
Strana 1 z 31 
 

Zápisnica 
z 18. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
konaného dňa 25.05.2021 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej 
miestnosti č. 231, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, formou videokonferencie 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

O B S A H 
 

Schválený program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 1 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 2 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových                 
vozidiel.           str. 3 

2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. str. 17 
3. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení 

prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s 
ochorením COVID 19 – 2. vlna z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie žiadostí zo 
strany  Ministerstva hospodárstva SR.       str. 29 

 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 31 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 

 
- - - - - 

 
 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Takže za 17 prítomných, proti 3, nehlasoval 1, čiže 21 
poslancov prítomných. Sme uznášaniaschopní, môžeme začať. Takže vážené kolegyne, vážení 
kolegovia. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, a že sa môžete zúčastniť tohoto 
rokovania Miestneho zastupiteľstva. Je to mimoriadne rokovanie. Je 25. máj v roku 2021, ôsme 
volebné obdobie. Aj toto rokovanie sa odohráva formou videokonferencie. Rozhodli ste o tom 
sami, dali sme vám na výber možnosť rokovania v kultúrnom dome, kde by sme mali nejaké 
medzi sebou vzdialenosti, kde by sa teda, bolo už možné za dnešných epidemiologických 
podmienok aj takto rokovať, ale zvolili ste si túto možnosť. Takže ďakujeme, že ste sa takto 
dohodli. Vás všetkých vítam. Vítam aj kolegov Miestneho úradu, ktorí sú pripojení, a ktorí vám 
možno podajú nejaké doplňujúce informácie. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní, takže 
môžeme začať. Nemám informácie o tom, že by niekto z poslancov bol ospravedlnený z tohoto 
rokovania, alebo že avizoval, že sa nemôže zúčastniť. Ak budete mať nejaké návrhy, prosím, 
aby ste ich písomne podali na adresu adam.benokarlovaves.sk a môžeme pristúpiť k voľbe 
overovateľov zápisnice.  
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Voľba overovateľov zápisnice. 
D. Čahojová – starostka: Podľa abecedného poradia za overovateľov zápisnice navrhlo 
organizačné oddelenie pána poslanca Petrinca a pani poslankyňu Petrovú. Pani poslankyňu 
Petrovú vidím, pána poslanca Petrinca nevidím. Neviem, či je tu. Prosím, aby ste vyjadrili, či 
súhlasíte s tým, aby ste boli.... Vidím pána poslanca Petrinca. Aby ste boli zvolení za 
overovateľov zápisnice. Pán poslanec Petrinec? Dajte, stačí kývnuť hlavou. Výborne. Pani 
poslankyňa Petrová tiež, dobre. Takže budeme hlasovať a voliť overovateľov zápisnice, pána 
poslanca Petrinca a pani poslankyňu Petrovú. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. 
Hlasovanie bolo ukončené. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2. Veľmi 
pekne ďakujem za overovateľov zápisnice. 
 
Voľba návrhovej komisie. 
D. Čahojová – starostka: Teraz skúsim navrhnúť do návrhovej komisie pána poslanca Magáta, 
ktorý je tu aj fyzicky prítomný a ak ešte niekto chce byť v návrhovej komisii, prosím, aby sa 
prihlásil. Pán poslanec, súhlasíš s nomináciou? Chce ešte niekto byť členom návrhovej 
komisie? Prosím teda, že by ste sa prihlásili. Nevidím, že by sa niekto hlásil. Je to možné? 
Z organizačného hľadiska náš rokovací poriadok umožňuje, aby členom návrhovej komisie bol 
jeden poslanec. Takže ak nie sú iné návrhy, ale ja nevidím, tak budeme hlasovať o jedinom 
členovi návrhovej komisie, a to je pán poslanec Magát. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 
Hlasovalo 21 poslancov za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Takže máme v návrhovej 
komisii pána poslanca Magáta a môžeme pristúpiť priamo k programu. 
 
 
Schválenie programu rokovania MiZ. 
D. Čahojová – starostka: Dobre. D. Čahojová – starostka: K programu dnešného zasadnutia 
pracovného a mimoriadneho sú tri body. A tým je Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
k parkovacej politike alebo o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, jeho zmeny. Návrh na 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a Návrh na schválenie odpustenej 
čiastky v zmysle pomoci, v zmysle opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky na 
zmiernenie dopadov COVID-u, ekonomického dosahu COVID-u na nájomníkov. Program ste 
dostali v pozvánke. Ja autoremedúrou opravujem bod č. 2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves. Tam končí návrh, názov tohoto bodu a schválenie investícií a tak 
ďalej, prestavby škrtám alebo autoremedúrou vypúšťam. Takže budete hlasovať o pozvánke 
alebo o programe ako o celku. Tak, ako vám bol odoslaný s touto úpravou. Nech sa páči, 
prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Ďakujem. Za 22 prítomných poslancov, proti nebol 
nik, nezdržal sa nik. Čiže toto uznesenie bolo schválené. Otváram diskusiu na nejaký návrh, 
doplnenie. Nikto sa nehlási, takže program máme schválený a môžeme pristúpiť k pracovnej 
časti dnešného rokovania. 
 
 
Bod 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel . 
 
D. Čahojová – starostka: Prvý bod č. 1, bod č. 1 je prekovanie návrhu zmien všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislava k dočasnému parkovaniu motorových vozidiel 
alebo k takzvanej rezidenčnej parkovacej politike. Dostala som list od pána primátora, ktorým 
nás upozorňuje na niektoré zmeny, o ktorých bude rokovať mestské zastupiteľstvo v tomto 
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všeobecne záväznom nariadení, a ku ktorému nás požiadal o vyjadrenie. V zmysle štatútu 
hlavného mesta Bratislavy máme na vyjadrenie tridsať dní. Čiže preto vás prosím, a preto je 
toto predmetom tohoto nášho stretnutia prerokovanie tohoto návrhu, aby sme sa k nemu 
vyjadrili ako zvolení poslanci a zástupcovia obyvateľov Karlovej Vsi. Bol vám vytvorený 
priestor. Teda mesto pripravilo prezentáciu tohoto všeobecne záväzného nariadenia aj 
prieskumu a analýz, ktoré sú už ukončené. Hlavne teda zatiaľ v časti Dlhých dielov, ale budú 
pokračovať aj na ďalšie časti Karlovej Vsi a myslím si, že ste mali dostatočnú možnosť 
oboznámiť sa aj s pokrokmi a posunom vo veci príprav rezidenčnej parkovacej politiky na 
území hlavného mesta. Bola zvolaná mimoriadna Komisia dopravy a životného prostredia na 
túto tému. Mnohí ste sa jej zúčastnili, ale bola otvorená pre všetkých poslancov. V zásade 
možno tak veľmi stručne zhrnúť, že táto zmena, o ktorej budeme dnes hlasovať sa týka 
predovšetkým vytvorenia alebo rozšírenia možnosti pre návštevníkov rezidenčnej zóny 
takzvanú osobnú asistenciu. To môže sa týkať ľudí, ktorí napríklad starších obyvateľov, ktorí 
sú odkázaní na návštevy, nákupy zdravotníkov, opatrovateľských služieb a podobne, a ktorí sú 
teda odkázaní na túto pomoc, že sa výrazne navyšuje počet hodín, ktoré budú umožnené 
výhodne parkovať a ďalšie veľmi dôležité podľa mňa, a to bude určite hojne diskutované 
ustanovenie o tom nejakej prechodovej zóny alebo platnosti kariet rezidenčných na hraničných 
uliciach, ktoré sú v tesnom dotyku jednotlivých rezidenčných zón. To znamená, že ten rezident 
bude môcť parkovať za rovnakých podmienok v obidvoch rezidenčných zónach. A potom aj 
to, že úpravou tohoto VZN-ka sa vlastne vylúčia, lebo podmienka je predloženie dokladov 
alebo vydanie rezidenčnej abonentskej karty bude podmienené osvedčením o emisnej a 
technickej kontrole vozidla. To znamená, že nebudú môcť získať rezidenčné karty vozidlá, 
ktoré sú de-facto vrakmi, a ktoré nám vlastne zahlcujú priestory na parkovanie. Takže toto je 
veľmi dobrá, veľmi dobrá zmena. No a potom ešte sa tam, a to ste rokovali podrobne na Komisii 
dopravy a životného prostredia, a to je to, že či budeme využívať sms-ky alebo nebudeme 
využívať sms-ky ako možnosť prihlasovania sa alebo zaplatenia parkovného. Takže toľko na 
stručný úvod. Ja dúfam, lebo požiadal pán Peter Herceg, ktorý je splnomocnenec alebo vedúci 
pracovnej skupiny, ktorý na magistráte pripravuje celý tento projekt v celej šírke, v celom 
rozsahu, že sa k nám pripojí online. Neviem presne, že či je tu. Ja ho tu nevidím zatiaľ. Skúsime 
mu zatelefonovať teda, že už otvárame túto tému. Ja mu zatelefonujem a zatiaľ k tejto téme 
otváram diskusiu. Na chvíľočku sa odpojím a otváram diskusiu. Ak sú nejaké otázky, nech sa 
páči teraz je ten priestor. Keďže sa nikto do diskusie. Nevidím, že by sa niekto hlásil do 
diskusie. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. Pán poslanec Kovács, nepočujeme vás. 
 
M. Kovács: Halo, halo. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, už vás počujeme. 
 
M. Kovács: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel nadviazať vlastne na debatu, ktorú 
sme mali aj na Miestnej rade a poprosiť pani poslankyňu Zemanovú, aby predostrela vlastne 
návrh, ktorý bol takým príjemným kompromisom a oddialil definovanie jednotlivých ulíc do 
jednotlivých zón. Lebo ako sme sa rozprávali, tak zaradenie Starých Gruntov do inej zóny ako 
Líščie údolie by mohlo byť vnímané a bolo by to nelogické riešenie a hlavne mohlo by to 
znepokojiť veľkú časť obyvateľstva a úplne oprávnenie a vlastne jej návrh na vlastne na túto 
chybu, na ktorú som upozornil mi prišiel ako veľmi rozumný, a ktorý nám umožnil len tak 
všeobecne definovať tie zóny a konkrétne ulice vydefinujeme neskôr. A ja teda veľmi verím, 
že Staré Grunty ostanú logicky v tej geografickej blízkosti Líščieho údolia a tej spodnej 
Karlovej Vsi. Ďakujem pekne. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, možno som zabudla, že my 
sme autoremedúrou uznesenie komisie alebo vlastne návrh uznesenia v Miestnej rade. Počujete 
ma? 
 
A. Zemanová: Áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Čiže vraciam sa k rokovaniu Miestnej rady. Možnože to nebola 
chyba, ale možno aj také nedorozumenie a nevyjasnenie. Takže vlastne Komisia dopravy a 
životného prostredia v našom zastupiteľstve odporúča, aby Karlova Ves predbežne bola 
rozdelená na tri parkovacie rezidenčné zóny. Hovorím predbežne, lebo to nie je vec nemenná. 
S tým, že ohraničenie by bolo, ak ste si prečítali komunikáciu Karloveská na smer Dlhé diely, 
Karloveská smer Líščie údolie a smer Staré Grunty až po Lamač a tuná došlo k takému istému 
nedorozumeniu. Čiže poprosíme alebo sme si navrhli, alebo upravili sme návrh toho uznesenia 
alebo odporúčania v druhej zóne ohraničenie komunikáciu Karloveská smer Staré Grunty. Čiže 
slovo Líščie údolie nahradiť Starými Gruntami, ale určite bude skvelé alebo určite čisté, ak to 
navrhne niekto z poslancov ako poslanecký návrh. Asi pani Zemanová, ktorá bola autorkou 
tohoto návrhu, aby to prešlo riadnym hlasovaním. 
 
A. Zemanová: No, neviem ako to urobiť technicky, lebo nemám to v tejto chvíli pripravené. 
Môžem to poslať písomne alebo keď budem podpisovať zápisnicu. Takto to hovorím verejne, 
že teda navrhujem v rozdelení na zóny. Prosím, môžeš chvíľku ticho. Rozdelenie na zóny. 
V druhej zóne nahradiť spojenie smer Líščie údolie spojením smer Staré Grunty. Umožní nám 
to upresniť lepšie lokalizáciu tej hranice. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím na adam.beno@karlovaves.sk 
písomne. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Myslím si ale, že sme všetci porozumeli návrhu pani 
poslankyne. Je ešte nejaká otázka do diskusie? Zástupcu hlavného mesta tu stále nevidím. 
Telefón mi nedvíha, takže neviem. Nevidím tu pána Hercega. 
 
Hlas: Je tu. 
 
D. Čahojová – starostka: Aha. Takže už ho vidím. Pán Peter Herceg je prítomný. Zástupca 
hlavného mesta, vlastne splnomocnenec a šéf, manažér hlavný prípravy rezidenčného 
parkovania. Ak chce prehovoriť pár slov k nášmu zastupiteľstvu, nech sa páči, pán Herceg. 
Potom pán poslanec Kotal sa prihlásil, dostane slovo pán poslanec Kotal. Pán Herceg, počujeme 
sa? Nepočujeme sa. Asi ma vypnutý mikrofón. Pán Herceg? 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Teraz ma počujete? 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, teraz počujeme. Nech sa páči. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Počujeme sa teraz? 
 
D. Čahojová – starostka: Počul si, Peter, aj to ohraničenie? Zmenu toho ohraničenia, 
odporúčanie Karlova Ves, zóna Karlova Ves – Juh. Ohraničená komunikáciou Karloveská smer 
Staré Grunty. Komunikácie všetky vypíšeme a budú ešte predmetom rokovania, všetky cesty. 
Nech sa páči, máš slovo. Pán Herceg má slovo. Nepočujeme, nepočujeme. Počujeme? 
Nepočujeme. Už áno, už áno. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Asi stále nie, tak. 
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D. Čahojová – starostka: Už počujeme. Počujeme vás. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Posledný pokus. Počujete ma, prosím? 
 
D. Čahojová – starostka: Počujeme, áno. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Áno, konečne. Podarilo sa. Takže niečo zblblo v slúchadlách, 
ospravedlňujem sa. Ďakujem pani starostka teda za slovo a ďakujem za uvedenie bodu. Myslím, 
že lepšie by som to nepovedal, takže tie zmeny ste veľmi dobre zhrnuli. A teda naozaj je to už 
taký finálny krok vyladenie tých pravidiel a aj pre Karlovu Ves teda je to jeden z takých 
finálnych krokov, kde vlastne svojím uznesením a tým návrhom zón deklarujete, že teda máte 
záujem pristúpiť do tejto regulácie parkovania, ktorá sa už u vás tak by som povedal, čiastočne 
osvedčila na niektorých úsekoch ulíc. Čiže do istej miery Karlovka bola pionierom v tej 
regulácii. Takže teší nás, že úspešne spolupracujeme naďalej. Komunikujeme, 
synchronizujeme sa. Možno ja by som teda len pár slov. K tým pripomienkam asi veľmi nie je 
o čom. Predpokladám, že najdiskutovanejšia bude otázka toho, že či to spoplatnenie bude aj pre 
SMS-ky alebo nie. Nejdem možno teda teraz do detailu. My sme si robili aj finančné analýzy 
aj analýzy toho, ako sa vyvíja teda trh platenia v západnej Európe a jednoznačne to odporúčanie 
nám išlo teda nespustiť SMS-ky, ktoré spôsobia jednak najväčší finančný náklad pre mesto, a 
teda tým pádom aj stratu pre výťažok z parkovania, pretože napríklad neviem, či viete. Pri MHD 
platíme 20 % zo sumy poplatok a je to najdrahší kanál, hej. Keď už sú nejaké predajné miesta 
tam tie náklady odhadujeme okolo 10 %. Mobilné aplikácie sú nastavené na 3 % a ešte je tam 
regresívne platenie. Čiže čím väčší objem, tým tá cena, teda tým ten podiel ide nižšie a 
skúsenosť z Nového Mesta nám hovorí, že kde teda tie SMS-ky umožnili, ako najdrahší kanál, 
tak sú využívané hlavne tie najdrahšie kanály, a hoci majú mobilnú aplikáciu, tá je využívaná 
minimálne. Niekto by povedal, že to je argument práve preto, že chceme mať SMS-ky, ale je 
to skôr vec zvyku a Nové Mesto dosť draho prepláca tým pádom tie náklady na 
sprostredkovanie tej platby práve cez tie SMS-ky. Konzultovali sme to s Prahou, s Brnom, s 
poskytovateľmi parkovacích aplikácií zo západnej Európy. Takže zhruba máme prehľad. 
Myslíme si, že by to bolo správne rozhodnutie, lebo prvé mesiace, teda alebo prvý mesiac - dva 
možno. Tak, ako to bolo v Brne, kde neumožnili napríklad tie bonusové hodiny využívať cez 
SMS-ky. Boli nejaké dotazy a podobne, ale teraz si to nevedia vynachváliť, lebo tie náklady 
pre mesto sa tým znižujú a ľudia, pokiaľ teda prejdú na tie aplikácie, čo máme štatisticky zistené 
je 80 % Bratislavčanov, ktorí majú mobilné telefóny, používajú aj dáta, vedia využiť aplikácie. 
Tak to gro ľudí teda použije tie aplikácie a náš záujem je nemať jednu dedikovanú mestskú 
aplikáciu, ale otvoriť trh pre všetky aplikácie, ktoré v Európe splnia, sú a splnia tie kritériá 
pripojenia aké sme definovali. Nechcem ísť teda viac do detailov, ale len som  chcel vysvetliť 
ten dôvod čo nás k tomu viedlo, lebo dosť z vás, ale nie všetci boli na tých rokovaniach komisie 
dopravy, kde sme sa o tom bavili. Takže toto je v celku taká zaujímavá vec a uvidíme teda ako 
sa s ňou vysporiadajú aj mestskí poslanci. V iných mestských častiach to tiež dosť diskutujeme. 
Zatiaľ vo väčšine, teda po dlhšej diskusii, kde sme si to všetko povysvetľovali, tak nakoniec 
akceptovali tento prístup, takže uvidíme. No a ešte jednu vec som chcel povedať ku tomu 
návrhu zón. My sme to aj s pani starostkou, teda ma oboznámila o vašom závere alebo nejakom 
takom návrhu. My to samozrejme akceptujeme podľa štatútu mestská časť to navrhuje. Teší nás 
teda, že ten návrh dávate. Vieme si to predstaviť aj tak, ako to vy navrhujete. Nejde to nejak 
zásadne proti nejakej logike alebo filozofii toho delenia. Naozaj má zmysel tie Dlhé diely alebo 
tú jednu stranu Karloveskej regulovať samostatne, druhú stranu samostatne a už, kde sa teda 
spraví tá hranica od Patrónky Mokrohájskej, respektíve toho, čo teda teraz bola tá diskusia, aby 
Staré Grunty s Líščím údolím boli prepojené a podobne je vec, ktorá je samozrejme 
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akceptovateľná a prevádzka ukáže, ako to funguje. Každopádne myslím si, že ten návrh má 
racio a za mesto môžem povedať, že s tým nemáme problém. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za také úvodné slovo, predpokladám. 
Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Kotalovi, ktorý pravdepodobne bude mať aj nejakú 
otázku. Nech sa páči. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo. Pozdravujem všetkých kolegov. Ja dávam taký geografický 
trošku vklad, lebo takto. Nepamätám si, že by sme na komisii prijímali konkrétne nejakú 
definíciu troch zón, aj keď sme sa teda na nich zhodli, ale nepríde mi úplne geograficky správne 
to ich vymedzenie, že prvá zóna Karlova Ves - Sever, Karlova Ves - Juh. to vôbec mi nesedí. 
Ja by som to asi nechal nejak všeobecne. Nazval ja neviem napríklad zóna A, zóna B, zóna C, 
pretože ten sever, juh to absolútne nekorešponduje s geografickou polohou tých území, ktoré 
tým myslíme. Takže len toľko k tomu. 
 
D. Čahojová – starostka: Tomu mám rozumieť, môže byť Karlove Ves 1, 2, 3? 
 
M. Kotal: Zóna A, zóna B, zóna C. 
 
D. Čahojová – starostka: Alebo. Dobre. Myslím si, že to by nemal byť problém. 
 
M. Kotal: Pretože ono to je v realite tak, že tá prvá zóna, ktorá je nazvaná Karlova Ves - Sever, 
tak je fakticky západne od Karloveskej. Druhá zóna je východne od Karloveskej Po Líščie 
údolie, Staré Grunty dajme tomu. No a tá tretia zóna je fakticky Staré Grunty až Mokrohájska. 
 
D. Čahojová – starostka: Poprosím keby ste písomne na adam.beno@karlovaves.sk tento 
jednoduchý návrh poslal. Budeme o ňom, alebo si ho osvojím. 
 
A. Zemanová: Ja sa musím prihlásiť. 
 
D. Čahojová – starostka: Počujeme ťa, Anka, ale pravdepodobne keďže to nie je naše vlastné 
VZN-ko, pán Ing., ja si môžem osvojiť takýto návrh ako predkladateľ? To nie je naše vlastne 
VZN-ko, lebo v meste sa bude hlasovať o VZN-ku. Toto je len naše stanovisko. Čiže ja by som 
si ho mohla osvojiť. Dobre. Takže, keďže to je naše uznesenie, tak si osvojím návrh pána 
poslanca Kotala, že to bude prvá zóna Karlova Ves A, B, C hej a s tým ohraničením, ktoré sme 
si povedali. Čiže osvojujem si aj návrh pani poslankyne Zemanovej, že miesto slovo Líščie 
údolie bude slovo Staré Grunty. Ak si povedal všetko, pán poslanec, odovzdávam slovo pani 
poslankyni Zemanovej a potom pána Hercega oslovím. 
 
A. Zemanová: Ja teda možno, Matej, budem chvíľku diskutovať k tomu, že či nedať predsa 
len návrh, že by tie Staré Grunty a od tej Karloveskej to bol západ, potom stred a potom sever. 
Ako keď všetky A, B, C a 1, 2, 3 evokujú v ľuďoch poradie a to poradie podľa mňa je presne 
to čomu sme sa chceli vyhnúť, prepáčte a logicky teda západ je západ. To znamená, že všetko 
od tej Karloveskej na západ je západ. Potom je tá stredná časť a naozaj ten zbytok ide severne, 
ale ja budem žiť aj s A, B, C. Ale naozaj časť ľudí môže sa týmto ako keby začať zaoberať vo 
svojich problematických úvahách. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Takže zatiaľ som si neosvojila. Zatiaľ nechávam Karlova 
Ves ohraničená komunikáciou a vynechám sever, juh. Dobre? Čiže bude to zóna Karlova ves 
ohraničená komunikáciou Karloveská - Dlhé diely - smer kataster Devína. Zóna Karlova Ves 
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ohraničená komunikáciou Karloveská - smer Líščie údolie a zóna Staré Grunty po Lamač. 
Môže byť? To Líščie údolie je nahradené slovom Staré Grunty. Pardon. Čiže vynechávame juh 
a sever slovíčko. Môže tak byť? Je nejaký iný návrh? Zatiaľ nie je, dobre, ale diskusia 
pokračuje. Z poslancov nevidím nikoho prihláseného. Poprosím pána Petra Hercega, aby nám 
ešte dovysvetlil ako je to s tými zónami, že či v priebehu ďalších príprav na rezidenčnú 
parkovaciu politiku alebo už aj po jej zavádzaní bude možné ešte zóny meniť. Ako to teda 
vlastne je a prečo teda ustupujeme z nášho pôvodného plánu mať Karlovu Ves ako jednu zónu? 
Ďakujem. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ďakujem za slovo, pani starostka. Najprv k tej diskusii, čo teda 
ste mali k tomu názvu, tak naše systémy sú nastavené tak, že tie zóny budú aj tak číslované dve 
písmená a číslo. Čiže KV 01, KV 02, KV 03, to nakoniec v tom systéme bude. Čiže ten váš 
návrh v zásade, pre nás je podstatné to geografické ohraničenie a teda tie názvy sa môžu meniť 
a trošku to je aj odpoveď na tú druhú otázku, pretože tie zóny bude možné meniť ako návrhom 
mestskej časti do budúcnosti. Ak sa ukáže, že niekde aj napriek teda tomu, že to bude 
zaregulované ako jedna zóna, tak niektorá časť zóny bude veľmi atakovaná, tak sú dve možnosti 
ako tú situáciu riešiť. Či už rozčlenením na menšie zóny dve napríklad alebo rozčlenením, alebo 
špeciálnou reguláciou na tých atakovaných uliciach, kde hodinové parkovné teda môže byť 
drahšie. To je to, čo toto VZN-ko teraz umožňuje, že tie ceny v rámci zóny dokážeme 
sflexibilniť a teda určiť úsek komunikácie alebo úseky komunikácií, ktoré budú drahšie a tým 
pádom exkluzívnejšie pre návštevníkov hej. Čiže toto sú dva druhy regulácie, ktoré dodatočne 
my vieme robiť a vždy teda po diskusii s mestskou časťou, pretože mestská časť je vždy 
správcom komunikácií tretej, štvrtej triedy a ona sa nevzdáva tejto správy. Čiže aj regulácia, 
ktorá spočíva aj v osadení dopravného značenia ide aj cez ruky mestskej časti a mestská časť 
dáva stanovisko ku dopravnému značeniu. Čiže mesto samotné a magistrát si nedokáže 
regulovať tie zóny už len podľa seba. Vždy to musí byť v spolupráci s mestskou časťou a 
kompetencia navrhnúť reorganizáciu zón stále podľa štatútu zostáva aj mestskej časti. Čiže 
môže navrhnúť zóny zmenené, môže navrhnúť nejakú zónu rozdeliť alebo zlúčiť podľa reality. 
Čiže táto kompetencia vám stále zostane do budúcna. Samozrejme, tá zmena potom nepôjde zo 
dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac. Treba pripraviť geografické informačné systémy 
a naplniť teda aj ten park systém, parkovací systém tými zmenami a pripraviť projekty 
organizácie dopravy, čiže zmenené zónové dopravné značenie. Ale samozrejme, je to možné a 
my plánujeme byť do budúcna flexibilní. Poslednú vec k tomu ešte poviem. Plánujeme aj 
automatickú kontrolu do budúcnosti, aj vzhľadom na zavedenie objektívnej zodpovednosti, čiže 
aj použitie skenovacích áut a budeme ich využívať aj na zber dát. Tak ako dlhé diely boli 
zanalyzované z veľkej časti práve skenovacím autom, tak podobným spôsobom pri kontrole my 
budeme zbierať tie evidenčné čísla, ktoré budeme štatisticky vyhodnocovať a budete mať aj vy 
k dispozícii následne možno každého pol roka nejaké také štatistiky toho parkovania a bude sa, 
a budú aj analyzované. Čiže bude jasné, kde tí ľudia bývajú, v ktorej časti a kde je niekde 
problém, tak sa bude dať určiť, že či sú to, či to zahusťujú obyvatelia Karlovej Vsi danej zóny 
alebo niekto z inej časti Bratislavy ako návštevník. Takže tieto zmeny bude možné robiť aj na 
základe dát, ktoré sa priebežne budú zbierať počas prevádzky už tej parkovacej politiky a bude 
to možné naďalej dolaďovať. Takže možno toľko. Neviem, pani starostka, či som odpovedal 
teda na tie otázky všetky. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ prosím, že by si zostal pripojený, ak 
môžeš. Hlási sa pani poslankyňa Melušová, nech sa páči. Máte slovo. 
 
Z. Melušová: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela najprv opýtať teda, že ako to 
dopadlo s tými SMS-kami? Ostávajú v tom VZN-ku? 
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D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa, my ako zastupiteľstvo alebo aj ako mestská časť 
dávame odporúčania a o konečnom návrhu VZN-ka bude hlasovať Mestské zastupiteľstvo. My 
máme pripravený návrh uznesenia v alternatívach. Či s pripomienkami alebo bez pripomienok. 
Takže, pre ktorý návrh rozhodnete, Mestské zastupiteľstvo bude o tom rokovať. 
 
Z. Melušová: Dobre, tak potom by som možnože podala návrh, že či by bolo možné teda 
vypustiť ten bod D tie SMS-ky. Ja som to poslala aj pánovi Beňovi. Neviem, či to môže byť 
v takejto forme ako som to poslala. Poprípade to prepíšem, že ak by sme teda mohli hlasovať 
za to tie SMS-ky stamaď vypustiť. 
 
D. Čahojová – starostka: Vy myslíte akože, aby SMS-ky... 
 
Z. Melušová: V tom návrhu, aby nebola tá možnosť tých SMS-iek vôbec, aby z toho vypadli 
von. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Len je to akoby uznesenie Komisie dopravy a životného 
prostredia. Neviem, či je tu niekto, že by sa k tomu vyjadril, ale nech sa páči, váš návrh 
akceptujeme. Pán Beňo dostal? 
 
A. Beňo: Áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán Beňo dostal tento návrh. Budeme o ňom hlasovať. Ďakujem. 
 
Z. Melušová: Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Hlási sa pán poslanec Magát, nech sa páči. 
 
P. Magát: Ja mám otázku na pána Hercega. Akým spôsobom chcete monitorovať a skenovať 
tie vozidlá? To si myslíte, že je v súlade s našou platnou legislatívou? 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Magát dal otázku. Neviem, či si počul. Či 
je v súlade s platnou legislatívou skenovanie ŠPZ-tiek. Nech sa páči. 
 
P. Magát: Nie ŠPZ-tiek áut a pohyb osôb, lebo v tom prípade je to. Ja musím dať na to súhlas 
v zmysle GDPR. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Dobre. Môžem odpovedať aj takto. Skenovanie 
a vyhodnocovanie dopravných záznamov. Je ma počuť? Počuť ma? 
 
D. Čahojová – starostka: Pán Herceg, prosím ešte raz, už počujeme. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Áno, áno. Takže je to v súlade so súčasnou platnou legislatívou. 
Dokonca je to podmienka. Od 1. mája platí zákon o objektívnej zodpovednosti, ktorý prenáša 
možnosti kontroly aj na obce a ministerstvo vnútra presne usmerňuje, čo je súčasťou dôkazu 
o priestupku a tento priestupok môže byť zaznamenaný fotografickým záznamom alebo 
kamerou, kde musí to byť na certifikovanom zariadení, teda jasne identifikovanom zariadení. 
Musí byť jasné kto to spravil a samozrejme, tieto dôkazy nie sú verejné, čiže je to súčasť 
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dôkazových materiálov. Takisto ako dneska Mestská polícia si napríklad nafotí auto, ktorému 
osádza ten imobilizér alebo známu papuču, ale je to v súlade so zákonom a takto to funguje 
napríklad aj na západ od našich hraníc, napríklad v Čechách, kde chodia autá v Prahe pomerne 
intenzívne, skenovacie autá, ktoré idú bežne. Snímajú ŠPZ-ky, rozpoznávajú ŠPZ-ky prakticky 
online počas toho prejazdu kontrolným úsekom a rovno overujú, či teda majú uhradenú platbu 
alebo, či sú držiteľom karty. Ak nie sú, tak sa vyhotoví teda záznam, fotografia. Podmienkou 
na Slovensku sú tri fotografie z rôznych uhlov. Musí byť jasné kde, na akej ulici, ako to auto 
parkuje, aby ďalej v prípade odvolaní to Policajný zbor ako odvolací orgán mohol riešiť, 
prípadne aby to bol dôkaz na súde. Ale teda zhrniem. A áno, zákon to umožňuje. Dokonca s 
tým ráta. Takisto ako dneska napríklad na diaľnici alebo pri prekročení rýchlosti funguje 
objektívna zodpovednosť, a teda záznamové prostriedky Policajného zboru tiež umožňujú 
dokumentovanie a fotografovanie. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lenč má slovo. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. No, k tomu návrhu pani Melušovej. Teda je pravda, 
že dopravná komisia teda schválila odporúčanie pre Miestne zastupiteľstvo v takom znení, že 
teda aby tam tie SMS-ky ostali. Ja s tým osobne nemám problém, aby to odtiaľ vypadlo a 
myslím, že aj nakoniec Mestské zastupiteľstvo asi dospeje k takému uzáveru, že tie SMS-ky 
odtiaľ vypadnú, ale tak je rozhodujúce to, čo schváli Miestne zastupiteľstvo teda vo svojom 
stanovisku. Takže to odporúčanie dopravnej komisie je len takým hlasom poradným. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. V každom prípade budeme hlasovať 
o návrhu pani poslankyne Melušovej. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Marek. Nech sa 
páči, máte slovo. 
 
J. Marek: Áno, ja som chcel tiež povedať k tomu návrhu pani poslankyne Melušovej, že teda 
ja som. Ja rozumiem, že to je návrh, čím to ona chce zmeniť, ale teda materiál bol predložený 
tak, že tá SMS-ka tam bude a chcel by som k tomu povedať iba dve veci. Už to odznelo 
niekoľkokrát. Karlova Ves je mestská časť, kde je najviac starých ľudí a poviem, že nie je 
pravda, že by tu. Nemyslím si, že toľko ľudí tu má mobilný telefón s dátami, aby mohli 
pomocou aplikácie sa prihlasovať. To je jedna vec a takisto sú, takisto aj mobilní operátori. 
Keďže robím v tomto sektore, tak o to viem. Častokrát sa môže stať, že tie dáta vypadnú 
a myslím si, že človek keď vtedy potrebuje ako napríklad návštevník si zaplatiť niečo, tak 
myslím si, že tá SMS možnosť by tam mala byť. Ďakujem. 
 
D. Petrová: Nepočuť. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán Herceg, hneď vám dám slovo, ale ešte sa hlási pán poslanec 
Kmeťko a potom nejaký iPhone tu má ručičku, ale neviem kto to je. 
 
J. Španková: Ten iPhone som ja, pani starostka. 
 
D. Čahojová – starostka: Pani Španková, počkajte prosím. Teraz má slovo pán poslanec 
Kmeťko. 
 
J. Kmeťko: Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Ja len sa tiež chcem pripojiť za tie SMS-ky, 
lebo mám skúsenosti. Možnože sa to zmení, ale tentoraz v meste, keď chcete kdekoľvek zaplatiť 
parkovanie je to nekonečný problém s tými automatmi. Jeden tam môžete dávať len desať 
centovky, inde len eurovky a proste nekonečné problémy. Pokiaľ by tam neboli tie SMS-ky 
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momentálne teraz, tak je to proste zlé. A kto chce zaplatiť, nech teda zaplatí za viac. Ja sa 
prikláňam k tomu, aby tie SMS-ky tam zostali. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Možno len na vysvetlenie. Ten dotyčný zaplatí rovnako, lebo on 
nemôže mať inú tarifu. On bude platiť rovnako ako ten, kto bude platiť cez aplikáciu. Len ten 
prevádzkovateľ, ten operátor si nechá z toho viac. To znamená, že to dostane menej. 
 
J. Kmeťko: Rozumiem tomu. Pani starostka, rozumiem. Treba možnože pritlačiť operátorov. 
Sú štyria. Tak treba skúsiť vyjednávať s nimi. Keď nepopustí jeden, sú traja v rade. Ale neverím 
tomu, že v dnešnej dobe nepopustia. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Nasleduje pán Herceg a potom 
pani Ing. Španková, naša kolegyňa. Nech sa páči, pán Herceg. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ďakujem. Odpoviem aj pánovi poslancovi a vlastne teda aj ku tej 
diskusii ku SMS-kám. Tak pani starostka dobre povedala, že naozaj cena je fixná. My sme 
dávali aj právnu analýzu, že či by bolo možné niektoré spôsoby ako keby zdražiť, že teda ľudia 
si doplatia ten rozdiel, ten zvýšený náklad. Nie je to bohužiaľ v našej slovenskej legislatíve 
možné. Takže tá cena je konečná a tým pádom ten väčší poplatok ide poskytovateľovi. Ono v 
skutočnosti dneska to neposkytujú štyria operátori, ale v podstate taký duopol dvoch 
poskytovateľov SMS-kových služieb. A áno, boli rokovania napríklad aj dopravného podniku, 
ktorý sa snažil vyjednať čo najnižšie ceny. V realite tie ceny sú okolo 20 % na Slovensku. 
Dopravný podnik má vyrokovaných 20 % a má v princípe štvornásobný obrat oproti tomu, čo 
my máme projektované na najbližší rok v rámci parkovacej politiky. Nové Mesto v rámci pilota, 
kde teda tie SMS-ky sú, tak rokovalo a ako extra špeciálnu promo cenu sa im podarilo 
vyrokovať 19,5 % hej. Takže naozaj tam ten veľký priestor na nejaké cenové zľavy pri 
rokovaniach nevidíme a teda pre tých ľudí, ktorí teda sú odkázaní na iné spôsoby ako mobilnú 
aplikáciu. Hoci myslíme si teda takto, že naozaj 95 % vodičov nemá problém, keď už dneska 
majú moderné autá, moderné telefóny naozaj mať tú aplikáciu tak, ako dneska už máte 
taxislužby Bolt, Uber a podobne, kde fungujete len cez mobilnú aplikáciu. Bolt kolobežky cez 
mobilnú aplikáciu, Slovnaft BAjky cez mobilnú aplikáciu. Čiže pre väčšinu obyvateľstva ten 
spôsob je akceptovateľný, je najlacnejší, v podstate najmodernejší, ale chápem teda tie vaše 
otázky, že a čo tí, ktorí naozaj tá malá množina ľudí, ktorí nemajú alebo majú tlačidlové mobilné 
telefóny, alebo nemajú. No myslíme si, že a pre týchto ľudí teda jednak chceme, budú k 
dispozícii parkomaty. Dopĺňame tam aj sieť predajných miest zo zmluvných partnerov, čo sú 
jednak čerpacie stanice, ktoré máme rozrokované, kiosky, kaviarne a podobne, kde bude možné 
teda tiež uhradiť v podstate aj v hotovosti. Parkomaty, keď ste spomínali tie problémy 
s mincami, tak parkomaty, kde my obstarávame, tak budú na kartu. Priložíte kartu bankomatovú 
a stiahne vám to ten, priamo ten poplatok a teda tieto dve alternatívy považujeme za dostatočné, 
pretože pokiaľ sa teda jedná o človeka, ktorý má problém s mobilnými aplikáciami, nemá 
mobil, má tlačidlový mobil takisto obsluha SMS-ky nie je jednoduchá, pretože ak ten človek 
príde na návštevu do Karlovej Vsi, musí vyťukať správny kód tej Karlovky, správne číslo SMS-
ky. Nie je to ako dneska v Starom Meste, keď prídete. Je to de facto jedna zóna s jedným 
formátom SMS-ky a to je všetko. Tú máte uloženú a tú vždy preposielate. A vy keď prídete 
niekde inde do Nového Mesta, na Tehelné pole je tam jedna forma SMS-ky. Prídete do 
Ružinova na Nivy a už tá SMS-ka má iný kód. Náhodou prepošlete zlý kód. Máte problém, 
lebo si myslíte, že máte uhradené, ale nemáte. Paradoxne, ja poviem taký príklad. Tým, že teda 
sa nám podarilo spustiť spolu s Novým Mestom tú pilotnú zónu Tehelné pole, kde veľa vecí 
sme odchytali, naučili sa a mnohé tie zmeny VZN-ka, vylepšenia VZN-ka sú práve zo 
skúseností z Tehelného poľa. Jedna zo skúseností je, že mestskí policajti museli odpúšťať alebo 
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museli odpúšťať, sa rozhodli odpustiť pokutu a riešiť dohovorom napríklad pre tých, ktorí si 
mysleli, že majú uhradené, lebo poslali staromestskú SMS-ku z centra BPS parku, lebo takú 
SMS-ku posielali vždy a ukázali, že pozrite, veď ja som uhradil parkovné, hoci Tehelné pole 
má úplne iný formát SMS-ky a iný kód. Čiže ak by bola objektívna zodpovednosť, takí ľudia 
bohužiaľ už dostanú obálku s pokutou, že teda parkovali s neuhradeným parkovným, hej. Čiže 
ten kód nejakým spôsobom tak či, tak tí ľudia musia naťukať do toho mobilu, preto pre nás je 
teda akceptovateľné použiť radšej parkomat pre tých ľudí, ktorí teda nevedia použiť mobilnú 
aplikáciu alebo použiť nejaký kiosk, trafiku alebo benzínovú stanicu, kde teda ten operátor 
alebo teda ten predajca vie nahodiť, vie to dokonca vyhľadať podľa ulice cez tú aplikáciu, 
nahodiť tú platbu a bude to možné zaplatiť takto. A ešte jeden benefit pre tie mobilné aplikácie 
je, že teda vy nemusíte priamo teda vedieť číslo tej zóny a podobne ako KV 01 ako som hovoril, 
pretože tie mobilné aplikácie cez GPS vedia presne, kde ste. Tak, ako keď si objednávate taxík 
cez tie mobilné aplikácie. Čiže ono vám rovno ponúkne ste tu a vlastne jedným klikom zaplatíte 
jednu alebo si len naklikáte plus jedna, plus jedna, plus jedna, tri hodiny, OK a je to. Čiže ide o 
to, aby to bolo čo najkomfortnejšie a najlepšie pre Bratislavčanov. Čiže toto je jeden z tých 
dôvodov a myslíme si, a to nám teda naozaj odborníci hovoria. To nie je len o tom, že by sme 
potrebovali len šetriť, že to je len otázka peňazí, ale odborníci, parkovacia asociácia a podobne 
nám hovoria, že už keď nemusíme určite nech to nezavádzame. Je to starý spôsob platby, ktorý 
naozaj vyjde z módy, ale mestá, ktoré ho už majú zavedené sa ťažko ho zbavia, lebo vždy isté 
percento ľudí ho už ako naučené bude chcieť akceptovať. My prakticky začíname z nuly, preto 
by sme radi začali akoby s čistým stolom, modernými spôsobmi a pre ľudí, ktorí majú problém 
s modernými spôsobmi dali iné alternatívy, ktoré vypneme ľahšie hej. Ľahšie presuniete 
parkomat do inej zóny, ktorú práve spúšťate, keď zistíte, že je minimálne využívaný v danej 
zóne alebo teda zredukujete sieť predajných partnerov ako tie SMS-ky. Ukončiť zmluvu a zrazu 
prestať ich poskytovať. 
 
D. Čahojová – starostka: Poslankyňa Melušová, nech sa páči. 
 
Z. Melušová: Ďakujem. Ja možno už len pre pána Hercega taký úplne, že kontrolnú otázku, že 
či bude možné trebárs, ak sa bavíme o tých trebárs senioroch alebo starších ľuďoch, ktorí teda 
by chceli privítať návštevu a teda zabezpečiť im parkovanie, že či sa to bude dať teda tou 
formou SMS? 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Môžem hneď odpovedať, pani starostka? 
 
Z. Melušová: Áno. Ja myslím, že áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Takže pre tie návštevy. To je presne to, čo nám Brno hovorilo, 
že oni teda rozmýšľali nad SMS-kami. Rozhodli sa, že to nebude SMS-kami, že to bude cez 
mobilnú aplikáciu. Prvé dva mesiace sa ľudia ozývali, ale potom to začalo fungovať. Keď si 
vypočítali, že to sú, lebo toto sú presne tie návštevné hodiny služby, z ktorých nie je žiaden 
výťažok, ale platíte ten poplatok z tej nazvime to prázdnej platby, ktorá by bola teda 
predpokladáme 20 centov, hej, ak by sme teda to nejak vyrokovali. Čiže všetky tieto, či už 
bonusové hodiny alebo návštevné hodiny, pokiaľ by boli nahlasované, tak sú spoplatnené 
veľkou sadzbou voči výťažku, ktorý je nula. Čiže práve preto aj Brno nás od toho odhováralo, 
že oni sa rozhodli nejsť do SMS-iek ani na nahadzovanie týchto návštevníckych hodín, a preto 
sme sa rozhodli od SMS-iek upustiť úplne aj v tomto prípade. Je možné a teda predpokladáme, 
že to tak aj bude fungovať a v Brne to vraj tak funguje, tak to je dosť využívané, že prístup ku 
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tomu kontu, kde sa dajú nahlasovať tie návštevnícke hodiny, pokiaľ sa jedná o starších ľudí, 
ktorí teda nie sú elektronickí, tak ten svoj prístup poskytli svojim deťom alebo teda ľuďom, 
ktorí im vedia tie návštevné hodiny nahodiť. Totižto aj registrácia primárne chceme, aby bola 
elektronická. Čo tak ako dneska už na očkovanie sa registrujete elektronicky, a teda väčšina 
tých starých ľudí, ktorí majú autá alebo im idú návštevy, tak je veľká pravdepodobnosť, že majú 
niekoho, kto im vie tie návštevné hodiny takýmto spôsobom zarezervovať. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický sa prihlásil 
s faktickou. Nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Ja som chcel ešte k tomu predchádzajúcemu. Hovorilo sa tam, že pri 
tých platbách. To vlastne šlo na tak, ako to viacerí zaplatili, to šlo na druhú mestskú časť. To 
znamená, že to vlastne aj zinkasovala ten poplatok druhá mestská časť do svojej pokladne a nie 
tá, na území ktorej sa to dalo alebo som zle pochopil? 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Odpoviem, ak môžem teda. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Áno, v tomto prípade napríklad z toho Nového Mesta ten 
poplatok nešiel Novému Mestu, ale išiel spoločnosti BPS park, ktorá až do roku 2026 manažuje 
alebo prevádzkuje parkovanie v centre Bratislavy. Čiže, áno, bohužiaľ išlo to inému a storno 
možné nie je a bolo by to asi prácne tie 2 €, lebo teda tam je poplatok 1,50. Čiže, ak to boli 2 
hodiny, možno 3 € nejakým spôsobom reklamovať z mestskej časti do druhej mestskej časti 
a ten proces za tým by bol náročnejší na vystornovanie a dokazovanie toho poplatku, že ten 
človek parkoval inde a bol to preklep ako nad tým mávnuť rukou. Čiže tam ďalšie kroky 
mestská časť už nerobila, aby získala ten poplatok alebo tie nazvime to pomýlené SMS-ky a 
pomýlené poplatky. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lenč, máš slovo. 
 
P. Lenč: Áno, áno ďakujem. Pani Melušová ma inšpirovala k takej otázke, keď sa pýtala, že či 
sa bude dať cez tie SMS-ky zabezpečiť tie návštevnícke hodiny. Tak moja otázka znie, že cez 
tie automaty sa to bude dať nejakým spôsobom spraviť alebo bude to čiste len cez tú aplikáciu? 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, pán Herceg. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Áno. Práve upravujeme zadanie na tie parkomaty tak, aby to bolo 
možné, hej. Nemáme nacenenú ešte túto fumkcionalitu, ale veríme, že sa zmestíme do tých 
limitov, ktoré na to máme. Čiže áno, definujeme to do zadania. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický s riadnou otázkou. 
 
P. Martinický: No, možno by stačila aj faktická, ale to je jedno. Myslím si, že pokiaľ sa tam 
zavedie takýto systém elektronického platenia a prihlasovania, tak podmienkou je, že by v celej 
Bratislave platil rovnakým spôsobom, aby nedochádzalo k omylu a aby ľudia, ktorí prídu 
z jednej mestskej časti alebo si zvykli na jeden spôsob dobre fungujúcim a jasne rozlíšiteľným 
spôsobom to mohli aplikovať všade a aby nemuseli predtým ako idú zaparkovať do nejakej 
druhej mestskej časti začať si študovať, že či sa to tam náhodou neprihlasuje ináč. Ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem, nech sa páči. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Môžem odpovedať. Áno, práve preto to je výhoda celomestskej 
parkovacej politiky, že ten systém aj princípy budú úplne rovnaké po celom meste, aj ten spôsob 
označovania zón, aby ste vedeli, že v ktorej zóne ste, že toto je už spoplatnená časť, lebo je 
jasné, že na začiatku úplne celá Bratislava nebude regulovaná. Ono to pôjde postupne, takže 
my práve teraz tento týždeň sa nám tlačia skúšobné také informačné tabule, skúšobné nálepky 
na stĺpy verejného osvetlenia a tak ďalej, ktoré chceme priamo v teréne vyskúšať, či to bude 
zjavné a či sa viete zorientovať a mali by byť identické a rovnaké po celom meste. Čiže ten 
systém by mal byť každému Bratislavčanovi jasný. Keď príde do Petržalky, kde tá parkovacia 
politika platí alebo keď niekde, kde neplatí, bude vidieť, že aha tu to nie je označené, takže tuto 
nie som v spoplatnenej časti a tu parkujem bezplatne. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán Herceg, otázka kontrolná než dám slovo pánovi poslancovi 
Kmeťkovi. Ty si nahlásený na ďalšie zastupiteľstvo myslím si, že do Rače. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Kedy začína to zastupiteľstvo? 
 
P. Herceg - splnomocnenec: 16:30, čiže ja sa. Ešte nejaký krátky čas mám. Ja podklady si teda 
pripravím a potom sa presuniem, ale ešte môžem tu byť. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre, ďakujem. Takže odovzdávam slovo pánovi poslancovi 
Kmeťkovi. Nech sa páči. 
 
M. Kotal: Nepočuť. 
 
Hlas: Nepočujeme vás. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kmeťko, treba si vypnúť mikrofón. 
 
J. Kmeťko: Ospravedlňujem sa. Mal som vypnutý. Chcel som sa len spýtať, áno. Chcel som 
sa len pána Hercega, že koľko mesto uvažuje v umiestnení u nás Karlovej Vsi teraz ako 
všeobecne poviem v celej Karlovej Vsi tých automatov a eventuálne tých externých možností 
platenia, ako ste spomínali reštaurácie, kaviarničky a podobne. 
 
D. Čahojová – starostka: A pumpy. 
 
J. Kmeťko: A pumpy teda no. Ja si to neviem úplne predstaviť, ako sa zastavím dole v Shell-
ke, tam si niečo kúpim, potom budem pol hodinu hľadať parkovacie miesto a medzitým mi ujde 
z tej hodiny pol hodina fuč, ale O.K. 
 
D. Čahojová – starostka: Ja by som sa ešte spýtala doplňujúcu k otázke pána Kmeťka, 
prepáčte mi takú otázku, že čo si kúpia vlastne na tej pumpe? Čo to bude? Aký produkt? 
Ďakujem. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Áno. Takže pánovi poslancovi najprv rýchla odpoveď, že po tej 
regulácii ja verím, že nebudete dlho krúžiť, a že to zaparkovanie bude jednoduchšie, lebo teda 
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v reálne to sa deje už v tých pilotných zónach, ale áno. Je to tak, že dokonca vy aj keď si to 
uhradíte neskôr. Povedzme príklad, že už  všetko bude tip top fungovať, budú rozbehnuté aj tie 
skenovacie autá a objektívna zodpovednosť a oni vás nasnímajú v momente, keď vy ešte 
nemáte uhradené, ale ste na ceste do toho kiosku alebo na tú čerpaciu stanicu, alebo teda to len 
vyklikávate v aplikácii, tak tá pokuta vám nepríde, lebo ten systém bude ešte spätne párovať, 
že či teda, že či tá úhrada predsa len ešte nebola a nejaký čas tolerancie tam bude. Čiže my keď 
nájdeme, že teda áno. Bolo to uhradené neskôr cez zmluvného partnera, tak samozrejme, že 
tým pádom tá objektívna zodpovednosť sa neposunie ďalej a nepovažuje sa to za priestupok. 
Čiže to nejaké oneskorenie v tej platbe s tým rátame. Čiže to je odpoveď na túto časť otázky a 
druhá časť otázky, koľko ich presne bude? No, takto. Závisí to od veľkosti zóny a jeden zo 
vstupov, ktorý to definuje sú tie prieskumy a analýzy, ktoré sme zatiaľ robili na Dlhých dieloch 
a podľa množstva áut, ktoré tam sú a z tých analýz my vieme koľko bolo ľudí z inej časti 
Bratislavy parkujúcich, koľko tam bolo mimobratislavských áut. To všetko sú potenciálni 
ľudia, ktorí by platili aj v týchto parkomatoch a kioskoch, a keď to odhadneme na zhruba desať 
až nejakých pätnásť, osemnásť percent, že platili cez tieto alternatívne spôsoby, tak z toho nám 
vyjde tá potreba koľko ich treba a ako husto zasa z miest, kde parkovali. Čiže toto je aj jeden 
z dôvodov, prečo tie prieskumy a analýzy robíme. Nielen kvôli tomu, aby sme si povedali, že 
má to zmysel, lebo tu je veľa mimobratislavských a vieme koľko aj ich vytlačíme, ale aj aby 
sme vedeli, kde je aký dopyt po parkovaní a kde tým pádom má zmysel umiestniť tie 
parkomaty. Čiže presne vám to nepoviem, ale to presné umiestnenie sa bude definovať, keď sa 
budú chystať projekty organizácie dopravy, dopravné značenie. Zároveň bude aj návrh, kde sa 
umiestnia tieto parkovacie, teda tieto parkomaty, ktoré by mali byť nezávislé od elektrickej 
energie, aby boli flexibilné. Hej, mali by byť solárne. Dneska už tak fungujú. A ak je 
v rozumnej blízkosti napríklad čerpacia stanica, ktorá je nonstop a podobne, tak samozrejme 
budeme sa snažiť zazmluvniť aj takéto miesta. Ale presné číslo vám naozaj úprimne neviem 
povedať. Ešte je to priskoro. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Magát s faktickou. 
 
P. Magát: Pán Herceg, ešte jedna taká otázočka, skôr taká odhadovaná. Koľko si myslíte, že 
Bratislavčan zaplatí za rok na tých parkovacích miestach? Ďakujem pekne. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: To je veľmi dobrá otázka. Primárne. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. Nepočujeme, pán Herceg, kde si. Nepočujeme. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Teraz ma počujete? 
 
D. Čahojová – starostka: Nepočujeme. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ja vidím, že ostatní prikyvujú, že áno. 
 
Hlas: Počujeme. 
 
D. Čahojová – starostka: Aha, pardon. To je moja chyba. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ostatní počujú. 
 
D. Čahojová – starostka: No, tak ešte raz. 
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P. Herceg - splnomocnenec: No, tak veľmi dobrá otázka, že koľko zaplatí? Asi to tak vnímam 
priemerný Bratislavčan. Tak predpokladáme štandardne, že si kúpia 39 € rezidenčnú kartu 
a drvivá väčšina z nich si kúpi aj 10 € bonusovú kartu, ktorá znamená 2 € v meste, okrem centra, 
okrem najdrahšej 2 € zóny dve hodiny parkovania denne a plus si zadarmo zoberú návštevnícku 
kartu pre svoje návštevy, ktoré im prídu, hej. Čiže to je 49 € za Bratislavčana a na tom 
hodinovom parkovnom a nepredpokladáme zatiaľ veľmi veľké nejaké zisky, lebo budú to ľudia 
optimalizovať. To je skúsenosť dokonca aj z Brna, kde majú pol hodinu zadarmo, kde tí ľudia 
sa naozaj snažia platiť teda minimum a v našom prípade to bude maximálne využívanie toho 
dvojhodinového bonusu denného, ktorý budú mať na tej bonusovej karte. Čiže na tejto prvej 
rezidenčnej karte my nečakáme veľké zisky. Skôr to bude teda za samotnú tú ročnú kartu. To 
bude nejaký relevantný vstup a príjem prvú 39 €, druhú 150 €. Tie tretie, tých je ináč aj na 
Tehelnom poli minimum plus teda hodinové parkovné návštevníkov. Príde vám opravár. Síce 
viete mu dať zo svojich návštevníckych sto hodín. Keď ich miniete, no tak ten opravár to bude 
platiť a teda zaúčtuje si to možno do ceny služby tie 2 €, ktoré tam dá, kým vám stojí na vašom 
parkovisku a podobne. Čiže naše odhady, a teraz ja tu mám za celé mesto, ale nemám to tu pred 
sebou. Musel by som otvoriť. Sú skôr také konzervatívne a nám vychádza, že prvé roky to 
budeme silne dotovať. Tie náklady naše, že sú oveľa vyššie a dokonca ani nie tak za IT systémy, 
ale hlavne za projekty a vyznačovanie a dopravné značky, a potom tú réžiu okolo a kontrolu. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa pani Ing. Španková, takže konečne 
sa dočkala svojho poradia. Nech sa páči. 
 
J. Španková: Ďakujem pekne. Ja mám len takú faktickú pripomienku k návrhu pani poslankyne 
Melušovej. Ohľadne teda, ak chcela vyškrtnúť ten bod D SMS správy z toho návrhu uznesenie 
pripomienok, tak potom treba celý ten bod 3, lebo inak to nemá zmysel. Čiže celý ten bod 3 
treba vyhodiť a bod 4 by potom bol bodom 3. Takže len takúto som chcela technickú 
informáciu, že ak budete hlasovať, takže celý bod 3 sa vlastne vyhadzuje. To je všetko. 
Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, lebo všetky tieto veci spolu navzájom súvisia. Ďakujem veľmi 
pekne. Ja veľmi pekne vám ďakujem za túto diskusiu. Ja predpokladám, že táto diskusia bude 
ďalej pokračovať. Však je to živá téma, stále sa vyvíja. Ešte by som poprosila pána Hercega, 
že by nám povedal, že ako to je s tým prevádzkovým poriadkom. Či mesto na ňom pracuje, 
kedy máme asi predpoklad vidieť prvý návrh toho prevádzkového poriadku, a či bude podliehať 
aj nejakému schvaľovaciemu procesu ten prevádzkový poriadok alebo je to len záležitosť už 
toho manažmentu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ďakujem, pani starostka. Áno, my na ňom aktuálne aktívne 
pracujeme. Je to skôr technický dokument, ktorý nebude nejakým spôsobom nastavovať 
pravidlá alebo niečo nad rámec kompetencií nejakého nastavenia systému. Bude v ňom uvedené 
teda, že aké sú možné spôsoby platby, ako treba parkovať. Skôr to bude taký technický poradca, 
niečo podobné. Vychádzame z toho, čo má aktuálne mesto Trenčín, ktoré je najďalej v tej 
regulácii parkovacej politiky na Slovensku a mimochodom, teda mesto Trenčín je možno len o 
kúštiček väčšie ako Karlova Ves a zatiaľ majú osem zón a chvália si to ako to majú nastavené, 
a teda dosť nám vecí odporúčali. Takže vychádzame hlavne z ich prevádzkového poriadku. Ten 
sa upravuje, plus samozrejme skúsenosti hlavne z Petržalky, ktorá má tiež prevádzkový 
poriadok a na našom prevádzkovom poriadku aktuálne spolupracuje práve autor toho 
petržalského, ktorý je momentálne zamestnancom magistrátu a mal byť k dispozícii v priebehu 
júna tak, aby keď už Mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať, aby ten návrh tam bol. Nebude 
finálny, lebo on bude finálny až keď my už budeme mať presné technické parametre aj 
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parkomatov a tie veci, ktoré ešte do 1. októbra teda vzniknú a dodefinujú sa, hej. Registrácie 
napríklad naživo budeme testovať od augusta a v septembri, aby sa nám už rozbehli. Čiže, keď 
už tie aplikácie budú ako keby rozbehané, tak nejaké veci z toho používania sa pravdepodobne 
dostanú do toho prevádzkového poriadku. Preto on dneska ešte nie je finálny a on sa bude 
finalizovať priebežne, ale jeho návrh chceme už, aby bol súčasťou materiálov do Mestského 
zastupiteľstva. Aspoň taká tá pracovná verzia možno bez nejakých technických detailov 
dokončovaných aplikácií. A takto. On potom finálne samozrejme pred spustením parkovacej 
politiky bude a bude musieť byť k dispozícii, ale všade je to zvyčajne materiál, ktorý je ako 
keby na prevádzkovateľovi, ale nie na zákonodarcovi, hej. Čiže tí zákonodarcovia sa už 
k prevádzkovému poriadku nezvyknú vyjadrovať. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ešte sa prihlásila pani poslankyňa Volková, 
nech sa páči. Mikrofón. 
 
Z. Volková: To bol omyl, prepáčte. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže tým pádom sme túto diskusiu asi vyčerpali pre dnešný deň. 
Ja vám všetkým ešte raz za ňu veľmi pekne ďakujem a asi poprosím pána poslanca Magáta, 
ktorý dnes zastupuje návrhovú komisiu, aby nám predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči. 
Pardon, moment, moment. Stíšim. Nech sa páči. 
 
P. Magát: Keďže návrh uznesenia je v dvoch variantoch. Ja dávam procedurálny návrh 
hlasovať najskôr o variante číslo 2. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Keďže návrhová komisia môže navrhnúť takýto návrh, takže 
pán Magát dal návrh, aby sa hlasovalo najprv o variante č. 2, ktorú máte v návrhu uznesenia 
ako variantné možné riešenia. A poprosím člena návrhovej komisie... 
 
P. Lenč: Ak môžem k tomu. Ak môžem k tomu. Halo. 
 
D. Čahojová – starostka: Ale myslím si, že najprv by sme mali hlasovať o návrhu pani 
poslankyne Melušovej. Nech sa páči. 
 
P. Lenč: Presne to som chcel povedať. 
 
P. Magát: Dávam hlasovať o návrhu, pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Melušovej 
Kutarňovej vypustiť D SMS v časti bodu 3, ktorý bol vo variante č. 2. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. Prosím, aby ste sa prezentovali a upozorňujem, že pri 
hlasovaní by ste mali mať odkryté kamery. Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte. Za 10 
prítomných poslancov, proti 3, zdržali sa 7, nehlasovali 2. Tým pádom toto uznesenie nebolo 
prijaté. Prosím člena návrhovej komisie, aby prečítal ďalší návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
P. Magát: Návrh uznesenia variant č. 2. Súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia. 
Asi nepočuť. Variant č. 2 v bode A súhlasí a v bode B odporúča tak, ako bol predložený 
s doplnením autoremedúry, ktorý predložila pani starostka. To znamená, že vypustiť sever, juh 
a v zóne 2 smer nie Líščie údolie, ale Staré Grunty. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Prosím, aby ste si odkryli 
kamery. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4 poslanci. Toto uznesenie 
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bolo schválené. Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujem a ďakujem nášmu hosťovi pánovi 
Petrovi Hercegovi, že sa zúčastnil a vydržal s nami tento čas a určite ho pozveme opäť medzi 
nás, keď to situácia bude vyžadovať a keď to čas dovolí. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ďakujem, dovidenia. 
 
D. Čahojová – starostka: Prajeme ti hlavne veľa síl a pevné nervy v pokračovaní zavádzania 
alebo príprav rezidenčného parkovania na území Bratislavy. Ďakujeme veľmi pekne. 
 
P. Herceg - splnomocnenec: Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Karlovou Vsou. Vďaka, 
dovidenia. 
 
 
Bod 2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
 
D. Čahojová – starostka: Pristupujeme teraz k druhému. Počujete ma? Pristupujeme k 2. bodu 
nášho rokovania, a to je rovnako dôležitá vec pre náš komunálny život, a to je Návrh na zmenu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorú ako som povedala v úvode tohoto 
stretnutia som autoremedúrou opravila bez toho prívesku schválenie investície prestavby 
piateho nadzemného podlažia objektu Matejkova z dôvodu, že sme sa rozhodli odstúpiť od 
tohoto plánu. Prebehlo na túto tému už rokovanie mimoriadnej finančnej komisie a tesne pred 
rokovaním Miestneho zastupiteľstva aj rokovanie Miestnej rady. Na oboch prebehla podnetná 
diskusia a pomerne rozsiahla diskusia a možno pre tých, ktorí nie sú úplne informovaní o tejto 
problematike, tak len tak stručne zhrniem, že Materská škola Kolískova pre, momentálne v nej 
prebieha hĺbková rekonštrukcia v zmysle zelenej obnovy budov, takzvaná vzorová 
rekonštrukcia a inovatívna, ktorá musí priniesť originálne riešenia. Je to jedna z našich dvoch 
budov, ktoré sú zahrnuté do projektu MITADAPT a druhou budovou je budova Základnej školy 
Alexandra Dubčeka na Majerníkovej. Táto prestavba, teda počas tejto prestavby veľká etapa 
tejto prestavby prebieha tak, že môže byť neprerušená prevádzka materskej školy, ale prestavba 
si vyžaduje zásah aj do interiéru pomerne vo veľkom rozsahu a vtedy je nevyhnutné prevádzku 
materskej školy obmedziť. Preto je harmonogram prác navrhnutý tak, aby sa veľká časť týchto 
prác mohla urobiť cez letné prázdniny, kedy sú niektoré škôlky tak, či tak zavreté a fungujú len 
niektoré, aj pre zmenšený záujem rodičov o využívanie tejto služby, a aby to zároveň 
nadviazalo plynule až do potrebného uzavretia, ukončenia stavebných prác a do kolaudácie. 
Ovplyvnenie tohoto náhradného režimu, teda náhradný režim využitia alebo zabezpečenia 
služby pre rodičov a pre deti bol zvažovaný vo viacerých variantoch, ku ktorým sme sa vyjadrili 
aj na Mestskej rade. Prvá ako keby úvaha bola obmedzenie alebo redukovanie, postupné 
redukovanie činnosti škôlky Materská škola Kolískova tak, že budeme postupne uzatvárať 
jednotlivé ročníky tým, že sa nebudú prijímať deti do škôlky, aby sme ten zvyšný počet detí, 
ktoré vlastne tú dochádzku už postupne završuje, aby sme ich mohli rovnomerne rozdeliť po 
našich prípadných voľných priestoroch. Túto variantu sme však zavrhli, pretože naozaj dopyt 
zo strany rodičov je veľký a táto služba je veľmi žiadaná a navyše, nebolo možné upresniť 
presný termín začiatku týchto stavebných prác z dôvodov, ktoré možno asi uvedieme neskôr. 
Návrh alternatívy Matejkova bol vcelku veľmi dobrý z dôvodu, že sa to týka detí z asi najväčšej 
časti sú tie deti Dlhodielských rodičov, ktorí sa prihlásili alebo prihlásili svoje deti do najbližšej 
možnej škôlky alebo si ju vybrali z dôvodu dobrej povesti škôlky alebo z dôvodu toho, že 
považujú túto škôlku za kvalitnú a nie úplne bolo by ideálne, aby sme im náhradné priestory 
vytvorili v dostupnej vzdialenosti. To znamená, aby nemuseli cestovať do dolnej časti Karlovej 
Vsi alebo aj mimo Karlovej Vsi preto, aby si zabezpečili túto službu. Čiže tá Matejkova bola 
ideálna z hľadiska dostupnosti pre rodičov. Najlepšie pešo a nie autom. Žiaľ, medzičasom sa 
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všeličo udialo, aj v príprave toho projektu veľkého. Rekonštrukcia hĺbkovej obnovy budovy, 
ale aj z hľadiska epidémie a aj z hľadiska toho, že dôsledky epidémie budeme v rôznych 
obmenách pociťovať v rôznych oblastiach života a jeden z tých takých významných zásahov 
alebo ovplyvnenia našich úvah je aj to, že dramaticky rastú v priebehu času veľmi rýchlo ceny 
stavebných prác, ceny stavebných materiálov a všetkého čo s tým súvisí. A tým pádom tá 
odhadovaná suma, ktorú sme predpokladali, že by nás mohla stáť adaptácia tohoto dlho 
nevyužívaného priestoru na Matejkovej, v objekte na Matejkovej 20, jeho zhodnoteniu aj pre 
budúce využitie, prípadne aj komerčné využitie. Tak jednoducho cena týchto prác neúmerne 
narástla tak, že považujeme vynaloženie týchto prostriedkov za neefektívne a od tohoto plánu 
sme sa rozhodli upustiť. Momentálne pripravujeme ďalšie riešenie náhradné, ktoré teda budeme 
musieť rozdeliť tieto deti do viacerých, pravdepodobne do viacerých objektov, ale budú to naše 
objekty, ale tiež tieto objekty budeme musieť na ten prechodný čas adaptovať na to, aby tam tie 
deti mohli vykonávať predškolskú dochádzku a prosíme vás, aby ste nám to umožnili, aby ste 
nám vytvorili nejakú kapitálovú rezervu, aby sme mali možnosť tieto priestory upraviť, ak to 
bude treba tak, aby hygiena umožnila tieto zvyšné, tieto deti umiestniť v našich vlastných 
priestoroch. My sme sa obrátili najskôr na riaditeľov našich škôl v našej zriaďovateľskej 
pôsobnosti, aj riaditeľku cirkevnej školy, ktorá má v prenájme budovu na Základnej škole 
Veternicová a požiadali sme ich o pomoc. Uvidíme, či sa podarí nejaké priestory získať, ale aj 
tam je vysoká pravdepodobnosť, že tam bude potrebná nejaká úprava tých priestorov v zmysle 
hlavne zabezpečenia hygieny pre tie deti. Toľko asi na úvod. Vidím, že sa hlásiš, pán poslanec 
Vician. Takže otváram k tejto téme diskusiu. Sú tu aj naši kolegovia z Miestneho úradu. 
Budeme vám sa snažiť odpovedať na vaše otázky, ak ešte niektoré neboli zodpovedané 
a odovzdávam slovo pánovi poslancovi Vicianovi. Nech sa páči. 
 
M. Vician: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mňa vôbec táto dôvodová správa, ktorú tu 
navrhujeme na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nepresvedčila, pretože 
podľa môjho názoru tento materiál je šitý horúcou ihlou. Bol predložený na rokovanie na 
poslednú chvíľu. Pokiaľ viem, tak na školskej komisii materiál nebol vôbec a na finančnej 
komisii len včera. A je to celé nepripravené vzhľadom na to, že rekonštrukcia Materskej škôlky 
Kolískova bola dlho plánovaná. Toto je pre mňa sklamanie, lebo poslanci nedostali viacero 
možností voľby. Napríklad neboli dôsledne analyzované a predložené poslancom nasledovné 
spôsoby riešenia. Presun detí do iných materských škôl v Karlovej Vsi, prenájom vhodných 
priestorov ako Dlháčik alebo iné podobné zariadenia, rekonštrukcia iných priestorov alebo 
kombinácia týchto riešení na nevyhnutnú dobu piatich mesiacov, kedy sa bude táto 
rekonštrukcia na Materskej škole Kolískova vykonávať. Keďže sa jedná o päťmesačný 
diskomfort, ktorý deti podľa mňa zvládnu, ale napríklad kuchyňa na Alexandra Dubčeka deťom 
plesnivie už roky. Podľa mňa je, radšej by som investoval týchto 200 000 € do kuchyne na 
Alexandra Dubčeka, ktorá je teda plesnivá, v nevyhovujúcom stave až havarijnom a deti ako 
stravníci ju veľmi potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Vician sa hlási, nech sa páči. Pardon. 
Prepáčte, pán poslanec Vician. Pán poslanec Kotal s faktickou.  
 
M. Kotal: Ďakujem. Ja asi rýchlo k pánovi Vicianovi. Faktická je k niečomu inému. Ale ja to 
chápem tak, že tých 200 000 pôjde do renovácie našich vlastných priestorov, takže to 
nepovažujem za nejaké vyhodené peniaze alebo niečo podobné. Však dúfam, že sa dozvieme 
viac. Každopádne ja som sa chcel pani starostky spýtať, či to má nejaký vplyv v podstate na to, 
čo sme schválili na minulom zastupiteľstve a to bolo tých 35 000 na opravu strechy na 
predmetnom objekte na Matejkovej. Čiže to má nejaký vplyv alebo? Dúfam, že to teda prebehne 
tá oprava tej strechy. Ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Ja neviem. Možno odpoviem hneď, aby som nezdržiavala 
alebo nezabudla na otázku. Ja neviem, či tá oprava strechy prebehne, pretože my sme oslovili 
písomne. Na schôdzu prišlo minimum vlastníkov, spoluvlastníkov garáží z toho objektu. 
Oslovil správca písomne majiteľov. Aj tá písomná odozva bola minimálna a tí, ktorí sa ozvali, 
tak aj tí mali možno problém a podmieňovali súhlas s opravou strechy a ďalšími inými vecami, 
trebárs aj vonkajším parkovaním čo súvisí s mestskými pozemkami a nie s naším vlastníctvom. 
Čiže je to veľmi komplikované nájsť dohodu s tými spoluvlastníkmi toho objektu a to je 
niekoľko desiatok garážnikov a bez toho sa nepohneme ani pri oprave strechy, hoci mestská 
časť postupovala pomerne veľkoryso a navrhla, že zafinancuje celú opravu strechy. Vy ste nám 
schválili na to finančné prostriedky s tým, že to budú splácať alebo teda, že si predplatíme 
príspevok do fondu opráv. Takže aj toto je veľmi otázne, či sa to s tými garážnikmi nám podarí 
realizovať. Dúfam, že som zodpovedala vyčerpajúco. Nasleduje pán poslanec Horecký. Nech 
sa páči. 
 
J. Horecký: Ďakujem za slovo. Pán Vician, ste tak až emotívne komentovali tento návrh, tento 
bod a v tomto mojom príspevku ja sa nechcem s vami prieť, ale chcem dať k tomu vlastný 
postoj s tým, že sa s vami zhodnem v jednej veci, že nás táto vec prekvapila a prekvapila 
všetkých, pretože my už dlhší čas sme sa tešili doslova na rekonštrukciu objektu na Matejkovej 
a k tomu sme smerovali aj svoje riešenie pre, dočasné riešenie pre umiestnenie žiakov 
z Materskej škôlky Kolískova, ale zároveň aj na prípravu tohto objektu na tento účel, aby sme 
tak zväčšili kapacity našich škôlok. A všetkých nás prekvapilo, keď na úrade sme sa dozvedeli 
vo štvrtok, že aká je predpokladaná cena z hľadiska teda naprojektovaných prác, potrebných 
prác. Nuž a táto cena je veľmi vysoká. Ja sám neviem posúdiť realizovateľnosť ceny, ktorá 
dvakrát prekračuje náš odhad, ale spolieham na kolegov vo finančnej komisii, ktorí sa týmto 
zaoberali a vyhodnotili, že takmer 400 000 pre tieto práce a neistá kooperácia zo strany 
garážnikov sú ohrozením pre realizáciu tohto projektu. Viem si predstaviť, že by sme tlačili na 
projektantov a znížili štandard pripravovanej úpravy rekonštrukcie a dostali sa tak ako mnohé 
iné obce na Slovensku do situácie, že realizátor tej stavby nebude schopný za daných limitov 
finančných urobiť svoju robotu a potom budeme všetci krčiť ramenami a lamentovať už nad 
rozliatym mliekom. Ja oceňujem zodpovednosť mestskej časti, vedenia mestskej časti, ktoré sa 
chce vrátiť z kratšej cesty skôr, než sa neefektívne vynaložia nejaké finančné prostriedky alebo 
veľké finančné prostriedky s neistým výsledkom. Takže mne je to ľúto. Ja by som bol rád, keby 
to bol ten objekt na Matejkovej, aby sme teda takýmto spôsobom pripravili, jednou ranou zabili 
viac múch. Miesto pre deti a zároveň zrekonštruovali objekt. Ale keď to teda z finančných 
dôvodov nie je možné a dozvedeli sme sa to len vo štvrtok, pretože sme chceli mať naozaj 
podklady pre toto rozhodnutie, tak teraz počujem a tiež som sa tomu venoval ako člen školskej 
komisie, preskúmavame úplne všetky možné a mysliteľné cesty, ktorými ako zriaďovateľ 
môžeme vyriešiť toto dočasné umiestnenie detí v inom objekte a zároveň, využiť tie finančné 
prostriedky nielen na to, aby sme pripravili miesto pre deti len na päť mesiacov, ale rozmýšľame 
aj o nejakých ďalších dôsledkoch tohoto riešenia, ktoré by mohli. Teda, ktoré by mohli z toho 
vyvstať a tomuto sa budeme venovať v tomto čase, v tejto situácii, ktorá nastala. Čiže ja by 
som, ja sa nemôžem stotožniť s vašim kritickým hodnotením tejto situácie. Tá situácia nás 
nepríjemne, naozaj prekvapila výška toho rozpočtu a operatívne na to reagujeme, okamžite. 
Zvolaním finančnej komisie a zároveň zaradením tohto bodu do mimoriadneho zastupiteľstva, 
na ktorom práve teraz o tejto veci debatujeme. Čiže toľko som chcel povedať v tomto 
príspevku. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vician sa hlási s faktickou. Nech sa 
páči. 
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M. Vician: Pán Horecký, vy ste to presne povedal a vlastne ste to pomenoval. Ja by som to 
lepšie nepovedal. Dozvedeli ste sa to vo štvrtok. Takto sa projekt za 200 - 250 000 a potom 
jeden týždeň a na druhý týždeň sa zistí, že je to 400 000 nerobí, lebo ja tvrdím jeden fakt, že 
rekonštrukcia Kolískovej bola dávno známa a čo sa týka objektu na Matejkovej už v minulosti 
sa tam uvažovalo, že je to v zanedbanom stave a kvázi ten objekt chátra. Vtedy, keď odišiel 
teda ten posledný nájomca. Myslím, že to bola Karloveská realizačná spoločnosť, a že sa nedá 
s tým objektom veľmi robiť, lebo sú tam určité právne problémy. A hovorím, je to šité horúcou 
ihlou. Žiadna mimoriadna komisia finančná k tomu nemusela byť. Mohla byť k tomu riadna 
školská komisia, riadna finančná komisia a nie teraz schvaľovať bianco šek, keď 200 000, aj 
keď veľmi akože, aj keď naozaj chcem a prispejem na to, aby v podstate tie deti k tomu riešeniu, 
hej ale ostatné tie spôsoby riešenia vôbec neboli analyzované. To proste len teraz zrazu bolo 
vytiahnuté z klobúka, že poďme riešiť Matejkovú. Však to malo byť v riadnych komisiách. My 
sme predsa peniaze na rekonštrukciu. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, poprosím vás riadnym príspevkom, ak vás môžem 
poprosiť. 
 
M. Vician: Predtým. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pani poslankyňa Hudáková má slovo. Nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Ospravedlňujem sa. Som si zabudla zapnúť mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. 
Ja sa priznám. Ja som mala viacero otázok, ale niekoľko z nich už zodpovedal pán Horecký. 
V prvom rade vzhľadom na to teda, že ten materiál, ktorý bol predložený alebo teda informácie 
z neho, alebo ten zámer sa teda realizovať nebude, lebo sa teda dodatočne zistilo, že tie náklady 
sú omnoho vyššie a tá suma vyčlenená na to nepostačuje. Tak som mala teda hlavne informácie, 
že priznám sa. Nemám informácie presne, že odkedy dokedy sa teda rekonštrukcia Kolískovej 
bude realizovať, teda na akú dlhú dobu to je. Či teda je naozaj jediné riešenie alebo teda aké je 
teda riešenie na to tie deti niekam umiestniť, že aké priestory prichádzajú do úvahy? Či už to 
iba priestory, ktoré má mestská časť k dispozícii, do ktorých treba nejakým spôsobom 
investovať, čo teda neviem. A teda nevieme ani, že či tá suma, o ktorej sa tu dnes bavíme, ak je 
to tých 200 000, lebo teda neviem, priznám sa koľko to je. Nezachytila som presne, že či to 
bude na to postačovať a potom sa chcem spýtať, či teda budeme hľadať aj nejaké iné riešenia 
alebo, či napríklad neoslovíme aj napríklad štátne inštitúcie o nejaké priestory, ktoré by sa dali 
využiť. Neviem náhodou, či časť Iuventy by sa nedala prenajať, prípadne prenajať od štátu. 
Dohodnúť sa, samozrejme za veľmi výhodných podmienok, kde teda predpokladám, že štát by 
možno ani nechcel, aby za to mestská časť platila. Prípadne dohodu, kde by sa teda zohľadnili 
aj nejaké iné veci. Čiže, či aj toto zvažujete osloviť napríklad ministerstvo alebo v spolupráci s 
vyšším územným celkom, pretože možno aj oni majú nejaké priestory, ktoré by nám mohli dať 
k dispozícii, čím teda by sme nemuseli nejaké takéto horibilné sumy minúť na takéto rýchle 
riešenia, ale proste nejaké riešenia, ktoré nemajú byť dočasné, ale majú byť zmysluplné 
a efektívne, a teda realizovateľné do budúcna. Aby to nebolo proste šité horúcou ihlou, a či aj 
takéto niečo, o takomto niečom uvažujete. No a ďalej som tu ešte mala teda otázku, že teda túto 
finančnú sumu, ktorú my teraz máme vyčleniť v nejakej tej výške, tak je to teda na investíciu 
tej sumy do nášho majetku alebo prenájom nejakých priestorov na dočasné umiestnenie tých 
detí, alebo naozaj mne nie sú okolnosti tohto zámeru vôbec zrejmé. Ďakujem za zodpovedanie 
otázok. 
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D. Čahojová – starostka: Aj ja ďakujem. Určite dostanete všetky odpovede na tieto svoje 
otázky. Vidím, že teraz je za vami prihlásený pán vicestarosta Záhradník, ktorý vám aj zodpovie 
na tie veci, ktoré aj zazneli na finančnej komisii, aj teraz od vás, ale možno by som vás len tak 
akože trošku voviedla problematiky. Takže ideálne pre rodičov a určite by to nebolo vítané pre 
rodičov, aby vodili deti trebárs do Iuventy. Je to príliš ďaleko. Nie každý ten rodič má možnosť 
vodiť dieťa do Iuventy, lebo nie je vlastníkom motorového vozidla. Ideálne je, aby tie deti po 
prvé, boli čo najbližšie k svojmu bydlisku. Lebo väčšina tých detí, ktoré navštevujú škôlku, tak 
aj je. A druhá vec je, že sme sa snažili a tá Matejkova bola naozaj taká ideálna v tom, že pani 
riaditeľka tiež prejavila ako keby želanie, aby tá škôlka zostala, pokiaľ možno kompaktná aspoň 
tá väčšia časť a tá Matejkova dala ideálne predpoklady, že by to bolo možné. Takže to nám je 
ľúto naozaj, že tá možnosť padla, pretože by sme zhodnotili ten objekt a objekt by sme vedeli 
ako ďalej využívať. My sme tu už druhé volebné obdobie a je to smutné, že sa nepodarilo ho 
prenajať, že sa nepodarilo presadiť ani tamto parkovanie, a že sa nepodarilo presadiť ani, teda 
že je to neefektívne do tohoto proste vraziť takéto peniaze. Tiež nikto z nás nemohol vopred 
vedieť aký bude ten skutočný rozpočet, preto sme si dali vypracovať rozpočet. Tých 200 000, 
a ktoré bolo alebo 270. Nepamätám si ani ja presne tú sumu. Bol náš hrubý odhad, ale dnes ako 
som sa dozvedela, žiaden zodpovedný projektant alebo stavebník dnes nevie odhadnúť 
s nejakým časovým predstihom tú sumu, lebo trh sa momentálne tak vyvíja. Ale na ďalšie vaše 
otázky istotne zodpovie pán Záhradník. Nech sa páči, odovzdávam mu slovo. 
 
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Moment. 
 
B. Záhradník – vicestarosta: Neviem, či úplne na všetky otázky sa mi podarí. Niečo som si 
poznačil. Ja by som možno chcel vysvetliť, že my preferujeme pri hľadaní týchto náhradných 
priestorov naozaj čo najväčší komfort pre deti a rodičov. To znamená, ak by bolo možné, aby 
deti zostali na Dlhých dieloch, respektíve v Karlovej Vsi a aby tieto náhradné triedy. Hovoríme 
maximálne o troch triedach boli čo najbližšie k existujúcim školským alebo predškolským 
zariadeniam kvôli logistike z hľadiska zabezpečovania stravovania a podobne. To znamená, že 
naše úvahy nie sú, že my sme teraz sa ocitli ako keby úplne bezradne po nejakým spôsobom 
analýze vyhodnotenia toho projektu na Matejkovej 20. Ak zohľadníme princíp hodnoty za 
peniaze, tak naozaj ako z tejto ulice sa treba vrátiť. Úplne normálne to hovoríme, lebo tak to 
proste je. Ak index cien nárastu stavebných hmôt a materiálov nás dotlačil do sumy 396 000 € 
vrátane DPH, tak myslím si, že v zmysle hodnoty za peniaze je to veľa. Mali by sme robiť 
racionálne. To znamená, hľadať vlastné priestory, vlastné priestory s tými kritériami čo 
najbližšie k existujúcim školským zariadeniam. Na otázku, že či prenájom iných priestorov, či 
sme niekoho oslovili, tak my pomerne dobre poznáme ako možnosti v Karlovej Vsi a veľa 
možností externých subjektov, či už štátnych alebo nejakých vysokoškolských na takýto účel 
asi vhodný nie je. Ak by ste mali nejaký typ, radi ho od vás prevezmeme a preveríme. To 
znamená, že my chceme investovať do vlastného majetku. Ak si budeme prenajímať nejaké 
priestory, pôjde o bežné výdavky. To znamená, to by som považoval za menej efektívny spôsob, 
ako keď my teraz investujeme do vlastného majetku. Aj to uznesenie, ktoré je navrhnuté, bol 
použitý výraz bianco šek alebo bianco zmenka, teraz neviem presne. Áno, je to uznesenie, ktoré 
je širšie formulované, ale má svoje limity. Nie je to úplne bianco šek, lebo limitom tej investície 
jednak teda je zastropované sumou. To znamená, do výšky 200 000 €. Je limitovaný 
podmienkou, že pôjde o investície do vlastného majetku. To je veľmi dôležité a je účelovo 
viazané. Hovorí o tom období krátkodobom za účelom vybudovania tých tried Materskej školy 
Kolískova. A zároveň, je tam by som povedal ustanovenie, že pani starostka bude na najbližšom 
rokovaní Miestneho zastupiteľstva veľmi podrobne informovať, ktoré to budú priestory a aj 
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budete vidieť samozrejme položkové rozpočty, čo sa bude investovať. Našou snahou bude 
samozrejme čo najmenej investovať a robiť len investície, ktoré budú zmysluplné. Momentálne 
sa fokusujeme by som povedal na tri objekty, kde by sa to dalo zrealizovať, lebo zase nie je toto 
atómová fyzika. Umiestniť tri triedy by sme mali vedieť. To znamená, sústredíme sa na objekt 
školských budov na Majerníkovej 60 až 62, kde máme teda aj základnú školu, kde máme aj 
materskú školu a kde máme aj kuchyňu a sústreďujeme sa na objekt Lacková. To je objekt, 
ktorý je to objekt bývalých jasiel, kde je sčasti rodinné centrum Klbko, sčasti senior klub a 
sčasti elokovaná trieda MŠ Suchohradskej. Tento objekt je tiež vhodný, lebo je hneď v 
bezprostrednej blízkosti MŠ Suchohradská s opäť so všetkým zázemím. To znamená, že my tie 
riešenia máme. Len dnes vám naozaj ich zodpovedne nevieme úplne povedať, že áno, bude to 
Lacková a bude to stáť toľkoto, lebo potrebujeme prebehnúť konzultácie s hygienou, 
potrebujeme zabezpečiť naozaj to, aby to riešenie, ktoré sa urobí, bolo zmysluplné, aby tam tie 
deti mali dobré podmienky, aby tam boli aj školské dvory a aby to fungovalo. Takže prosíme 
vás o nejakú podporu aj s určitou mierou dôvery, že my naozaj by sme nechceli teraz stratiť ten 
jeden mesiac, ktorý môžeme venovať vlastne prípravám a my podrobné informácie so všetkými 
aj rozpočtovými položkami, aj priestorovým usporiadaním by sme k dispozícii zastupiteľstvu 
dali. Ešte bola otázka, že teda či nevyužiť ako keby priestory našich základných škôl, respektíve 
škôl, ktoré fungujú v našich budovách. Toto robíme. Samozrejme, sa pýtame riaditeľov. Teda 
nielen našich troch riaditeľov, ale aj cirkevnej školy. Budeme sa pýtať aj ESPIRIT, CENADA, 
ale keďže poznáme v akej sú situácii, tak ja nepredpokladám, že budú schopní nám uvoľniť 
triedy alebo nám budú schopní uvoľniť triedy len za, len s tým ako nepríjemným dôsledkom, 
že oni otvoria o jednu povedzme prevádzku triedu menej a to práve nechceme. To znamená, že 
my chceme zachovať a sme radi, ak sú naše školy plné, je to dobré, nemali by sme ich 
obmedzovať a pokúsiť sa nájsť priestor pre tie tri triedy. Takže, prepáčte možno trošku dlhší 
vstup, ale chcel som teda vyjadriť k tým otázkam, ktoré zazneli. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buzáš má faktickú, potom 
nasleduje s faktickou pani Hudáková. 
 
P. Buzáš: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Je ma počuť? Ďakujem aj za túto spätnú väzbu. Trochu 
ma vyrušujú také trošku silné výrazy kolegov, že šité horúcou ihlou. Niekedy sú prípady aj 
v medicíne, kedy treba robiť hneď a niekedy sú také prípady aj v komunálnej sfére. A ak 
niekoho operujú na slepé črevo, nenazývame to šitie horúcou ihlou, ale rýchla pomoc. Ja tento 
prípad vnímam veľmi podobne. Zistili sme, že stavebné práce a ceny stavebného materiálu. Kto 
sa v tej oblasti pohybuje, tak vie. Spôsobené mnohými okolnosťami, ktoré boli mimo nás 
a vlastne nezávislé premenné by nám tú prácu, ktorú možno spravíme o rok predražili o veľké 
peniaze. Ja som rád, že nebudeme tie peniaze, ktoré sa rozhodneme, ak sa rozhodneme ich 
alokovať. Nebudeme ich dávať do prenájmu, ale budeme zveľaďovať náš značne zanedbaný, 
niekoľko volebných období dozadu majetok. Takže plne tento návrh podporujem a tú dôveru, 
o ktorú vedenie mestskej časti žiada, nebojím sa ju dať. Nebojím sa, že bude zneužitá. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Poprosím poslancov, aby si sledovali čas, lebo toto naše 
zariadenie nepípa. Pani poslankyňa Hudáková má faktickú, nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Záhradník, že ste zodpovedali veľkú časť 
mojich otázok. Chcela by som sa ešte na teda konkrétne to obdobie rekonštrukcie MŠ 
Kolískova. Je to od júla, teda je to tých päť mesiacov. Čiže jún, júl, august, september a október 
alebo aké je to obdobie? Lebo priznám sa, mne táto informácia unikla a nemám ju odnikadiaľ. 
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D. Čahojová – starostka: Počas letného obdobia je o deti postarané, pretože veľa rodičov svoje 
deti do škôlok počas letných prázdnin nedáva a každé leto. To vám presnejšie povie pani 
kolegyňa Medviďová, koľko z našich škôlok zatvárame úplne, a ktoré škôlky poskytujú službu. 
Je to tak na striedačku, aby sa aj urobili, aj sanitárne veci, aj všetko, proste a dovolenky a tak 
ďalej. No, takže toto je cez leto je úplne v poriadku. O deti je postarané a tá náhrada je potrebná 
od septembra. Od septembra predpokladá sa, že vo februári bude objekt skolaudovaný. 
 
P. Hudáková: Takže od septembra po február. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, január. Vrátane januára. Tiež tam prichádzajú prázdniny. 
Nevieme si presne odčítať vopred ako sa bude vyvíjať tretia vlna očakávaná. Možno nám to 
pomôže, možno nám to uškodí. Nevieme, ale tak to predpokladáme, že na toľkoto mesiacov to 
odhadujeme. Ďakujem. Pán poslanec Martinický, nech sa páči, máte slovo. 
 
P. Martinický: Pardon. Ďakujem. No, niekoľko poznámok. Riešime stavebný objekt. Mala ho 
finančná komisia. Nespomínam si, že by takéto náročné riešenie stavebného objektu riešila aj 
stavebná komisia. Ak si zle pamätám, môžete ma opraviť. To je jedna vec. Už viackrát som 
také pripomienkoval, tak aspoň do budúcnosti bolo by dobre, keď ide o rekonštrukciu za 200 - 
300 000 alebo stavby stavebného objektu, tak myslím, že naozaj by sa patrilo, aby to dostala na 
stôl aj stavebná komisia. Druhá vec. Hovorí sa o rekonštrukcii nášho objektu za účelom škôlky. 
Tam si treba uvedomiť, že to nejde len vykachličkovať chodbu a natrieť, ako nejakú triedu 
novými nátermi, ale že škôlky majú svoje špeciálne hygienické predpisy, predpoklady, 
požiadavky, ktoré aj keď som už aj škôlky riešil, ale tie samozrejme nemám v hlave. Škôlky 
nemôžu používať dospelácke umývadlá, toalety, potrebujú prezliekarne. Dať samostatnú šatňu, 
ktorá by asi v istých podmienkach by možno mohla byť, ale na dlhodobo určite nemôže byť tá 
istá šatňa, kde prichádza, ktorá je na objekte školy pre deviatakov a tak ďalej. Takže to je druhá 
vec, že tam naozaj pri tých, pri tom zhľadúvaní tých priestorov náhradných alebo dočasných a 
uvažovaní o ich rekonštrukcii treba naozaj spolupracovať a aj s odborníkom, ktorý sa v týchto 
veciach vyzná a aj tieto veci brať do úvahy, myslieť na ne. Tretia poznámka bola tu niektorý z 
kolegov, že štát by mohol dať nejakú výhodnú proste výpomoc, predaj či čo. No, to mi prišlo 
na um, že či táto požiadavka na tie škôlky nesúvisí aj s tou legislatívnou požiadavkou, ktorá 
určite bude znamenať väčší nárast počtov žiakov do škôlok hej, ktorú vláda pripravila. Takže z 
tohto dôvodu by naozaj bolo treba proste nie prosíkať, ale žiadať vládu, že keď ste nám pridali 
ľudí, ktorých musíme vyberať, prijať do škôlky tak žiadame, aby ste nám pridali na to aj nejaké 
prostriedky, prípadne v tom zmysle dať aj nejaké uznesenie, ktoré s radosťou proste zaň ako 
zahlasujem, za takúto požiadavku. Lebo z minulosti vieme, že mnohokrát štát veľmi svojrázne 
na niektoré veci a niektorým veciam niektorým ľuďom a skupinám dával výhodné pôžičky 
alebo dary, predaje a podobne, ale to teraz tu nechcem riešiť. Tretia vec je, že s tým letom treba 
to naozaj jako dobre strážiť, a to je hlavne jako kontrola pri tom obstarávaní dodávateľov a ich 
realizácii, lebo už som nezažil také, že som robil projekt na výmenu okien na jednej škole 
v Bratislave. Nebudem ako menovať, kde bolo rýchlo, rýchlo v máji, júni sa robil expresne 
veľký projekt a potom to zorganizovali tak, že nakoniec tie okná menili v novembri a nie cez 
prázdniny. Takže, aby sme sa niečomu takémuto vyhli. Toľko zatiaľ. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
 
J. Horecký: Ďakujem pekne druhýkrát za slovo. Budem stručný, lebo kolegovia Braňo 
Záhradník aj Peter Buzáš už povedali veci, ku ktorým sa pripájam. Ja by som chcel len 
zdôrazniť teraz, že Matejkova, objekt na Matejkovej, vraciam sa k nemu. Nie je nejaká horúca 
ihla, že to nás napadlo teraz a prvýkrát sa tým zaoberáme, pretože už roky sa tomuto, nielen 
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tomuto jednému objektu, ale aj objektu na Borskej a ďalším naším objektom, ktoré by sme radi 
zveľadili a zrekonštruovali. Venujeme a druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť je, že viem porovnať 
pôsobenie zriaďovateľa štátneho, cirkevného alebo iných štátnych obecných s našou mestskou 
časťou a vždy som to hovoril, či už som pôsobil predtým ako riaditeľ cirkevnej školy, alebo bol 
som niekde inde, že táto mestská časť je závidenia hodným zriaďovateľom. Taktiež 
rekonštrukcie týchto škôlok. To nebola vec, ktorá nás horúcou ihlou napadla teraz. Je dlhodobý 
systémový plán obnovy týchto objektov a dlhodobo do toho naša mestská časť investuje 
prostriedky aj energiu, aj prácu vlastnej VPS-ky a vždy som ako riaditeľ inej školy závidel v 
dobrom túto starostlivosť a ten makromanažment nad tými školami a škôlkami, ktorý robí táto 
mestská časť. To, že sa v tomto pandemickom období stali nepredvídateľné veci. Akože to 
samotné obdobie, že sa natiahla rekonštrukcia tej Kolískovej, že sa desiatky až stovky percent 
predražili stavebné materiály a s tým potom súvisiace práce, tak som prekvapený, že je z toho 
niekto prekvapený, pretože toto je vec, ktorá sa predvídať nedala a naša mestská časť k tomu 
zaujala okamžité stanovisko a riešenie. Nemohli sme predsa takúto vec predvídať a vedieť 
plánovať mesiace dopredu. Celé mesiace už pracujeme na tom, aby sme každý jeden objekt, 
ktorý v Karlovej Vsi má nejaký potenciál na využitie zahrnuli do našich plánov. Robíme kvôli 
tomu nielen PHSR, nielenže sa tomu venujeme na jednotlivých komisiách, ale to je presne to, 
čím sa zapodievame najviac a v čom pokračujeme naozaj takým spôsobom, na ktorý ja som 
hrdý. Aj keď teda ešte práce je pred nami veľa. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Kovács. Nech sa 
páči, máte slovo. 
 
M. Kovács: Ďakujem pekne. Je ma počuť, prosím vás? Áno, super, ďakujem. Prosím vás. Ja 
to chcem len tak zhrnúť, lebo ja mám pocit, že ideme veľmi od témy. V prvom rade chcem 
uistiť, že minimálne ja teda budem určite hlasovať za investíciu do obnovy našich školských a 
predškolských zariadení, ktoré sú veľmi potrebné v našej mestskej časti. Myslím, že toto nikto 
nespochybňuje. To, čo chcem uviesť na správnu mieru je, že tu sa nebavíme o tom, či treba 
alebo netreba. Tu sa bavíme o tom, že akým spôsobom to robíme. A naozaj, že asi pani 
starostka, asi na vás to smeruje, že máme už teraz novú pani prednostku, z ktorej sa veľmi 
tešíme a naozaj akože vyzerá ako veľmi kompetentná žena a mám pocit, že to ide dobrým 
smerom, ale tá kritiky ide smerom do takej nekoncepčnosti a nejakého možno nedostatku 
nejakého strategického uvažovania. To, čo hovoril poslanec Vician na začiatku je naozaj 
problém, že keď my tu máme nejakú investičnú aktivitu, o ktorej vieme v decembri, že 
potrebujeme prerobiť škôlku, tak nemôžme teraz prichádzať s nejakými nápadmi ako to urobiť. 
Ide máj. Čiže tak, ako nám dlhodobo, odkladáme plnenia uznesení. Tak, ako veľmi dlho čakáme 
na nejaký zoznam majetku Karlovej Vsi. Tak, ako čakáme na tie cenové mapy. Tak, ako 
hovoríme, že stále nám nebola predložená koncepcia rozvoja novín, o ktorú som prosil 
dávnejšie a koncepcia nejakého dlhodobého investovania do majetku, a myslím teraz školské 
zariadenia. Nejaká stratégia, respektíve nejaký plán, akčný plán plnenia PHSR. Takže toto sú 
také dôležité strategické zamyslenia sa nad tým, ako v jednotlivých krokoch rozumne 
investovať do majetku a aby tam bola tá hodnota za peniaze, ktorú spomínal pán vicestarosta. 
Tak, toto je ako keby také niečo nám chýba a čo vás teda prosíme, aby sa zlepšilo, lebo je to 
problém. Veď nikto tu nehovorí, že tu chce niekto kradnúť, alebo že tu niekto niečo zámerne 
zle robí, ale proste dalo by sa lepšie manažovať a spravovať verejné zdroje, keby sa k tomu 
pristupovalo trošku viac vopred, trošku s takým nejakým lepším zamyslením sa nad tým, že 
keď potrebujem zrekonštruovať škôlku, tak nezačnem len tesne predtým než to potrebujem 
urobiť hľadať náhradné priestory. A takže, aby nás, lebo naozaj, že a zase. Prosím vás, pán 
poslanec Horecký, že akože nezvaľujme to všetko na tú nešťastnú pandemickú situáciu. Akože 
áno. To, že nás prekvapí, že objekt, ktorého sme ak si správne spomínam, sme sa rozhodli 
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investovať na opravu strechy. Takže nás zrazu prekvapilo, že je ten rozpočet dvakrát väčší. To 
je divné. A hlavne, že to riešime ako kebyže bez toho, aby to išlo štandardnými komisiami takto 
narýchlo. Je to divné. Hej, a opäť. Nehľadám za tým zlý úmysel, ale proste ako no. Verím, že 
sa všetci rozumieme, že to treba zlepšiť. Ani to, že raz hovoríme o investícii do rozvoju kapacít 
škôlky, potom hovoríme o náhradnom riešení, potom hovoríme, že chceme investovať do 
majetku škôl, že proste neni to také konzistentné, že vieme čo robíme. A to, čo som chcel 
poprosiť. Ja už som to, už som aj prosil pani starostku na Miestnej rade, že aby sme sa zamysleli 
nad tým, či nevieme toto schovať do tej pomoci, ktorú štát adresuje zriaďovateľom na rozšírenie 
kapacít práve škôlok a pôjde do toho veľa peňazí aj z Plánu obnovy. Myslím si, že škôlky sú 
téma na celom Slovensku. Myslím si, že aj Karlova Ves by vedela z týchto peňazí čerpať. Ak 
by sa nám podarilo prepojiť naozaj tento náš urgentný problém s touto koncepciou, ktorú 
prináša ministerstvo školstva z peňazí z Európskej únie, tak môžeme veľmi efektívne 
zainvestovať do majetku obce, do detí a ich rodičov a pritom neminúť z tej lokálnej kasy ani 
euro. Toľko. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Pán poslanec Horecký má faktickú. 
Nech sa páči. 
 
J. Horecký: Ďakujem. Ja len chcem spomenúť, že tá podpora zo strany rezortu školstva alebo 
vlády, my ju potrebujeme. My potrebujeme tie deti v septembri umiestniť a čo sa týka takého 
operatívneho programu podpory vzniku nových tried materských škôlok, tak je vo výške 10 
000 € za novú triedu, ktorá nebude len niekde preložená z jednej škôlky do druhej, ale že to 
bude prírastok na počte žiakov. 10 000 € na jednu triedu nám tento problém nerieši. Čiže 
veľakrát sa niečo povie, čo znie tak rozumne, ale keď sa pozrieme, keď to rozmeníme na fakty 
konkrétne, tak sa ukáže, že tá situácia sa ľahšie pomenuje alebo teda povie než zrealizuje. Nuž 
a samozrejme, že nevyhovárame sa na pandemickú situáciu, ale fakt je, že keď drevárske 
podniky, keď výrobné podniky, ktoré dodávajú napríklad školský nábytok teraz majú problém 
s cenami a s lehotami dodania, tak naša mestská časť nemôže byť prezieravejšia od tých, ktorí 
robia proste s drevom, stavebnými materiálmi a tak ďalej. Toto sú fakty. Fakty, že tieto ceny 
veľmi podraželi a stalo sa to teraz. My sme samozrejme ten projekt pripravovali už mesiace, 
ale výsledná teda nejaká rozpočtová výška toho projektu bola známa mne teda od štvrtka. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Buzáš s faktickou. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som len nechcel s kolegom poslancom 
Kovácsom polemizovať o koncepčnosti. Samozrejme, je dobré keď má inštitúcia aj jednotlivec 
nejakú koncepciu a zároveň som presvedčený, že aj my ju máme a je dobré a múdre, ak vieme 
sa nielen držať tej koncepcie, ale flexibilne reagovať na to, čo život prináša. A ono vždy sa 
niečo udeje. Žiaľ, je to tak. Ja som trošku starší ako kolega Kovács, tak si pamätám, keď sa ešte 
plánovalo tvrdo a vieme kam to doviedlo. Celkom slušnú ekonomiku Československa to 
pomaly zruinovalo na úroveň Rumunska. Ďakujem.  
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Kmeťko s riadnym príspevkom. Nech 
sa páči. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja som najprv bol, potom som sa odhlásil, ale predsa 
chcem len povedať. Upútalo ma to, že keby sme v decembri vedeli a tak ďalej. Ja by som chcel 
kolegov poprosiť. V decembri nikto nevedel čo bude v máji a nevieme ani čo bude v auguste. 
Vieme len to, že sa pripravuje republika a všetci na tretiu vlnu pandémie, ale nikto nevie aká 
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bude. Nikto nevie aká bude. A to, že draželi stavebné práce v niektorých prípadoch, a keďže 
málinko som v tom doma. V niektorých prípadoch až o 150 %. No tak ten výsledok je tu potom 
taký aký je. Takže to je jedna vec. Druhá vec. Chcem len kolegov len upozorniť. K všetkým 
týmto veciam sa vyjadruje hygiena. Na všetky objekty, miestnosti, chodby. Mňa tiež napadla 
tuto na Majerníkovej, máme dve veľké jedálne. Dajme to na polovičku, na dve tretinky, 
perfektné miesto, ale to neprejde. To neprejde ani na jeden deň. Toto sú problémy. Priestorov 
by možnože aj bolo, ale tá hygiena je v tomto prípade extrémne, extrémne tvrdá. Ďakujem 
pekne za pochopenie. 
 
D. Čahojová – starostka: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Kovács s faktickou na pána poslanca 
Kmeťka. Nech sa páči. 
 
M. Kovács: Ja ešte na predchádzajúceho pána poslanca, že páni, ja nespochybňujem vašu 
životnú múdrosť a nadobudnutú za tohto režimu, ani za minulého režimu. Ja sa len snažím 
poukázať na fakt, že keď schválite niečo v decembri a vy vašim hlasom dáte zelenú tomu, aby 
sa rekonštruovala škôlka, tak sa nemôžte tváriť, že sa stalo niečo nepredvídané v mesiaci máj, 
keď hovoríme, že potrebujeme tie deti z tej škôlky niekam presunúť. To je. O tomto je celý ten 
argument. A či to bude v jednej budove alebo v druhej, či to bude do nových priestorov, či tam 
nepríde hygiena alebo tam nepríde hygiena. To sú iné a ďalšie témy, ktoré sa len nabaľujú a tu 
vyskakujú. Jediné čo my prosíme je, aby sa plánovalo. Nemusí sa plánovať na päť rokov, ani 
na desať. Nemusíme si pri tom spievať ani robiť žiadne maškarády, ale keď už tu máme nejaký 
normálny manažérsky proces, tak ho dodržujme a nevyhovárajme sa. To je všetko. Len o to ide.  
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Buzáš ešte s faktickou. Nech sa páči. 
 
P. Buzáš: Iba by som chcel povedať, že teda v zmysle posledných slov kolegu, na ktoré by som 
nemal reagovať, že dodržujme aj nejakú tú kultúru diskusie aj rokovací poriadok. Tie faktické 
nie sú na to, aby ste reagovali na kolegu s faktickou. To je tak všetko. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Záhradník. Nech sa páči. 
 
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem. Prepáčte, kolegovia. A samozrejme tá kritika, ktorá 
smeruje na nás. Ja tieto hodnotiace úsudky kolegov rešpektujem a môže sa to aj takto javiť. Na 
druhej strane tie pozitívne veci podľa mňa sú prevažujúce. Rekonštrukcia materskej škôlky 
Kolískovej je eurofondový projekt. Z drvivej väčšiny sa nám podarilo získať vlastne externé 
zdroje, ktoré použijeme na zveľadenie prostredia našej materskej škôlky pre naše deti a je to aj 
zveľadenie majetku, ktorý to aj veľmi potreboval. To znamená, že tento strategický rámec 
predpokladám, že nespochybňuje nikto. Aj sa to prejavilo vo vašich hlasovaniach pri rozpočte, 
kde ste túto investíciu a kofinancovanie tejto investície podporili. Takže to si myslím, že je 
správne. Samozrejme tá výhrada k tomu, že či sme a ako sme a kedy sme mohli hľadať tie 
alternatívne priestory. No, mohli sme to vyriešiť veľmi jednoducho a veľmi alibisticky a možno 
by táto diskusia ani nebola, lebo my by sme deti z Kolískovej premiestnili do existujúcich 
škôlok našej mestskej časti. To vieme zabezpečiť. Jediným dôsledkom by bolo, že by sme o tri 
triedy menej detí trojročných prijali. To znamená, nebola by táto debata. Bolo by to proste 
vyriešené. Takto sa to deje aj v iných mestských častiach, keď dochádza k rekonštrukcii 
objektov, tak spravidla umiestňujú, zapĺňajú kapacity, ktoré majú. Využívajú ich efektívne. 
Snažia sa nedeliť tie triedne kolektívy, ale proste takto sa to stalo. No, my sme chceli, aby sme 
nemuseli znižovať počet novoprijatých detí, tak preto hľadáme ako keby tie tri triedy. My 
hovoríme áno, sú to tri triedy pre MŠ Kolískova, ale keby sme ich umiestnili do iných škôlok, 
tak by sme vlastne o to menej detí prijali. Takže toto bola naša snaha. Toto bol náš úmysel a 
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verím, že sa nám to podarí vyriešiť, a že sa nám to podarí vyriešiť čo s najvyššími finančnými 
nákladmi a čo najkomfortnejšie pre deti. A samozrejme, ja plne rešpektujem vaše aj kritické 
názory, lebo aj to nás posúva dopredu a je to cenná spätná väzba. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Trošku si ma predbehol pán vicestarosta. 
Jednu z týchto poznámok som chcela povedať aj ja, ale táto diskusia je presne na to, aby sme 
si vysvetlili problematické miesta, aby sme si vysvetlili naše smerovanie úvah. Urobila som si 
niekoľko poznámok na záver, ktoré by som vám ešte chcela zodpovedať. Jedna vec je, že my 
sme naozaj mohli, keď už nie tie materské školy a sme chceli prijať do materských škôl všetky 
deti, ktoré budú prihlásené a nevedeli sme odhadnúť koľko ich bude vzhľadom na zmenu 
legislatívy, tak sme mohli naozaj prinútiť naše základné školy k nejakej reorganizácii, ale 
riaditelia našich základných škôl. My si vážime ich prácu a sú to naši partneri. My nie sme ich 
riaditelia zemegule, ktorí im budú hovoriť ako oni majú organizovať výučbu. My sme 
presvedčení, že keby došlo naozaj k tomu najhoršiemu scenáru, tak trebárs pán riaditeľ na škole, 
Základnej škole Alexandra Dubčeka dokáže presunúť tých prvákov, ktorých on ešte nevie, či 
bude mať troch. Tri prvácke triedy alebo štyri prvácke triedy. Dúfajme, že budú štyri. Nech tie 
deti sú, nech máme plné školy, ale on by musel tieto triedy zobrať, presunúť ich niekam inam 
a bude to na úkor kvality výuky, na úkor odborných učební. Nielen jazykových, ale aj 
fyzikálnych, chemických. Je tam nejaké vybavenie. Proste bude musieť zásadným spôsobom 
zreorganizovať výučbu. Asi to je logisticky dosť náročné. Neviem to odhadnúť, ale určite to 
nejako tú kvalitu toho výučbového procesu zasiahne a k tomu by sme sa neradi uchýlili. Preto 
sme hľadali také riešenia, aby k takýmto nejakým škodám, lebo sú to škody, nedošlo. A aj keď 
to je len limitované obdobie, ale predsa len zasiahne to hlavne si myslím tých prvákov a tých 
riaditeľov, ktorí už majú aj tak tých povinností vyše hlavy a starostí. Ďalšia vec, čo ešte pani 
poslankyňa Hudáková spomínala. To sú tie možné prenajímania priestorov. Ja naozaj nie som 
si vedomá, že by. Možno nepoznám úplne všetky objekty, ale že by na Dlhých dieloch niekde 
boli takéto objekty, ktoré by boli v štátnom alebo župnom vlastníctve, ale isté je, že ani oni 
nemajú tie priestory pripravené alebo adaptované na to, aby sa tam mohla prevádzkovať 
materská škola, aj keď len dočasne. To znamená, že my by sme aj do týchto priestorov 
prenajatých museli so súhlasom toho vlastníka nejakým spôsobom investovať. Nevieme teraz, 
že koľko by to bolo, ale isté je, že by to niečo stalo a nie sú naše vlastné priestory. Neboli by to 
naše vlastne priestory, aj keby nám to štát dal za euro. Čiže tá úvaha, že čo je racionálne, alebo 
že čo je efektívnejšie. To je naozaj veľmi ťažká úvaha. Potom ešte vstupovalo do toho, naozaj 
do týchto úvah veľa faktorov a my naozaj nepostupujeme bezhlavo, pán poslanec Kovács. My 
naozaj plánujeme, aj keď všetko sa dá zdokonaliť a vylepšiť. Nie som študovaný manažér, 
samozrejme, ale myslím si, že celkom ako sa snažíme úrad, aby sme konali rozumne. A táto 
rekonštrukcia hĺbková je z dlhodobého hľadiska plánovaná a my naozaj si vážime vašu 
podporu, že ste nás v tom podporili a odhodlali sa k takémuto kroku pristúpiť, ale my sme 
nemali do posledných. Je to len posledných pár mesiacov, kedy to máme finančne kryté, lebo 
to nefinancujeme z nášho vlastného rozpočtu. My by sme na takú veľkú investíciu nikdy nenašli 
v našich, v našom priestore dostatok možností a boli sme odkázaní na schvaľovanie 
európskych. Konkrétne z Nórskeho finančného mechanizmu sa gro tejto obnovy financuje a 
toto schvaľovanie sa neustále posúvalo nieže z mesiaca na mesiac, ale z roka na rok. Čiže my 
sme do poslednej chvíle museli čakať. My sme mohli utlmiť tú Kolískovu už v minulom roku. 
Však my sme už plánovali tento režim ešte jeden školský rok dozadu, že ako by sme to urobili, 
ale chvalabohu nič sme nemuseli urobiť. Ďalší školský rok plynulo, až na tú koronu prešiel 
preto, lebo Nórske fondy majú takú, také veľké omeškanie, než sa plánovalo, než sa 
predpokladalo. Čo sa týka plnenia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Sme to robili 
prvýkrát, keď sme vám to predložili. Ešte sme to predtým nikdy nerobili. Takže nás to mrzelo, 
že ste boli nespokojní s tou správou a my na tej správe tak, ako ste nás zaviazali uznesením 
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kontinuálne pracujeme. Je pripravená na júnové zastupiteľstvo a momentálne sa dorába akčný 
plán. Budete mať k tomu priložený aj akčný plán. Čiže presne všetko budete mať na papieri. 
Termín ste nám teda predĺžili láskavo do júna tohoto roku a budete to mať v programe. 
Momentálne sa finišuje už len ako keby formálna stránka veci. Takže ešte toto som si urobila 
poznámku a ešte som tu. Mám poznámku, že pani poslankyňa Melušová. Asi tu niekde je. 
Nevidím ju, ale údajne počas konania Miestnej rady poslala mail, že je pripravená nám pomôcť 
s poskytnutím priestoru Dlháčika. Presne si ten mail nepamätám. Neviem, lebo som ho ešte 
nestihla čítať, ale my veľmi si vážime túto ponuku. Nevieme, či ho budeme potrebovať tie 
priestory a už tobôž nevieme, že či hygiena, pre hygienu budú tieto priestory vhodné. Takisto 
aj tie deti, ktoré ak by, či sa tam, by sa tam dalo možno časť využiť. Možno vôbec nebudeme 
potrebovať, ale takisto tie deti musia mať niekde to zázemie hygienické. Takže toto všetko vám 
ja dnes neviem povedať, ale isté je, že sa intenzívne kolegovia z investičného oddelenia tomuto 
venujú. Aj práve v tomto momente mala byť obhliadka niektorých priestorov, ktorú sme zrušili 
kvôli zastupiteľstvu, lebo aj pani Medviďová, aj pán vedúci oddelenia investičného sú prítomní 
na tomto rokovaní. Prihlásení, aby vám prípadne zodpovedali na otázky. Takže dúfam, že som 
si všetky. Aha, pani poslankyňa Melušová sa ešte hlási. Nech sa páči, máte slovo pani 
poslankyňa. Ďakujeme veľmi pekne. 
 
Z. Melušová: Ďakujem pekne za slovo. Už v podstate pani starostka spomenula ten môj mail 
čo som poslala. Ja by som možnože chcela len apelovať. Už teda situácia je aká je. Riešiť teda 
to, čo riešiť treba. Netreba sa otáčať dozadu. Treba sa pozerať smerom dopredu. A ja by som 
teda chcela len apelovať. 
 
D. Čahojová – starostka: Počujete ostatní? 
 
D. Petrová: Ja nepočujem. Nepočujeme. 
 
D. Čahojová – starostka: Ešte raz, pani poslankyňa, ešte raz. 
 
Z. Melušová: Pardon. Už ma počujete? O.K. Takže ešte raz teda, že chcela by som apelovať, 
aby sa teda tie peniažky, ktoré v podstate takto nejako dopredu schválime, dali naozaj do 
rekonštrukcie alebo do prípravy majetku Karlovej Vsi. Nie niečoho, čo nie je naše a eventuálne 
ideálne, ak by keď ste aj vraveli, pani starostka, že v podstate tých detí je naozaj veľa a tie triedy 
ako keby aj nové potrebujeme. Tak ideálne, ak by to bola taká možnosť, že výsledkom bude, 
budú nové triedy pre škôlkarov a ak nie tak, aby sa potom eventuálne tie priestory, ktoré by sa 
tými peniažkami prerobili tak, aby potom trebárs slúžili nejakým iným, či už školám alebo 
organizáciám ako triedy. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ja vás ubezpečujem, že budeme hľadať najvhodnejšie a podľa 
možností čo najvýhodnejšie z finančného hľadiska riešenie a o všetkých detailoch, ktoré 
budeme mať k dispozícii vás budeme informovať na riadnom rokovaní zastupiteľstva o mesiac 
cirka. Ďakujem. Keďže sa nikto iný už do diskusie nehlási, veľmi pekne vám ďakujem za túto 
diskusiu a berieme ju vážne. Prosím vás teda o istú mieru dôvery a veľmi pekne vám za ňu 
ďakujem. Poprosím pána Magáta, ktorý zastupuje návrhovú komisiu, aby prečítal uznesenie 
navrhované, ale v plnom znení. Ďakujem. 
 
P. Magát: Návrh uznesenia: v bode A. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves po A, schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 
2021 nasledovne. Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2.1 Správa obce vo výške 
200 000 € na rekonštrukciu priestorov vo vlastníctve mestskej časti za účelom dočasného 
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umiestnenia tried Materskej školy Kolískova. Po druhé, použitie rezervného fondu na krytie 
kapitálových výdavkov vo výške 200 000 € podľa bodu 1. Po B, poveruje starostku 
v predmetnej veci konať a podať podrobnú informáciu o realizácii predmetnej investície. 
Termín do 29. 6. 2021. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a poprosím vás, aby ste sa prezentovali 
a hlasovali a aby ste si odkryli kamery. Ďakujem. 
 
P. Buzáš: Nedalo sa mi hlasovať. 
 
D. Čahojová – starostka: Ešte raz. Ešte raz, pardon. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol 
žiaden poslanec, zdržali sa dvaja poslanci, nehlasoval jeden poslanec. Uznesenie bolo 
schválené. Veľmi pekne vám ďakujem za vyjadrenie tejto dôvery. Budeme sa snažiť vás 
nesklamať. 
 
P. Buzáš: Pani starostka, ja som hlasoval. Nieže nehlasoval. 
 
 
 
Bod 3. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle 
opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v 
súvislosti s ochorením COVID 19 – 2. vlna z dôvodu aktualizácie termínu na podávanie 
žiadostí zo strany  Ministerstva hospodárstva SR. 
 
D. Čahojová – starostka: Pristupujeme k bodu č. 3, a tým je schválenie výšky zľavy  
nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrenia proti COVID. Pani prednostka vám prednesie 
úvodné slovo. Nech sa páči. 
 
A. Zemanová: Pani starostka. 
 
J. Mucsková – prednostka: Termínu na podávanie žiadosti o dotáciu pre nájomcov za obdobie 
druhej vlny pandémie, ku ktorej došlo teda zo strany Ministerstva hospodárstva a to do 30. 6. 
2021. Pôvodne stanovená lehota na podávanie žiadostí bola do 15. marca ako aj z dôvodu, že 
niektorí nájomcovia majú záujem za toto obdobie sťaženého užívania nájmu o dotáciu a o 
poskytnutie zľavy zo strany mestskej časti. Predkladáme tento materiál, v ktorom navrhujeme, 
aby Miestne zastupiteľstvo schválilo možnosť poskytnutia zľavy z nájomného vo výške 50 % 
nájomného za obdobie sťaženého užívania pre nájomcov, ktorí jednak spĺňajú podmienky 
ustanovené zákonom, ako aj v druhej časti, v časti B aj pre ostatných nájomcov, ktorí si uplatnili 
žiadosťou nárok na zľavu aj tí, ktorí nespĺňajú podmienky pre poskytnutie dotácie. V zásade 
ide iba o predĺženie. Čiže ide o uznesenie v pôvodnom znení, ktoré schválilo Miestne 
zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa pätnásteho, na pätnástom zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva. Čiže iba o predĺženie termínu na podávanie žiadosti ku koncu júna. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kovács má slovo, nech sa páči. 
 
M. Kovács: Ďakujem pekne. Ja len chcem poukázať na to, že na miestnej rade - ono sa ten bod 
programu volá aj že Schválenie poskytnutia zľavy alebo výšky zľavy alebo čohokoľvek. Že 
proste ako keby volá sa to inak ako to, čo to je. Takže, či to nie je problém pri hlasovaní. 
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J. Mucsková – prednostka: Ja by som to vysvetlila. V uznesení sa hovorí o zľave, pretože 
mestská časť poskytuje zľavu a to vo výške 50 % a potom Ministerstvo hospodárstva poskytuje 
dotáciu. Čiže vždy poskytuje ministerstvo hospodárstva časť, to je dotácia a to vo výške zľavy, 
ktorú poskytuje prenajímateľ, ktorým je v danom prípade mestská časť. Preto hovoríme, že vy 
alebo Miestne zastupiteľstvo schváli pre mestskú časť, aby mohla poskytnúť zľavu a na základe 
toho máme oprávnenie požiadať, pretože prenajímateľ vypĺňa elektronicky za nájomcu žiadosť 
o dotáciu. Takže neviem, či to postačí, ale takto to je. Je to správne uvedené v znení uznesenia. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Dúfam, že stačilo. Nevidím 
nikoho iného prihláseného do diskusie, čiže diskusiu ukončujem. Prosím pána Magáta, aby 
predniesol návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
P. Magát: Dávame hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené v materiáli. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a pri 
hlasovaní si odkryli kamery. Veľmi pekne ďakujem a hlasujeme. 
 
D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 21 prítomných poslancov. Nehlasoval nik ... 
 
P. Buzáš: Pani starostka, opätovne som nemohol hlasovať tak, jak predtým. Nechcem sa 
sťažovať... 
 
D. Čahojová – starostka: Nezdržal sa nik. Veľmi pekne ďakujem. Toto uznesenie bolo 
schválené. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto sme vyčerpali program dnešného 
mimoriadneho zasadnutia. 
 
Hlas: Pani starostka, pani starostka. 
 
D. Čahojová – starostka: Ja vám ešte raz veľmi pekne chcem poďakovať za pripravenú aj za 
aktívnu účasť, aj za diskusiu. Nepočujete? Počujete? Mávate na mňa niektorí. 
 
Hlas: Pani starostka, počuješ nás? Áno. Prosím ťa, je tu opakovane. 
 
D. Čahojová – starostka: Prihlásiť, nech sa páči. 
 
A. Zemanová: Pani starostka, prosím vás. Pán poslanec Buzáš po obidvoch posledných 
hlasovaniach nemal možnosť hlasovať. Hlasoval, neobjavilo sa to. Opätovne dávam ďalší 
návrh, aby bol spustený chat počas zasadnutí rady aj zastupiteľstva, aby sme v takýchto 
prípadoch mali nejaký kanál, ktorým vás môžeme upozorniť na problémy. Ďakujem, 
Zemanová. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, kto nemal možnosť 
hlasovať? 
 
P. Buzáš: Ja, Buzáš. 
 
A. Zemanová: Pán poslanec Buzáš, dvakrát. 
 
D. Čahojová – starostka: Opakujeme hlasovanie? Namietaš? 
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P. Buzáš: Nie, nenamietam. Som bol v oboch prípadoch za, len som sa pre technikov snažil 
ozvať, že som nemal možnosť hlasovať ani sa prihlásiť teraz do rozpravy. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. 
 
P. Buzáš: Lebo to je len nejaký technický problém. Samozrejme, som za. Je to v poriadku. 
Nenamietam hlasovanie a pripájam sa k pani Zemanovej, ku kolegyni poslankyne, aby sme dali 
nejaké technické zabezpečenie v prípade takýto nejakých nepredvídaných problémov.  
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Ďakujem za túto pripomienku. Prosím, teda je jasné, že toto 
bude tvoje stanovisko uvedené v zápisnici k obidvom hlasovaniam. Dobre? 
 
P. Buzáš: Ďakujem. 
 
P. Martinický: Ak môžem, tak v predchádzajúcom hlasovaní ani mne nešlo hlasovanie. Pri 
tomto poslednom už išlo. 
 
D. Čahojová – starostka: Chceš nejako identifikovať svoje stanovisko? 
 
P. Martinický: Nie, nie. Bolo to schválené a hlasoval by som za. Nepovažujem to za potrebné. 
 
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Takže ešte raz, vážení kolegovia, ďakujem 
vám za aktívny prístup, za diskusiu, za záujem o tieto témy a budeme sa snažiť vašu dôveru 
naďalej nesklamať. Ďakujem veľmi pekne. A na seba pracovať. Ďakujem vám veľmi pekne. 
Želám vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia. 
 
J. Mucsková – prednostka: Dovidenia. 
 
M. Magátová: Dovidenia. 
 
 
 
 
 
 

v. r.       v. r. 
…………………………………….    …………………………………….. 

JUDr. Jana Mucsková    Dana Čahojová 
      prednostka            starostka 
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Overovatelia: JUDr. Filip Petrinec, PhD.   …………………………………………. 
 
         v. r. 

Ing. Dagmar Petrová    ……………………………………….… 


