáciu radiátorov 

v kuchyni. Dňa 24. 9. za 1 022,63 Eur. K tomu prípadu od 

toho istého faktúra ev. č. 13286 zverejnená 9. 10. za 

sanáciu radiátorov v tej istej škôlke za 889,61 Eur 

s podpisom prevzatia. A s rozpisom a uvedením počtu 9 ks, 

ale radiátorov v skutočnosti je v kuchyni len 5. 

 Pani Hulajová, vy ste v tej Rade škôlky, mohla by ste 

k tomu aj vy niečo povedať, alebo viete o tom? Ďakujem. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Ja som v Rade škôlky, ale skutočne som radiátory 

nepočítala, je mi ľúto, ale škôlka vyzerá výborne. Takže 

nemala som dôvod. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 
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 S faktickou, pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 No, musím povedať že očakávam, že teraz pán prednosta 

zoberie mikrofón a začne vysvetľovať. A možno že zavolá 

pani starostke, že predsa len príde pani starostka a bude 

vysvetľovať, lebo toto sú naozaj vážne zrejme pochybenia 

a bez vysvetlenia b sme to asi nemali tak nechať. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pokiaľ ste pán Buzáš chcel nejaké vysvetlenie, mohli 

ste to napísať a bol by som to dal pripraviť.    

 Ja dám slovo pani Pástorovej, ktorá vysvetlí tieto 

veci. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, pani Pástorová. 

 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á, referát finančný, účtovníctvo 

a dotácie: 

 Ja sa pokúsim vám vysvetliť, možno pani Jurkovičová ma 

doplní k tým škôlkam. 

 Čiže prvú vec, ktorú ste uviedli, v programe 10.6 tam 

nie je len organizovanie spoločného stravovania, ale je tam 

aj narozpočtovaná aj položka ostatné náklady a v tejto sú 

tie organizované zájazdy pre seniorov. To je rozpočtová 
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položka 6.3, neviem koľko, čiže odtiaľ hradíme už 4 roky. 

Bohužiaľ, to predchádzajúce zastupiteľstvo, keď sa 

programový rozpočet schvaľoval, tak to bolo takto nastavené 

že v programe 10.6 sú tam aj tieto, takže sú normálne, 

nikto nám to nikdy nevytkol, tie náklady tam sú. 

 

 

 Knihy sa nekupovali do knižnice ale do programu 11. Sú 

to knihy od pána Šrámka na propagáciu obce. 

 

 

 Faktúra EKODEO podľa môjho názoru do dnešného dňa nie 

je uhradená, pretože cyklus obehu faktúry je taký, že sa 

podpíše po vecnej stránke, kto za to zodpovedá že je to 

urobené. Potom po finančnej stránke podpisujem to ja že je 

to v rozpočte, a táto faktúra uhradená nie je do dnešného 

dňa. Takže to je k tejto faktúre. 

 

 Potom Materská škola Adámiho, táto podľa môjho názoru 

bola uhradená, ale k tomu vám pani Jurkovičová povie, tie 

radiátory asi počítala; ja neviem.   

 

 

Bc. M. J u r k o v i č o v á, školské oddelenie: 

 Áno, to EKODEO neviem kde ste na to prišli, že tá 

faktúra je uhradená, tá faktúra nie je uhradená. Mám ju aj 

ja so súpisom prác a so všetkým na stole a môžem vám ju 

ukázať a kedykoľvek aj hneď sa môžete ísť pozrieť na ňu. 

Práce neboli prevzaté. Pani riaditeľka len posiela faktúru 

odobrenú a my čakáme až keď bude dodané.  

 

 Čo sa týka tých radiátorov, tam v jedálni nie je  len 

kuchyňa ale sú aj príručné sklady. Neviem, či vás pani 

riaditeľka informovala, a či vám ukázala čo všetko tam bolo 

pomenené. Čiže k tomu mám len toľko, že nie je to len 
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kuchyňa, aj kuchynský trakt, aj sklady a priestory 

v jedálni. Takže len toľko na margo v týchto dvoch veciach. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Buzáš, technická.   

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Pani Jurkovičová, ten tón, neviem akým spôsobom ste 

k tomu prišli. Nesvedčí o nejakej slušnej komunikácii a ja 

som si to od vás ničím nezaslúžil takýto tón. No, prišiel 

som na to z internetu, ktorý sa medzi časom záhadne na 50 

minút pokazil a potom tam zrazu niečo úplne iné vystúpilo. 

Toto sa deje v tejto mestskej časti, žiaľ. 

 

 Ja som nehovoril o uhradenej faktúre, a keď tam bola 

neuhradená, to nie je moja chyba. 

 A keď bola následne stiahnutá, to tiež nie je moja 

chyba. Hovoril som o tom, že 17. 10. s podpisom riaditeľky 

materskej školy o prevzatí dodávky. Takže sa nechytajme za 

slovíčka.  

 

 Pani Pástorová, vaša odpoveď ma absolútne, ale 

absolútne neuspokojila. To nachádzam ako výhovorku 

a odporúčam do pozornosti pani kontrolórke. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 
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 My sme povinní, preto sú tam tie faktúry zverejňované, 

pretože nám dôjdu. 

 My ich odskenujeme a dáme na internet. Jednoducho, tam 

sú rôzne splatnosti, faktúra hovorí o splatnosti. My keď 

dávame objednávku, dávame podmienku 14-dňová lehota 

splatnosti. Keď oni dajú rôznu splatnosť, ako sa im hodí, 

tak neakceptujeme. My máme našu 14-dňovú lehotu po doručení 

ktorá začne plynúť. A tam je tá lehota splatnosti, ale my 

musíme faktúru ktorá dôjde na úrad zverejniť.  

 

 Jednou z takých náležitostí ktorú posudzujeme keď 

preplácame, je tu obeh tých faktúr. Samozrejme, od vecného 

kontrolóra, to znamená príslušná riaditeľka a vedúca 

školského oddelenia pani Jurkovičová, potom to ide k pani 

Pástorovej, potom to ide ku mne, potom to ide k pani 

starostke a faktúra je uhradená. Tam to musí byť uvedené. 

 

 A jednou z tých vecí, ktorá sa skúma, či bola faktúra 

zverejňovaná máme špeciálnou pečiatkou a my si to vieme 

v tých jednotlivých ďalších stupňoch overiť, áno bola 

zverejnená a je tam aj dátum kedy bola zverejnená. Ten 

dátum sedí s informáciou na internetovej stránke. 

 

 

 A ešte ďalšia informácia: Ten link, ktorý bol 

nefunkčný už je opravený. Takže informátor nás prišiel 

informovať že nevie si to vysvetliť, ale už to je, už tam 

nájdete celý ten 9. mesiac. Ja som videl iba ten prehľad 

a tam bolo aj PD, aj excel verzia. Môžete si to overiť aj 

teraz. A môžete aj rifresh; pán Bendík rifresh.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja by som chcel ešte trošku popýtať pani Pástorovej, 

lebo povedala, že 1000 kníh nešlo do knižnice ale na 

propagáciu obce. Môžete mi povedať aká to bude propagácia 

obce 1000 kníh aby sme vedeli, lebo viete, nikto nenakúpi 

len tak 1000 kníh keď nevie aktivitu, ktorú proste za tým 

vidí. 

 

 Čiže môžete nám povedať trochu viacej, aká to bude 

propagácia? Kde sa to bude robiť? Bude sa to dávať pri 

narodení, bude sa to dávať na svadbách, kde sa to bude 

dávať? Prečo 1000 kníh? 

 

 Ja chcem povedať, že my sme sa stretli minulé voľby 

s podobnou knihou práve pri predvolebnej kampani pani 

starostky. Tak ja len dúfam, že sa tento rok nestretneme 

s touto knihou pána Šrámka, pamätáme si, je to pekná kniha, 

sám som si ju kúpil za 10 Eur v predvolebnej kampani. 

 

 Čiže skúste odpovedať, že aká propagačná aktivita?  

A teda pevne verím, že to nebude rozdávané na Martina na 

bielom k oni 13. novembra. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 No, vy ste si za koľko kúpil? Za 10 Eur? Normálne sa 

predáva za 13 Eur a my sme ju kúpili za 6 Eur, čiže sme 

mali 50 % zľavu. Táto cena sa nám zdala veľmi dobrá a my ju 

budeme využívať, samozrejme. Môžeme si zvoliť tú formu pri 

narodení dieťaťa, pri sobášoch, pri rozvode nerobíme. Takže 

prídu príležitostí, kedy tieto knihy lebo je to prvá kniha 

o Karlovej Vsi a považovali sme si za povinnosť zabezpečiť 
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zakúpenie takéhoto množstva kníh, ktoré sa určite potom 

ešte 2, 3, 4 roky tu budú využívať. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Hulajová s technickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Viete, mňa strašne mrzí, že sú tu pani poslankyňa 

Záhradníková, pán poslanec Kadnár, ktorí sú členmi školskej 

komisie a absolútne sa nezastanú práce pani Jurkovičovej. 

Pretože skutočne 4 roky chodíme na komisiu, ona má 

starostlivo pripravené všetky materiály, ako sa budú 

opravovať školy, čo sa bude robiť, presne nám to vysvetlí. 

To, že my si už tie jednotlivé časti nemusíme pamätať, to 

neznamená že to nebolo vykonané a nebolo urobené dobré. 

 

 A skutočne ma veľmi mrzí, že jednoducho ja chápem už, 

že vy poviete, že má nejaký pohnutý hlas, pán Buzáš. Ale 

myslím, že už by som mala nielen pohnutý hlas, ale už by 

som mala vlasy dupkom, keď poslanci vlastne mi zadávali 

úkoly, nové a nové tabuľky vypracovávať, ktoré potom neviem 

na čo vám budú; teda musím povedať. 

 

     A nakoniec, vlastne ona robí kus dobrej roboty a vy ju 

stále pranierujete a zavaľujete ďalšou robotou.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pani poslankyňa Grey, nech sa páči. 
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Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Skutočne len krátka technická. Viackrát tu zaznelo, že 

je to prvá kniha o Karlovej Vis. Nie je to prvá kniha 

o Karlovej Vsi; tak len aby sme mali veci jasné. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s technickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ešte ste nepovedali, kde bude dávaná táto kniha. 

Nebude na Martinovi?  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Prečo by mala byť na Martinovi, pán poslanec? 

 Teraz je koľkatého? Teraz 28. 10,. a Martin je 11. 

Choďte sa tam pozrieť a uvidíte na vlastné oči.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Vy keď nakupujete knihy s nejakým úmyslom za verejné 

peniaze, treba to povedať. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ja som vo svojom predchádzajúcom vstupe nejakého 

Martine spomenul? 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Nie, nie. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Možno ste ma mali počúvať. Preto som povedal, že túto 

knihu budeme dávať pri významných udalostiach našich 

obyvateľov, a to je uzatvorenie manželstva a určite 

privítanie dieťaťa do života.  

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 To je v poriadku. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ja neviem, či som spomínal Martina? To je tiež taká 

obdobná udalosť; možno vy ste počuli Martina na bielom 

koni, ale ja som nič také nespomínal. 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Dobre. Ja sa teším. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Buzáš, s technickou, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem. PKrepáč, Ľubica (p. Hulajová), Česi hovoria 

„hluboké nedorozumění“.  

 

 Toto nie je o pani Jurkovičovej, toto je o spôsobe, 

ktorým sú poslanci informovaní, ktorým sa pripravuje 

rozpočet, robí rozpočet a potom z toho rozpočtu aj dáva 

odpočet. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pani poslankyňa Hladká, s technickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem. Ako nám pani Pástorová vysvetlila, že 

v položke na stravovanie je aj položka ostatné výdavky a že 

sa vyčerpali na odvoz a zaplatenie pobytu dôchodcom, 

podotýkam v 4-hviezdičkovom hoteli, tak potom nerozumiem 

jednej veci, na čo v bode 10.3 senior kluby je uvádzaná 

ostatná činnosť?  

 

 Čo znamená táto ostatná činnosť by ma zaujímalo. 

Ďakujem. 

 Môže mi to vysvetliť pán prednosta alebo pani 

Pástorová. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Pani Pástorová, nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. P á s t o r o v á, referát finančný, účtovníctva 

a dotácií: 

 Pani poslankyňa, veľmi pekne vám ďakujem, pretože  

v áno v tej 10.3 ostatné náklady sú náklady na 

organizovanie  spoločného stravovania. Hej, hej, máte 

pravdu. Neviem ako to vzniklo, nejaká faktúra bola 10.6 

alebo 10., neviem.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím vás, jeden rozpráva. Slovo má pani Pástorová; 

buďte takí láskaví. 
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Mgr. M. P á s t o r o v á : 

 Keď to bol hotel, musel tam byť podprogram 10.3. Ja 

teraz neviem, či to bolo 10.3 alebo 10.6. 

 (Poznámka.) 

 Ospravedlňujem sa, nová pracovníčka to robí, je tam 

chyba. Je to podprogram 10.3. 

 (Poznámka: Je to doprava.) 

 Áno, je to doprava, pomýlila som sa, ospravedlňujem 

sa. Je to 10.3. 

 Ľudia sa mýlia, bohužiaľ.  

 Ospravedlňujem sa. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 To sa nedá pomýliť. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Hulajová s technickou, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á :  

 Viete, nedá mi, aby som sa nevyjadrila k tým knihám, 

pretože pán Matúš Šrámek nám tu chodil robiť po 4-krát 

robiť prednášky. Všetci ste ho tu potľapkávali po pleci, 

všetci ste mu ďakovali. A myslím si, že podporiť vydanie 

knihy, keď on skutočne tie materiály musel zbierať celý 

svoj život, je neuveriteľné, že táto mestská časť si neváži 

prácu pôvodného obyvateľa tejto časti. 

 

 Ja chápem, že vy možno tu nie ste narodení, nemáte tu 

korene, ale myslím si že malo by byť úlohou zastupiteľstva 

aby podporovalo takúto činnosť. Aby človek, ktorý možno 

zajtra môže odísť z tohto sveta, pretože má požehnaný vek 
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urobil takéto dielo, vlastne tam dal všetky svoje pamäte 

a fotografie. Ja sa fakt čudujem Juraj (p. Kadnár), že ty 

sa neozveš, teba sa to nedotýka.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja sa priznám, pani Hulajová, keď sa budeme teda teraz 

rozprávať, že kto dlhšie žije v Karlovej Vsi, tak sme 

naozaj po 4 rokoch dospeli do peknej debaty. Ale chcem len 

povedať, že ak niekto chce niekoho podporiť a ja chcem 

podporiť pána Šrámka, tak si jeho knihu kúpi a nedostanem 

ju z verejných peňazí. Určite tí ľudia neodvádzajú dane 

a nejde na chod mestskej časti kvôli tomu, aby sme nejako 

takto odmeňovali pána Šrámka. 

 

 Pána Šrámka treba odmeniť tak, že si kúpime jeho 

knihu. A kto tak ešte neurobil z tohto zastupiteľstva a ide 

v šľapajach pána poslanca Keselého, tak ho vyzývam aby tak 

urobil a takto podporil pána Šrámka. To je prvá vec.  

 

 Druhá vec: 

 Mne nevadí a ja budem veľmi rád, keď mladí 

Karlovešťania dostanú pri narodení túto knihu. S tým nemám 

problém. Ja budem veľmi rád, keď tí čo sa sobášia dostanú 

tú knihu. Keď pri tých svadbách, jubileách dostanú tú 

knihu. Mne vadí, že toto tu nie je urobené ako systém. Lebo 

potom viem, že mám nakúpených 1 000 kníh, urobil som 4 

sobáša, tisíc mínus 4. Urobil som 6 narodeniny, mínus 6. 

A budeme vedieť koľko sme presne kúpili a na aké 

príležitosti sme ich dali.  
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 Ja som len povedal, že sa nechcem stretnúť pri kampani 

pani starostky, a dneska sme tu už jeden prípad zneužitia 

verejných financií na kampaň pani starostky mali. A ja len 

som vyslovil obavu a domnienku, že teda aby tieto knihy 

neskončili na rozdávaní pri kampani pani starostky.     

 

 Ja neviem, kde ste prišli na to, že mám niečo proti 

pánovi Šrámkovi. Ja som povedal v prvom vstupe, že som si 

jeho knihu na hodoch kúpil za 10 Eur nie za 6 Eur. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S technickou pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Ja by som chcel znovu iba podotknúť, že toto 

nie je už asi nedorozumenie, to je schválnosť. Toto nie je 

o pani Jurkovičovej, toto nie je o pánovi Šrámkovi, toto je 

o spôsobe nakladania s verejnými financiami, s nehospodá-

rením v tejto mestskej časti.  

 Ak sa niekto snaží vyvolať dojem, že je to o pani 

Jurkovičovej a pánovi Šrámkovi a podobne, tak je to 

zástupné vyťahovanie problémov, odvádzanie od skutočného 

merita veci.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 
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     K tomu čo odznelo, ja fakt neviem, pani poslankyňa, čo 

má to spoločné že sa niekto narodil niekde na Slovensku 

a niekto je rodený Karlovešťan s tým, že sa tu hovorí a sú 

podozrenia že táto kniha, ktorá je platená z verejných 

peňazí bude zneužitá na kampaň. Pani poslankyňa. fakt, 

nerozumiem tomu čo ste teraz tu hovorili. Toto sa fakt nedá 

ani komentovať. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Čahojová, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Ja by som rada obrátila pozornosť vás 

všetkých trochu iným smerom. 

 Pri kontrole už spomenutej webovej stránky mestskej 

časti, ktorá istý čas nefungovala, som našla takúto 

faktúru. Je to dátum faktúry, prijatie faktúry mestskou 

časťou Bratislava- Karlova Ves je 28. 10. 2014. Jedná sa 

o faktúru na zameranie a vyhotovenie dokumentácie 

skutkového stavu nasledovných stavieb. 

 objekt na parcele Janotova 12, 

 objekt na parcele Lackova 4 

     a objekt na parcele č. 12 Borská ulica č. 2. 

 

 Faktúra k úhrade pre mestskú časť sa jedná o sumu 

5 300 Eur. To nie je malá položka. Táto objednávka žiada 

vyhotovenie novej dokumentácie skutočného stavu stavieb na 

ktorých uvažujeme o možnosti vybudovania zariadenia pre 

našich seniorov. 

 Ja sa pýtam, toto nie sú jediné výdavky ktoré sú 

evidované na stránke mestskej časti v súvislosti s týmto 

zámerom.   
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 Ďalšie sú objednávky a fakturované služby, ktoré sa 

nazývajú; 

 vypracovanie objemových štúdií na prestavbu 

jestvujúcich objektov Borská, Lackova, Janotova, kde keď 

počítame vyfakturované čiastky pohybujú sa sumy okolo 2 880 

Eur, 4 440 Eur, 3 840 Eur a 3 240 Eur, každé zvlášť na tú 

jednotlivú lokalitu.  

 

 O týchto objemových štúdiách sme sa dopočuli už na 

minulom zasadnutí zastupiteľstva v plnení uznesení. Zdala 

sa mi to dosť vysoká suma, ale keď som včera našla aj 

vypracovanie objemovej štúdie na prestavbu v hodnote 5 300 

Eur, tak to mi už vyrazilo dych. Pretože, ja nie som 

odborník v tejto oblasti ale vypracovanie skutkového stavu 

to znamená vytvorenie dokumentácie o objektoch, ktoré 

existujú a ktoré sú v správe mestskej časti. 

 

 Znamená to, že tie objekty nad ktorými uvažujeme, sú 

takého charakteru alebo majú takú dlhú dlhodobú históriu, 

že my k ním nemáme vôbec žiadnu dokumentáciu? 

 

 A ak nemáme je táto dokumentácia potrebná na to čo to 

zastupiteľstvo žiadalo od miestneho úradu? 

 

 A po ďalšie, pripomienky; 

     prvé uznesenie ohľadom nariadenia pre dôchodcov 

zastupiteľstvo prijalo už v roku 2013. Predlžovali sa 

niektoré uznesenia. Ale objednávky na objemovú štúdiu 

v hodnote takmer 16 000 Eur išli v auguste tohto roku; 15. 

augusta tohto roku. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k :  

 No, ja som už minule hovoril akým spôsobom a koho sme 

my hľadali pre zariadenie pre seniorov. Našli sme tú firmu, 

ktorá už má za sebou úspešný projekt v Bernolákove. Ja si 

myslím, že to je firma PROFIS. A oni sú seriózna firma 

a oni povedali, že my pokiaľ robíme seriózny projekt, tak 

my ho robíme podľa reálneho skutkového stavu. 

 

 Áno, my nemáme bohužiaľ tie dokumentácie k tým 

jednotlivým škôlkam a k tým objektom. My sme skúšali, 

Generálny investor Bratislavy, Archív hlavného mesta, 

Magistrát hlavného mesta aby nám poskytli dokumentácie, aby 

sme to mali, aby sme to nemuseli objednávať. Oni povedali, 

že bez toho sa nevedia pohnúť, bez toho nevedia urobiť 

reálny projekt. 

 

 Takže je pravda, že sme museli urobiť zakreslenie tých 

jednotlivých skutkových stavov, ako tie stavby teraz 

vyzerajú a od toho sa potom oni odrazili pri svojich 

objemových štúdiách. 

 

 My tieto objemové štúdie už máme, ale potrebujeme ešte 

jednu dopracovať na Janotovej 15. 

 Takže to sú 4 lokality, ale Janotovú 15 chceme 

dopracovať. 

 Pretože tam vyzerá že by mohlo byť zariadenie pre 

seniorov, ale sociálne nájomné byty ktoré by boli nad 

vyšších poschodiach. A oni nám sami povedali, sociálne 

nájomné byty sú hradené zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Je to mimoriadna výhodná investícia. A tým, že by sme 

urobili sociálne nájomné byty by sme vedeli zafinancovať 

časť súvisiacich investícií ktoré sú v súvislosti so  

zariadením pre seniorov. Takže my ešte túto jednu lokalitu 

chceme dopracovať. 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

172 

 Všetky ostatné máme a aj v uznesení je termín konania 

verejného zhromaždenia.    

 

 A my sme tú firmu hľadali dlho. My sme s nimi rokovali 

dlho, a to boli rokovania. Ale potom keď oni povedali že to 

urobia, dali sme im objednávku a v podstate veľmi rýchlo to 

urobili. V auguste sme im dávali objednávku, ale predtým 

robili zakreslenie toho stavu. A trvalo to nejaký čas, ale 

už máme takmer na 98 % všetko spracované a bude k tomu aj 

verejné zhromaždenie.  

 

 Bude zvolaná špeciálna komisia, ktorá je k tomuto 

zariadeniu pre seniorov kreovaná miestnym zastupiteľstvom. 

A bude to verejné zhromaždenie ako som povedal.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Môžem mať doplňujúcu otázku?  

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Áno, nech sa páči, hovorte. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Ďakujem. Tak mňa by teda zaujímalo, že tá žiadosť 

o zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu 

v celkovej hodnote objednaného plnenia 5 300 Eur, na 

základe čoho ste sa obrátili na dodávateľa uvedeného vo 

faktúre?  

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Na základe cenových ponúk; vždy na základe cenových 

ponúk. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Kto dal tie cenové ponuky a akým spôsobom ste ich 

žiadali a od koho? To by ma zaujímalo. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Štandardným spôsobom ako nám zákon predpisuje. 

Jednoducho, dostali sme cenové ponuky, táto bola finančne 

najvýhodnejšia, preto sme si objednali plnenie u tejto 

firmy.  

 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 Môžem sa opýtať, ak si pamätáte; koľko tých cenových 

ponúk ste mali? 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Bohužiaľ, nie, nepamätám sa. To už bolo 4 – 5 mesiacov 

dozadu. 

 

Poslankyňa MUDr. D. Č a h o j o v á : 

 To bolo na základe pkonuky zo 16. 6. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre ďakujem. 
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 Teraz pani poslankyňa Grey s riadnym príspevkom, nech 

sa páči.  

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ďakujem pekne. My sme dostali ako prílohu materiálu 

ohľadom plnenia uznesení, čo je materiál č. 1 na toto 

zastupiteľstvo, takú 1-stránkovú tabuľku, v ktorej sú 

napísané určité sumy, ktoré by mala stáť rekonštrukcia 

jednotlivých objektov, teda keby sme tam chceli urobiť to 

zariadenie pre seniorov. 

 

 Ja sa chcem spýtať, či mám tomu rozumieť tak, že  za 

nejakých 16 až 20 000 Eur vrátane zistenia tohto skutkového 

stavu sme dostali túto 1-stránkovú tabuľku? 

 

 Alebo sa chcem spýtať, či teda boli vypracované nejaké 

seriózne objemové štúdie, ktoré by nepovedala nám len že 

táto rekonštrukcia bude stáť 792 000 Eur bez toho aby bolo 

povedané čo všetko sa tam bude musieť rekonštruovať, akým 

spôsobom sa to bude rekonštruovať.  

 

 Teda, chcem sa spýtať, či nás táto tabuľka, ktorú 

považujem za úplne nedostatočnú, stále 20 000 Eur? 

 Alebo či sme skutočne dostali nejakú prácu od týchto 

ľudí urobenú, ktorú nám ale zase miestny úrad neposkytol 

ako pre poslancov?  

 Poprosím odpoveď na otázku. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 
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 Neviem, z čoho ste vyvodili, že túto tabuľku robili 

architekti? Táto tabuľka je jednak výsledkom práce pána 

Koreňa, ktorý už od začiatku ako bolo uznesenie spracované 

si urobil tie veci, ktoré vedel urobiť z vlastného pohľadu; 

kde sa nachádza, ako je MHD. Lebo poznáme tú lokalitu, 

takže to boli jednoduché veci. 

 

 Ale my sme potrebovali do tejto tabuľky doložiť aj 

informácie, ktoré vyplývajú z týchto objemových štúdií. Tie 

objemové štúdie, každá je takáto hrubá, a dá sa až potom 

použiť na vyššie štádiá rozhodnutia, atď.  

 

 Čiže určite nestala táto tabuľka, ako ste chceli 

povedať 16 000 Eur, ale do tejto objemovej tabuľky sme 

potrebovali niektoré podklady z objemových štúdií. Takže 

bola to vzájomná komunikácia medzi pánom Koreňom a medzi 

architektmi, a boli tam niektoré odborné veci. Myslím že 

svetlotechnika bola taká, preto nám to stálo. My by sme tie 

veci boli vedeli pustiť aj skôr, ale sme potrebovali k tomu 

objemové štúdie mať, ktoré už máme, dopracovávame ešte 

jednu. A preto je tam až teraz tá informácia. 

 A verejné zhromaždenie je zvolané, takže všetkých vás 

pozývam.    

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja sa chcem ešte spýtať, ako mestská časť keďže už sme 

vynaložili nejaké prostriedky na to, aby tam tieto lokality 

projektanti riešili a posudzovali; tá suma neviem presne 

koľko je. 
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     Ako ide to potom dokopy s tým, že sme dnes mali 

hlasovanie o zmluve na jednej z tých lokalít? Na Janotovej, 

ktorú chcel predložiť a počítam že predloží Karloveský 

športový klub. Karloveský športový klub, ak sa nemýlim, je 

rozpočtové zariadenie mestskej časti. 

 

 Ja, ak sa nemýlim, lebo sme sa tomu niekedy dosť 

venovali, ešte stále si myslím že štatutár tejto mestskej 

časti, ktorým je starostka Ing. Iveta Hanulíková by mala 

byť zodpovedná za to čo robí zariadenie zriadené mestskou 

časťou a v zodpovednosti mestskej časti. 

 

 A nejde mi do hlavy celkom to, že v čase, keď my 

platíme okolo 3 000 Eur; dobré hovorím? Možno viac, neviem. 

Aj keby to bolo 3 000 Eur architektovi, tak v tom istom 

čase tu naše zariadenie komunikuje s nejakými fitness 

trénermi o tom, aby sa toto zariadenie prenajalo na 5, plus 

5, plus 5, plus do nekonečna 5, podľa prianí fitness 

trénera. Vysvetlíte mi to? 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Toto zariadenie sme nechali rozpracovať na základe 

uznesenia tohto miestneho zastupiteľstva. Preto objemová 

štúdia nie je iba na jednu lokalitu, ktorú sme pôvodne 

navrhli na Janotová 15 ale na 4 lokality, takže sme nechali 

spracovať. A, bohužiaľ, ja nemôžem za zmluvu pána Valigu 

ktorú pripravuje.  

 (Poznámka.) 
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 No, ja nemôžem za ňu, ja som ho neschvaľoval do 

funkcie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Grey s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ja ďakujem pánovi prednostovi a som sa trošku 

ukľudnila, že teda tie objemové štúdie sú naozaj 

vypracované v týchto sumách a že to nie sú naozaj len tieto 

čísla. 

 

 A chcela by som ale veľmi pekne poprosiť, keby 

poslanci naozaj mohli dostať trošičku takú konkrétnejšiu 

predstavu. Ja viem, že nám nemusíte dávať kompletne tie 

objemové štúdie, možno by to bolo aj trochu zbytočné. Ale 

povedzme, keď sa jedná o také sumy ako 900 tisíc Eur, tak 

ono myslím si že by bolo celkom fajn, keby sme tam mali 

informáciu, že zhruba toľkoto, aspoň v desiatkach, rádovo 

desiatkach tisíc Eur, čo bude čo stáť. Lebo keď vidím takto 

číslo hodené do placu, tak z toho mám taký nedobrý pocit. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ako, pani poslankyňa, snáď si nemyslíte, že by sme za 

jednu tabuľku ktorá nie je možno dve A4 zaplatili 16 000 

Eur?   
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 A ja som napísal v plnení uznesení takú informáciu; 

podklady k verejnému zhromaždeniu budú k dispozícii na 

referáte územného plánu a investícií k nahliadnutiu Ing. 

Dušan Koreň v stránkových dňoch miestneho úradu. 

 

 Takže v podstate už aj zajtra je stránkový deň 

miestneho úradu, môžete sa tam ísť pozrieť a pán Koreň vám 

ochotne ukáže tie veci. Naozaj sú to pekné práce, sú to 

seriózni páni. Oni povedali, prečo chcete od nás 4 

lokality? A mali s tým problém, vôbec od nás tú objednávku 

zobrať. Ja som povedal, že my potrebujeme mať 4 lokality, 

aby sa poslanci mohli rozhodnúť. 

 

     Oni naozaj je to seriózna firma. A tak, oni nás ešte 

odhovárali, prečo 4 lokality, veď povedzte iba jednu. Ja 

som povedal; nie jednu, potrebujeme urobiť 4 lokality. Ja 

by som tiež myslel, že je treba urobiť len jednu, bolo by 

to tiež lacnejšie urobiť iba jednu. 

 

 

     Ale je tu také uznesenie, že posúďme pred definitívnym 

rozhodnutím až 4 miesta.    

 Aj tomu rozumiem, a informácie sú už na svete. Iba 

jednu z tých štúdií dopracujeme o tú variantu sociálneho 

bývania, kde by Štátny fond rozvoja bývania mohol významné 

prostriedky ušetriť aj nám následne, keďže na zariadenie 

pre seniorov asi budeme hľadať rôzne zdroje financovania 

a určite to nebude môcť byť Štátny fond rozvoja bývania.  

 

 Takže my už teraz hľadáme, rozmýšľame, keby to bolo na 

tej jednej adrese, aby Štátny fond rozvoja bývania nám to 

do maximálnej miery prefinancoval čo sa len dá. Samozrejme, 

nebude to asi možné všetko, ale budeme sa snažiť hľadať 

cesty, aby to mestskú časť vyšlo čo najmenej. 
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Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Zajac. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Ja som sa trochu venoval tomu športovému klubu. Ja mám 

taký pocit, že normálne zo zákona o obecnom zriadení 

vyplýva, že starosta ako štatutárny orgán obce je za to 

zodpovedný. My sme tu riešili zmluvu, keď si pamätáte 

s Rodekou ktorá už bola uzatvorená a už sa nedalo nič 

robiť.  

 

 A ja sa teraz pýtam, my sme videli na stole zmluvu, my 

sme na to reagovali, navyše je to na jednej lokalite, ktorú 

by sme my chceli vidieť ako lokalitu pre budúce centrum 

seniorov. 

 

 A chcem sa vás spýtať ešte raz, veľmi jasne a chcem 

jasnú odpoveď; čo urobí úrad preto, aby táto lokalita do 

ktorej už sme investovali, nebola prenajatá za takých 

podmienok ako bolo navrhnuté. Čiže to nie je ani moja vec, 

je to vaša, a pani starostky. A ešte chcem povedať k tomu, 

my sme síce zvolili pána Valigu, ale my sme našťastie mali 

aj tú trpezlivosť, že sme niekoľkokrát pána Valigu žiadali 

odvolať.  

 

 Takže tú zodpovednosť za to, že pán Valiga je tam kde 

je, teda rozhodne nenesieme žiadnu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pán Zajac, na konci roku 2012 toto miestne 

zastupiteľstvo v októbri schválilo zámer transformácie 

Karloveského športového klubu. Po vzniknutých problémoch 

napríklad nezverovaním zmlúv, aby sme ho premenili na 

referát miestneho úradu; napriek tomu že v októbri toto 

uznesenie získalo dôveru medzi poslancami, v decembri sme 

dali konkrétny návrh, táto transformácia sa neuskutočnila.  

 

 My si myslíme, a do dnešného dňa si to myslíme, že 

bude lepšie pokiaľ bude Karloveský športový klub súčasťou 

miestneho úradu. Kontrola bude lepšia. 

 

 V terajšom právnom stave, a už sme sa o tom rozprávali  

niekedy vo februári 2013 je Karloveský športový klub 

samostatná organizácia mestskej časti. My sme len 

zriaďovateľ, ale my nemôžeme prikazovať, zaväzovať 

a podobne pána Valigu, pretože on je samostatná právna 

organizácia. Je napojená na Karlovu Ves príspevkom, ktorý 

dostáva z nášho rozpočtu, ktorý tu každoročne schvaľujete 

vy, poslanci. 

 

 Ale hovorím, on sa nás nepýta, čo môže, čo nemôže, 

jednoducho je to samostatná právna organizácia. Navrhovali 

sme opakovane, nie raz, až nakoniec dvakrát tuším to 

uznesenie muselo byť zrušené. Na návrh pani poslankyne 

Čahojovej bolo zrušené nakoniec, aby sa netransformovalo. 

My si myslíme, že transformácia je najlepšia vec.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Keď teda ste nerozumeli tomu hlasovaniu, tak my si 

myslíme že zrušenie Karloveského športového klubu nie je 

lepšia vec, nebude o šport lepšie postarané, keď to bude 

úrad. Dosiahli sme k tomu väčšinu v tomto zastupiteľstve. 

Myslím si, že to funguje tak, že mal by úrad toto 

akceptovať. A niekoľkokrát, opakujem niekoľkokrát sme 

žiadali odvolať predsedu Karloveského športového klubu, 

v čom pani starostka nekoná. 

 

 Čiže toto je úplne jasné, z tohto sa nedá vyrozprávať, 

pán prednosta. Toto je úplne, ale úplne jednoznačné. 

 

 

 A ešte raz sa vás opýtam, pretože sme pred podpisom 

zmluvy, a ešte raz sa vás opýtam preto lebo som čítal zákon 

o obecnom zriadení a viem, že starosta má možnosti ako 

ovplyvniť organizácie ktoré zriadil. A chcem sa vás ešte 

raz opýtať, čo urobíte preto, aby táto lokalita, ktorú 

všetci tu považujeme za jednu z dobrých lokalít pre centrum 

seniorov, nebola za úplne dehonestujúcich podmienok 

prenajatá nejakému fitnes trénerovi. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pán poslanec Buzáš. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem. Ja by som chcel iba reagovať na pána 

prednostu. Väčšina poslancov v tomto zastupiteľstve pán 

prednosta si nemyslí, že KŠK v správe úradu by bola lepšia 

alternatíva. 
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 Pani starostka nás opakovane ubezpečovala ako sú 

všetky školy v poriadku. Zrazu vidíme, že je tu dlh 

a spravili sme úhradu, ktorá sa blíži k štvrť milióna Eur. 

To svedčí o tom, ako je úrad vedený a ako spravuje svoje 

organizačné  zložky. Takže nesnažte sa nás presvedčiť, že 

z KŠK to bude iné. Skúsenosť hovorí jasne. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 S faktickou, pani poslankyňa Hulajová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. Ľ. H u l a j o v á : 

 Pán Buzáš, školy sú samostatne riadiace jednotky. To 

znamená, že tam zodpovedá za beh školy a za jej fungovanie 

pani riaditeľka danej školy a úrad vlastne zabezpečuje len 

financovanie zo štátneho rozpočtu. A odvoláva pani 

riaditeľku Rada školy. Viem o čom hovorím, lebo dlhodobo je 

problém so školou na ZŠ Majerníková. Vy ste tam myslím aj 

členom tej Rady školy. 

 

 A pani riaditeľka; je evidentné, že časť tých 

problémov ktoré škola má, neviem posúdiť aká veľká časť, 

ale určite časť týchto problémov, je spôsobená pani 

riaditeľkou.   

 

 Takže myslím si, že vy ako poslanec ste mohli dať 

návrh na jej odvolanie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Buzáš s faktickou. 
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Poslanec Bc. P. B u z á š :  

 Veľmi nerád, ale keďže sa tu toleruje reagovanie 

faktických na faktické a naopak, tak Ľubica (p. Hulajová) 

odpoviem ti veľmi dobre. Dve, tri, štyri hodinky dopredu si 

povedala vetu, parafrázujem: Poslanci sú v radách škôl 

a veľmi podrobne poznajú situáciu a potreby školy.  

 

 Ja som v Rade školy aj s pani Dagmar Hladkou, veľmi 

dobré poznáme situáciu školy a nemyslíme si, že odvolaním 

pani riaditeľky sa vyrieši dlh za teplo alebo kredity. 

A vôbec, keďže poznáme tú situáciu tej školy,   si 

nemyslíme, že to čo táto škola potrebuje, potrebuje v prvom 

rade je tartanovú dráhu za 120 000 Eur a nechať rozsýpať 

záchody.   

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Sme uznášaniaschopní? 

 Prezentujte sa, prosím, 

 (Prezentácia.) 

 Prítomných je 14 poslancov, takže pokračujeme. 

 

 Pani poslankyňa Čahojová, počítač nás napomína že ste 

štvrtý raz, tak ja si myslím že to bolo dosť, nie? 

 Takže pán poslanec Buzáš s riadnym príspevkom; nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Takže keď mojej kolegyni sa už vyčerpali príspevky, 

tak ja by som si dovolil v jej mene prečítať návrh 

uznesenia, ktorý sa týka čerpania rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. 
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 po A. berie na vedomie s výhradou. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Je to tak, že nie sme uznášaniaschopní, takže dáme 10-

minútovú prestávku. 

 A skúsime sa potom dať dokopy a pokračovať ďalej.  

 Pokiaľ nie, ukončím toto  zastupiteľstvo pri tomto 

bode. 

 Je 15,36 hod., o 15,46 hod. poprosím, keby ste boli na 

miestach. 

 (Prestávka.) 

 

 Je nás dosť, pokračujeme ďalej. 

 Ale čisto z formálneho hľadiska zaprezentujeme sa. 

 Prosím, prezentujte sa.  

 

 (Prezentácia: prítomných 13 poslancov.)  

 

 

 Vrátime sa k prerokovávanému bodu, a to je čerpanie 

rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie 

január – august 2014. 

 Pán poslanec Buzáš pokračuje vo svojom vystúpení; nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec Bc. P. B u z á š : 

 Ďakujem za slovo. Takže zopakujem, je to k materiálu 

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 po A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

185 

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie  január – august 2014 s výhradou. 

 

 po B. vyjadruje obavu, že s prostriedkami mestskej 

časti sa nakladá netransparentne a nehospodárne.  

 

 po C. zaväzuje riaditeľa KŠK, aby neuzatváral žiadne 

nájomné zmluvy na objekt Janotová 12, sídlo KŠK až do času 

pokiaľ miestne zastupiteľstvo neschváli lokalitu na 

vybudovanie zariadenia pre seniorov. 

 Termín: ihneď. 

 

 Je to návrh na zmenu uznesenia a podávam ho v mene 

Danky Čahojovej. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie? 

 Ak už nie, ukončujem túto diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu, nech sa páči. 

 

 Počkajte, počkajte. Ešte som zabudol pán P. Sedlák sa 

prihlásil do diskusie k tomuto bodu. Chcete ešte hovoriť? 

 

OBČAN: Ing. P. S e d l á k  

 Vzdávam sa. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Ďakujeme pekne. 

 Tak návrhová komisia, nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. L a b u d a  
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 Návrh na zmenu uznesenia k čerpaniu rozpočtu od pani 

poslankyne Čahojovej k materiálu č. 3: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

 po A. b e r i e   n a   v e d o m i e  

čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

za obdobie január – august 2014 s výhradou. 

 

 po B. vyjadruje obavu, že s prostriedkami mestskej 

časti sa nakladá netransparentne a nehospodárne.  

 

 po C. zaväzuje riaditeľa Karloveského športového 

klubu, aby neuzatváral žiadne nájomné zmluvy na objekt 

Janotová 12, sídlo KŠK, až do času pokiaľ miestne 

zastupiteľstvo neschváli definitívne lokalitu na 

vybudovanie zariadenia pre seniorov.  

 Termín: ihneď. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Hlasujeme o tomto návrhu uznesenia.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           12 poslancov. 

 Za:                 11 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Ideme k bodu číslo 4. 
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BOD 4: 

Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 

pod garážami na umiestnenie vodných plavidiel v k. ú. 

Bratislava – Karlova Ves 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Je to štandardný materiál. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pokiaľ sa nikto nehlási, ukončujem diskusiu k tomuto 

bodu.   

 Návrhová komisia, nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu ktorý 

máte pred sebou, bod č. 4. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

     po A. s c h v a ľ u j e 

predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami na 

umiestnenie vodných plavidiel v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa nasledovným nájomcom: 
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1. OZTON Klub vodných športov Botanická 9, Bratislava 
2. Róbert Sedlák, Záhradnícka 12, Bratislava 
3. Vladimír Haman, Saratovská 2, Bratislava 
4. Jozef Benčúrik, Devínska cesta 18, Bratislava 
5. Róbert Berný, Ing., Smatanova 4, Bratislava 

 

po B. splnomocňuje starostku mestskej časti   

Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať.  

     Termín:  31. 12. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           12 poslancov. 

 Za:                 11 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0 

 

 Uznesenie neprešlo a odkladá sa do nasledujúceho 

zastupiteľstva; nie je nás 15, je to osobitný zreteľ. 

  

 Ideme k bodu číslo 5. 

 

 

 

BOD 5: 

Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. Bratislava 

– Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej 

komunikácie na jeho nehnuteľnosti 

 

 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

189 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta.  

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Tento materiál tu už bol viackrát. 

 Chcel by som poprosiť o podporu, pretože pán Kukliš 

opätovne podal žiadosť na mestskú časť. A vzhľadom na to, 

že je to opätovná žiadosť, tak sme povinní dať o tejto veci 

hlasovať.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu; nech sa páči. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Úplne krátko: Návrh uznesenia mi chýba v tom 

materiáli; myslím že tam nie je žiadny. 

 (Poznámky medzi poslancami.) 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím vás, prezentujme sa teraz. 

 (Prezentácia.) 

 15 poslancov prítomných.  

 Ďakujem. 

 To znamená, že môžeme prijať uznesenie. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ja sa ospravedlňujem, ale tak ja vám to uznesenie 

prečítam k pánovi Kuklišovi. 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 

 po A. schvaľuje  

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájom pozemku 

registra C-KN časť parcely č. 2954/3 o výmere 224 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, lokalita Sitina, k. ú. 

Bratislava – Karlova Ves Imrichovi Kuklišovi, bytom ul. J. 

Alexyho 3, Bratislava za účelom vybudovania účelovej 

prístupovej komunikácie na nehnuteľnosti v jeho vlastníctva 

– záhrady parc. č. 2840/2 a záhradnej chaty súpis. č. 6122 

postavenej na pozemku parc. č. 2840/15 s nasledovnými 

podmienkami: 

 

- doba nájmu: 

od právoplatnosti stavebného povolenia do právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia; právoplatnosť stavebného 

povolenia a územného rozhodnutia nájomca oznámi písomne 

prenajímateľovi najneskoršie do 3 pracovných dní, 

 

- výška nájomného: 

1,97 €/m2/rok v zmysle VZN č. 1/2004 v znení VZN č. 1/2011, 

 

- povinnosť investora zachovať účelovú komunikáciu verejne 

prístupnú, 

 

- novovybudovanú účelovú komunikáciu mestská časť 

neprevezme do správy, ale bude ju na vlastné náklady 

udržiavať a spravovať investor Imrich Kukliš,     

 

     po B. splnomocňuje  

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať.  
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Termín: 10. 11. 2014. 

 

 Takže takto znie návrh uznesenia. 

     Tento materiál tu už bol myslím dvakrát, čiže to 

uznesenie je rovnaké. Pokiaľ sa stala nejaká tlačová chyba, 

ten materiál ste dostali. Pokiaľ niekto chce vidieť na 

vlastné oči toto uznesenie, môžem mu ho ukázať. Takže to je 

všetko. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hladká. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Pán prednosta, ja by som sa len chcela spýtať, 

hovorila som to aj na komisii, nesedí mi tu toto 

vyjadrenie. Tuná máme napísané „na vybudovanie na jeho 

nehnuteľnosti“. Tuná už ďalej o prenájom; tuná je napísané, 

na jeho nehnuteľnosti. A tuná je napísané, že on si chce 

prenajať zase a vybudovať; to nie je na jeho nehnuteľnosti. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 On chce od mestskej časti prenajať pozemok, aby si 

vedel vybudovať prístupovú komunikáciu za vlastné finančné 

prostriedky, ktorú potom mestskej časti odovzdá s tým, že 

my nebudeme vykonávať zimnú ani letnú údržbu. Takže on si 

potrebuje od nás iba prenajať pozemok, ktorý vedie 

k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pardon, pán poslanec Martinický, faktická, nech sa 

páči. 
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 Ináč sme už ukončili diskusiu, ale vzhľadom na 

mimoriadne okolnosti.  

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ja chcem len upozorniť, že to je vec možno slovenčiny; 

prístupová komunikácia na jeho nehnuteľnosti. To je 

naformulované; 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Možno to posledné „i“ je tam naviac. Na jeho 

nehnuteľnosť, nie nehnuteľnosti. 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Lebo z tej formulácie vyzerá;. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pardon, pardon, ono to nemusí byť, lebo oni sú tam dve 

tie nehnuteľnosti. Takže gramaticky je to tiež správne, na 

jeho nehnuteľnosti. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Nie, tam by malo byť nie na; 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 On tam má nehnuteľnosti dve, tak množné číslo. 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Môžem dohovoriť? 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 No, nech sa páči. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Po slovensky by bolo k jeho nehnuteľnosti alebo k jeho 

nehnuteľnostiam. 

 Ale komunikácia na jeho nehnuteľnosti znamená, že tá 

komunikácia je umiestnená na parcele, ktorej je on 

vlastníkom. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dobre. Prečítam vetu z jeho žiadosti:  

Žiadam vás opätovne o prenájom časti pozemku parc. č. 

2954/3, k. ú. Karlova Ves v lokalite Staré Grunty, na 

ktorej plánujem vybudovať prístupovú komunikáciu k mojej 

nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na parc. č. 2840/2 

a 2840/15 k. ú. Karlova Ves. 

 Čiže on píše v žiadosti „k jeho nehnuteľnosti“. 

 To je formálna chyba.  

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c : 

 Predkladateľ si to osvojuje? 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Áno, opravte si to. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem, pán Zajac. Myslím si, že aj pán zástupca si 

to chcel osvojiť, takže ja si to tiež osvojujem. Už mi to 

vrátil, takže osvojujem si to. Samozrejme, je tam 

gramatická chyba; môžeme zavolať do Jazykovedného ústavu 

ale myslím, že sme sa tu zhodli v rámci tohto miestneho 

zastupiteľstva, že slovíčko „k“ jeho nehnuteľnosti je 

najpresnejšie a je tak aj myslený celý materiál. On má tam 



 
 
               
                                                                 Zápisnica z 27. MiZ MČ B-Karlova Ves 28.10.2014  

194 

nehnuteľnosť a chce od nás pozemok, na ktorom vybuduje 

prístupovú komunikáciu „k“ jeho nehnuteľnosti. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 No, nachádza sa to iba v názve tohto materiálu, 

v uznesení to myslím nebolo. 

 (Poznámky poslancov.) 

 Je tuná obrázok. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 To je len k jeho nehnuteľnosti a iba on bude mať 

možnosť tade chodiť? 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Nie, hocikto. Chce to tak. 

 Ešte sú nejaké faktické poznámky? 

 Pán Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 No, z toho vyplýva, že pri tom stavebnom povolení 

predpokladám, že bude účel, že to slúži len k jeho 

nehnuteľnosti a nie k nejakým ďalším ešte iným proste 

nemenovaným účelom. Takže to je dôležité, či on urobí 

k svojmu domu aby nemusel blatom chodiť alebo či je to 

príprava na nejakú ďalšiu výstavbu. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F.  K o n í k : 

 Tam je dôvod ten, že on teraz chodí takto dokola. 

A keď si tuná postavia tí ľudia, ktorí majú tam zatiaľ tie 

pozemky neoplotené a nevystavené, tak chodí cez tie ich 
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pozemky, pokiaľ to dovolia.  Ale keď si tam postaví niekto 

niečo, už tam nebude môcť chodiť, preto si pripravuje svoju 

cestu k svojim pozemkom. To je celé, to nie je nič iné len 

toto. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ale to je ako vecné bremeno mestskej časti voči nemu? 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 On bude platiť z a to nájom a vybuduje si ju. Áno, 

bude platiť nájom. 

 Takže uznesenie sme počuli; chceme ho čítať ešte raz? 

(Nie.) 

 Tak prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           15 poslancov. 

 Za:                 11 

     Proti:               0 

 Zdržal sa:           4 

 Nehlasoval:          0 

 Uznesenie neprešlo. 

 Ideme ďalej k bodu číslo 6. 

 

 

 

BOD 6: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu opráv a obnovy 

školských zariadení na rekonštrukciu školského športového 

areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Ďakujem. Takže tento materiál je už tretíkrát na 

miestnom zastupiteľstve, pokiaľ ma pamäť neklame. Naposledy 

to bolo v septembri, keď bolo prijaté stanovisko, aby sme 

predložili vec na rokovanie komisií. To sa stalo. Takže 

keďže prebehol celý tento proces, komisie, Miestna rada, 

tak predkladáme návrh na miestne zastupiteľstvo. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Znova ako minule upozorňujem, 

že tento návrh nie je v súlade so štatútom. Štatút pre mňa 

znamená zákon a zákon by mali všetci dodržiavať. 

 To znamená, tento návrh nie je v súlade so štatútom 

tohto fondu. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 No, myslím si, že sme to dnes riešili a pani 

kontrolórka povedala, je tam slovíčko „najmä“. Slovíčko 

najmä hovorí, že sú tam vymenované niektoré typické 

príležitosti na investovanie finančných prostriedkov, ale  

to nevylučuje aj ďalšie.  
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 Je to areál školy, bude slúžiť škole a my si myslíme, 

že môže byť hradené, z tohto fondu hradená aj táto 

tartanová plocha.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou, pán poslanec Bendík.  

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Dobre, keď to tak pritiahneme za vlasy ako ste to 

teraz pritiahli, tak napríklad cesta pri škole bude 

súčasťou areálu, tak si môžeme z toho opravovať dajme tomu 

aj tú asfaltovú cestu, že? To ako si robíte srandu z toho 

zastupiteľstva, pán prednosta? 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem. Ja len krátko. Ja som si teraz spomenula na 

slová pani Jurkovičovej ako ráno keď sme rozprávali o tých 

hygienických zariadeniach, tuná s dosť pobúreným hlasom 

rozprávala, že teda by sa urobilo ďaleko viac keby bol 

dostatok finančných prostriedkov. Nie je dostatok 

finančných prostriedkov. 

 

 Tak potom mi nie je jasné, prečo, keď nie je dostatok 

financií sa chce vyčleniť 120 000 Eur na niečo, čo nie je 

absolútne akútne a čo nezbytne potrebujú naše deti pre 

fungovanie školy? 
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 Myslím si, že omnoho dôležitejšie je, aby mali 

hygienické sociálne zariadenie a nie nejakú antukovú dráhu. 

Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslanec Mgr. m. Z a j a c : 

 No, ja by som to mal v takých dvoch častiach. 

     Ja sa priznám, že absolútne nemám žiadny problém aj 

v akomkoľvek období, čiže ani v tomto zúfalom predvolebnom 

období povedať, že tento návrh je zvrhlý. Tento návrh je 

tak zvrhlý, že na komisii pre výstavbu sme v zásade; my tu 

rozhodujeme o uvoľnení rozpočtu na niečo čo neexistuje. Ten 

projekt neexistuje. 

 

 Toto, čo sme dostali k dispozícii či to je teraz alebo 

na komisiu výstavby, to nie je projekt na ktorý by sme 

mohli dať 10 Eur a nie že 120 000 Eur. Tento projekt 

neobsahuje nič, neobsahuje žiadny zámer, neobsahuje žiadny 

plán, neobsahuje žiadny rozpočet. 

 

 To prvé, z čoho by sme mali vychádzať, a ja teraz si 

dovolím to citovať, lebo je tu to stanovisko komisie 

výstavby, je predsa komunitný zámer. Komunitný zámer sme 

žiadali, aj keď sme tu podporili výstavbu dávno, dávno, 

dávno odsúhlasenej Lodenice.  

 

 Komunitný zámer je na to, na čo to vlastne 

potrebujeme. Preto, lebo my nevieme, či potrebujeme 

profesionálnu tartanovú dráhu, čo by bolo keby tá škola 

chcela byť profesionálna športová škola ktorá bude 
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vychovávať budúcich atlétov, alebo chceme opraviť 

existujúcu škvarovú alebo antukovú dráhu, čo je dráha 

adekvátna tomu že je to otvorené priestranstvo a že tam 

behajú obyvatelia Karlovej Vsi. Behať môžu aj po hlinenej 

dráhe, aj po akejkoľvek inej. Je fakt, že tam tá dráha je, 

ale nepotrebujú tartanovú. Tartanová dráha je profesionálna 

dráha.  

 

 Čiže nám tu chýba zásadný komunitný zámer tohto 

projektu.  

 Čiže, čo tu chceme dávať, aké peniaze, keď nevieme aký 

je zámer? 

 

 Vôbec sa tu nepíše, prečo by tá antuková dráha nemohla 

byť nejakým spôsobom opravená; tá ktorá tam je, je nejako 

pokazená. 

 

 My sme tu dnes počuli, čo sa udialo po oprave záchodov 

na škole, kde teda predpokladám nejaké panie učiteľky  majú 

nejaké služby cez prestávky. A celkom dobre viem, ako to 

funguje v Karloveskej 61, celkom živo som to kritizoval. 

 

 Takže mňa by zaujímalo, že kde tu škola píše, ako sa 

bude starať o túto dráhu?  

 Ako naplní to, že to bude pre verejnosť a bude chcieť 

ošetriť tartan za 120 000 Eur? To tu vôbec nie je napísané.  

 

 Vôbec tu nie je napísané, akým spôsobom sme prišli 

k cene? 

 Je tu nejaký predbežný výber? Nie je tu napísané nič.  

 

 Ja chcem povedať, že sme sa pýtali aj na to, prečo je 

tam, ako bol vybraný ten ktorý je tu uvádzaný ako 

realizátor stavby? A ja vám prečítam, a musím povedať so 

smútkom v hlase druhýkrát dneska chcem upozorniť na to, že 
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PARA INVEST s.r.o., ktorý je teraz tým realizátorom, 

a pýtali sme sa na to prečo on, nie je tu odpoveď, ale je 

tu napísaný, ktorý chce týchto 120 000 Eur od nás. Starý 

názov tejto spoločnosti bol ROGESTER s.r.o. A keď si 

pozriete, kto je ROGESTER s.r.o., tak tam nájdete istého 

Mgr. Jána Bócika.  

 

 A ja som bol v sobotu na Miletičovej, na trhu,  ako 

chodievam každú sobotu, a pán Bôcik je kandidát na starostu 

za SDKÚ. Takže ja som doma, opäť. 

 Prečo to tu takto máme? 

 Preto nám to tu takto chodí? 

 My nepotrebujeme vedieť komunitný zámer, my 

nepotrebujeme vedieť ako sa škola postará. My nepotrebujeme 

nič vedieť, my potrebujeme podporiť stavebný zámer pána 

Bôcika, kandidáta SDKÚ na starostu mestskej časti Ružinov. 

 

 Takže tu už sa nefunguje v mestských častiach, tu už 

funguje krížovo, aby sa nedali nájsť. Už druhýkrát sme tu 

dneska našli, krížove Nové Mesto, Ružinov, Karlova Ves. 

Takže našich stavebníkov by sme mohli možno hľadať niekde 

za stavbami v Ružinove, keby sme chceli.  

 

 Čiže pre mňa, ja jednoznačne odporúčam neodsúhlasiť 

tento zámer v žiadnom prípade. Nemáme na to žiadne 

podklady, neexistuje tu žiadna dobrá vôľa alebo niečo také. 

Existuje tu len záujem pred voľbami mať nejaké ihrisko. 

 

 Možno pred voľbami nasadiť nejakú svinskú hlavu 

nejakým poslancom pred tými nejakými rodičovskými 

združeniami; to sú tí, ktorí vám nechcú dať, to sú tí ktorí 

sú nepriateľmi škôl, to sú tí ktorí sú proti vám tak ako 

chodíte a hovoríte dôchodcom, že chceme zrušiť  ich 

zariadenia, či spolky. No, ako by sme mohli my zrušiť 

nejaké spolky dôchodcom? 
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 Veď sa trochu zamyslíte nad tým čo rozprávate. 

 

 A vidím tu aj to prepojenie, úmysel a podpora, takto 

si štandardné strany  rozumejú. Takto si vedia pomáhať, 

takto si vedia robiť dobré. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Pán Zajac, meno Bôcik prvýkrát v tejto súvislosti 

počujem. Ja viem, že kandiduje za ružinovského starostu, 

ale nebol som na Miletičke, takže iba som to počul že 

kandiduje.  

 

 Táto cenová ponuka je predbežná ponuka. Tento pán, 

konateľ tejto firmy býva na Dlhých Dieloch a on povedal, že 

mohlo by to stáť cca toľko a toľko. Ale to je iba predbežná 

ponuka, za prvé. 

 

 Za druhé, obstaranie takéhoto diela by muselo ísť cez 

verejné obstarávanie, by to muselo byť riadne vyhlásené na 

úrade verejného obstarávania. Tam sa môže prihlásiť nielen 

niekto kto dá cenovú ponuku ale hocikto iný, kto samozrejme 

bude vedieť dodať takéto dielo. 

 

 Takže ja by som tu určite nehľadal nejaké prepojenia, 

ale pre mňa je to tiež zaujímavé, ako sa menia názvy 

rôznych spoločností. 

 

 Ale naozaj v tom nehľadajte nejakú politiku alebo 

nejakého pána Bôcika. Máte od neho informáciu, že on toto 
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chce? Pretože my takúto informáciu nemáme, ale možno keby 

som bol na tej Miletičke možno by som sa všeličo dozvedel. 

Asi tam pôjdem túto sobotu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ďakujem. Dnes tu ktosi povedal, že miestny úrad 

nekoná. No, viackrát sme ako zažili že bolo o niečom 

uznesenie a dôležitú informáciu sme sa dozvedeli po troch, 

štyroch, piatich mesiacoch, alebo neskôr, keď už nebol čas 

riadne reagovať. Čiže vtedy nekonal a teraz trikrát za 

sebou konal. 

 

 Ja v tejto požiadavke alebo v zdôvodnení nevidím 

žiadnu novú skutočnosť, ktorá by sa zmenila oproti tomu keď 

sme mali na stole naposledy. Nie je tam žiadny závažný fakt 

alebo informácia, ktorá by mi dala dôvod, aby som zmenil 

svoj názor. A jediné čo sa odvtedy zmenilo, nerád o tom 

hovorím, ale už tu ktosi hovoril o tom, že sa o pár týždňov  

priblížili voľby. 

 

 A myslím si, že už sme si o tom povedali toľko, že je 

úplne zbytočné o tom ďalej rozprávať.  

 Neverím, že by som sa niečo dozvedel. A skoro ľutujem, 

že som od práce odbehol, aby tu bolo zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.  

 S faktickou pán poslanec Zajac. 
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Poslanec Mgr. M. Z a j a c  

No, pán prednosta, predloženie zámeru to znamená že 

chce, lebo má zámer stavať. Čiže ja nepotrebujem chodiť ani 

na Miletičku, aby som sa s ním rozprával a vedel že chce. 

 

     A ja chcem vám poďakovať, lebo ja som si veľmi krátko, 

lebo nikto by lepšie neargumentoval to čo ja som povedal 

ako vy v tom vašom predchádzajúcom vstupe. Vy ste krásne 

podporil môj návrh. Toto ešte nie je návrh na vyčlenenie 

peňazí z rozpočtu; my sa tu vôbec nemáme o čom baviť. 

 

 Vy ste sám povedal, ešte je to celé len zámer, nie je 

to ani v projektovej, ani v súťaží, ani nič. Keď budete mať 

toto všetko za sebou, komunitný zámer, súťaž, cenu už 

reálnu, potom uvoľňujme z rozpočtu. Toto sa mi zdá úplne 

mimo všetkého. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Ďakujem za slovo. No, neviem ako začať, pretože keď 

tuná počúvam a hlavne vidím teraz už tretíkrát po sebe 

predkladanie tohto návrhu, tak mám zmiešané pocity. Neviem, 

či si moji kolegovia pamätajú, ja som zhruba pred rokom 

tuná na toto upozorňovala, že mám vážne obavy, že je nejaký 

záujem riešiť nejako tento školský areál. Vtedy som tu bola 

vysmiata.  

 

 Pred asi dve zastupiteľstvá dozadu som dala pni 

starostke konkrétnu otázku; čo vie o prestavbe školského 
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areálu? Vysmiala sa mi a povedala mi: To nie je jej vec, to 

si riešte vy na školskej rade. 

 

 Zaujímavé, že teraz je to jej absolútne prioritný 

program pred voľbami. O tomto sa rozprávalo na školskej 

rade, tam kde som ja členka, takisto pán kolega Buzáš, pán 

kolega Žiačik, už som to tu hovorila. Bolo tam predkladané 

z úst pána Cibáka tento projekt.  Bol predkladaný asi tak, 

že majú zámer to tam vybudovať, potom sa to zoberie od 

mestskej časti, oni to zafinancujú a potom sa tento 

priestor bude spoplatňovať verejnosti.  

 

 A teraz som prekvapená, že zrazu pán Cibák tu už 

nefiguruje, už ani nie je až taký vehementný záujem zo 

strany paniu riaditeľky, ktorá to tam vtedy tak strašne 

obhajovala, aký to je perfektný zámer. Ale zrazu to má pod 

palcom sama pani starostka.  

 

 No, vychádza mi z toho iba jedno, tak ako sa to deje 

v celej našej krajine, ž tuná sa inak ani nevie pracovať, 

iba nemorálne, a voči občanom absolútne hnusne, pretože 

všetko čo je možné im zobrať sa im zoberie. 

 

 Tak asi si to teraz, podľa môjho názoru a myslím si, 

a domnievam sa že je to tak, aby nepadlo podozrenie na 

niekoho iného, bude sa to robiť vraj v réžii mestskej 

časti, potom sa to prenájme. Dobre si spomeňte na  moje 

slová. Takisto ako KŠK teraz fitness ktoré sa bude 

prenajímať na 5, na 5, na 5 a nekonečno, až nakoniec to 

bude niekto vlastniť. Na toto si dajme veľký pozor, 

a obávam sa toho a obávam sas toho.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa, to je faktická. 
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Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 A v živote takéto niečo nepodporím. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Šíbl, s riadnym príspevkom, nech sa páči. 

 

 

Poslanec RNDr. J. Š í b l, PhD.: 

 Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu programu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:            14 poslancov. 

     Za:                  13 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Nehlasoval:           0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Ešte bol s faktickou pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

(Nie.)  

 Odvoláva. 

 

 Takže pani poslankyňa Schinglerová s riadnym 

príspevkom; nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

 Ja by som len navrhla doplnenie uznesenia. 
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 Pôvodne som to chcela dať ako zvláštny bod programu, 

alebo do bodu rôzne, ale keďže bod rôzne sa stiahol 

z rokovania. Boli sme s poslancami M. Zajacom a I. Bendíkom    

na Rade školy Karloveskej 61 a pani riaditeľka nás 

poprosila. Majú tam taký problém, že keď prenajímajú svoje 

priestory na vykonávanie krúžkov pre deti ktoré chodia do 

ich školy, tak tie peniaze zostávajú mestskej časti. 

 

 Poprosili nás, že by im veľmi pomohlo, keby tieto 

financie boli naspäť refundované škole.  

 

 Rozprávali sme sa s kolegami o tom a je pravda, že 

potom by toto samozrejme chceli aj iné školy. 

 

 A keďže nie som schopná povedať, že ako by to dopadlo, 

tak by som navrhla také uznesenie, kde by sa urobila len 

analýza, ako sú na tom aj iné školy spolu s Karloveskou 61. 

 

 Takže prečítam návrh toho uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu o analýzu nájmu 

priestorov základných škôl a spojenej školy, v ktorých 

prebieha krúžková činnosť žiakov týchto škôl za účelom 

poskytnutia plnej výšky finančných prostriedkov naspäť 

školám.  

 Termín tu som dala; najbližšie MiZ. 

 (Poznámka z pléna: To s tým nesúvisí.) 

 

 Viem, že to nesúvisí, ale chceli sme to dať v bode 

rôzne a vy ste bod rôzne stiahli z programu. 

 Je to doplnenie k pôvodnému návrhu uznesenia k tomuto 

bodu. 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 Dobre, odovzdaj to návrhovej komisii. 
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Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

 Je to na vás, ako sa rozhodnete. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

     Ďakujem. 

 Pán poslanec Žiačik s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Ja som ostal prekvapený, že čo to predkladáš k tomuto 

bodu? 

 A to bol zrušený bod rôzne? Ahá, nerozumiem tomu. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 To ti vysvetlí pán poslanec Šíbl, ktorý to dal ako 

návrh a prešlo to. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k :  

 Nerozumiem tomu celému čo sa tu deje, ale myslím si, 

že to nemá logiku, aby sme o tom teraz hlasovali. To že sa 

stiahol bod rôzne, tiež tomu nerozumiem, ale rešpektujem 

to. 

 Čiže proste myslím si, že to je nezmysel, aby si to tu 

predkladala. To je môj názor.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem.   

 S faktickou, pán poslanec Martinický. 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 
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 Ja poviem dve vety:  

 V prípade, že sa rozhodneme hlasovať o tomto bode, 

ktorý navrhovala pani poslankyňa pred chvíľou, tak podľa 

mňa vzhľadom na to, že sú to tak rôzne témy ako všetci 

vidíme, je treba dať hlasovať zvlášť o jednotlivých bodoch. 

To znamená, po A. jedno hlasovanie, to čo bolo pôvodné. 

A o tomto doplnení  za B, ako druhé hlasovanie. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec, zvykom je, že sa hlasuje najprv 

o návrhoch na zmenu alebo doplnenie, a až potom 

o predloženom, čiže je to normálne. 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Tak potom dokončím, ešte som pár sekúnd mal.  

 Tak potom je možné to, že ja budem hlasovať za toto 

doplnenie a vtedy, keď bude ako celkom, za A, s ktorým 

nesúhlasím, a za B s ktorým súhlasím, tak budem hlasovať 

kvôli tomu A. ako celok – proti. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán poslanec Bendík, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. I. B e n d í k : 

 Ďakujem pekne. No, je škoda, že tento návrh sa dáva 

dokopy; návrh dobrý s návrhom zlým.  

 

 Ten návrh, čo predstavila pani poslankyňa Schinglerová 

je dobrý, návrh ktorý je pôvodný je zlý, a škoda že sa 

spájajú dve veci, dobrý a zlý. 
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 Jednoducho, ja si myslím, že keď chceme pomôcť škole 

nehľadajme spôsoby ako pretlačiť ten ďalší návrh, ktorý 

bude k tomu pribalený. 

 

 Takže naozaj apelujem Alena (p. Schinglerová) na teba, 

keď chceme pomôcť škole, pomôžme škole, ale naozaj 

nespájajme dve veci dokopy, lebo naozaj to neprejde. A tým 

pádom nepomôžeme tej škole.    

 

 Treba si to ale otvorene povedať; možno že keby pán 

prednosta povedal aj nám, sme zvedaví. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :  

 S faktickou, pani poslankyňa Schinglerová, nech sa 

páči. 

 

 

Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

 Ja osobne pokladám aj pôvodný návrh za dobrý, obidva; 

aj prvý aj druhý, aj ten ktorý som dala. Takže ja nemám 

problém zahlasovať aj za vyčlenenie finančných prostriedkov 

škole Majerníkova. 

 A zároveň nemám problém zahlasovať aj za tú analýzu 

ktorú som dala. 

 

 A sľúbili sme to my traja pani riaditeľke, keď sme tam 

boli na Rade školy, že pani riaditeľka, urobíme na 

zastupiteľstve všetko preto, aby ste mohli mať tie peniaze 

naspäť. Ja som to všetko urobila a je na vás, ako 

zahlasujete. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 
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 Pán poslanec Šíbl, s faktickou.    

 

 

Poslanec RNDr. Šíbl, PhD.: 

 Mám procedurálny návrh a súčasne otázka na pani 

kontrolórku: Je možné, že by sme zaradili ďalší bod do 

programu a to bod, ktorý navrhuje pani Schinglerová a dalo 

by sa o ňom potom osobitne hlasovať a bolo by to 

v poriadku? Teda, či nám to umožňuje Rokovací poriadok? 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Ja poprosím o pomoc. Môj osobný názor, ale čo sa 

rozhodne zastupiteľstvo to bude. Ale poprosím o spoluprácu 

odborníkov na Rokovací poriadok, konkrétne organizačné 

a prípadne pán poslanec Bendík je veľmi zbehlý v rokovacom 

poriadku. Neviem, či toto z fleku by vedel niekto, lebo 

toto sme nemali. 

 

 Mám za to, že keď sa zastupiteľstvo rozhodne 

o zaradení ďalšieho bodu hoci bol schválený program, nemusí 

to byť vždy len zlé. Ale myslím si, že si to musíme 

doštudovať z rokovacieho. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Obávam sa, že v Rokovacom poriadku sa nič takéto 

nenachádza. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 No, obávam sa to isté čo pán zástupca starostky 

povedal. My sme ako verejná správa a my nemôžeme robiť 

všetko čo by mohol robiť občan. My sme na tej druhej 
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strane. Môžeme robiť iba to čo nám zákon a naše predpisy 

umožňujú. Takže skôr si myslím, že táto možnosť nie je 

možná. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. Pán Špejl. 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. J. M a h ď á k o v á : 

 Ja to dokončím už keď som uchopila mikrofón, tak 

využijem túto príležitosť. Je taká klauzula v Rokovacom 

poriadku, že ak nastane počas rokovania sporná otázka 

rozhodne návrhová komisia. Navrhne nasledujúci postup 

návrhová komisia. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Návrhová komisia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Návrhová komisia chce navrhnúť, aby sme k tomuto bodu 

zaujali samostatný bod a hlasovanie by bolo tým pádom 

oddelené. 

 

 

Vicestarosta Mgr. F. K o n í k : 

 Dávam hlasovať o tomto návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:         14 poslancov. 

 Za:               13 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 
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 Nehlasoval:       0 

 

 Tento bod označíme ako bod 6a. 

 

 Čiže dokončíme bod 6 a potom si povieme čo navrhuje 

pani poslankyňa Schinglerová. 

 Pán poslanec Žiačik, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Ja som chcel skoro už aj stiahnuť, lebo sa to 

v podstate vyriešilo. 

 

 Len chcem upozorniť kolegov, že dajme tomu teraz 

hlasujeme o dobrej veci, že proste všetci sme za, ale toto 

isté sa môže stať niekedy, keď bude opačná situácia, keď 

nám to nebude vyhovovať a vytvárame precedens v Rokovacom 

poriadku. 

 Čiže, jednak sa schváli program, my ten program 

v podstate spoločne odsúhlasíme, potom si povieme o čom sa 

ideme rozprávať, rozprávame sa o tom a zrazu niekto z nás 

príde s nejakým návrhom pri inom bode, ktorý sa vôbec toho 

netýka.  

 

 Ako my už tu nebudeme, takže proste týka sa to možno 

našich následníkov, ale nemá to proste akože logiku. S tým, 

že ak tak rozhodla návrhová komisia, ak tak teda podporuje 

výklad Rokovacieho poriadku, ja budem len rád že sme to 

vyriešili. Len vytvárame nepríjemný precedens, pretože 

potom to nie je ako by som povedal kóšer. Nie je to 

normálne ako postupujeme. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ja myslím, že sme sa o tom rozhodli všetci hlasovaním. 
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 Takže návrhová komisia dala návrh a my sme to 

odsúhlasili všetci a v budúcnosti to nemusia odsúhlasiť 

poslanci. Takže to je aj o tom.   

 Pani poslankyňa Hladká, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. H l a d k á : 

 Chcem len pripomenúť, že podobnú situáciu sme mali aj 

minulé zastupiteľstvo, keď sme neodsúhlasili tento bod do 

programu. 

 A potom ho pani poslankyňa Schinglerová v rôznom znova 

predložila. Takže je to presne to isté. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Dnes nemáme bod rôzne. 

 Takže pokračujeme v bode 6. 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie k bodu 6? 

 Ak nie, končím diskusiu k tomuto bodu a prosím 

návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r   

 Návrhová komisia nedostala k tomu bodu žiadne 

doplnenie ani pozmeňovací návrh, takže budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia tak ako máte v predložených materiáloch 

s označením číslo 6: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 po A. schvaľuje 

vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu opráv a obnovy 

školských zariadení vo výške 120 000 Eur, ktoré budú 

účelovo použité na rekonštrukciu školského športového 

areálu na ZŠ S. Dubčeka na Majerníkovej ulici. 
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 po B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

v predmetnej veci konať. 

 Termín: 31. 12. 2014. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:           12 poslancov. 

 Za:                  2 

 Proti:               2 

 Zdržal sa:           5 

 Nehlasoval:          3 

 Návrh nebol prijatý. 

 Ale je teraz otázka, či sme uznášaniaschopní? 

 Takže je nás 14, dobré. 

 Ideme k bodu 6a.    

 

 

 

BOD 6a: 

Analýza nájmu priestorov ZŠ a Spojenej školy 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Schinglerová nám to prednesie ešte 

raz, už len v krátkosti. 

 

 

Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

 Ešte raz prečítam návrh na uznesenie: 
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 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu o analýzu nájmu 

priestorov základných škôl a Spojenej školy, v ktorých 

prebieha krúžková činnosť žiakov týchto škôl za účelom 

poskytnutia plnej výšky finančných prostriedkov naspäť 

školám. 

 Termín: najbližšie zastupiteľstvo. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Martinický. 

 

 

Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Ja by som poprosil pani poslankyňu doplniť tam dve 

slová, lebo sa to dá rôzne vykladať, finančných 

prostriedkov; akých, z čoho? 

 Čiže tam by sa asi patrilo napísať, finančných 

prostriedkov získaných z tejto činnosti. 

 Mne sa to tam zdalo, že by to malo tam byť. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pani poslankyňa Schinglerová, s faktickou. 

 

 

Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

 Ja vám rozumiem a ja som keď som to uznesenie, keď som 

ho formulovala, tak som ho konzultovala so školským 

oddelením a oni povedali že tomu rozumejú. Ide o finančné 

prostriedky, ktoré sú za nájom. Aby sa vracali naspäť 

školám, aby nezostávali tie finančné prostriedky na 

miestnom úrade. Čiže školské oddelenie, ktoré to bude 

vypracovávať, vie o čo ide. 
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Poslanec Ing. P. M a r t i n i c k ý : 

 Dobre. Ale to, že školské oddelenie rozumelo čo ste 

tým chceli povedať neznamená, že keď to tam nebude jasne 

napísané, v budúcnosti sa na základe toho nemôže niekto 

niekedy požadovať nejaké iné prostriedky. 

 

 A z toho dôvodu, aby to bolo jasné, by bolo dobré tam 

len doplniť – finančných prostriedkov z prenájmu týchto 

miestností. Toto sú dve slová, aby bolo jasné v tom 

uznesení, ktoré máme odhlasovať o aké prostriedky ide. To 

myslím nie je problém. Keď to tam bude, ochotne a rád 

budeme hlasovať za. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 S faktickou, pani poslankyňa Schinglerová. 

 

 

Poslankyňa PhDr. A. S c h i n g l e r o v á : 

 Už som to tam doplnila, takže tá posledná vetička 

bude: “z finančných prostriedkov z prenájmu naspäť školám“. 

Tak ste to mysleli? (Áno.) O. K.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Grey, s riadnym príspevkom. 

 

 

Poslankyňa prof. MUDr. E. G r e y, PhD.: 

 Ďakujem veľmi pekne. Hoci na prvý pohľad sa javí toto 

uznesenie ako dobré, ja mám s tým uznesením jeden problém.  

A to je ten problém, ktorý určite predkladatelia nemali na 

mysli, ale je to tá možnosť zneužitia tohto uznesenia. 
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 A poviem to na prehnanom príklade, že pre školu by 

mohlo byť zaujímavejšie, aby prakticky vykonávala minimálne 

činnosť školskú, mala  minimálny počet detí, pretože sa pre 

ňu oplatí vlastne prenajímať priestory ako tým komerčným 

spôsobom.  

 A obávam sa, že je tam možnosť zneužitia. 

 

 Nepredpokladám, že by súčasné pani riaditeľky alebo 

pedagógovia tých škôl chceli zarábať na krúžkovej činnosti 

a prenájmoch na úkor fungovania školských klubov a podobné 

veci ktoré sú neziskové. 

 Ale obávam sa, že takto naformulované v plnej výške 

prostriedky, pokiaľ to nebude nejakým spôsobom 

kontrolované, že môže to byť problém, že to zakladá nejakú 

možnosť zneužitia. 

 

 Takže chcem poprosiť o zváženie naozaj nejakým 

spôsobom, aby sa reflektovali tie prenájmy, ale v plnej 

výške všetky prenájmy; mám s týmto problém. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Zajac, s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. M. Z a j a c :  

 Ja teraz aby som odpovedal trochu. Alena (p. 

Schinglerová) hovoríme o prenájme pre krúžky, však? Áno. 

 

 Takže tu sa vôbec netreba báť, lebo tu je krúžková 

činnosť kde krúžky platia rodičia, platia tam nejaké 

poplatky. Iste nebudú platiť horibilné sumy, aby to nájomné 

bolo nejaké veľké. Ja chcem len povedať, že toto samozrejme 

týmto školám nepomôže.  
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 Oni dnes, ja som sa na to pýtal na finančnej komisii, 

pani Pástorová mi povedala, ja verím že oni dneska 

dostávajú ďaleko viac peňazí od obce ako len tieto peniaze 

z týchto prenájmov. 

 Ľahko sa im môže pri takomto uznesení stáť, že im obec 

povie: tam máte prenájmy a už od nás nedostanete nič. 

 Nemyslím si, že to je úplne dobré. 

 

 A ja dávam jeden taký sľub, že ja verím tomu, že budem 

tu aj ďalšie 4 roky a že spolu s pani Jurkovičovou spravíme 

konečne už stratégiu toho, ako by tie školy mali 

postupovať. Sú veľké nerovností. Jedna škola prenajíma celú 

budovu komerčne, ani tá z toho nemala príjmy. Toto sú 

nejaké drobné za krúžky. Nevidím v tom nič škodné čo by nás 

mohlo; 

 

 Myslím si, že na pokoji tých pani učiteliek to pridá 

preto lebo dneska je to tak tie krúžky, nič ich tak moc 

nemotivuje mať tam tie krúžky a povoľovať ich preto, lebo 

žijú v tom, že ešte aj za tie za krúžky dostanú, z toho 

dostanú 3 %. 

 

 Taká nejaká smiešna suma ide späť do školy a všetko 

ostatné ide do nejakého rozpočtu o čom tie pani, tie  

riaditeľky a pani učiteľky majú pocit, že nemajú nad tým 

nejakú veľkú kontrolu a čo z toho ide možno aj pani 

Vondráčkovej, aj takto oni môžu žiť. Do nášho rozpočtovania 

oni nevidia.  

 

 Čiže ja s tým súhlasím. Nenavrhoval by som to ja 

napriek tomu že sme o tom spolu hovorili. Ale ja som bol 

uspokojený pani Pástorovou, že to nie je nejaká vytrhávačka 

z biedy.  
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     A radšej by som to riešil komplexne. To už bude riešiť 

nové zastupiteľstvo či už so mnou a s pani Jurkovičovou. 

Alebo bezo mňa a len s pani Jurkovičovou. Ale verím, že to 

teda pôjde naozaj k lepšiemu. Ale keďže to hovorí len 

o tých krúžkoch, nevidím za tým ani to veľké ohrozenie, 

ktoré si spomínala.  

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Žiačik, s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. S. Ž i a č i k : 

 Ja som sa bol pozrieť ale nie na ten návrh uznesenia  

lebo ho nemáme, len ona ho čítala ako je napísané.  

 

 Pokiaľ to pani poslankyňa čítala, tak som si všimol, 

že analýza. Čiže ja si myslím, že zastavme tú diskusiu 

pokiaľ nemáte voľný večer a chcete tu zostať dlhšie. 

 

 Ale proste hovoríme, že zadávame analýzu. 

 Čiže analýza znamená, že sa nič zatiaľ nezmení len sa 

spraví prehľad o tých nájmoch, kde, kto, koľko sa platí. 

Čiže toto je moja faktická poznámka. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 

 Už sa nikto nehlási do diskusie, takže ukončujem 

diskusiu v tejto chvíli. 

 A prosím návrhovú komisiu. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Nové uznesenie: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu 

o analýzu nájmu priestorov základných škôl a Spojenej 

školy, v ktorých prebieha krúžková činnosť žiakov týchto 

škôl za účelom poskytnutia plnej výšky finančných 

prostriedkov z prenájmu naspäť školám. 

 Termín: najbližšie MiZ. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, hlasujme o návrhu tohto uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:        14 poslancov. 

 Za:              14 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Nehlasoval:       0 

 Návrh bol prijatý. 

 Ďakujem. 

 

 Ideme k ďalšiemu bodu, a to bodu 7. 

 

 

 

BOD 7: 

Odmena miestnej kontrolórke zua 3. štvrťrok 2014 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Pán prednosta. 
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Prednosta JUDr. R. V e l č e k : 

 Takže je to rovnako štandardný materiál, ktorý dávame 

na miestne zastupiteľstvo kvartálne. Vychádza zo zákona 

o obecnom zriadení. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 

 Keďže sa nikto nehlási, ukončujem diskusiu k tomuto 

bodu. 

 A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. K a d n á r  

 Návrh uznesenia tak ako máte v materiáli č. 7. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves 

 s c h v a ľ u j e  

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves Ing. Janke Mahďákovej odmenu za 3. štvrťrok 2014 vo 

výške 1 662 Eur. 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k : 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomní:          14 poslancov. 

 Za:                13 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Nehlasoval:         0 
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 Nakoľko boli body 8, 9 a 10 vypustené z programu, tak 

v tejto chvíli je 16,53 hod. 

 

 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MiZ 

 

 

Vicestarosta Ing. F. K o n í k :   

 Vážené poslankyne, poslanci, vyčerpali sme program 

dnešného zasadnutia, takže ukončujem rokovanie miestneho 

zastupiteľstva.  

 Do videnia.  

 

 

(Ukončenie o 17,00 hod.) 

 

                    x              x  

 

 

 

.........................     ............................. 

prednosta JUDr. R. Velček     starostka  Ing. I. Hanulíková 

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Bc. Peter Buzáš      ............................. 

poslanec JUDr. PhDr. Branislav 

Záhradník                     ............................. 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. 
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