Zápisnica
z 20. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
konaného dňa 28.09.2021 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej
miestnosti č. 231, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, formou videokonferencie
__________________________________________________________________________________
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
A. Zemanová: Pán kontrolór má pustený mikrofón a väzbí to strašne. Ďakujem.
J. Horecký: Už sa dá prezentovať.
B. Záhradník - vicestarosta: Máme 16 prítomných, to znamená, sme uznášaniaschopní.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem za informáciu. Poprosila by som pána vicestarostu, aby
komentoval výsledky hlasovania, lebo ja to zatiaľ nevidím, keďže sedím teraz po prvýkrát vo
vlastnej kancelárii, tak mi to nastavujú. Nech sa páči, skúste, aby som videla hlasovanie. Takže
zatiaľ, prosím, výsledky hlasovania, že by si pán vicestarosta ty prečítal, dobre? Či uznesenie
bolo schválené alebo nie. Takže skúšobné hlasovanie máme za sebou. Dúfam, že ma všetci
dobre počujete. Vážené dámy, vážení páni, vážené panie poslankyne a páni poslanci, prítomní
kolegovia z miestneho úradu, vážení hostia, prípadne verejnosť, ak nás sleduje. Pozvali sme aj
hostí z hlavného mesta Bratislava, z magistrátu. Neviem, či už sú pripojení, či už tam niekto je.
Zatiaľ nevidím, ale verím, že sa čoskoro pripoja. Počujete ma, prosím? Kývnite mi niekto. Ak
ma nepočujete, dajte mi to prosím vizuálne nejako najavo. Ďakujem.
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A. Zemanová: Počujeme, pani starostka. Je to v poriadku.
D. Čahojová – starostka: Je nás dosť, sme uznášaniaschopní. Všetkých vás vítam na tomto
rokovaní miestneho zastupiteľstva. Je 28. september, krátko po 14-tej hodine. Jedná sa o 20.
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Pokračujeme
v praxi zatiaľ rokovania formou videokonferencie, pretože momentálne sa pravdepodobne,
dúfajme, nachádzame na vrchole tretej vlny koronavírusu. Dúfajme, že už to bude týmto pádom
celé toto trápenie, bude ukončené a budeme sa môcť stretávať aj tak, ako sme boli zvyknutí.
Vítam vás všetkých. Pripomínam, že keď budete hovoriť treba, ak budete mať nejaké návrhy,
treba ho tentokrát. Hovor na mikrofón nám nebude spôsobovať problémy, ale prosila by som
vás hlavne pri hlasovaní, aby ste mali odokryté kamery, aby bolo vidno vašu prítomnosť pri
hlasovaní aj vizuálne. Ak budete mať nejaké návrhy na doplnenie alebo zmenu uznesení
písomné, tak prosím vás, posielajte ju na adresu adam.beno@karlovaves.sk. Zatiaľ sa nikto
písomne neospravedlnil z celého rokovania zastupiteľstva. Jediný, kto sa ospravedlnil bolo
ohlásenie neskoršieho príchodu na rokovanie pani poslankyne Hudákovej. Ak máte nejakú
vedomosť o niekom, kto by sa ešte nemohol zúčastniť dnešného rokovania, prosím, že by ste
dali nám vedieť. Je niekto taký? Nemám tú informáciu. Pán vicestarosta, nikto sa nehlási, hej?
Nevidíš? Dobre.
Voľba overovateľov zápisnice.
D. Čahojová – starostka: Takže najskôr musíme pristúpiť k schváleniu overovateľov
zápisnice. Za overovateľov zápisnice podľa abecedného poradia máme navrhnutých pani
poslankyňu Volkovú a pána poslanca Šmotláka. Vidím, že aj pán poslanec Šmotlák je prítomný.
Pani poslankyňu Volkovú vidím tiež. Stačí, keď kývnete. Pána poslanca Šmotláka teraz
nevidím. Pani poslankyňa Volková vizuálne, že súhlasí aj pán Šmotlák súhlasí. Pani poslankyňa
Volková súhlasí s návrhom na overovateľku zápisnice? Pani Volková? Stačí rukou, áno, dobre.
Takže budeme si voliť overovateľov zápisnice, pani poslankyňu Volkovú a pána poslanca
Šmotláka. Prosím, hlasujte. Prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Pán vicestarosta, budeš komentovať výsledok hlasovania.
B. Záhradník - vicestarosta: 17 za, 0 proti, zdržal sa 1.
D. Čahojová – starostka: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. Máme
overovateľov zápisnice. V miestnosti miestnej rady by ste si mali korigovať zapnutý zvuk, aby
tam neprišlo ku rušivým efektom. Veľmi pekne ďakujem.

Voľba návrhovej komisie.
D. Čahojová – starostka: Teraz nasleduje schválenie návrhovej komisie. Do návrhovej
komisie navrhujeme tu prítomného pána vicestarostu, pána Branislava Záhradníka a pána
poslanca Petra Buzáša. Kto je za? Hlasujeme, prosím, že by ste sa prezentovali a hlasovali.
Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Máme výsledky hlasovania, pán vicestarosta?
B. Záhradník – vicestarosta: Ja mám vypnutý zvuk, ale od pani prednostky ide tá spätná
väzba, tak vy sa skúste vypnúť.
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D. Čahojová – starostka: Už je to trošku lepšie.
B. Záhradník – vicestarosta: Momentík, teraz by to malo byť lepšie. To znamená, za 18, proti
0 a zdržali sa dvaja. Voľba návrhovej komisie, uznesenie bolo schválené.
A. Zemanová: Ospravedlňujem sa, Zemanová, ale mne vypadol celý ten systém hlasovací. Nič
by to neovplyvnilo, ale teda plánovala som hlasovať za.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Bude to uvedené v zápisnici. Pani
poslankyňa, ak by si mala problém s reštartovaním toho hlasovania, tak nám daj vedieť, dobre?
Máme zvolených členov návrhovej komisie, pána poslanca Buzáša a pána vicestarostu
Záhradníka. Ďakujem vám veľmi pekne.
Schválenie programu rokovania MiZ.
D. Čahojová – starostka: Vážené dámy, vážení páni, pristúpime teraz k schváleniu programu
dnešného zasadnutia. Program ste dostali v elektronickej pozvánke. Najskôr budeme hlasovať
o programe tak, ako bol zverejnený. Takže prosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali
o programe tak, ako ste ho dostali v pozvánke. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Pán vicestarosta bude komentovať výsledky hlasovania a potom sa
hlási asi s nejakým bodom..., ale počas hlasovania vám nemôžem dať slovo. Ukončíme
hlasovanie.
B. Záhradník - vicestarosta: Za 20, proti 0, zdržalo sa 0 a nehlasoval 1.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Program ako celok bol schválený. Teraz
prosím, pán poslanec Šmotlák má nejakú pripomienku alebo?
A. Šmotlák: Áno, dobrý deň. Ja som nestihol. Ja som ešte chcel navrhnúť nový bod do
dnešného programu, a to je zaradenie alebo teda oboznámenie miestneho zastupiteľstva
o záveroch Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
J. Horecký: Pani starostka, nepočujeme, mikrofón.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, myslím, že ste to stihli, lebo
my sme zatiaľ hlasovali o programe ako o celku tak, ako vám bol zaslaný v pozvánke a teraz
budeme hlasovať o doplňujúcich alebo zmenách. Vy ste navrhli doplniť. Môžem sa vás spýtať,
kedy by ste navrhovali a ktorý bod programu?
A. Šmotlák: No, môže to byť aj bod č. 3.
D. Čahojová – starostka: Bod č. 3, dobre. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo
doplnenie programu? Keďže nevidím, či sa niekto hlási zatiaľ, pán vicestarosta okomentuje.
Hlási sa niekto?
B. Záhradník - vicestarosta: Máme tu ohláseného pána Kovácsa a pani Zemanovú.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kovács má slovo, nech sa páči.
M. Kovács: Ja som sa snažil nemať slovo. Ja som na to ťukol, keď som sa snažil hlasovať za
program. Neúmyselne, ospravedlňujem sa.
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D. Čahojová – starostka: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Nasleduje pani poslankyňa
Zemanová.
A. Zemanová: Chcela by som sa opýtať o akom bode rokujeme, pretože ja čo som sa teraz, ja
teraz diskutujem k bodu 002 - Voľba návrhovej komisie. Tak neviem celkom ako to funguje,
ale mne svieti na hlasovacom zariadení toto. Tak asi by sme sa nejak mali skoordinovať a mať
jasno, že kde sme.
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže hlasujeme. Návrhovú komisiu sme si schválili. Za
členov návrhovej komisie sú schválení pán poslanec Buzáš a pán vicestarosta Záhradník. Teraz
diskutujeme k pozvánke alebo k programu dnešného rokovania. Program ako celok sme si
schválili. Navrhol pán poslanec Šmotlák doplnenie programu o bod č. 3. Čiže sa posúvajú
všetky ostatné...
B. Záhradník - vicestarosta: Kolegovia, malý momentík len musíme presunúť pani starostku
k nám do miestnej rady, lebo ona nevidí na systém, kto je vlastne prihlásený. Nevidí výsledky
hlasovania, tak sa nedá riadiť zastupiteľstvo. Aby sme teda videli, že akým spôsobom to je.
Takže už je tu pani starostka.
D. Čahojová – starostka: Takže už by malo byť všetko v poriadku. Počujete ma, prosím?
Ďakujem. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási a budeme hlasovať najskôr o doplňujúcom
návrhu pána poslanca Šmotláka. Návrh na doplnenie programu o bod č. 3 a to sú asi výsledky
rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu alebo správa o rokovaní Komisie na ochranu
verejného záujmu. Nech sa páči, budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Šmotláka.
Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nedržal sa, zdržali sa
3. Takže tento návrh pána Šmotláka na zaradenie bude zaradený ako bod č. 3. Teraz budeme
hlasovať o celom programe aj s touto zmenou ako o celku. Prosím, aby ste sa prezentovali
a hlasovali. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Dobre. Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, 23 prítomných.
Proti nebol nik, nikto sa nezdržal. Čiže program máme schválený.
P. Hudáková: Nepočujeme nič. Počujete ostatní?
D. Čahojová – starostka: Ďakujem za upozornenie. My si to tu musíme vypínať a zapínať
a stišovať a zhlasňovať, aby sme vás nerušili nežiaducimi zvukovými efektami, tak sa
ospravedlňujeme za takú nejakú latentnú dobu.

Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 20. zasadnutiu MiZ.
D. Čahojová – starostka: Pristupujeme k programu. 1. bod Plnenie uznesení splatných k 20.
zasadnutiu miestneho zastupiteľstva. Pani prednostka má slovo. Stišujem?
J. Mucsková – prednostka: V predmetnom materiáli vám štandardne predkladáme informáciu
k uzneseniam, k plneniu uznesení, ktoré sú splatné k dnešnému termínu zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Konkrétne máte uvedené, ktoré uznesenia boli splnené, ako a k uzneseniam,
ktoré sa priebežne plnia alebo navrhujeme zmenu termínu, predlženie termínu. Ku každému
jednému je krátke odôvodnenie, či už teda k tomu priebežnému plneniu alebo k zmene termínu.
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Takže, takto by som len v krátkosti asi uviedla. Máte k dispozícii toto zdôvodnenie, takže ak
máte nejaké otázky prípadne.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem, pani prednostka. Nech sa páči, otváram
diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási. Takže prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol
návrh uznesenia.
P. Buzáš: Takže kolegovia, hlasujeme tak, ako máme podľa predloženého návrhu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa 7 poslancov.
Tým pádom uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021.
D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k bodu č. 2 a to je návrh. Počujete ma? Návrh na
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. Vážené kolegyne, vážení
kolegovia, predkladáme vám návrh na zmenu rozpočtu, ktorý si vynútili súčasné okolnosti. V
návrhu na zmenu rozpočtu sa nachádzajú v celku také drobnejšie výdavky pre naše materské
školy. Niektoré súvisia s tým, že sme umiestnili deti z Kolískovej a treba doplniť vybavenie
škôlky. Je tam potreba zakúpenia nejakých technických záležitostí, ako schodíky k šmykľavke
alebo žalúzie potrebné na, alebo zníženie teploty triedy, alebo zatienenie a zakúpenie nejakých
technických prostriedkov, ako sú telefóny a príslušenstvo. Väčšia čiastka, ktorá je teda
potrebná, na ktorú potrebujeme vás súhlas. Je to rozpočtový objem 76 000 €, ktorý je veľký,
ale takýto veľký výpadok spôsobilo covidové obdobie našim školským kuchynským
zariadeniam, kedy vlastne vypadol príspevok na varenie zo strany rodičov, režijné poplatky.
Tieto režijné poplatky mimoriadne našim prevádzkam chýbajú a potrebujeme ich
dofinancovať. Táto čiastka sa odvíja od sledovania rozpočtu jednotlivých týchto zariadení a od
ich finančných potrieb, ktoré každomesačne kontinuálne sledujeme. Takže vás prosíme, aby ste
toto umožnili. Tento výpadok musíme vykryť. Sme samospráva. Sú tam naši zamestnanci, sú
to naše zariadenia, ktoré potrebujú fungovať, a ktoré teda túto službu potrebujeme kvalitne
zabezpečovať. Zároveň teda vás informujeme, že 200 000, ktoré ste uvoľnili alebo teda ste nám
schválili na pokrytie kapitálových výdavkov v súvislosti so sťahovaním detí z Materskej školy
Kolískova sme nečerpali a prosíme vás o uvoľnenie. To boli kapitálové výdavky a prosíme vás
o uvoľnenie prostriedkov na bežné výdavky práve z týchto dôvodov, ktoré som tak stručne
uviedla. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Nikto sa do diskusie nehlási, takže
prosím vás. No, ale mi to neukazuje. Hanka, hlásiš sa? Lebo tam máš ručičku. Takže pani
poslankyňa Zemanová sa hlási do diskusie, nech sa páči.
A. Zemanová: Nehlásim sa do diskusie, preto sa hlásim ručičkou. Hlásim sa k technickej veci.
Keby host tohto, čiže Karlova Ves, ktorý nahráva, mohol spraviť niekoho z technickej podpory
kohostom a ten by mohol mutnuť vždy toho, kto píska, tak by to veľmi pomohlo vysielaniu do
sveta. Fakt to pískanie je chvíľkami neznesiteľné. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Je to
veľmi jednoduchá akcia. Dá sa to veľmi jednoducho urobiť. Myslím, že sú tam dvaja podporní
ľudia. Okrem toho Karlova Ves, ktoré nahráva, tak ešte jedno zastupitelstvo.sk, takže by to
malo byť zvládnuteľné na vašej strane. Keby nebolo, tak ja kľudne toho kohosta budem robiť.
D. Čahojová – starostka: Prosíme našich kolegov z organizačného alebo IT oddelenia, aby
prípadne keď vidia, že niekto sa zabudol odhlásiť z mikrofónu, aby ho cez svoj zásah odpojili.
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Ďakujem veľmi pekne za túto pripomienku, ale k téme sa nikto nehlási, takže veľmi pekne
ďakujem a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Je to bod č. 2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Návrh uznesenia ste dostali a máte ho predložený v materiáloch.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a prosím, aby ste o tomto návrhu hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 23 prítomných poslancov, proti 0, nezdržal sa nik. Čiže toto
uznesenie bolo schválené.

Bod 3. Závery zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu (Nový).
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať ďalším bodom a tým je Monitorovacia správa
plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
A. Šmotlák: Nie, má byť tá komisia.
D. Čahojová – starostka: Aha, pardon. Pán poslanec Šmotlák. Váš bod prichádza teda na rad,
a to je Správa o činnosti alebo záveroch Komisie na ochranu verejného záujmu. Prosím
predsedu tejto komisie, pána poslanca Šmotláka, aby nám predniesol. Ďakujem veľmi pekne.
Ospravedlňujem sa.
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani starostka, vážené poslankyne, vážení
poslanci. Rád by som vás oboznámil teda o vykonanej kontrole splnenia povinností verejných
funkcionárov. Dňa 22. júna zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejných funkcionárov, na zasadnutí ktorej bola vykonaná kontrola splnenia povinností
verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona číslo 357/2004 Zb. zákonov o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Za
účasti Anton Šmotlák, predseda komisie, pani Petra Hudáková, členka komisie a pani Martina
Bendíková ako tajomníčka komisie. Komisia konštatovala pri deviatich poslancoch neúplnosť
ich oznámení a požiadala poslancov, aby k uvedeným zisteniam podali vysvetlenie v zmysle
článku 7 ods. 7 ústavného zákona. Dňa 24. augusta 2021 sa uskutočnilo druhé kolo zasadnutia
komisie, na ktorom boli prerokované vysvetlenia verejných funkcionárov a komisia
konštatovala, že ôsmi poslanci podali komisii dostatočné vysvetlenie a doplnili potrebné
podklady. Poslanec Pavol Martinický ku dňu konania komisie a ani miestneho zastupiteľstva
nepredložil potvrdenie o podaní daňového priznania potrebné v zmysle ústavného zákona.
Z toho dôvodu komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu začať konanie vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v zmysle článku 9, ods. 1, písm. b) a článku
9, ods. 2, písm. a) ústavného zákona. Závery komisie a vysvetlenia sú zaznamenané v zápisnici
oboch komisií a sú teda k dispozícii. Na záver by som sa rád ako predseda komisie poďakoval
kolegyni Petre Hudákovej za odbornú pomoc a osobnú angažovanosť a rovnako by som chcel
oceniť aj prístup miestneho úradu v zastúpení pani JUDr. Bendíkovej za jej proaktívny prístup
a z môjho pohľadu až nadštandardný prístup k poslancom, či už pripomienkovanie lehoty,
termínu podania priznaní alebo upozornenie na najčastejšie chyby, ktoré poslanci robili
v minulom roku, ale aj na komunikáciu a odpovede poslancom. Ďakujem veľmi pekne za
pozornosť.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Do
diskusie sa nikto nehlási. Vidím, že pán Martinický.
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P. Martinický: Nie, ja sa chcem prihlásiť, len mi to prihlasovacie zariadenie nefunguje.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický má slovo.
P. Martinický: No, dobre, ďakujem. No, predovšetkým v prvej správe tej komisie, ktorú sme
dostali, bolo naformulované, že som nepodal potvrdenie o podaní daňového priznania. To nie
je pravda. Ja som ho podal. Podal som ho v takej forme, aká komisii nestačila, ale komisia
proste ako nenapísala, že na tom podaní niečo chýba, ale že som ho nepodal. To nie je pravdivá
informácia. O tom sme sa viackrát bavili a až po dlhom a opakovanom vysvetľovaní vlastne
vyšlo najavo, že ja som to síce podal, ale na tom nie je razítko daňového úradu a preto to nemôžu
uznať. Keby takúto informáciu dali na začiatok, ušetrili by sme si všetci veľmi mnoho
diskutovania, energie a času. Potom, keď som už dostal túto informáciu, tak som povedal, že
pokiaľ sa dávalo daňové priznanie ako SZČO na papieri, vždy som zároveň získal na papier
razítko. Teraz som ho predpísaným zákonom a všetkým možným predpísaným spôsobom podal
digitálne a digitálne som si vygeneroval potvrdenie a na daňovom úrade mi povedali, že toto
potvrdenie, ktoré som si digitálne vygeneroval po podaní daňového priznania, stačí. Potom som
dostal informáciu, že ako nestačí. Komisia odmietla proste preformulovať tú nepravdivú
informáciu. Ja som potom slušne viackrát prosil o presný návod ako získať to, tak spravené
potvrdenie od daňového úradu, ktoré komisia uzná. Namiesto toho som len opakovane dostal
to, čo predtým a nie proste radu ako získať. Ja na tom budem ďalej pracovať, ale hovorím, že
také potvrdenie o podaní daňového priznania aké mi, aké som vygeneroval a aké mi tvrdili na
daňovom úrade, že musí stačiť, som tam dal. A to, že to nestačí, som sa dozvedel veľmi neskoro
na moju prosbu, aby mi povedali ako presne, to znamená, pracovný alebo neviem jak to nazvať,
technický postup ako získať to druhé na moju opakovanú žiadosť, prosbu som odpoveď
nedostal. Zatiaľ som to nezistil. Budem to zisťovať ďalej a budem sa snažiť ho podať. Toľko
moje vyjadrenie. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Hrda, nech sa páči.
S. Hrda: Pán kolega Martinický, ja som tiež zistil, že mám taký typ potvrdenia s elektronickým
podpisom podané daňové priznanie. Vygeneruje teda potvrdenie, kde nie je tá pečiatka
daňového úradu a som sa teda dobrovoľne ohlásil komisii, že tiež mám ten istý typ potvrdenia
ako vy a beriem to ako takú službu občanom, že chceme byť transparentní. Nie sme obyčajní
občania, ktorým stačí teda potvrdenie z daňového úradu, kde nie je dôkaz, že ho prevzali. Takže
ja som dostal od komisie inštrukciu, že treba kontaktovať daňový úrad. Tam som sa spojil.
Každý má svojho správcu dane. Tá pani mi hneď povedala, že vydávajú potvrdenie s pečiatkou.
Mám poslať nejaký mail, mám zaplatiť 1 € poplatok, mám uviesť dôvod. Ja som uviedol dôvod,
že som teda poslanec mestskej časti a potrebujem to na vydokladovanie komisii na dohľad
a promptne mi to vygenerovali. Som si to vyzdvihol. Ešte sa ma pýtali, či tam majú uviesť aj
detailnejšie v podstate tie moje príjmy, ktoré som uviedol v daňovom priznaní, tak ja som tam
ešte dal aj tieto údaje, aby občania mali pocit, že im predkladáme tie doklady, zákon keď to
vyžaduje. Aby to nebolo tak, že ja vám verím, vy ste určite žiadne triky s daňovým priznaním
nerobili, ale keď teda odsúhlasíme to, že tam budú ľudia dávať komisiám potvrdenia bez
nejakého dôkazu, že to prevzal daňový úrad, môže to niekto zneužiť a budeme to brať ako
bežnú prax, tak ja práve kvôli občanom a transparentnosti som si išiel na ten daňový úrad a som
si to dožiadal a existuje tam procedúra, kde vám to vydajú a aj s pečiatkou, a ešte tam môžete
mať aj uvedené presné údaje z vášho daňového priznania. Takže ja si myslím, že za to, aby
občania videli, že sme transparentní, to proste stojí.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Pán poslanec Šmotlák, faktickú máte k pánovi
poslancovi Hrdovi?
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A. Šmotlák: Nie, nie, nie. K pánovi poslancovi Martinickému.
D. Čahojová – starostka: To ste už ale asi premeškali, takže necháme, nechajte si to na záver
potom, dobre? Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Hrda.
P. Martinický: Ja by som chcel k pánu kolegovi Hrdovi ešte vyjadriť.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Magát nasleduje. Potom môžeš sa prihlásiť, Pavol. Pán
poslanec Magát.
P. Magát: Pekný deň prajem. Keď ja tomu stále nerozumiem. Zákon nič nehovorí o potvrdení
a podaní daňového priznania. Zákon sa jasne vyjadruje o tom, že mám podať podané daňové
priznanie. Ja stále tomu nerozumiem. Toto sú veci, ktoré my si uzurpujeme. Právomoc, ktoré
môže rozhodnúť súd. Tie metodické usmernenia, ktoré sú, sú hovorí, že mám vydokladovať, že
som podal daňové priznanie. Čiže z môjho pohľadu je toto. Fakt som prosil, aby miestny úrad
nám dal k tomu vysvetlenie ako to má byť, lebo sa motáme úplne tak, že si myslím, že v tejto
chvíli, keď odsúhlasíme niečo, že ideme proti, konať proti kolegovi, tak v tej chvíli ja takto
hlasovať nebudem, lebo budem prekračovať svoje právomoci verejného činiteľa. Ďakujem
pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Hudáková s riadnym
príspevkom.
P. Martinický: No, ja som ešte.
D. Čahojová – starostka: Zvuk si zapnite, prosím. Zvuk si zapnite. Ale musíš sa prihlásiť.
P. Martinický: No, nedá sa mi.
P. Hudáková: Takže ja som len chcela povedať, že túto diskusiu sme mali niekoľko mesiacov
a týždňov, kde sme si v mailoch vymenili xy mailov. Čo sa týka toho, že sme si uzurpovali
nejakú právomoc, osobne s tým nesúhlasím. Aj teda z nejakého môjho odborného, odborných
vedomostí, nakoľko ja som potom presne definovala a všetkým poslala. Myslím, že to boli
všetci alebo tí, lebo tá diskusia, to bolo asi 33 mailov, kde som dala aj výňatok z dôvodovej
správy k ústavnému zákonu, ktorý presne hovorí, že takéto potvrdenie z daňového úradu treba
dokladať o podaní daňového priznania a dokonca hovorí, čo všetko to potvrdenie má
obsahovať. Čiže my nieže ideme nad rámec toho, my ideme pod rámec toho a vyžadujeme
aspoň potvrdenie, že bolo podané nejaké daňové priznanie. Kdežto dôvodová správa hovorí čo
všetko to potvrdenie o podaní daňového priznania má ešte obsahovať. Ak mi dáte chvíľočku ja
to nájdem alebo vám to môžem znovu rozposlať na mail, len teraz v tej spleti tých e-mailov to
neviem v rýchlosti nájsť. Aha, tu to mám, počkajte chvíľočku. Je tu presne napísané.
A. Šmotlák: Ja to mám, Peti.
P. Hudáková: Dobre, tak potom ak môžeš s faktickou doplniť, ale chcela som ešte aj k tým
potvrdeniam teda o podaní daňového priznania. My sme aj niekoľkokrát demonštrovali, a to
bolo naozaj x týždňov dozadu, že aké potvrdenie nemôžme uznať. Proste nemôžme uznať
formulár, ktorý je vytlačený. Formulár, ktorý slúži na podanie daňového priznania a osobne,
kde je určené miesto pre pečiatku vlastne daňového úradu a keď sa podáva elektronické daňové
priznanie, tak vygeneruje systém takéto potvrdenie. Hej, tuto sú zatreté údaje a toto je to
potvrdenie vygenerované Finančnou správou, ktoré si môže podávateľ vytlačiť a to my
uznávame. Nemôžme uznať nejaký formulár, kde neni vôbec nič a je tam miesto teda pečiatku
daňového úradu, keď sa osobne podáva toto tlačivo. A potom na tento účel a je to aj pre účel
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iných zákonov a pre iné úrady je úplne normálne a bežné si požiadať daňový úrad o potvrdenie
o podaní daňového priznania, kde daňový úrad vám potom doručí takéto potvrdenie o podaní
daňového priznania. Samozrejme, toto je znovu načiernené. Tu je dole potom na druhej strane
pečiatka a podpis zamestnanca úradu, kde je napísané aký je daňový základ a aj ostatné
položky. Samozrejme, môže to byť aj kratšie, ale toto je potvrdenie z daňového úradu, ktoré
proste je nespochybniteľné, že bolo vlastne daňové priznanie podané a v zásade tie potvrdenia
pokiaľ by sme mali ísť v intenciách toho zákona, tej dôvodovej správy, ktorý verím, že pán
predseda teda komisie prečíta, presne hovorí čo má takéto potvrdenie o podaní daňového
priznania obsahovať. A ešte na záver by som chcela povedať, že naozaj nakoniec sme prišli do
bodu, kde všetci poslanci takéto potvrdenie nakoniec podali, či už formou elektronického, teda
či už formou tohto vygenerovaného potvrdenia daňového priznania alebo teda formou, kde bolo
toto potvrdenie opatrené pečiatkou. Čiže ja neviem prečo ako my sa tu x týždňov ako motáme
v kruhu a spochybňujeme niečo, čo nakoniec všetci ostatní boli schopní splniť, dokonca všetci
na začiatku alebo väčšina na začiatku to bola schopná akože splniť a my tu ideme teraz
spochybňovať, že vlastne toto nie je to, čo je potrebné. A ešte by som teda poprosila predsedu
Komisie na ochranu verejného záujmu pána Šmotláka, aby teda prečítal čo hovorí dôvodová
správa, že by malo toto potvrdenie obsahovať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Máme prihlásených dvoch poslancov aj s faktickou.
Pán Šmotlák, neviem, či to ide k pani Hudákovej a potom pán poslanec Magát.
A. Šmotlák: Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Najskôr by som sa teda poďakoval kolegyni
Hudákovej, lebo povedala asi deväťdesiat percent z toho, čo som chcel povedať ja. Naozaj pán
kolega, trošku sa ma to aj dotklo, keď ste hovorili, že ste nedostali informácie. Ja som s vami
aj telefonoval osobne. Bol to dlhý telefonát. Miestny úrad 29. 6., teda ešte v júni poslal všetkým
poslancom informáciu čo komisia uznáva, čo komisia neuznáva. Kolegyňa Hudáková vám
poslala aj vzor tlačiva, ktoré vám Finančná správa môže potvrdiť. Čiže naozaj dostali ste všetky
informácie a ja len ako som teda sľúbil. Kolegyňa Hudáková vám taktiež ešte v júni poslala aj
teda dôvodovú správu celú, ale aj obrázok s vetou, v ktorej sa píše v odseku 2, sa ustanovuje
povinnosť predkladať spolu s oznámením aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Čiže
naozaj pán kolega, 24 poslancov splnilo to, čo zákon prikazuje. Jedna poslankyňa aj fyzicky
teda opečiatkované potvrdenie priniesla, naozaj...
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, prihlásili ste sa len s faktickou. Ešte budete mať
záverečné slovo. Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Magát, ďakujem.
P. Magát: Ja pekne ďakujem. Ja stále nerozumiem súsledností tých vecí, lebo zákon sa menil
a keď sa bavíme o dôvodovej správe. Dôvodová správa nie je litera zákona. Čiže ja tomu
nerozumiem, ale nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať. Ja som povedal svoj jasný postoj.
Myslím si to, čo si myslím a súslednosť toho, ako tie právne normy boli prijímané, kedy. Na
začiatku to bolo potvrdenie a potom sa zmenil dátum a už to potvrdenie neni vyžadované, lebo
to neni v zákone napísané. Tak toto je len môj názor na to, čo sa tu stále debatíme, ale viac
nebudem. Takže prajem pekný deň.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Prihlásila sa pani poslankyňa Hudáková
telefonicky. Pán poslanec Martinický nevie sa prihlásiť do diskusie, tak mu dám slovo a potom
nasledujete vy. Dobre? Pán poslanec Martinický má slovo.
P. Martinický: Ďakujem za slovo. Ja nechcem to naťahovať. Opakujem. Moja prvá výhrada
je, že oni napísali, že som nepodal žiadne. To je nepravdivá zavádzajúca informácia. Potom sa
to vysvetlilo. Ja som potom sa snažil na daňový úrad to získať pri telefonickom kontakte. Raz
som tam aj bol. Mi povedali na daňovom úrade, že to, čo som si vygeneroval digitálne po
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digitálnom podaní daňového priznania. Možno som klikol na zlé tlačítko a dajú sa vygenerovať
dve rôzne veci. To je možné, neviem. Ale vygeneroval som si to, čo som najlepšie vedel si
vygenerovať a to som potom podal. Takže ja samozrejme môžem postupovať a druhýkrát tam
proste sa vybrať a snažiť sa ešte získať k tomu to razítko, ale ja som pri najlepšom vedomí
spravil to, čo som vedel a trvám na tom, že niečo som tam dal. Súhlasím, že to proste
neakceptujú a myslím si, že nemá zmysel o tom ďalej proste ďalej diskutovať. Míňame čas
s prepáčením na hovadiny.
D. Čahojová – starostka: Nasleduje pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. Pán poslanec
Lenč, faktická bola k Martinickému?
P. Lenč: Áno, k pánovi Martinickému.
D. Čahojová – starostka: Takže faktická k pánovi Martinickému a potom nasleduje pani
poslankyňa Hudáková. Nech sa páči, pán poslanec Lenč.
P. Lenč: Áno. Ja to nechcem veľmi zdržovať. Ja som tiež bol medzi tými, ktorým toto chýbalo.
Neviem ako sa to stalo, lebo rovnaké daňové priznanie som podával aj na mesto a tam to
nikomu nechýbalo, ale ako nejdem sa s nikým hádať. Možnože som to tam naozaj zabudol dať.
Ale taká rada Paľovi Martinickému. Treba sa prihlásiť na Finančnú správu. Tak tam, kde
podával daňové priznanie proste vygenerovať to tým správnym tlačítkom, vytlačiť si to a poslať
to. Tak som to spravil aj ja. Nie je to nič komplikované. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme aj my. Pani poslankyňa Hudáková.
P. Hudáková: Ja som len chcela ešte k tomu poznamenať ohľadne toho, či to platí alebo to
neplatí a prečo je to v dôvodovej správe a nie je to v zákone. No, tak tá dôvodová správa práve
hovorí, že ako ten zákon bol koncipovaný a to ustanovenie, keď bolo takýmto spôsobom
schvaľované, tak prichádzalo do parlamentu s tou dôvodovou správou a odvtedy sa to
ustanovenie menilo. Čiže len to by som chcela povedať, že nie je dôvod pochybovať, že prečo
by to tak nemalo byť, keď je to tam tak napísané. Len toto som chcela na záver povedať, ale
verím, že už teda sme si to vyjasnili, a že už aj pán Martinický teda vie ako má postupovať.
Ono naozaj neviem, že je dosť možné, že vygeneroval niečo alebo sa mu to nakoniec to
potvrdenie nevygenerovalo. Takže preto je možné vždy ten daňový úrad požiadať o potvrdenie
o podaní daňového priznania za príslušné obdobie. Ďakujem veľmi pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme aj my. Pán poslanec Šmotlák bol prihlásený s tou
faktickou ako záverečnou. Neviem, či chcete teda využiť to záverečné slovo.
A. Šmotlák: Ja len naozaj veľmi krátko. Úlohou komisie nebolo šikanovať poslancov, ale
naozaj splniť si svoju úlohu dôsledne. My sme radi, že oproti minulému roku, kedy bolo nové
tlačivo, bola prvá vlna pandémie, tak naozaj tá disciplinovanosť poslancov sa zlepšila a my
veríme, že na budúci rok to bude na sto percent hneď pri prvom zasadnutí všetko vyriešené.
Takže naozaj náš úmysel bol absolútne čistý a legitímny. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže už nikto sa nehlási do diskusie
k tomuto bodu, tak dávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči, ukončime diskusiu. Pani
poslankyňa Hudáková?
P. Hudáková: To vlastne ja už som slovo dostala a zostalo to tam svietiť, čiže zruším to.
D. Čahojová – starostka: Dobre, dobre. Ďakujem pekne, ďakujem. Takže návrhová komisia
má slovo, nech sa páči.
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B. Záhradník – vicestarosta: Zatiaľ sme písomný návrh uznesenia neobdŕžali tak, ak môžem
pána Šmotláka poprosiť, že buď teda nech ho prečíta, alebo pošle.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Šmotlák má slovo.
A. Šmotlák: Áno, čiže ospravedlňujem sa. Ja som ho teda neposlal, ale môžem teda návrh
uznesenia prečítať. To znamená, že miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu predsedu
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a prijíma
podnet na riešenie poslanca Martinického a o tom by vlastne malo rozhodovať zastupiteľstvo
nasledujúce, poprípade ak pán kolega dovtedy dá to potvrdenie, tak bude bezpredmetné o tom
diskutovať, rokovať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Už nemusí čítať návrhová komisia. Pán
poslanec prečítal návrh svojho uznesenia. Prosím, aby ste. Pán poslanec Lenč má ešte faktickú
poznámku. Nech sa páči.
P. Lenč: Prosím, nech sa pán Šmotlák na mňa nehnevá, ale toto je veľmi nekompetentný návrh
uznesenia. Tam zo začiatku hovoril o začatí nejakého konania. V návrhu uznesenia sa vôbec
nič takého nehovorí. Bolo by dobré, keby si to rozmyslel aké uznesenie chce dať a písomne to
je v Rokovacom poriadku. Myslím, že to treba dať písomne. Ďakujem.
A. Šmotlák: Ospravedlňujem sa, prečítam to ešte raz. Komisia odporúča miestnemu
zastupiteľstvu začať konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
v zmysle v článku 9, ods. 1, písm. b) a článku 9, ods. 2, písm. a) ústavného zákona. Môžem to
dať aj pánovi vicestarostovi do mailu.
D. Čahojová – starostka: Poprosím, že by ste to poslali aj do mailu, aby sme vedeli o čom sa
hlasovalo. Dúfam, že všetci dobre počuli, kolegovia poslanci, návrh uznesenia a hlasuje sa
o tom, čo teraz naposledy pán Šmotlák prečítal. Je niekomu niečo nejasné? Pán poslanec
Horecký.
J. Horecký: Áno. Ja som sa aj teda prihlásil. Myslel som, že s faktickou. Priznám sa, že mne
nie je jasné, ako môžem teraz hlasovať o tomto uznesení. Tiež prosím pána Šmotláka, aby sa
nehneval, ale keď teda som si vypočul, že v zmysle článku 9 ústavného zákona. Ja v tejto chvíli
neviem naspamäť citovať ten článok a nemám priestor na to, aby som si pozrel čo z toho
vyplýva pre miestne zastupiteľstvo, pre pána poslanca. Jednoducho keby som dostal takúto
informáciu na takýto návrh uznesenia dopredu, tak by som si pozrel tie konsekvencie a teraz
mám rozpaky pred tým hlasovaním, preto sa, ja sa zdržím.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Šmotlák chce sa prihlásiť ešte?
A. Šmotlák: Ja len veľmi rýchlo. Toto hlasovanie je len o tom, že vlastne miestne
zastupiteľstvo začne konanie voči poslancovi Martinickému. Všetky tie konsekvencie a tak
ďalej vlastne budú prerokované na nasledujúcom zastupiteľstve, kde by ste mali dostať
kompletný materiál s dôvodovou správou, so všetkým čo k tomu patrí.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Prihlásený fyzicky je pán vicestarosta. Nasleduje pani
poslankyňa Hudáková. Nech sa páči, pán vicestarosta.
B. Záhradník – vicestarosta: Považujem za veľmi kľúčové to znenie, lebo tak, ako to bolo
pánom poslancom Šmotlákom prečítané bolo, že komisia odporúča začať konanie. Ak
odhlasujeme takúto dikciu, tak iba zoberieme na vedomie, že komisia odporúča, ale ústavný
zákon vyžaduje ako meritórne rozhodnutie, že zastupiteľstvo začína konanie voči poslancovi
Strana 13 z 45

Martinickému. Takže podľa mňa, ak schválime návrh pána poslanca Šmotláka tak, ako je
navrhnutý, tak to nie je automaticky začiatok konania. Takže mali by sme si teda vyjasniť, že
či chceme začať konanie alebo len ako keby zobrať na vedomie informáciu, že komisia
preskúmala a zároveň odporúča zastupiteľstvu začať konanie a potom zastupiteľstvo by malo
ešte prijať rozhodnutie, či začína alebo nezačína konanie. A ak neprijme, že začína, má sa za
to, že nezačína.
D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa Hudáková má slovo. Nech sa páči.
P. Hudáková: To uznesenie bolo formulované tak, ako to vyžaduje ústavný zákon, pretože
nemám ho, sekundu teraz pred sebou, ale toto je vlastne jediný postup, ktorý sa dá zvoliť, alebo
ktorý sa má teda sprocesovať pokiaľ poslanec nesplní týmto zákonom stanovené povinnosti.
Čiže to neni ako nič. Nejde mi to otvoriť. Ospravedlňujem sa, ale snažím sa otvoriť si zákon,
ale nejde mi otvoriť v tej rýchlosti. Ale samozrejme, môžeme to dať aj písomne alebo teda pán
predseda. Samozrejme, v komisii mu pomôžem, aby sme to naformulovali písomne, ale tam
my sme nad tým sedeli samozrejme aj s právnym oddelením, teda s pani Bendíkovou a môže
to. Ospravedlňujem sa, nechce sa mi otvoriť zákon.
D. Čahojová – starostka: Dobre. Pán poslanec Kovács, nech sa páči.
M. Kovács: Dobrý deň. Ja len nespochybňujem to, že treba mať dobré uznesenie, ktoré jasne
hovorí čo sa má urobiť a čo sa nemá urobiť. Len by som chcel poslancov, ktorí teraz sa
ohradzujú voči tomuto konaniu, aby ako poprosiť, aby sme si spomenuli na minulý rok, to bolo
myslím alebo pred dvomi rokmi, aby sme boli konzistentní, aby sme pri rovnakých prípadoch
ako keby konali rovnako ako sme jednali v minulosti a v minulosti sme konanie začali, pretože
nám to ustanovuje zákon. Proste tam nemyslím, že je ako keby čo vymýšľať, že do ktorého
poslaneckého klubu poslanec patrí alebo nepatrí. A proste meritórne máme niečo spraviť, tak
asi by sme mali niečo spraviť. A teraz hovorím, že nespochybňujem to, že treba mať správne
vyhlásenie a vôbec nespochybňujem, že akože dobrý úmysel aj pána Martinického. Proste
došlo k nejakej chybe. Proste len akože máme niečo urobiť. Máme mať jasne, že správne znenie
uznesenia, ale ako keby nemuseli by sme z toho robiť politiku. To je všetko.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje pán vicestarosta Záhradník. Sekundu, sekundu,
môžeš.
B. Záhradník – vicestarosta: Ja teda neviem, či sme sa s pánom Kovácsom správne rozumeli,
ale pokiaľ viem, tak aj pred dvomi rokmi, keď boli pochybenia alebo komisia konštatovala, ja
mám pocit, že sa práve nezačalo žiadne konanie voči nikomu. Neprihliadalo sa vôbec na to, či
ide o ktorý poslanecký klub a jediné konanie v tejto veci, čo si ja pamätám historicky, bolo
konanie voči bývalej starostke pani Hanulíkovej, ktoré sa týkalo nejakej skutočnosti, ale voči
poslancom pokiaľ viem sme žiadne takéto konanie nezačali.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem za pripomenutie. Nasleduje pani poslankyňa Hudáková.
P. Hudáková: Tak zákon hovorí, že konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujmov, ďalej iba konanie podľa toho článku ods. 1 a 2 vykonáva obecné
zastupiteľstvo, ak ide o teda týchto verejných funkcionárov, o ktorých sa tu teraz bavíme.
A orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa ods. 1 začne konanie z vlastnej iniciatívy, ak jeho
zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení a tak ďalej uviedol nepravdivé,
neúplné a teda o tom, o čom sa tu bavíme. Čiže orgán, ktorý má uskutočniť toto konanie je teda
obecné zastupiteľstvo, teda zastupiteľstvo miestne v našom prípade a má to urobiť z vlastnej
iniciatívy. Tak teraz možno je tu aj pre nás do budúcna, aby sme sa nejakým spôsobom
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ujednotili, že ako to konanie teda začať, ak tu taká potreba je. Pretože komisia samozrejme je
poradným orgánom toho zastupiteľstva. Ona mu teda odporúča takéto konanie začať v zmysle
zákona, ako je to v tom ústavnom zákone napísané a teraz ide o to, že akým spôsobom to
sprocesovať.
D. Čahojová – starostka: Myslím, pani poslankyňa, že tomuto poslanci rozumejú. Ďakujem
ale za pripomenutie a upozorňujem, že ste mali tretí diskusný príspevok a upozorňujem vás,
kolegovia, že mali by sme dodržiavať Rokovací poriadok. Čiže strážte si svoje vystúpenia.
Budem musieť nato upozorňovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Kovács
s druhým diskusným príspevkom. Nech sa páči.
M. Kovács: Ďakujem za odpočet. Pán poslanec Záhradník, ja neviem ako to dopadlo. Ja,
môžeme si to naštudovať. Asi viete lepšie ako ja, ale viem, že sme to mysleli obidva kluby
vážne, že ak dôjde k nejakému porušeniu a ak nám zákon prikazuje nejako jednať, tak my tak
jednať budeme. A práve preto, že obidva kluby sme mysleli vážne a v obidvoch kluboch sme
podľa mňa mali poslancov, ktorí niečo nedodali alebo zabudli, alebo niečo spravili, tak potom
to títo poslanci dodali a spravili. Čiže ak sa aj nezačalo, tak to konanie v zmysle práve tohto
špecifického ustanovenia zákona, tak to bolo práve preto, že sme myslím si, že všetci
s vážnosťou k tomu pristúpili a dali najavo, že nebudeme proste tolerovať správanie, ktoré
nejde v línii zákona. A tam tým mierim aj teraz, že keď raz proste sú nejaké pravidlá, tak by
sme tie pravidlá mali vynucovať. To je všetko a každý sa môže pomýliť. Ono nejde, však opäť.
Nikto nehovoril, že to je v zlom úmysle. Hovoríme len o tom, aby sme boli konzistentní a aby
sme jednali podľa zákona.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Nasleduje pán vicestarosta s druhým príspevkom.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem. Pán kolega, som za to, aby sme boli konzistentní, ale
potom tá konzistentnosť by mala byť zhruba taká, že ak v minulom období, ale v tomto
volebnom období bolo asi osemnásť porušení, myslím v tom predchádzajúcom roku. Neviem,
či aj vy ste tam nemali nejaké administratívne nedostatky za podanie nejakých vecí. Veď
nakoniec je k tomu zápisnica, keďže išlo v takmer všetkých tých prípadoch o administratívne
nedostatky nie motivované zlým úmyslom obchádzať ústavný zákon a naozaj ako ten šikanózny
výkon práva, že teda keď niekto tam nedá napríklad priznanie za manželku a teda, tak práve
bola ako keby vôľa zastupiteľstva nezačínať konanie voči každému takémuto kolegovi, ale aby
to prinieslo nejaké zlepšenie, aby to pôsobilo preventívne. To znamená, aby kolegovia si tieto
veci dali do poriadku a v ďalších priznaniach to podávali na správnych tlačivách, úplne
a podobne. A myslím, že to aj pán kolega Šmotlák konštatoval v tom svojom úvode, že došlo k
významnej asi aj zmene v tom zmysle, že sa zlepšila kvalita a tieto administratívne nedostatky,
ktoré viacerí kolegovia urobili, keďže to išlo vtedy o prvý rok, bolo to na nových tlačivách, boli
tam nové povinnosti, tak sa to takto, takýmto spôsobom prijalo. Takže, ak hovoríme
o konzistentnosti, tak len aby sme si teda povedali, že nezačali sme žiadne konanie voči
žiadnemu poslancovi napriek tomu, že tam boli administratívne nedostatky vo viacerých
prípadoch. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja. Nasleduje s faktickou pán poslanec Šmotlák a potom
pán poslanec Kovács.
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne. Ja len sa vrátim k tomu čo bolo pred dvoma rokmi. Tam
bol myslím, že postup rovnaký. Na zastupiteľstve predseda komisie oznámil o výsledku
rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu a na nasledujúcom zastupiteľstve sa
rozhodovalo ako s jednotlivými prehreškami sa vlastne vysporiadame. A tam potom už áno,
došlo k tomu úzusu, ako hovoril pán vicestarosta, aj pán kolega Kovács. Ďakujem.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kovács.
M. Kovács: Áno. Ja chcem povedať, že podľa mňa ten hlavný rozdiel je, že či máme nejakú
vôľu na základe, po upozornení nejako jednať. Áno, ja som zabudol uviesť do tlačiva majetkové
pomery mojej jednoročnej a trojročnej dcérky a ospravedlnil som sa a napravil som toto
zlyhanie. A tam ide o to, aby sme sa všetci správali s nejakou úctou proste k tým ľuďom, ktorí
to po nás preverujú a aby sme ukázali nejakú ochotu jednať a doplniť, čo sme proste zabudli,
pokazili, hocičo. Čiže má to presne ako vy hovoríte, slúžiť preventívne a v tomto máme byť
konzistentní. To je všetko, čo chcem povedať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. S faktickou ešte pani poslankyňa Hudáková.
P. Hudáková: Ja len k tej konzistentnosti čo hovorí kolega Kovács. Ja to teda tak vnímam, čo
on hovorí, že keďže aj keď bol pán Buzáš vtedy predseda komisie, postupovali sme tak, ako sa
snažíme postupovať dnes. Nevidím teda v tom rozdiel a nevidím teda, že kde tu je vlastne ten
problém, pretože takým istým spôsobom boli zistené určité nedostatky a potom sme na
zastupiteľstve teda hlasovali o postupe teda ako ďalej. Či sa vyvodí nejaká sankcia alebo nie
a tak nevidím dôvod, že prečo by sme nemohli postupovať aj v tomto prípade takto.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Hrda má diskusný príspevok. Nech sa páči.
S. Hrda: Ja by som chcel reagovať na pána Záhradníka. Keď sa teda vraciame do minulosti. Ja
si pamätám hlasovanie, kde sme sa venovali priznaniam bývalých poslancov a tam je tá vec, že
oni aj ten nasledovný rok majú podať tieto doklady za uplynulý rok, keď im končil ten mandát
a tam teda tá chybovosť bola veľká, lebo veľa tých ľudí opustilo už miestny úrad, už neboli
poslanci a vôbec nepodali nič. A minimálne v tomto prípade sa to dostalo do štádia, že sme
hlasovali o tom, či teda sa začne konanie alebo nezačne a myslím si, že aj teraz by sme to mohli
aspoň teda hlasovať a výsledok aj vtedy bol, že nejakí ľudia ich podporili, lebo im nejak
dôverovali, možno ich poznali z minulosti a hlasovali, aby sa nezačalo, ale minimálne by sme
mali predložiť do zastupiteľstva toto hlasovanie. To je jedna vec a druhá vec voči pánovi
Martinickému, aby to nebolo, že jeden klub tu bojuje s druhým klubom a sú zlí a dobrí
a šikanovaní. A pán Martinický, ja som celú tú procedúru prešiel, ktorú vlastne ako keby tá
komisia od vás očakáva a vy ste teda úplne chápem, dotknutý, lebo ste to správne urobili
elektronicky a nedostali ste tam ten dokument s tou pečiatkou, a teda sa odvolávate na to, že
štát vám potvrdenie dal. Ja som dostal všetky tie inštrukcie. Dá sa to veľmi komfortne, požiadať
daňový úrad s elektronickým preukazom na pár kliknutí a to potvrdenie vám dôjde do schránky.
Je tam plus ešte jedna teda platba na štátny účet štátneho rozpočtu 1 €. Ja vám to môžem dať
do mailu. V podstate je to procedúra, ktorú dá sa povedať zvládnete za pár minút a môžeme to
uzavrieť, že aj keby sa začalo/nezačalo konanie, tak všetci prejavujeme tú dobrú vôľu, že voči
občanom dáme tie dokumenty a doklady, aby boli nespochybniteľné. Lebo môžu byť proste raz
tuto v zastupiteľstve ľudia, ktorí budú dávať prázdne papieriky bez pečiatky a nebudú tak čestní
ako vy a budú tým zakrývať nejaké nepodané daňové priznania. Tak, aby tieto pochybnosti
neboli, aby verejnosť to mala potvrdené. Ja toto gesto môžem urobiť. Teoreticky dá sa ísť aj
osobne na ten daňový úrad. Tam zdvihnúť telefón, porozprávať sa s tým svojim správcom dane
a on vám presne toto povie. Aby ste to nemuseli absolvovať, ja vám to dám do mailu a keď teda
chcete tú procedúru dokončiť, aby sme sa tu nehádali, že sme nejakí zlí a dobrí a všetci chceme
byť transparentní, tak z tohoto viete aj vy z domu s elektronickým preukazom spraviť.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Hrda, ďakujem vám veľmi pekne za tento príspevok.
Ja si ale myslím, že sa tu nehádate. Jedná sa o skôr také formálne veci a formálne možno
vysvetľovania alebo pochopenie tohoto zákona. Myslím si, že tu neexistujú podozrenia voči
pánovi poslancovi Martinickému, že by nejako chcel nedajbože porušiť tento zákon, skrývať
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svoj majetok alebo nejaké iné náležitosti finančné. Myslím si, že takéto podozrenie tu nie je, že
sa jedná naozaj len o administratívnu, administratívny vzhľad tohoto opatrenia, takže určite sa
nehádame. Myslím si, že diskusia je vyčerpaná a ukončená. Ja teraz nie som si istá, že o čom
budeme hlasovať, ale prosím návrhovú komisiu, ak dostala mailom nejaký návrh uznesenia od
pána Šmotláka, aby ho prečítala. Ďakujem.
A. Šmotlák: Ak môžem, tak ja... Ja to tu mám trochu zamrznuté. Tak ja by som prečítal ten
návrh uznesenia.
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči.
A. Šmotlák: Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Karlova Ves začína konanie voči poslancovi
Pavlovi Martinickému vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
v zmysle čl. 9, ods. 1, písm. b) a čl. 9, ods. 2, písm. a) ústavného zákona.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že všetci dobre počuli o čom
hlasujeme. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Hlasovalo 21 poslancov, za 8, proti 1, zdržalo 12, nehlasovali 2.
Prítomných 23 poslancov. Veľmi pekne ďakujem. Tým pádom uznesenie nebolo prijaté.
Ďakujem za hlasovanie.

Bod 4. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves k 30.6.2021.
D. Čahojová – starostka: A môžeme pokračovať ďalším bodom, a tým je Návrh všeobecne
záväzného nariadenia. Tentokrát už pod číslom 5, lebo sa nám posunulo poradie.
Ospravedlňujem sa. Takže ešte raz. Nasleduje materiál číslo 4, predtým číslo 3, a to je
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Obligatórny materiál, ktorý vám predkladáme na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva
vždy k polroku. Upozorňujem teda, že je to monitorovacia správa, ktorá reflektuje naplnenie
rozpočtu k 30. 6. 2021. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie sú žiadne otázky,
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Návrhová komisia neobdŕžala žiadny ani ústny, ani písomný návrh, takže ostáva taký
návrh, aký bol v predloženom materiáli a o ňom budeme hlasovať. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Prosím, aby ste sa zaprezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Hlasovalo 22 poslancov. Za 21 prítomných, proti nebol
nik, jeden poslanec sa zdržal. Tým pádom uznesenie bolo schválené.

Bod 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves.
D. Čahojová – starostka: Môžeme teda pokračovať Návrhom všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
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čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Úvodné slovo má pani prednostka. Nech sa páči.
J. Mucsková – prednostka: Predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia zohľadňuje
legislatívne zmeny, a to konkrétne novelizáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny a školského zákona v súlade s týmito legislatívnymi zmenami s
účinnosťou od 1. augusta tohto roka. Došlo k zmene, čo sa týka poskytovania dotácie na dieťa
k stravovacím návykom. V minulosti teda pred účinnosťou týchto zákonov bola dotácia
poskytovaná plošne pre všetky deti predškolského veku a žiakov základnej školy. Nanovo boli
týmito legislatívnymi zmenami definované okruhy detí, ktorým táto dotácia je určená. Nanovo
ide znovu, opätovne teda ide aj o dôvody, ktoré sa týkajú takých sociálnych dôvodov. Čiže ide
o rodiny v hmotnej núdzi, o deti v hmotnej núdzi, ale zároveň je to aj taký nový dôvod, že
rodičia si môžu vybrať a čestným prehlásením požiadať o dotáciu na stravu dieťaťa. Ide o deti
predškolského veku a žiakov základných škôl teda, ak prehlásia, že teda nie sú, nepoberajú
daňový bonus na dieťa od šesť do pätnásť rokov. Čo sa týka sadzieb, platieb podľa tohto teda
pôvodného všeobecne záväzného nariadenia platného od roku 2019, tieto sa nemenia, tieto
zostávajú v tejto výške. Čiže, či sú to platby teda už na ako príspevok na réžiu školskej jedálne,
či je to na pobyt dieťaťa v školskej družine alebo v materskej škole. Čo je tiež novinkou alebo
zmenou oproti pôvodnému všeobecne záväznému nariadeniu to je paragraf päť, ktorý
zohľadňuje aktuálnu situáciu stále pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a rieši v podstate
situáciu, ak by došlo opätovne k uzatvoreniu škôl alebo čiastočnému uzatvoreniu. Ak by došlo
k úplnému uzatvoreniu, rodičia by nemuseli uhrádzať tieto príspevky. V prípade uzatvorenia
škôl na viac ako polovicu pracovných dní v mesiaci by sa tento príspevok, tieto platby krátili
o päťdesiat percent. Materiál bol prerokovaný v komisiách, v miestnej rade a bol odporúčaný
na prerokovanie na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Nech sa
páči. Do diskusie sa nikto nehlási, tak diskusiu ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Ďakujem, pani starostka. Návrh predmetného VZN ste obdŕžali tak, ako aj návrh
uznesenia. A prosím, hlasujeme podľa predloženého materiálu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 22 poslancov, zdržal sa 1 poslanec, proti nebol nik.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem vám veľmi pekne.

Bod 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať ďalším návrhom všeobecne záväzného
nariadenia, a to je všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa týka detí s trvalým pobytom
v mestskej časti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie podľa novej legislatívy. Nech
sa páči, pani prednostka, máte slovo.
J. Mucsková – prednostka: Predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia opätovne
nadväzuje na legislatívnu zmenu a to konkrétne zákona o štátnej správe, školstve a školskej
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samospráve, do ktorého bolo vložené nové ustanovenie paragrafu 8a, ktoré splnomocňuje obce
určiť všeobecne záväzným nariadením spádové materské školy, kde vlastne deti vykonávajú
povinné predprimárne vzdelávanie. V súlade teda s týmto splnomocňujúcim ustanovením boli
pre materské školy, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti. Ide o deväť materských
škôl. Určené teda ulice. Konkrétne teda v prílohe návrhu všeobecne záväzného nariadenia
nájdete úplne konkrétne zadefinované, ktoré ulice spadajú pod tú spádovú materskú školu.
Materiál bol prerokovaný v komisii školskej aj v miestnej rade, a teda bol odporúčaný na
prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási.
Čiže vám je všetko jasné. Veľmi pekne ďakujem a prosím člena návrhovej komisie, aby
predniesol návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Pre poriadok v bode 6. Pred prijatím nového programu to bol bod 5. Návrh
predmetného VZN-ka ste obdŕžali. Takisto aj návrh uznesenia. Žiadny iný návrh sme nedostali,
takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý sme vopred obdŕžali. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo schválené.
Veľmi pekne ďakujem.

Bod 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019.
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme ďalším návrhom všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré sa týka poskytovania dotácií. Pani prednostka, máte slovo. Nech sa páči. Pardon, pán
vicestarosta. Nech sa páči, máš slovo.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. To je naozaj len technická novela všeobecne
záväzného nariadenia z dôvodu, že prechádzame na elektronický spôsob podávania žiadostí
o dotácie. Tak navrhujeme vlastne posun termínu z 31. 11. tohto roku do 31. 1. 2022. Ďakujem
pekne.
D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Ospravedlňujem sa.
Prosím člena návrhovej komisie, pána Záhradníka, aby predniesol návrh uznesenia.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019
o podmienkach poskytovania dotácií tak, ako bol predložený návrh uznesenia.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Prosím o prezentáciu a hlasovanie. Nech sa páči.
D. Čahojová – starostka: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili šnúru všeobecne
záväzných nariadení a ich úprav.
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Bod 8. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o. a
mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme prerokovaním Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení
odťahovej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky - Bratislava, Bratislavou, Mestským
parkovacím systémom, spol. s. r. o. a mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves. Vážené dámy
a vážení páni, v texte máte aj plné znenie zmluvy. Jedná sa o spoločný postup alebo o nejakú
právnu úpravu spoločného postupu medzi mestom a sedemnástimi mestskými časťami
hlavného mesta Bratislavy pri postupe v zmysle cestného zákona, ak sú vozidlá preukážkou na
cestnej komunikácii alebo pri parkovaní, pri porušení pravidiel parkovania na vyhradenom
parkovaní pre osoby zdravotne ťažko postihnuté alebo pri odstraňovaní vrakov alebo vozidiel
bez evidenčného čísla vozidla. Tento spoločný postup je aj takým ako keby jedným z takých
podmienok alebo spoločného postupu a príprave na celomestskú parkovaciu politiku pri
upratovaní našich ciest od vozidiel a vrakov. Jedná sa o takú spoločnú dohodu mesta
a mestských častí. Ináč, mimochodom text tejto zmluvy už bol schválený aj mestským
zastupiteľstvom a väčšinou mestských častí. V prípade, ak to bude, ak sa jedná o komunikácie
zaradené do prvej alebo druhej triedy, bude táto služba zabezpečená potom mestskou
organizáciou bezplatne pre mestskú časť s tým, že náklady si bude vymáhať mesto od toho
priestupcu. Priestupcu, dobre hovorím. Od majiteľa alebo prevádzkovateľa, majiteľa vozidla.
Prevádzkovateľa? Prevádzkovateľa vozidla. Ďakujem za opravu. A v prípade, že sa bude jednať
o komunikácie tretej a štvrtej triedy a objednáme si v tejto mestskej organizácii tento odťah, tak
si náklady budeme vymáhať my u prevádzkovateľa vozidla. Bude táto zmluva, bude naplnená
vtedy, ak si budeme v jej zmysle objednávať služby. Toľko na úvod. Nech sa páči. Inak, bola
prerokovaná aj na Komisii dopravy a životného prostredia, aj miestnej rade. Odporúčal
prerokovať a schváliť miestnemu zastupiteľstvu. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto
bodu. Nikto sa do diskusie nehlási, takže asi rozumieme tomuto materiálu. Prosím člena
návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Ďakujem. Takže sme v bode 8. Návrh na schválenie zmluvy. Zmluvu ste dostali,
obdŕžali v predložených materiáloch, takisto ako aj návrh uznesenia a hlasujeme o tomto
návrhu, ktorý ste mali k dispozícii.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 9. Pravidlá pilotného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti BratislavaKarlova Ves „PARTeR“.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme prerokovaním Pravidiel pilotného ročníka
participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava – Karlova Ves. Tento zámer alebo sme
schválili začiatkom leta, tesne pred, teda pri poslednom zastupiteľstve pred začiatkom leta. Bol
to poslanecký návrh pani poslankyne Zemanovej, ktorá pripravila aj absolvovala stretnutie
s verejnosťou na pôde miestneho úradu a prosím, aby nám o tomto, o týchto pravidlách
povedala aspoň úvodné slovo pre tých, čo si nestihli prečítať dôvodovú správu. Nech sa páči,
pani poslankyňa.
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A. Zemanová: Milí kolegovia. Teda, ako pani starostka povedala v zmysle uznesenia
zastupiteľstva júnového sme s pomocou miestneho úradu spracovali pravidlá pilotného ročníka
participatívneho rozpočtu. Tí, ktorí ste mali čas si ho preštudovať, tak súčasťou je aj
harmonogram jeho realizácie a teda postupu ako ďalej budeme postupovať. Absolvovali sme
jedno verejné stretnutie s občanmi, kde sme si vypočuli aj pripomienky k tomuto materiálu a v
princípe veľmi pozitívne prijali takúto iniciatívu, a teda otvorenosť úradu, zapojeniu občanov.
Takže verím, že sa posunieme ďalej schválením pravidiel a budeme pokračovať.
D. Čahojová – starostka: Toľko na úvod. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kovács, nech sa
páči.
M. Kovács: Ja sa chcem len veľmi krátko poďakovať pani poslankyni, že túto agendu má
osvojenú a adoptovanú, a že ju takto veľmi profesionálne a úspešne zdá sa zatiaľ tlačí pred
sebou, a že verím, že aj Karlova Ves bude mať vďaka nej participatívny rozpočet čochvíľa.
Takže len veľké ďakujeme aj za... Pardon, dcérka mi tu toto kričí, takže ale súhlasí. Takže aj za
to, že to robíte. Láska, chvíľočku. Pardon. Palacinka, páči. Čiže aj za to, že to robíte, aj spôsob
akým to robíte, lebo naozaj aj forma, ktorou prichádzate s týmto návrhom je veľmi
participatívna, čo ako kebyže pridáva k tomu, že to raz bude fungovať. Takže ešte raz len veľké
ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Poznáte to video, pán poslanec. Keď ten premiér alebo
europoslanec sa mu tam vplazilo to batoľa do záberu, keď vystupoval pre BBC.
M. Kovács: Ale ja som obslúžil palacinkou, on nie.
D. Čahojová – starostka: Dobre. Samozrejme, ďakujeme veľmi pekne pani poslankyňa,
Hanke Zemanovej. Absolvovali sme prvé stretnutie s verejnosťou. Trošku sme mali obavy, či
toto verejnosť zaujme, ale boli sme príjemne prekvapení, že prišli ľudia fyzicky priamo do
zasadačky...
D. Petrová: Nepočuť.
D. Čahojová – starostka: To bolo počuť? Začiatok bolo počuť? Dobre, takže veríme, že ten
záujem verejnosti bude pretrvávať, a že bolo by dobré alebo, že teda je to dobre naštartované,
ak sa tento pilotný ročník úspešne ukončí. Takže ten záujem verejnosti porastie. My si myslím,
že v Karlovej Vsi nemôžme sa sťažovať na nedostatok spolupráce zo strany našich obyvateľov
vo všetkých možných oblastiach života až po upozorňovania na nedostatky až po pomoc pri
úprave svojho okolia, zveľaďovanie svojho okolia a pri spoluúčasti na rôznych brigádach ako
naposledy, keď sa nám jedno alebo dve gymnaziálne triedy zapojili do ďalšej akcie a veľmi
nám pomohli s upratovaním a zveľaďovaním. Takže verme, že rozbiehame projekt, ktorý bude
úspešný a užitočný. Ďakujeme veľmi pekne pani poslankyni. Keďže nikto iný sa do diskusie
nehlási, tak prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Sme v bode 9. Návrh pravidiel pilotného ročníka participatívneho rozpočtu. Návrh
uznesenia ste obdŕžali v rôznych materiáloch. Budeme hlasovať o tomto. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi
pekne ďakujem za podporu. Pani Zemanovej želám veľa chuti do práce. Budeme sa jej snažiť
pomáhať ako najlepšie vieme. Vyčlenili sme na to dve kolegyne, ktorých toto bude teda, bude
naozaj táto práca baviť a napĺňať.
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Bod 10. Návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie rokov 2022 – 2024.
D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste venovali svoju pozornosť ďalšiemu veľmi
dôležitému materiálu, a tým je Návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie rokov
2022 – 2024. Komunitný plán sociálnych služieb viete, že je našou povinnosťou mať takýto
plán. Musíme ho, mesto hlavné tiež pripravovať komunitný plán sociálnych služieb na
celomestskú pôsobnosť. My budeme zaviazaní svoj komunitný plán sociálnych služieb
adaptovať na prípadné nejaké zásadné zmeny, ktoré budú uvedené alebo schválené
v komunitnom pláne hlavného mesta do roka od prijatia. Ak tam budú nejaké teda nezrovnalosti
medzi našim a mestským, ale keďže oba tieto plány sa pripravujú v súčinnosti s mestskými
časťami a my zase spolupracujeme celkom úzko s mestom, tak si myslím, že my by sme s tým
nemali mať problém. Predchádzalo tomuto predloženiu tohoto strategického, strategickej časti
predchádzalo prijatie analytickej časti, schválenie analytickej časti, ktorá nám vlastne
analyzovala súčasné poskytovanie sociálnej služby na našom území. Požiadavky, ktoré
vychádzali, či už od ľudí, ktorí sa odborne venujú tejto oblasti, alebo zo skupín. Pracovísk,
ktoré sa odborne venujú tejto činnosti alebo obyvateľov, požiadaviek a predstáv obyvateľov
Karlovej Vsi a našich možností samozrejme aj povinností legislatívnych a na základe tejto
analýzy sme vlastnými silami vypracovali návrh tejto strategickej časti, ku ktorej ak budete
chcieť vám veľmi podrobne a odborne je pripravená odpovedať na vaše otázky pani Mgr.
Antaličová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, pod gesciou ktorej sa vlastne táto strategická
časť pripravila a je jeho hlavným tvorcom, jej hlavným tvorcom. Za čo jej veľmi pekne
ďakujeme. Nech sa páči, otváram toľko krátko úvodné slovo a otváram k tomuto diskusiu. Pán
poslanec Hrda, nech sa páči.
S. Hrda: Ja by som chcel poďakovať v súvislosti s komunitným plán, že aj tá analytická časť,
aj táto konkrétna, kde už napĺňame vlastne presné aktivity a presné ciele čo bude ponúkané
občanom v budúcnosti v sociálnej oblasti, to všetko nie je iba nejaký dokument, ktorý vznikne
na papieri, dá sa do šuflíka tak, ako sa niekde podľa zákona častokrát deje, ale mali sme
k tomuto aj spolupracovníkov, aj z univerzity, z ďalších inštitúcií. Vyjadrilo sa tritisíc občanov
Karlovej Vsi v dotazníkoch. Takže aj sociálne oddelenia, že veľmi presne má zmapované kto
sú tie skupiny sociálne, ktorým chceme pomáhať, ktoré sú nové skupiny, kam chceme cieliť,
kam ešte nedosahovalo to oddelenie. Vieme tie priority od občanov, že čo by si želali a aj na
základe toho vzniká samozrejme sociálny výdajňa, sociálny... Nápady, čo nie sú vymyslené od
stola, ale žiadané občanmi a vieme aj takú váhu tomu dať, že čo je riešenie za menej peňazí
a poskytne sa veľa občanov a čo je možno drahšie a bude trvať dlhšie a tie priority sú s tým
zladené. Takže chcem veľmi pekne poďakovať miestnemu úradu a špeciálne sociálnemu
oddeleniu, že tento materiál je takýto živý. Pracuje sa na ňom, dopracováva podľa potrieb
a odráža naozaj reálny stav veci.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Vy ste si prečítali, ktoré sú cieľové skupiny
tohoto nášho komunitného plánovania. Ja by som predsa len dala slovo pani magistre, ktorá
teda gro, ťažisko tej práce odviedla a aby možno niečo dôležité, aby nám neuniklo a čo by nám
chcela ešte povedať. Nech sa páči, pani magistra, máte slovo. Musíte sa, tak.
E. Antaličová: Áno. Už mi to ide. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem teda aj svojim
kolegom, že sme sa na tom mohli spoločne nejakým spôsobom zúčastňovať. Komunitný plán,
teda tento dokument chápem ako otvorený dokument, ktorý môže prechádzať zmenami v rámci
prehodnocovania každoročného, do ktorého môžete vstupovať aj vy a bol prerokovaný na
komisii sociálnej, zdravotnej, na miestnej rade a ešte by som povedala, že bol teda zároveň aj
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pripomienkovaný všetkou verejnosťou a okrem teda širokej verejnosti sme oslovili aj
odborníkov a spolupracovníkov pre jednotlivé oblasti, ktorí mali možnosť si ho prečítať. Zaslali
sme im materiál aj prezentáciu a teda nejaké pripomienky zásadné neboli žiadne. Boli iba
návrhy, ktoré sú súčasťou teda materiálu a sú tam teda tiež veľmi pekné nápady, čo sa týka aj
teda sociálneho podniku. To je napríklad pre mňa veľmi pekná myšlienka možno spojiť také
komunitné prepojenie v rámci plánovania medzi občanmi, ktorí majú sťažený prístup
k zamestnávaniu kvôli zdravotnému znevýhodneniu alebo nízkej kvalifikácii ohľadom tej
jedálne a celý ten materiál ste mali k dispozícii. Možno naozaj iba aby som doplnila k tým
pripomienkam, ktoré boli zaslané. To, čo sme tam doplnili, je spolupráca ešte s neverejným
sektorom, avšak tá je podchytená aj pri jednotlivých cieľoch. Ale teda žiadalo sa im to tam ešte
tak explicitne doplniť, takže asi to by som iba tak dala ešte do nejakej súvislosti, že s tými
návrhmi budeme pracovať. A ďakujem teda pekne aj kolegom, že to oceňujú, lebo bola to
naozaj celkom taká práca, ktorú sme robili mimo pracovnej doby a v rámci korony sme to teda
zvládli myslím, že celkom dobre. Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme aj my veľmi pekne za doplnenie takých najdôležitejších
postrehov z vašej strany a ešte raz aj za tú vašu prácu. A keďže sa nikto do diskusie nehlási, tak
pristúpime k predneseniu návrhu uznesenia a k hlasovaniu. Nech sa páči, člena návrhovej
komisie prosím.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Takže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti schvaľuje návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie 2022 – 2024.
D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi
pekne ďakujem za hlasovanie. Uznesenie bolo schválené a blahoželám, pani Antaličová.
Môžeme pokračovať. Áno, treba sa pustiť do práce.

Bod 11. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves
projektu „Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných
služieb a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19.
D. Čahojová – starostka: Máme pred sebou ďalší materiál, a to je Návrh na spolufinancovanie
z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves projektu „Karloveské centrum
kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v
súvislosti s pandémiou COVID-19. Je to vaša reakcia na výzvu z ministerstva kultúry?
Z ministerstva kultúry. Viacej vám o nej povie pani prednostka. Nech sa páči.
J. Mucsková – prednostka: Takže aktuálne máme možnosť pripojiť sa k výzve Integrovaného
regionálneho operačného programu a prefinancovať časť investície, ktorú už nejaký čas
plánujeme v karloveskom centre kultúry. Nemáme na tieto opravy, rekonštrukcie finančné
prostriedky, preto sledujeme tieto výzvy. Je možnosť prefinancovať rekonštrukciu, a to do
výšky 200 000 €, pričom jednou z podmienok je päťpercentné spolufinancovanie, ktoré
v danom prípade predstavuje teda sumu 10 526,32 €, ktoré by teda musela mestská časť
spolufinancovať. Podmienkou vlastne v rámci teda tej definície podmienok, aby sme splnili,
keď sa prihlásime do tejto výzvy je, aby miestne zastupiteľstvo schválilo túto päťpercentnú
spoluúčasť mestskej časti na financovaní týchto opráv. Z tohto dôvodu predkladáme predmetný
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materiál. Bol prerokovaný vo finančnej komisii, miestnej rade a s odporúčaním na
prerokovanie v miestnom zastupiteľstve.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a ešte by som možno doplnila dôležitú
informáciu. Hlavne pre tých novších kolegov, že náš cieľ a úmysel renovovať, rekonštruovať,
udržiavať životaschopný dom kultúry. Je to dlhodobý cieľ. Vyžaduje značné finančné
prostriedky. Máme pripravený projekt rekonštrukcie. Využívame túto výzvu, aby sme získali
nejaké externé prostriedky a budeme môcť časť toho projektu realizovať, takže vás veľmi pekne
prosíme o podporu tohoto spolufinancovania. A ak budeme úspešní, tak zase ten náš kultúrny
dom bude vyzerať a slúžiť o niečo lepšie. Len toľko som chcela povedať. Otváram diskusiu.
Nikto sa do diskusie nehlási, takže diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby
predniesol návrh uznesenia. Ďakujem.
P. Buzáš: Hlasujeme o návrhu tak, ako ho máte v predloženom materiáli.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik,
nehlasovali dvaja poslanci. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne vám ďakujem.

Bod 12. Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme
nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch
parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme. Nasleduje bod č. 11, teraz bod č. 12 podľa nového
poradia. A tým je prerokovanie Zámeru vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych
služieb a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o nájme nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na
pozemkoch parc. č. 12 a 13 v katastrálnom území Karlova Ves na Borskej č. 2 v Bratislave.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je vec, už dlho diskutovaná vec, ktorú
nijakým spôsobom sme sa rozhodli nepodceňovať. Venovať jej čo najväčšiu pozornosť. Tento
zámer vybudovať v mestskej časti zariadenie sociálnych služieb je dlhodobý a verejnosť alebo
potreba obyvateľov našej mestskej časti saturovať túto potrebu je naozaj rastúca. V tomto
volebnom období sme získali cenného partnera v dialógu o potrebe a zámere budovania
zariadenia sociálnych služieb v hlavnom meste Bratislava na základe tohoto partnerského
dialógu a vzťahu boli vytvorené dve pracovné skupiny. Jedna pracovná skupina, ktorá sa
zaoberala obsahom alebo sociálnymi službami, ktoré takéto zariadenie by malo poskytovať,
a ktoré najviac absentujú v Karlovej Vsi a druhá pracovná skupina pracovala na súlade alebo
takéhoto zariadenia s územným plánom, na jeho tom, na tom technickom riešení alebo tej
hmotovej usporiadanosti, alebo proste na tej hmote. Nechcem držiavať, pretože sme tejto
problematike naozaj venovali veľkú pozornosť. Rokovanie miestnej rady ešte nejakým
spôsobom, na základe rokovania miestnej rady sme modifikovali tento materiál a keďže sme si
naozaj chceli dať záležať, aby sme tu neurobili nejakú chybu, usporiadali sme ešte špeciálne
stretnutie, online stretnutie poslancov k tejto problematike, aby sme si vyjasnili niektoré body
tohoto materiálu, že už dôvodovej správy alebo návrhu uznesenia a aby sme si vysvetlili všetky
možno nejasné veci. Takže som veľmi rada, že mnohí z vás sa aktívne zúčastňovali týchto
rokovaní, či už na komisiách alebo v mestskej rade, alebo v tom poslednom online stretnutí
k tejto téme. Je to vážna vec, ktorá teda dúfajme čo najskôr skvalitní podmienky života našich
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obyvateľov. Najmä tých, ktorí sú odkázaní na takúto pomoc. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Ako prvý sa hlási s faktickou poznámkou pán poslanec Griač. Nech sa páči.
J. Griač: Dobrý deň. Ja som len chcel povedať, že sila spoločnosti spočíva hlavne v tom, ako
sa vie dobre postarať o svojich najslabších. A práve užívatelia sociálnych služieb sú zväčšia
práve tí najslabší, takže kvitujem tento zámer. Budem sa snažiť pomáhať v tejto agende a verím,
že sa nám podarí vybudovať čo najlepšie a najfunkčnejšie zariadenie sociálnych služieb. Len
toľko som k tomu chcel povedať. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme pánovi poslancovi Griačovi, ktorý asi teda naozaj má
k tomuto čo povedať. Prosíme a dúfame všetci, že teda podarí sa čo najskôr také zariadenie
sprevádzkovať aj v Karlovej Vsi, aby naši obyvatelia mali aspoň teda nejakú nádej dostať
služby v tej časti mesta, v ktorej teraz bývajú, v ktorej žijú a v ktorej by chceli aj naďalej zostať.
Pán poslanec Vician má riadny príspevok. Nech sa páči.
M. Vician: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať. Včera na grémiu sme sa dohodli,
že jedno znenie jedného bodu sa autoremedúrou spresní. Chcel by som vedieť, že či toto
zapracujete do návrhu alebo mám to dať ako ja poslanecký návrh? Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, kým som si ja prepla zvuk, tak neviem, či ste prečítali
to znenie, na ktorom sme sa dohodli.
M. Vician: Nie, neprečítal, lebo my sme hovorili, že vy autoremedúrou si to osvojíte.
D. Čahojová – starostka: Bolo by dobré, aby ste nám to prečítali a my si to potom osvojíme.
Ďakujem veľmi pekne.
M. Vician: No, takto, dobre. O.K. Tak ja navrhujem. Ja si to tu nájdem, prepáčte. Jedná sa
o bod, teda v bode 6, písm. f) navrhujem znenie. Ako končí daný bod a jeho pokračovanie. Pri
skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odpredať zhodnotenie predmetu nájmu za cenu 1 €. A aby
som vysvetlil všetkým poslancom. Je to z dôvodu, že spresňuje sa to, že v prípade ukončenia
zmluvy, ktorá v podstate môže byť o tridsať rokov, ale môže byť aj o päť rokov. Môžu nastať
nejaké výpovedné dôvody. Môže nastať to, že síce podľa teda predtým znenia tohto bodu
nebude mať nájomca nárok na vysporiadanie úhradu finančných prostriedkov nad rámec sumy
započítanej na nájomné, ale nerieši sa vlastnícke právo k danej investícii. A v podstate táto
detailná formulácia zabezpečí to, aby my sme mali právo na tú investíciu, aby v podstate vedel
nájomca, že v prípade ukončenia zmluvy to bude za 1 € a v podstate nás to chráni, chráni to
verejný záujem, pretože teoreticky sa môže stať to, že nájomca tam v podstate, jak by som
povedal, preinvestuje oveľa viac peňazí ako sa započítava voči nájmu a tú investíciu síce
nemôže na nás preniesť, ale môžu si ju odmontovať alebo nejakým spôsobom v podstate ako
vlastník si môže s ňou naložiť. Čiže ja by som toto navrhol, toto spresnenie, aby bolo jasné a aj
aby to bola určitá forma takého, nejakej sankcie, aby ten nájomca vedel, že neplatenie nájmu
alebo nedodržanie zmluvných podmienok môže viesť nielen k riadnemu ukončeniu zmluvy, ale
zároveň si nemôže nárokovať ani inak s tou investíciou robiť, a že vlastne je naša pri ukončení
nájmu za 1 €. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne, pán poslanec aj za vysvetlenie. My sme
si tento váš návrh oddiskutovali vzájomne ešte vo včerajších večerných hodinách a ďakujeme,
že ste ho vysvetlili aj ostatným poslancom a autoremedúrou si ho osvojujeme. Takže ste všetci
počuli. Je to istá poistka, ktorá by teda chránila naše, mohla chrániť naše záujmy alebo mala
chrániť naše záujmy. Ja dovoľte, aby som privítala medzi nami v tomto pléne virtuálnom aj
predstaviteľku alebo zástupkyňu hlavného mesta Bratislava, pani Mgr. Tatianu Sedlákovú,
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ktorá je zástupkyňa riaditeľa sekcie sociálnych vecí. Tak sa myslím volá tá sekcia, ktorá je
poverená pánom primátorom, aj pracovala v tej pracovnej skupine obsahovej budúceho
zariadenia sociálnych služieb a je poverená pánom primátorom, aby zastupovala záujmy mesta
aj v prípade teda tejto súťaže. Máte tam v návrhu uznesenia, samozrejme, súčasťou tohoto
návrhu uznesenia je vymenovanie komisie alebo schválenie komisie, o ktorej teda ešte budeme
hovoriť. Odbornej komisie, ktorá by mala posudzovať projekty, a ktorá by teda mala hľadať
toho. Dúfajme, že sa prihlásia, kvalitné projekty a kvalitní uchádzači toho najlepšieho a aby
sme možno rozptýlili vaše obavy, tak akýkoľvek uchádzač, akéhokoľvek uchádzača táto
komisia by vybrala alebo vyhodnotila ako najkvalitnejšieho, tak dostanete tento materiál alebo
vlastne toto, túto nájomnú zmluvu. Návrh nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom alebo
s úspešným projektom ešte raz na schválenie do zastupiteľstva. Čiže budete posudzovať detaily
nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Pani Táňa Sedláková je poverená alebo odporučí
na ňu hlavné mesto schváliť v tejto pracovnej odbornej skupiny, ktorá bude posudzovať
jednotlivé projekty ako odborného zástupcu. Takže vítam ju medzi nami. Do diskusie je
prihlásený pán poslanec Martinický. Potom nasleduje s riadnym diskusným príspevkom pán
poslanec Hrda. Nech sa páči, pán poslanec Martinický.
P. Martinický: Ďakujem. No, ja by som chcel hlavne dve veci, že treba rozlišovať projekt
v zmysle obchodného proste zámeru a projekt v zmysle štýlu sociálnych služieb a potom
projekt stavby. To znamená, projekt architektonicky, stavebný, dispozičný a tak ďalej toho
budúceho domu služieb. V každom prípade ten, pokiaľ sa to bude akýmkoľvek spôsobom týkať
toho stavebno-účelovo-architektonického projektu, tak to určite treba dať na posúdenie
stavebnej komisii. To je jedna vec a druhá vec ešte k tomu, čo sa hovorilo. Pri tej stavby,
v podstate pri každej stavbe sú investície, ktoré sú zabudované a nezabudované a ja si dosť
ťažko viem predstaviť, že niekto zabuduje do stavby, to znamená, sa tam vymenia priečky,
dvere, kanalizácia, obklady, okná, zateplenie a tak ďalej, a že by si to chcel potom odniesť a
pokiaľ niekto urobí takéto alebo zistí, že je potrebné takéto investície urobiť za 800 000 € a on
za štyri roky, proste za štyri roky bude z toho mať proste zisk 4-5-tisíc, tak asi nebude súhlasiť,
že potom ten zvyšný objekt proste za päť rokov dá miestnemu úradu za euro. Takže to sú také
dve poznámky. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Hrda.
S. Hrda: Ja by som aj pri tomto bode chcel veľmi pekne poďakovať, že teda miestny úrad sa
púšťa do takého odvážneho projektu, ale bolo jasné aj podľa informácií zo sociálneho
oddelenia, aj pani starostka dávnejšie spomínala. Počet seniorov bude v podstate len stúpať a
táto potreba odkázaným seniorom poskytovať služby, to sa eviduje už dlhodobo ako dôležitá
vec, ktorá v Karlovej Vsi chýbala. A je tam aj taká viera, že sme nastavili tie podmienky tak,
aby to bolo cenovo dostupná služba, aj pre teda Karlovešťanov, respektíve odkázaných občanov
a chcel som pochváliť ako člen tej prípravnej komisie a spomínal to aj pán kolega poslanec
Jozef Griač, že zasadali sme s tými odborníkmi garantmi, ktorí nám radili a bola tam veľmi
dôkladná diskusia a tá príprava, kde sa hľadalo aká metráž, aby to nebolo len podľa normy,
ktorá je nastavená dnes a je pomerne striktná, ale je to zariadenie na tridsať rokov, čiže aby tam
bol aj nejaký ľudský komfort, aby tam aj sociálne zariadenia boli nie zdieľané, ale nejakým
spôsobom napríklad aj pre hendikepovaných dostupné rozumným spôsobom. Rôzne aspekty
tých relaxačných priestorov, aby boli blízko tých priestorov, kde sú povedzme odkázanejší. Sú
rôzne stupne odkázania, takže neni to projekt, ktorý bude len podľa normy, ale bol dôkladne
vyberaný po porade s odborníkmi. Hľadali sa tam naozaj tie ľudské hľadiská a splní sa tak
vlastne aj bod komunitného plánu, ktorý je taký veľký projekt a ďakujem teda aj pani starostke,
sociálnemu oddeleniu, miestnemu úradu, že to ideme realizovať, lebo je to naozaj potrebná vec
a je to dobre pripravené.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec aj za to ocenenie. Všetci si uvedomujeme,
že ideme už učiniť vážne rozhodnutie. Všetci vieme, že táto potreba je a bude naďalej stúpať.
A dúfame, že sa do tejto súťaže prihlásia spoľahlivé subjekty, ktoré majú, budú mať dobré
referencie, že tam bude naozaj kvalitná súťaž, a že sa nám podarí vybrať niekoho, kto naozaj
naplní naše očakávania. Takže tá súťaž vlastne zabezpečí to, že ten projekt bude zodpovedať
požiadavkám dnešnej doby, lebo dnes už aj tí klienti hľadajú zariadenie, ktoré vyhovuje ich
predstavám a možnostiam a nie je zariadenie ako zariadenie. To všetci veľmi dobre vieme.
Takže dúfame, že toto naše rozhodnutie bude dobré, a že povedie k dobrému výsledku, a že ak
to teda pôjde dobre, že takých zariadení bude pribúdať v Bratislave, lebo ich je naozaj treba.
Keďže som privítala pani Tatianu Sedlákovú, pekne sa usmieva. Neviem, či chce povedať niečo
k tejto téme, ale na základe požiadavky člena miestnej rady, ktorý chcel vedieť nejaké
stanovisko hlavného mesta k tomuto nášmu zámeru a k tejto našej spolupráci a súčinnosti
a v tej krátkej časovej lehote, ktorá uplynula medzi miestnou radou a týmto zastupiteľstvom to
nebolo možné, tak sme, by sme veľmi radi teda počuli stanovisko zástupkyne poverenej pani
magistry. Nech sa páči.
T. Sedláková, SSV HMBA: Rada doplním taký globálnejší pohľad možno za mesto. Mesto si
v minulosti dalo vypracovať demografickú prognózu, ktorá vlastne uvažuje v horizonte ďalších
desaťročí. Takisto teraz, ako aj hovorila pani Antaličová, my pripravujeme komunitné
plánovanie na úrovni mesta. Už dneska máme predbežné výsledky spracovania demografického
trendu spoločnosťou Augur a vieme, že tie služby naozaj tak, ako tu už zaznelo, sú nedostatkové
v Karlovej Vsi obzvlášť, kde je vlastne na tomto území potenciál na prepojenie s komunitou.
Ja verím, že sa nám podarí odborne nadviazať na tú prácu v tých dvoch pracovných skupinách,
ktorá bola v tej zmienenej pracovnej skupine. Ponúkame teda jednak účasť z tej sociálnej
stránky, ale takisto účasť architekta, ktorý by zastrešil tú urbanisticko-architektonickú časť
a budeme usilovať o to, aby to bolo dobré riešenie pre Karlovu Ves.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Možno ešte. Pán poslanec Kmeťko sa hlási
o slovo. Nech sa páči.
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Ja takisto chcem sa poďakovať vám aj
všetkým teda, ktorí sa pričinili k práci na tom materiáli. Je to výsledok päťročného úsilia. Videli
sme rôzne zariadenia aj v Bratislave, aj mimo Bratislavy, aj v Rakúsku. Pravdaže, všetci by
sme boli radi, keby to bol vzor toho Rakúska, čo bolo úplne proste neuveriteľne perfektné
spojenie imobilní, mobilní, dokonca boli tam aj malé deti ako škôlka kombinácia, to znamená
zariadenie plus škôlka. To si myslím, že to je úplne niečo perfektné, tak máme sa čo učiť. A ja
z môjho pohľadu považujem dve také vážne rozhodnutia. Prvý bol bazén. To nám vyšlo,
funguje, som rád a toto si myslím, že je ešte trošičku vyšší level rozhodnúť sa pre takéto niečo.
Pevne dúfam, že nám to vyjde takisto úspešne a budeme za tých tridsať rokov, že ľudia povedia,
tak mali sme dobrých poslancov. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Dúfajme. Ďakujem. Pán poslanec Martinický, faktická.
P. Martinický: Prvá vec samozrejme, že k tomuto moje poznámky nie sú ako kritikou tohoto
zámeru. S tým sa plne stotožňujem. To sú len poznámky za účelom ako kvality tohto zámeru a
aby sme sa vyhli nejakým rizikám. To je jedna vec. Mal by som takú otázku na pani čo teraz
hovorila s tou ponukou architekta. To znamená, že to má byť architekt, ktorý bude zadávať
alebo posudzovať súťažné projekty, alebo proste vypracovávať? Lebo máme aj vlastných ľudí,
ktorí takéto niečo proste ako dokážu a mali by do toho hovoriť. A tretia vec, že zas by bolo
treba vedieť, že a mať jasné či je možné ten objekt zbúrať alebo nebúrať, lebo pri riešení
architektonického projektu jedna vec, jedna podmienka je vedieť zámer, to znamená, tomu sa
hovorí lokalitný program. To znamená, aké funkcie v akom rozsahu tam majú byť a druhá vec
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je potrebné vedieť, pokiaľ ide o jestvujúci objekt, či je možné ho zbúrať alebo nie je možné ho
zbúrať, lebo to je aj rozdiel v nákladoch, aj rozdiel vo výslednej kvalite toho projektu a v tých
možnostiach s čím ten, kto robí ten stavebný projekt, nemyslím sociálny alebo biznisový, proste
realizuje. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, mal si faktickú. Skúsim odpovedať ja. Nehovoríme
o stavebnom projekte. Nehovoríme o nejakej stavbe teraz. My hovoríme o súťažnom projekte
v širších súvislostiach. Pán architekt, ktorého spomínala pani Mgr. Sedláková, to je zástupca
Metropolitného inštitútu Bratislava, ktorý sa zúčastňoval aj tej odbornej komisie, ktorá
pripravovala ako keby východiská, rokovala o súlade s územným plánom, o možnostiach aké
vlastne tá lokalita poskytuje, z hľadiska stavebného. Čiže on nebude nič projektovať, ani
navrhovať, ani kresliť. On len bude posudzovať. Bude členom odbornej komisie. A druhá
otázka bola?
P. Martinický: Že je rozdiel, či sa to búra alebo nebúra, alebo či...
D. Čahojová – starostka: Áno. Prvá otázka bola, ktorú máš. Ďakujem za upozornenie. Druhá
otázka bola, či sa to bude búrať alebo nebúrať, ale to je v tom materiáli. My prenajímame
existujúci objekt a jedná sa o jeho rekonštrukciu, prestavbu, prípadne nadstavbu. Čo možnosti
teda územného plánu povoľujú. Čiže nemáme súhlas vlastníka budovy k búraniu, čiže ide
o rekonštrukciu existujúcej budovy. Ak pani Sedláková chce niečo povedať pánovi poslancovi,
má možnosť. Nech sa páči.
T. Sedláková, SSV HMBA: Všetko ste, myslím zhrnula.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne.
T. Sedláková, SSV HMBA: Po tej odbornej stránky sa vieme vyjadriť k sociálnym veciam
a k tým, kolega teda z útvaru verejných súťaží „zasvätiť čiastočne“ tú urbanistickoarchitektonickú časť.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Pani poslankyňa Zemanová má slovo. Nech
sa páči.
A. Zemanová: Myslím, že kolegovia už mnohé veci, čo som chcela povedať povedali. Ja sa
veľmi teším, že sme v tomto štádiu a chcem vyjadriť nádej, že keď uvidíme, čo sa nám vylúpne,
aký typ služby z tohto priestoru, z tejto lokality, ktorá je naozaj top lokalita pre takéto
zariadenia, si myslím v našej mestskej časti. Takže vznikne pritom skupina, ktorá bude mať
ucelený pohľad na možnosti Karlovej Vsi, ktorá z hľadiska demografie toto naozaj bude v
budúcnosti potrebovať. Pozrieť sa aj na ďalšie objekty, v ktorých by sme mohli realizovať iné
typy služieb pre seniorov a teda pre túto skupinu, ktorá to bude potrebovať. Takže ďakujem
veľmi pekne za všetky iniciatívy.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Vážení kolegovia, ešte dovoľte, aby som vás upozornila,
že v časti C uznesenia máte vybodkovaný priestor pre odbornú komisiu, ktorá by mala hodnotiť
súťažné návrhy. Navrhujeme tam za odborníkov, aby sa ich zúčastnili. Pani Mgr. Tatiana
Sedláková, ktorú ste pred chvíľkou mali možnosť spoznať, pán Marek Harčarík, architekt
z Metropolitného inštitútu Bratislava, za hlavné mesto obidvaja. Za náš úrad navrhujeme pani
prednostku, pani JUDr. Mucskovú a pána architekta Vaškoviča. Za zástupcu odbornej
verejnosti pani Ľubicu Kočanovú, ktorá je manažérka projektová a má vzdelanie aj v oblasti
sociálnych služieb, aj zdravotných a autorka aj úspešných projektov viacerých, takže pani
Ľubicu Kočanovú za odbornú verejnosť a za miestny úrad ešte pani Mgr. Antaličovú, vedúcu
oddelenia sociálnych vecí. Tiež ju poznáte. Dohodli sme sa s poslancami Klubu Vallo, Teamu
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Vallo na zložení alebo teda na návrhu poslancov. Prednesie vám teda návrh mien poslancov
návrhová komisia. Čiže odborná komisia na hodnotenie súťaže. Pardon, komisia na
vyhodnotenie súťažných návrhov sa bude skladať z odborníkov, zástupcov mesta hlavného,
zástupcov nášho úradu a verejnosti plus ešte poslancov. Toľko na úvod a už by som, ak nie je
nikto prihlásený do diskusie, odovzdala slovo návrhovej komisii. Nech sa páči.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Ja by som teda ešte doplnil ten návrh na
menovanie komisie, lebo o tom budeme hlasovať. To znamená, pani starostka navrhla. Prosím,
keby ste si teda poznačili mená. Tatiana Sedláková, Marek Harčarík, Ľuba Kočanová, Jana
Mucsková, Peter Vaškovič, Erika Antaličová. To sú teda za tú odbornú časť komisie a za
poslaneckú. Po konzultácii poslaneckých klubov navrhujeme za poslanecký klub Naša
Bratislava pána Juraja Kmeťka, pani Hanu Zemanovú a pána Petra Buzáša a za poslanecký klub
Team Vallo sme dostali návrhy, aby členmi komisie bol pán Stanislav Hrda a pán Martin
Vician. A takisto by sme chceli, aby bol za člena komisie schválený aj pán Miloslav Hrádek
ako kontrolór, člen komisie bez práva hlasovať. Takže navrhol by som, aby sme otvorili len
k tomuto diskusiu, či sú nejaké prípadné návrhy na doplnenie alebo zmeny a potom by sme už
to hlasovali v rámci uznesenia, ktoré máme predložené.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte sa vraciame do diskusie. Ak má
niekto pripomienky k zloženiu tejto komisie alebo iný návrh, má priestor. Nech sa páči. Nijaký
návrh sme nezaznamenali, takže prosím potom, aby návrhová komisia dala podnet. Môžeme
hlasovať? Takže môžeme o tomto návrhu. Vlastne o čom teda budeme hlasovať? Dáme prosím
pekne návrh uznesenia. Ďakujem.
B. Záhradník – vicestarosta: Takže navrhujeme, aby sa hlasovalo teda najprv o alternatíve A.
To znamená, miestne zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej súťaže, splnomocňuje
pani starostku konať a po C, menuje komisiu a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení,
teraz už iba priezviská, ak dovolíte. Sedláková, Harčarík, Kočanová, Antaličová, Mucsková,
Vaškovič, Kmeťko, Zemanová, Buzáš, Hrda, Vician a Hrádek, člen komisie bez práva
hlasovať. Takže môžeme o návrhu takto navrhnutého uznesenia hlasovať ako o celku.
D. Čahojová – starostka: So zapracovaním autoremedúry, ktorú prečítal.
B. Záhradník – vicestarosta: Autoremedúre, ktorú si osvojila pani starostka, čo bol návrh pána
poslanca Viciana.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Za 24 prítomných poslancov, nebol nikto proti, nikto sa nezdržal.
Prítomných 24 poslancov. Veľmi pekne vám ďakujeme za dôveru aj za podporu tohoto ťažkého
rozhodnutia. Budeme sa snažiť naplniť ho čo najskôr. Zároveň veľmi pekne ďakujem pani
Sedlákovej, že si našla čas a zúčastnila sa nášho online rokovania. Želáme veľa úspechov
v práci. Ďakujeme veľmi pekne. Môžete zostať. Ďakujeme, dovidenia.
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Bod 13. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava
– Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok
pod garážou v katastre Karlovej Vsi. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo.
J. Mucsková – prednostka: Ďakujem. Takže pán Alexej Labanc požiadal o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou a to z dôvodu zmeny vlastníka garáže. V súlade so
všeobecne záväzným nariadením č. 1/2011, ktoré upravuje výšku nájomného za tieto typy
pozemkov v predloženom návrhu uznesenia navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy, a to za
nájomné vo výške 1,97 € za m² za rok, a to od 1. 10. 2021 na dobu neurčitú. Materiál bol
prerokovaný vo finančnej komisii, miestnej rade s odporúčaním na predloženie na rokovanie
miestneho zastupiteľstva.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Nikto
sa do diskusie nehlási.
P. Buzáš: Ja sa...
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Buzáš sa hlási. Nech sa páči.
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som sa chcel predkladateľa, teda pani
prednostky spýtať. Keďže táto doba nájmu je na neurčito, či máme dajako ošetrené indexáciu
toho nájomného.
J. Mucsková – prednostka: Áno. My máme k dispozícii zmluvu - ešte nebola uzavretá
zmluva. Ospravedlňujem sa, lebo som si nezapla. Takže zopakujem to. Domnievam sa teda, že
štandardne tieto podmienky pokiaľ mám vedomosť v nájomných zmluvách sú takto upravené.
Nájomná zmluva sa len bude uzatvárať, takže dohliadnem na to, aby aj takéto ustanovenie
zmluva obsahovala.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Magát.
P. Magát: Ja by som tiež rád sa spýtal niečo obdobné ako môj kolega Buzáš. My sme sa bavili
o tom, že tá cena za prenájom tých garáží nezodpovedá ani zďaleka tomu, čo má magistrát, len
sa chcem spýtať, v akom je stave príprava toho VZN-ka, aby sme to zreálnili. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, prosím ťa, ešte raz, že by si zopakoval svoj príspevok.
Ďakujem.
P. Magát: Ja sa znova vraciam k tomu, že prenájmy pozemkov pod garážami sme sa dva alebo
trikrát bavili, že zreálnime. Ja sa len pýtam, že kedy to nastane, lebo stále je to za cenu, ktorá
je úplne iná ako prenajíma magistrát. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Áno, áno. Ja odpoviem. Pani prednostku odbremením od tohoto.
Bude to vtedy, keď prijmeme politické rozhodnutie, že otvoríme to VZN-ko a zmeníme
nastavenie cien prenájmov týchto pozemkov. Čiže je to politické rozhodnutie. Nikto iný sa
nehlási do diskusie, takže diskusiu končím a prosím členov návrhovej komisie, aby predniesli
návrh uznesenia.
P. Buzáš: Návrh uznesenia ste obdŕžali v predložených materiáloch. Budeme hlasovať o tomto
návrhu.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem, takže budeme hlasovať. Prosím, aby ste sa prezentovali
a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nikto na nedržal.
Veľmi pekne ďakujem. Uznesenie bolo schválené.

Bod 14. Žiadosť Moniky Španitzovej o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110
v k. ú. Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: A budeme rokovať o Žiadosti pani Moniky Španitzovej o nájom
pozemku parc. č. 2954/110 v katastrálnom území Karlovej Vsi. Pani prednostka, prosím uveďte
nás do problému.
J. Mucsková – prednostka: Pani Monika Španitzová požiadala teda o nájom pozemku, ktorý
je v susedstve s jej pozemkom, a o ktorý sa v podstate počas celú dobu odkedy tento pozemok
má, riadne stará. Čiže kosí ho, čistí a podobne. Je to pozemok, ktorý je charakterizovaný ako
skaly, svahy, rokliny. Myslím, v materiáloch je aj priložená teda aj vizualizácia aktuálna. Máte
možnosť sa s ňou oboznámiť. Aj s nákresom, o aký ide pozemok. Preto v predmetnom návrhu
pozemok ide o teda plochu päťdesiatjeden metrov štvorcových. Aktuálne v predloženom
návrhu uznesenia navrhujeme aj so zohľadnením návrhu finančnej komisie nájom tohto
pozemku a to za jedno euro za meter štvorcový za rok na dobu piatich rokov. Samozrejme,
alternatívne uznesenie predkladáme, aj teda možné samozrejme postupovať formou obchodnej
verejnej súťaže. Materiál bol prerokovaný teda vo finančnej komisii, v miestnej rade a s
odporúčaním na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Sú nejaké otázky? Otázky nie sú. Uzatváram
diskusiu a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Upozorňujem teda,
že máme tam tri varianty. Treba ich rozviesť.
P. Buzáš: V úvodnom návrhu uznesenia máme tri varianty a budeme hlasovať teda podľa toho,
ako tie varianty boli zapísané. Variant jedna, variant dva, variant tri. Pokiaľ niektorý z nich
získa potrebnú väčšinu, tak už o ďalšom sa samozrejme hlasovať nebude. Variant jedna.
V zmysle odporúčania finančnej komisie.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Iba upozorňujem, že sa jedná o osobitný
zreteľ. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec.
Nehlasovali traja. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 15. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania
nákladov za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Žiadosťou Rodinného centra Dlháčik, o. z.
o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov za plnenia spojené s užívaním nebytových
priestorov. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo.
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J. Mucsková – prednostka: Občianske združenie Rodinné centrum Dlháčik, ktoré je
nájomcom nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej 60 od roku 2012 požiadalo
aktuálne o odpustenie nedoplatku vyúčtovania nákladov za plnenia spojené s užívaním
nebytových priestorov, a to vo výške 5 299 €. Od podania žiadosti v máji tohto roka bolo
vykonané vyúčtovanie za rok 2020, kde bol, revidujeme teda preplatok vo výške 579,34 €, preto
aktuálne hovoríme o nedoplatku vo výške 4 719,66 €. Čo sa týka Rodinného centra Dlháčik, už
má stabilné miesto. Funguje desať rokov v Karlovej Vsi, teda má svoje veľmi významné si
myslíme v komunitnom, v tých komunitných aktivitách v mestskej časti. Svoje povinnosti čo
sa týka povinností ako povinnosti nájomcu pri platení nájomného a služieb spojených
s nájmom, ktoré sú stanovené teda podľa technického prepočtu si plní svoje povinnosti, preto
predkladáme aj tento návrh na odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov vo výške ako
som uviedla. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, v miestnej rade. S návrhom na
predloženie na prerokovanie miestnym zastupiteľstvom.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Do
diskusie sa nám nikto nehlási. Prosím vás ešte, aby ste zohľadnili aj vo svojom hlasovaní ako
nám Dlháčik, o. z. pomohlo s riešením situácie umiestnenia detí z Materskej školy Kolískova
a mali ste to na pamäti. Ďakujem. Uvoľnilo nám svoje priestory. Ďakujem veľmi pekne. Prosím,
aby, člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči.
P. Buzáš: Hlasujeme o návrhu, ktorý ste obdŕžali v predloženom materiáli. Prosím
o hlasovanie.
D. Čahojová – starostka: Prosím, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden
poslanec. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne vám ďakujeme.

Bod 16. Žiadosť Miroslavy Bédiovej – Parfuméria STYLE o prenájom nebytového
priestoru na Majerníkovej 16 v Bratislave.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme prerokovaním žiadosti pani Miroslavy Bédiovej Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru na Majerníkovej 16. Pani prednostka,
prosím o úvodné slovo.
J. Mucsková – prednostka: Žiadateľke pani Miroslave Bédiovej na zasadnutí zastupiteľstva
v júni minulého roku miestne zastupiteľstvo schválilo prenájom predmetného nebytového
priestoru na Majerníkovej 16 s rozväzovacou podmienkou, že do troch mesiacov od podpísania
zmluvy predloží mestskej časti dokument preukazujúci, že na uvedenej adrese bude
prevádzkovať alebo má oprávnenie na prevádzkovanie chráneného pracoviska dielne, inak
zmluva zaniká. Žiadateľke sa v tomto, v tejto lehote nepodarilo získať toto oprávnenie alebo
osvedčenie a predložiť ho mestskej časti. Predložila ho však aktuálne v máji tohto roka, a preto
teda požiadala opätovne o predĺženie, respektíve, keďže zmluvu nebolo možno predĺžiť.
Predkladáme opätovne návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, a to za cenu alebo za nájomné
vo výške 40 € za m2 za rok. Samozrejme aj s predpísanými zálohovými platbami, a to na
obdobie dvoch rokov od 1. 10. 21 do 30. 9. 23 roku. Alternatívne v návrhu uznesenia je
možnosť aj postupovať teda vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. Materiál bol prerokovaný
vo finančnej komisii, v miestnej rade, s odporúčaním na prerokovanie miestnemu
zastupiteľstvu.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Do
diskusie sa nikto nehlási, čiže diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby
predniesol návrh uznesenia.
P. Buzáš: Návrh uznesenia v predloženom materiáli v dvoch alternatívach, takže prvé budeme
hlasovať o alternatíve 1, že schvaľujeme z dôvodu hodného osobitného zreteľa tento nájom
a splnomocňujeme pani starostku v predmetnej veci konať. V alternatíve dva, schvaľujeme
verejnú obchodnú súťaž. Ako o prvej budeme hlasovať o alternatíve číslo jedna. Ak získa
alternatíva jedna dostatok bodov, o alternatíve dva sa už samozrejme hlasovať nebude.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči. Nezabudnite, že sa jedná
o osobitný zreteľ. Hlasujme.
M. Kotal: Nepočujeme.
D. Čahojová – starostka: Za 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, nehlasovali dvaja
poslanci. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne vám ďakujem.

Bod 17. Žiadosť nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy o
nájme nebytových priestorov.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme žiadosťou. Pani Bédiovej držíme palce, aby jej projekt
vyšiel. Pokračujeme žiadosťou nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie
zmluvy o nájme nebytových priestorov. Pani prednostka, prosím o krátke úvodné slovo.
J. Mucsková – prednostka: Ide o opakovanú žiadosť o nájom predmetných nebytových
priestorov. Konkrétne siedmych miestností v suteréne Karloveského centra kultúry o výmere
64,28 m2, ktoré žiadateľ teda užíva. Mal pôvodne teda schválený nájom na obdobie troch rokov,
ktorý končí 30. 11. tohto roku. Opätovne teda predkladáme návrh na uzatvorenie nájomnej
zmluvy, a to za 1 € za 1 m2 na rok na obdobie od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2026. Podľa vyjadrenia
aj teda vedúcej oddelenia kultúry spolupráca k žiadateľom je veľmi dobrá. Zúčastňuje sa aj
aktivít kultúrneho osohu, spoločenského života mestskej časti a pomáhal významne, bol
ochotný pomáhať teda aj v čase Covidu, kedy sme museli ako mestská časť zabezpečovať rôzne
činnosti súvisiace s testovaním a podobne. Takže je to také odporúčanie v nadväznosti na dobrú
spoluprácu. Materiál bol prerokovaný teda aj v Komisii školstva, kultúry, športu, v komisii
finančnej, miestnej rade s odporúčaním na teda predloženie na prerokovanie v miestnom
zastupiteľstve.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán
poslanec Buzáš má slovo.
P. Buzáš: Áno. Ja som rád, že som vôbec nejakým spôsobom dal najavo, že chcem sa k tomu
vyjadriť. Chcel som sa spýtať pani predkladateľky, čiže pani prednostky. S tou sumou, s tou
výškou nájmu je tá pani Mojzesová vyrozumená? Je to suma, ktorú dokážu zvládať? Lebo
vieme, že tieto činnosti nie sú veľmi výnosné. Či to nie je pre nich suma, ktorá je nad ich
pomery, nad ich možnosti? Hovorili ste s ňou o tom alebo?
J. Mucsková – prednostka: Nie. Ja som...
P. Buzáš: ...Netvrdím, že táto suma je taká, ktorú zvládnu...
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J. Mucsková – prednostka: Ja osobne s ňou som nehovorila, ale ja predpokladám, pretože
pani Mahďáková ako vedúca tohto oddelenia, ktoré spracúva predložené návrhy, komunikujú
s navrhovateľmi a vychádzajú z ich návrhov. Čiže predpokladám, že takto to bolo dojednané,
že majú vedomosť o tom, že za takúto sumu, za ktorú aj v predchádzajúcom období boli
priestory prenajaté, že táto suma je pre nich akceptovateľná. Takže myslím, že áno. Myslím si,
že určite sú toho. Bez ich vedomia nepredkladáme materiály a nenavrhujeme sumu nájomného,
ktorá by bola pre nich neprijateľná.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec. Ja len, že v žiadosti oni nenamietali výšku
toho nájomného.
M. Kotal: Nepočujeme.
P. Hudáková: Nepočujeme.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme. V každom prípade. Takže čo teraz?
P. Buzáš: ... ešte raz. Len som chcel veľmi pekne požiadať, ak by v budúcnosti sa vyskytnú
nejaké problémy a nevedeli by, bolo by to nájomné nad ich možnosti, nevedeli by to splácať,
aby sme neukončili s nimi nájomnú zmluvu, ale skôr aby to bolo predmetom nejakého ďalšieho
jednania.
J. Mucsková – prednostka: Určite áno. My sa snažíme vyhovieť žiadateľom ... v súvislosti
s pandemickou situáciou alebo aj iné situácie, vieme sa dohodnúť.
P. Buzáš: Veľmi pekne ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Myslím si, že asi by sa ťažko našiel prípad, kde by sme postupovali
neprimerane tvrdo. Skôr naopak, hľadáme cestu z takejto situácie tobôž, keď sa jedná
o nájomníka, ktorý si plní svoje záväzky, a ktorý naozaj poskytuje skvelú verejnú službu aj pre
komunitu a vôbec pre Karlovu Ves a robí nám dobré meno, lebo si myslím, že sa tu u nás tento
zbor usídlil, že môžeme s tým byť výsostne spokojní a môžeme byť na to hrdí, že takto skvele
pracujú s mládežou v našej mestskej časti.
P. Buzáš: Ak si môžem ešte zobrať na chvíľu slovo.
D. Čahojová – starostka: Nemôžeš. Musím ti udeliť, nech sa páči.
P. Buzáš: Pridelíš mi? Ďakujem. V nasledujúcom bode je tiež žiadosť o nájom o nebytových
priestor Základnej umeleckej školy alebo súkromnej a poprosil by som o podobný model, ale
to je asi jasné. Len tak pre úplnosť. Ďakujem veľmi pekne.
D. Čahojová – starostka: Asi diskusia bola vyčerpaná. Prosím člena návrhovej komisie, aby
predniesol návrh uznesenia.
P. Buzáš: ...tak, ako vám bol predložený v prípravných materiáloch.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden
poslanec. Tým pádom predĺženie nájomnej zmluvy bolo schválené.
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Bod 18. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14,
Bratislava.
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme žiadosťou o prenájom nebytových priestorov
v objekte Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava. Pani prednostka, nech sa páči. Prosím
o krátke úvodné slovo.
J. Mucsková – prednostka: Tiež ide o opakovanú žiadosť na využívanie priestorov Spojenej
školy Tilgnerova. Konkrétne ide o priestory na Fadrusovej, ktoré teda by chcela využívať
Súkromná základná umelecká škola tak, ako v predchádzajúcom období a to za nájomné vo
výške 3 € za 1 hodinu, a to v časoch presne definovaných a uvedených v návrhu uznesenia.
Predmetný materiál bol prerokovaný v komisii školstva, finančnej komisii, v miestnej rade
s odporúčaním na predloženie na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do
diskusie, končím diskusiu a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.
P. Buzáš: Návrh uznesenia máte v predloženom materiáli. O tomto návrhu uznesenia budeme
hlasovať, keďže neprišiel žiadny iný návrh.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Upozorňujem, že sa tiež jedná o osobitný
zreteľ. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi
pekne ďakujem za hlasovanie. Uznesenie bolo schválené.

Bod 19. Súhlas s odkúpením pozemku o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi (Bratislavská arcidiecéza) pod budúcou stavbou „Chodník Mokrohájska“.
D. Čahojová – starostka: Nasleduje prerokovanie alebo žiadame vás o súhlas s odkúpením
pozemku o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (Bratislavskej arcidiecézy) pod
budúcou stavbou Chodník Mokrohájska v súvislosti so stavebným konaním. Pani prednostka,
prosím o krátke úvodné slovo.
J. Mucsková – prednostka: No, takže jedným z investičných zámerov mestskej časti je stavba
spojovací chodník Mokrohájska, obchodné centrum Galéria Lamač. V súvislosti s prípravou
všetkých potrebných súhlasov príslušných štátnych orgánov je jedným z takých dôležitých
krokov samozrejme aj majetkové vysporiadanie získaní prípadných súhlasov vlastníkov
pozemkov. V rámci tohto procesu sme zistili, že časť chodníka vo výmere jedného metra
štvorcového patrí Bratislavskej arcidiecéze Rímskokatolíckej cirkvi, ktorú sme oslovili
a v podstate s rôznymi možnosťami riešenia predmetnej veci, či už formou nájmu alebo teda
nejakým súhlasom obyčajným s užívaním, prípadne teda aj samozrejme sme počítali
s možnosťou, o čo sme mali záujem aj odkúpiť tento pozemok. Bratislavská arcidiecéza bola
v tomto ústretová a takisto považuje za najvhodnejšie riešenie aj z pohľadu vlastne budúcnosti,
že tieto vzťahy budú vysporiadané. Možnosť alebo teda ten návrh na odkúpenie pozemku, preto
aj predkladáme návrh uznesenia v tomto znení. Teda navrhujeme odkúpenie pozemku a to za
cenu znaleckého posudku, prípadne za cenu dohodou, ak by táto cena bola výhodnejšia.
Materiál bol prerokovaný v miestnej rade, vo finančnej komisii s odporúčaním na predloženie
na prerokovanie miestneho zastupiteľstva.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kovács,
nech sa páči.
M. Kovács: Ja mám svoju tradičnú otázku, že či cirkev teda nie je ochotná veľkoryso nám
darovať ten meter štvorcový, a že teda čo im bráni v tom darovaní.
D. Čahojová – starostka: Pravdepodobne nebráni nič. Bude to tá dohoda, ak pristúpia k takej
dohode.
M. Kovács: Ja teraz neviem, či sa odohráva niečo medzi teraz a radou a na miestnej rade som
vás prosil, či by ste to mohli ako kebyže preveriť s cirkvou, lebo mi to príde absurdné, že meter
štvorcový si máme od nich kúpiť. Tak neviem, či už došlo k tomu rokovaniu, nedošlo.
J. Mucsková – prednostka: Vzhľadom na krátkosť času nemám informácie, že by došlo
k dohode o darovaní, ale stále je tu možnosť, aj keď schválime uznesenie v tomto znení v rámci
toho rokovania vlastne dohodnúť takýto postup. Čiže aktuálne, áno môžeme samozrejme
osloviť. Je to možnosť, aj to urobíme, ale zatiaľ sa nám nepodarilo tento súhlas alebo takýto
názor získať alebo uzavrieť takúto dohodu. Takže pokúsime sa o to.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem.
M. Kovács: Ďakujem. Je to skôr symbolická vec.
D. Čahojová – starostka: Nikto iný sa nehlási? Takže končíme diskusiu a prosím člena
návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia. Prosím, aby ste sa prezentovali
a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 22 prítomných poslancov, zdržal sa jeden poslanec, proti nebol
nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 20. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry
CirKusKus o. z..
D. Čahojová – starostka: Otvorte si prosím žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v Karloveskom centre kultúry CirKusKus pod číslom 19 pôvodne, teraz pod číslom 20. Nech
sa páči, pani prednostka.
J. Mucsková – prednostka: Opätovne ide o žiadosť CirKusKus, o. z., ktoré už využívalo
v minulosti v predchádzajúcom období na svoje nácviky priestory veľkej sály, prípadne aj
malej sály Karloveského centra kultúry. Opätovne majú záujem aj v nasledujúcom období do
30. 6. 2022 v navrhovaných časoch, ktoré sú uvedené aj v znení uznesenia využívať priestory
malej sály, a to za pôvodných podmienok s nájomným vo výške 8 € za hodinu. A pokiaľ ide
o priestory malej sály s nájomným 5 € za hodinu. Naviac oproti predchádzajúcim zmluvným
podmienkam požiadali o takú alternatívnu možnosť. V prípade, že teda by bol priestor zo strany
teda KCK a ak by mali záujem ešte alternatívne by chceli využívať v presne neurčených časoch
priestory veľkej alebo malej sály stodvadsať hodín za teda uvedenú cenu. Materiál bol
prerokovaný vo finančnej komisii, miestnej rade, aj v komisii školskej s odporúčaním na
prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa do diskusie neprihlásil, čiže
diskusiu končíme a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.
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B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Uznesenie. Budeme hlasovať o uznesení tak,
ako bolo predložené v materiáli. Nech sa páči.
D. Čahojová – starostka: Upozorňujem, že sa jedná o osobitný zreteľ znova. Nech sa páči,
hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 21. Žiadosti o predĺženie termínov investície LUPY s.r.o..
D. Čahojová – starostka: Môžeme prikročiť k žiadosti spoločnosti s ručením obmedzeným,
spoločnosti LUPY, s.r.o. predĺženie termínov investície s našim nájomcom v objekte na
Janotovej, bývalý Karloveský športový klub. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo.
J. Mucsková – prednostka: Spoločnosť LUPY, s.r.o. prevádzkuje posilňovňu IRON GYM.
Na základe teda výsledkov obchodnej verejnej súťaže v roku 2016, ktoré schválilo miestne
zastupiteľstvo bola uzatvorená so spoločnosťou LUPY, boli uzatvorené zmluvy. Konkrétne
máme uzatvorené zmluvy o podnájme pozemku ako aj nebytových priestorov na Janotovej 12.
V súlade s týmito zmluvami okrem iného teda sa zaviazala spoločnosť LUPY na realizácie
vybudovanie detského ihriska a outdoorového ihriska. Outdoorové ihrisko je vybudované a teší
sa veľkej obľube, ale teda z dôvodu finančných ťažkostí v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa
im nepodarilo do dnešného dňa realizovať túto investíciu a vybudovať detské ihrisko. V súlade
s druhou zmluvou o podnájme nebytových priestorov sa zaviazali na vybudovanie sauny a
miestnosti pre relaxačné cvičenia, ktorá bola vybudovaná, ale čo sa týka sauny, túto investíciu
sa nepodarilo k dnešnému dňu realizovať z dôvodov, ktoré som uviedla. Preto požiadali
mestskú časť o opakované predĺženie tohto termínu, keďže už raz bolo zastupiteľstvom
schválené predlženie toho pôvodne stanoveného termínu a tentokrát požiadali o predlženie
termínu na obe investície do 31. 8. 2022. Preto aj teda návrh uznesenia je predkladaný
v kontexte teda s týmto, s touto požiadavkou a návrhom. Materiál bol prerokovaný teda v
komisii školstva, bol prerokovaný vo finančnej komisii, v miestnej rade s odporúčaním na
predloženie prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Nikto sa
do diskusie nehlási, takže diskusiu končíme a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol
návrh uznesenia.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia ste obdŕžali v materiáli.
Budeme hlasovať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.
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Bod 22. Informácia o vybavených interpeláciách.
D. Čahojová – starostka: Nasleduje Informácia o vybavených interpeláciách. Pani prednostka,
máte slovo. Asi bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Nikto sa do diskusie nehlási. Diskusiu
uzatváram a prosím člena návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o unesení tak, ako bol
v materiáli. To znamená, berie na vedomie.
D. Čahojová – starostka: Hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Nech sa páči.
D. Čahojová – starostka: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden
poslanec. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem za hlasovanie.

Bod 23. Rôzne.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme bodom Rôzne. Otváram bod Rôzne. Pán poslanec
Vician má slovo, nech sa páči.
M. Vician: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nepodarilo sa mi dostatočne kliknúť. Technika
neposlúchala ohľadne interpelácií, lebo viem, že tam je teda moja interpelácia ohľadne
pohľadávok. Ja, len tam uvádzate, že zároveň vám oznamujeme, že na najbližšie rokovanie
miestneho zastupiteľstva pripravujeme kompletný materiál s návrhom na trvalé upustenie od
vymáhania pohľadávok mestskej časti. A v podstate, ak toto je to najbližšie zastupiteľstvo, tak
vlastne to nevidím. Vidím iba nejakú prílohu, ale to asi nie je ten komplexný materiál. To je
jedna vec a potom by som chcel teda vlastne poslanecký návrh na prijatie uznesenia o stave
investícií mestskej časti navrhnúť. Takže, keď najprv by som chcel teda odpoveď od pani
prednostky, predpokladám.
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže pani prednostka a odpovie možno aj pán kontrolór.
Nech sa páči, pani prednostka, máte slovo.
J. Mucsková – prednostka: Áno. Takže by som možno vysvetlila. V tom čase, v júni tohto
roka sme sa pokúsili odpovedať na tie otázky, ktoré nám boli známe v danom čase.
Samozrejme, súčasne sme aj vlastne uviedli, že teda je možnosť nahliadnuť do týchto
inventarizovaných pohľadávkových účtov. Okrem iného sme naozaj pripravovali a stále
pripravujeme, poviem teda za seba, nie za pána kontrolóra, ale my sme pripravovali, čistíme,
veľmi aktívne pracujeme s pohľadávkami. Pripravili sme, to by som vás aj mohla kontaktovať
v tejto súvislosti s účinnosťou od 15. septembra smernicu o správe pohľadávok, keďže sme takú
smernicu na úrade nemali tak, aby sme predišli prípadným nejakým zlým postupom
zamestnancov, pretože tieto postupy pri vymáhaní, evidovaní, sledovaní pohľadávok, ktoré sú
teda v lehote splatnosti, po splatnosti. Nemali sme takýto jednotný predpis, preto sme si dali
dosť záležať a naozaj sme ho pripravovali dlhšiu dobu aj v spolupráci s pánom kontrolórom,
keďže vlastne kontrola, ktorú naplánoval. Ona táto kontrola v podstate poviem tak, ako to je.
Bola takým podnetom, že naozaj sme začali robiť poriadok v pohľadávkach a spolupracovali
sme preto aj pri príprave smernice, preto teda už máme aj smernicu a pripravujeme samozrejme
materiál a máme zase. Chceme ho predložiť na to decembrové zasadnutie, ale preto sa nám
nepodarilo predložiť ho na dnešné zasadnutie, pretože stále čistíme pohľadávky. Takto by som
to povedala a darí sa nám aj vymáhanie pohľadávok, ktoré sme si mysleli, že sa nám nepodarí
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vymôcť. Rokujeme s takými, nazvem to, že dlhodobejšími notorickými dlžníkmi. Podarilo sa
nám aj vo forme notárskej zápisnice uzavrieť dohodu o uznaní dlhov. Takže množstvo
pohľadávok máme v podstate vyčistených, máme vysporiadaných a v súlade vlastne s týmto
postupom pán kontrolór aj priebežne vykonáva teda kontrolu, ale čo sa týka už odloženia jeho
materiálu. To by som nechcela hovoriť za neho, ale vlastne tento materiál na trvalé upustenie
od vymáhania pohľadávok práve preto nebol predložený, pretože ešte nemáme akoby úplne
všetky pohľadávky vyčistené, aby sme nerobili čiastkové trvalé upustenia, ale chceme naozaj
úplne všetky pohľadávky úradu vyčistiť tak, aby boli naraz, jednoducho bol pripravený jeden
kompletný materiál. Takže to by som asi. Neviem, či som zodpovedala úplne vašu otázku, ale
súčasne teda na základe vašej požiadavky bol priložený, áno, lebo ste, otázka smerovala aj voči
teda exekučne vymáhaným. To bolo predložené, takže.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán kontrolór má slovo.
M. Hrádek: Dobre. Ďakujem pekne za slovo. Musím potvrdiť slová pani prednostky. Keď
mám pocit, že povedala až príliš veľa toho, ako z jej strany bolo potrebné povedať, lebo toto
som mal asi povedať skôr ja. Fakt je ten, že od momentu, kedy začala kontrola o stave
pohľadávok, sa riešenie pohľadávok na úrade zrýchlil, zlepšil a vzhľadom na to, aby som tú
kontrolu nemusel robiť opakovane takisto, ako v prípade poplatku za rozvoj, kde sa takisto
zlepšil proces vymáhania nedoplatkov za poplatok za rozvoj. Tak sme sa s pani prednostkou
dohodli, že to urobíme spoločne v decembri, respektíve možno, ak by to bolo skôr, skoršie
zastupiteľstvo, ale aby tá kontrola nemusela byť opakovaná a takisto, aby aj tie výsledky
kontroly boli pozitívnejšie ako to vyzeralo na začiatku. Tak sme sa dohodli, že to urobíme
v podstate po nejakej, po nejakom dlhšom časovom úseku. Takže chcem len potvrdiť jej slová,
že áno, je to tak. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Možno len taký dovetok, že aj vďaka
iniciatíve pána kontrolóra a vďaka novej pani prednostke sa veľmi statočne popasujú viacerí
zamestnanci úradu s touto agendou a skutočne sme úspešnejší ako sme očakávali. Čiže to
odpisovanie pohľadávok niektorých by bolo v tejto aj predčasné a je dobré, že sme to ešte
odložili na nejaký čas. Ak tá úspešnosť bude pokračovať v tom čo doteraz, tak je to veľmi dobrý
trend. Ďakujem veľmi pekne. Skôr by som to videla ako zanedbanie svojich povinností
niektorých predchodcov pani prednostky, čo je teda mrzuté, ale treba si povedať pravdu.
M. Vician: Ďakujem...
D. Čahojová – starostka: Neviem, či pán Vician chce pokračovať vo svojej otázke. Nech sa
páči, pán Vician ... Už som aj zabudla medzitým.
M. Vician: Teraz mi došiel ten. Všetci ste obdŕžali návrh na prijatie uznesenia o stave investícií
mestskej časti, ktorú sme spoločne s kolegami poslancami predkladáme a sme ho teda akože
vytvorili. Takže postup je taký, že by som teda tento návrh prečítal a potom by sme o ňom
mohli hlasovať, alebo návrhová komisia?
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, prečítajte svoj návrh. Ja len chcem informovať
kolegov, poslancov, že sme o tomto návrhu rokovali s poslaneckým klubom Teamu Vallo. Sme
s ním stotožnení. Bude to veľmi užitočná informácia pre všetkých poslancov, keď bude takto
zadokumentovaná v rokovaní miestneho zastupiteľstva. O stave investícií mestskej časti, aby
sme nemuseli vám odpovedať v bode Rôzne na rôzne otázky rôzneho detailné... niektorých
projektov, ktoré možno z hlavy ani tak naspamäť nevieme, ale budete to mať na papieri. Takže
nech sa páči, pán poslanec Vician, predneste svoj návrh.
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M. Vician: Ďakujem. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves žiada prednostu miestneho úradu spracovať a predkladať na rokovanie miestneho
zastupiteľstva správu - Informatívny materiál o štádiu prípravy investičných zámerov,
investícií, projektov a projektových dokumentácií v nasledovnej štruktúre. Položka v rozpočte,
názov predmetu investície, opis predmetu investície, typ obstarávania, odhadovaný náklad,
vysúťažený náklad, stav investície v rozdelení - ukončené, v realizácii, opis stavu realizácie,
štúdia uskutočniteľnosti, inžinierska činnosť, typ obstarávanie, stavebné povolenie, projektová
dokumentácia. Po c) plánované úkony do najbližšieho zastupiteľstva, posledný bod nezačaté.
Termín vždy k 30. 5. a k 30. 11. kalendárneho roka.
D. Čahojová – starostka: Čiže informačná správa pre poslancov miestneho zastupiteľstva
o stave schválených investícií alebo plánovaných investícií. Odporúčam, aby ste takéto
uznesenie podporili. Prosím člena návrhovej komisie, aby sa o tomto uznesení, ktoré dúfam pán
poslanec poslal písomne v maily. Prosím, poslať.
M. Vician: Poslal som.
D. Čahojová – starostka: Dobre, ďakujem. Na adresu adambeno alebo na adresu?
M. Vician: adambeno.
D. Čahojová – starostka: Dobre. Poprosím, aby sme teraz, členov návrhovej komisie, aby
predniesli ten návrh a aby sme mohli dať hlasovať. Potom budeme pokračovať ďalšími bodmi
v bode rôzne... Dobre, keďže návrhová komisia ešte neobdŕžala tento návrh v písomnej podobe,
tak počkáme si, kým bude doručený aj členom návrhovej komisie. Nasleduje pán poslanec
Hrda. Nech sa páči v bode Rôzne.
S. Hrda: Ďakujem za slovo. Mám dve prosby na pani starostku. Pripomeniem problém
duplicitného číslovania na Devínskej ceste. Sťažovali sa mi pred rokom občania Karlovej Vsi,
že im blúdi pošta. Zistilo sa, že aj dávnejšie o tom informovali miestny úrad. Zasadala komisia
dopravná s Devínom, že Devín vydal proste duplicitné čísla na Devínskej ceste a dohodlo sa
s našou dopravou komisiou a Miestnym úradom Devín, že Devín tieto duplicitné čísla
prečísluje a pridá k ním písmenko D. Ja som zachytil túto sťažnosť už keď tá komisia mala
dohodnuté tieto veci, čiže sa tam vlastne ako keby dva roky nič nedialo. Na môj popud nakoniec
teda náš úrad sa spojil s Devínom. Došlo k prečíslovaniu jedného čísla 16 na 16D a pani
Vojteková z úradu Devín po veľmi slušnej komunikácii pána Žúbora, ktorému ďakujem za
spoluprácu z nášho miestneho úradu, prisľúbila prečíslovať v júni tohto roku čísla 22 a 24 na
22D, 24D v mailovej komunikácii s pánom Žúborom. Nechali sme jej čas celé prázdniny. Pán
Žúbor sa vyjadril, že takáto agenda sa dá komfortne vybaviť v podstate za mesiac bez
problémov. Mala na to pani Vojteková vyše dvoch mesiacov. Tak sme zase iniciovali tú
komunikáciu. Pán Žúbor sa veľmi slušne spýtal. Ja som bol nafotiť v Devíne zase tie lokality
ako pred rokom. Zistil som, že tých čísel je teda päť. Prečíslovalo sa jedno. Stavia sa tam ešte
dokonca štrnástka. Bavil som sa s novým majiteľom, bavil som sa v Devíne s novým
podnájomníkom na dvadsať štvorke, ktorá už je tam osadená duplicitne a výsledkom bolo, že
pani Vojteková napísala pánovi Žúborovi. Nemáme na nich tlačiť a nemáme ďalej žiadať
o prečíslovanie a odmietajú ďalej prečíslovávať. Preto poprosím pani starostka, využite svoju
váhu funkcie, soft power a skúste osloviť pani starostku v Devíne, aby sa tieto veci dali do
poriadku. Naozaj tí občania tam trpia. Bavil som sa s občanmi na dvadsať dvojke, v Karlovej
Vsi šestnástke, ktorá sa prečíslovala. Blúdila im tá pošta. Nechcem hovoriť o tom, že sú tam
seniormi občania. Privolajú si zdravotnú rýchlu pomoc. Sanitka môže pri duplicitných číslach
skončiť niekde úplne inde a mohlo by dôjsť aj k veľmi nepríjemným situáciám. Takže skúsme
napraviť tieto chyby. Devín sa prihlásil k tomu, ako bude postupovať. Tak skúsme presadzovať,
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aby naozaj dodržali svoje slovo. To je prvá agenda a ešte druhá agenda. Stretli sme sa s kritikou
výberu vlastne ľudí do inštitúcie, ktoré spadajú pod Miestny úrad Karlova Ves. Nebudem
uvádzať detaily, lebo sme sa aj spojili s tým pánom, ktorý to nejak sformuloval, ktorý nechce,
aby sa to nejak publikovalo. Ja by som len poprosil. Zasadala k tomu komisia. My sme boli
teda s Team Vallo prizvaní do rôznych komisií, ktoré viackrát zasadajú, ale o tejto komisii sme
nič netušili a myslím si, že tam bol aj zástupca poslancov. Poprosím veľmi pekne pani starostku,
rád, aj kolegov z Naša Bratislava, aj pri jednorazových komisiách dajte nám šancu vedieť
o tom, že taká komisia vzniká. Dajte nám šancu tam nominovať aspoň jedného zástupcu nášho
klubu. Nebudeme musieť potom byť zaskočení, keď sa nejaká informácia šíri internetom.
Zisťovať si to nejak na dlhé lakte. Budeme priamo v tej komisii. Budeme to vedieť posúdiť, či
bol postup transparentný. Vieme to prípadne aj obhájiť na tom internete aké boli motivácie tej
komisie, len nám dajte vedieť a dajte nám šancu byť prítomní v tých komisiách. Tak to je tá
druhá prosba.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. K tej prvej veci. Pán poslanec. Teda neviem, či pán Vician
faktickú má k tomuto vystúpeniu, aby som mu dala možnosť.
M. Vician: Ja len, že som posielal pred dvoma hodinami.
D. Čahojová – starostka: Dobre, už má návrhová komisia. Ďakujem.
M. Vician: Áno, dobre.
D. Čahojová – starostka: Čiže k pánovi Hrdovi. K tomu duplicitnému číslovaniu objektov na
Devínskej ceste. Mrzí ma, že sa vlastne v tej istej problematike úplne rovnakým spôsobom
vyjadrujete po celom lete. Mrzí ma to. Budem hneď zajtra telefonovať pani starostke. Je to taká
v podstate banálna záležitosť, ktorú riešiť na takejto úrovni je až trápne a asi to inak nejde. Čiže
zajtra budem volať pani. Aj to, že sa tým zamestnávate toľké mesiace. A druhá vec. Asi viem,
ktorý konkurz máte na mysli. Prebehol riadne konkurz. Ak chcete podrobnejšie informácie,
kedykoľvek sme vám k dispozícii vám tieto informácie poskytnúť. Škoda, možnože to mohlo
prísť na pretras včera. Už sme sa rozprávali so zástupcami vášho klubu, ale môžeme sa stretnúť
opätovne. Však napokon máme teraz po zastupiteľstve možno trošku viacej času na takéto
rokovania a poskytneme vám všetky informácie k danému konkurzu. K pánovi. Pardon,
k pánovi Vicianovi. Členovia návrhovej komisie už majú ten návrh, takže môžeme sa k nemu
vrátiť a môžeme o ňom dať hlasovať. Prosím členov návrhovej komisie.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Kolegovia poslanci dostali návrh uznesenia
podľa informácie pána Viciana už vlastne do mailu pred začiatkom rokovania zastupiteľstva.
Takisto aj my už sme obdŕžali návrh ako navrhla komisia. To znamená, môžeme hlasovať
o návrhu uznesenia. Po a) žiada prednostu miestneho úradu spracovať a predkladať na
rokovanie miestneho zastupiteľstva správu - Informatívny materiál o štádiu prípravy
investičných zámerov, investícií projektov a projektových dokumentácií a tak ďalej v štruktúre,
ktorá je uvedená v návrhu uznesenia v termíne k 30. 5. a k 30. 11. kalendárneho roka. Môžete
dať, pani starostka o tom hlasovať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
D. Čahojová – starostka: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec,
nehlasovali traja. Uznesenie bolo schválené. Môžeme pokračovať bodom Rôzne. Nasleduje pán
poslanec Martinický, potom pán poslanec Savčinský. Nech sa páči, pán poslanec Martinický.
P. Martinický: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel, pokiaľ niektorí kolegovia chodia na nejakú
druhú stranu.
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D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický, aha my sme nepočuli. Pán poslanec
Martinický.
P. Martinický: Áno?
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický, my sme nepočuli tvoj príspevok od
začiatku. Prosíme ťa ešte raz zopakuj, dobre? Ďakujem.
P. Martinický: Dobre, už počuť?
J. Kmeťko: Áno.
P. Martinický: Ja hovorím. Neviem.
D. Čahojová – starostka: Áno, počuť.
P. Martinický: Mám zapnutý mikrofón.
D. Čahojová – starostka: Počuť.
P. Martinický: Áno? No, dobre. Ja budem stručný. Jedna vec je, že chcem vyjadriť spokojnosť,
že po dlhom čase, po dlhých rokoch rokovaní a príprav, že sa už realizuje ten chodník pri
električkovej zastávke Nad lúčkami a je tu nádej, že kým začne snežiť, že to bude hotové. Takže
to je moje potešenie a verím aj z toho, čo sa tam občas ľudia pristavujú a komentujú, že bude
veľmi mnoho ľudí potešených. A druhá vec, že pri, v podstate pri Riviére, tam sa vedľa cesty
Karloveskej realizuje už dosť dlho nový park. Predpokladám alebo teda pokiaľ viem mala by
to byť akcia mesta, čiže pána primátora. Pokiaľ sa na to dívam z električky, mám taký dojem,
že tam je strašne veľká plocha spevnených plôch a málo zelene. No, viem, že je to rozrobené,
ale to je, tam je dosť široký chodník pri ceste, potom je tam asi dva metre zeleň, potom druhý
chodník, potom tretí chodník, ktorý ide rovnobežne ešte krížom-krážom. Tak, či sa s tým nedá
niečo robiť a niekto nejako z našej časti k tomu vyjadriť, lebo tak, ako to vyzerá z električky,
je tam príliš veľa spevnených plôch. Ďakujem. To je všetko.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Takáto investícia by nebola v tom našom sumáre, ktorý
vám budeme poskytovať raz polročne, lebo to nie je naša investícia. Je to investícia mesta. Mali
sme možnosť nejakým spôsobom sa vyjadriť, ale de facto bol už hotový projekt MIB už za pána
primátora Nesrovnala. MIB ho už len upravoval. To, že tam vyzerá, možnože je tam veľa
spevnených plôch, nie je to celkom tak. Tam budú aj rôzne športové prvky. Myslím, že nejaké
mini ihrisko na loptové hry, nejaké pochôdzne, šmýkľavka a tak ďalej a nejaké také plochy,
ktoré, kde nebudú vyasfaltované alebo vybetónované, ale budú to nejaké priepustné alebo
polopriepustné materiály. Čiže to nie je celkom pravda, že to všetko budú ako keby chodníky.
Takto z hlavy si ten projekt úplne neviem vybaviť. Je k dispozícii na našom stavebnom úrade.
Nič sa samozrejme na ňom nedá meniť, lebo hlavné mesto si vybavilo územné rozhodnutie aj
stavebné povolenie. Takže je to v súlade so všetkými predpismi stavebného poriadku. Môžeme
mať na to názor, ale nedokážeme to nejakým spôsobom zmeniť. Druhá otázka. Ďakujeme za
chodník Sumbalova. Dúfame, že bude do sneženia prvého hotový a nasleduje pán poslanec.
Pán poslanec Kotal, asi k tomuto bodu a pán poslanec Martinický faktickú k vlastnému
vystúpeniu. Pán poslanec Kotal.
M. Kotal: Ja by som možno iba zdôraznil, že sa nebuduje park, ale v podstate športový areál.
Takže preto tie spevnené plochy, takže asi toľko.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický, vy dávate faktickú. Dávaš faktickú sám
na seba?
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P. Martinický: Ja dávam v podstate na to, čo si hovorila pani starostka, len veľmi stručne. Ja
predpokladám aj z toho, ako to z električky vyzerá sa zdá, že niektoré tie plochy budú ako
priepustné. Len fakt je tam, že tam je jestvujúci 2,5-metrový chodník, potom kúsok zelene,
potom vodopriepustný dvojmetrový chodník a hneď vedľa neho ďalší asfaltový chodník. Tak
naozaj to ako percento tej zelene sa mi tam vidí na môj vkus a názor málo, ale.
D. Čahojová – starostka: No, možno ešte treba pripomenúť, pán poslanec, že bola taká istá
panika vyvolaná, že ten chodník dvojmetrový zanikne a tam nebude, lebo tadiaľ chodí,
využívajú ho nie tak ani chodci ako cyklisti. To je jedna vec a druhá vec je, že ešte tam pribudne
zozadu viacej, dozadu skatepark, o ktorom sme rokovali a uvažovali ho v areáli na Základnej
škole Alexandra Dubčeka. Takže tam zase pribudnú nejaké spevnené plochy, ale je to predstava
hlavného mesta. Je to proste v gescii už Metropolitného inštitútu mesta Bratislava a myslím si,
že buďme radi. Dúfajme, že to verejnosť teda bude využívať takýto priestor na relax. Takisto
sme tam mohli mať niečo iné, napríklad predajňu McDonaldu, o ktorej sa v minulosti
uvažovalo, že by tam mohol byť McDonald's drive alebo niečo podobné. Je to proste tak. Alebo
nejaká stavba parkoviska. Toto je určite príjemnejšie miesto alebo bude príjemnejšie miesto
ako nejaké parkovisko. Pán poslanec Savčinský má slovo, nech sa páči.
R. Savčinský: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Ja by som rád využil možnosť tohto
bodu, aby som sa poďakoval a súčasne vyjadril aj obdiv oddeleniu kultúry a predovšetkým pani
vedúcej, pani Adriane Rabatinovej za zorganizovanie už skončeného podujatia festivalu
Karloveského kultúrneho športového leta a tiež za prebiehajúce podujatie Hodový september,
ktorý vrcholí tento víkend. Osobne to považujem za zázrak, že v tejto vôbec nie ľahkej dobe sa
podarilo zorganizovať mnoho podujatí na vysokej úrovni, a že hľadali sa teda možnosti
organizácie pri dodržaní všetkých hygienických opatrení, takže za mňa veľké poďakovanie.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ja som to si chystala príspevok na túto tému
na záver tohoto zastupiteľstva, že naozaj prebieha tentokrát Karloveský hodový september. Nie
je to september, na aký sme boli roky zvyknutí. Je to september iný a viete, že takéto podujatia
takéhoto rozsahu sa musia pripravovať niekoľko mesiacov vopred, rozpočtovať, hľadať sa
partneri, pripravovať sa program, dojednávať podmienky vystupujúcich umelcov a my sme boli
naozaj v nelichotivej situácii pandemickej, ktorej nikto priebeh budúci nevedel odhadnúť.
Takže zvolili sme cestu takej opatrnosti a striedmosti, aby sme zároveň neohrozili, nezhoršili
pandemickú situáciu v Karlovej Vsi, aby sme neohrozili akýchkoľvek návštevníkov alebo
účastníkov podujatí, aby sme tie podujatia rozložili trochu v priestore a v čase na viaceré
lokality Karlovej Vsi. Možnože tam zavítali aj návštevníci, ktorí by inak do Líščieho údolia
neprišli. Zároveň si aj uvedomujeme a vnímame tú opatrnosť verejnosti. Viete, že sme ako prvé
podujatie mali koncert alebo otváracie Ivana Mládka v dome kultúry a naozaj ten nákup tých
lístkov. Bolo tam nejaké vstupné. Bol veľmi opatrný a taký ako keby komotný na to, aký záujem
takýto umelec zvyčajne v našich podmienkach vyvoláva. Takže zvolili sme takúto cestu.
Nebolo to ľahké. To rozhodovanie v súčasných podmienkach je veľmi zložité. Porovnávate sa
s inými mestskými časťami. Viete, že niektoré to majú ešte ťažšie. Klasické vinobrania v Rači
alebo nejaké veľké podujatia, na ktoré Bratislavčania sú z dlhodobého hľadiska zvyknutí a po
takejto dobe abstinencie už aj ľuďom takéto podujatia chýbajú, tak sme sa snažili
minimalizovať aj riziko, ale zároveň tie nejaké podujatia pre verejnosť vytvoriť. Ja sa zúčastním
samozrejme tých podujatí, teda cez tento víkend tých klasických stretnutí pri spomienke na
zosnulých Karlovešťanov pri vystúpení Senioranky a Viazanie hodového strapca na námestí,
ktorý bude teraz naozaj v limitovanom ako keby v limitovanej podobe, obmedzenej. Hodový
strapec pôjde len do Kostolíka svätého Michala, aj slávnosť hodovej bohoslužby v nedeľu, ale
podujatia, teda tá pompéznosť alebo snaha o pritiahnutie čo najväčšieho počtu návštevníkov,
napríklad do Líščieho údolia v koncentrovanej podobe, v koncentrovanom čase tento rok sme
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sa rozhodli, že to nebudeme riskovať. Ďakujem, že ste si to teda všimli, uvedomili. Možnože to
časťou verejnosti nebude prijaté, ale v záujme opatrnosti a udržania dobrého verejného zdravia
s Karlovej Vsi sme zvolili tento prístup. Asi som sa rozrečnila, ale som naozaj rada, že to pán
poslanec spomenul. Pán poslanec Kmeťko, nech sa páči.
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Nechcel sa mi zapnú mikrofón. Ja som to už spomínal
minule. S tou križovatkou pri Družbe, tá priepustnosť. Proste ráno to je katastrofa. Ja som
odkázaný teda na automobil. Bez toho ja nemôžem robiť. Proste táto križovatka je absolútne
nepriepustná. Je to proste jednoducho zle spravené. Pán kolega Lenč hovoril, že mesto to bude
riešiť alebo to rieši. Nie je to vyriešené stále, stále sú tie problémy. Proste zápcha a za ňou už
je to v poriadku, ale tu je potom ešte jeden problém. Proste keď idete ďalej, tak odbočka smerom
na zoologickú záhradu pod mostom. Minule som tam stál 4,5 minúty. Zápcha tých áut čo chceli
zatočiť do zoologickej záhrady alebo smer zoologická záhrada urobilo zápchu až pomaly hore
pri pumpe. Proste tam dávame prednosť, lebo električky majú prednosť v nejakom časovom
intervale a oni keď nejdú tak, ako majú ísť tie električky, tak sa tam robí zápcha jak šľak. Proste
toto nie je ani ekologické, ani normálne a ani proste nič. Beriem, nech električky alebo MHD
nech má prednosť. V poriadku, ale proste stáť 4,5 minúty na jednom mieste len na to, aby prešli
čo ja viem štyri električky, to si myslím, že v tom danom krátkom úseku je proste zlé. Takže
znovu by som poprosil vás alebo teda mestských poslancov, skúste zatlačiť na komisiu dopravy,
aby s tým niečo spravili. Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že pozorne počúval aj pán poslanec
Lenč. Záhradník je tu veľmi mňa. Ja si to úplne, ja som takúto situáciu nikto nezažila. Neviem
si to celkom predstaviť, ale asi by bolo lepšie. Nechcem ťa nútiť, pán poslanec, aby si napísal
interpeláciu, kde by to bolo presne formulované, ale keby si vedel niečo hodiť do mailu pre nás
troch, tak by to pomohlo a my by sme sa skúsili obrátiť na hlavné mesto, dobre? Alebo priamo
na pani viceprimátorku, pani Tatianu Kratochvílovú, aby sa riešil tento problém. Ďakujem.
J. Kmeťko: Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický s faktickou.
P. Martinický: Prepáčte, nejako mi tu aj kamera blbne. Ja som len toľko k tomu Hovoril
predrečník. Tak z druhej strany sa po tej rekonštrukcii električkovej trati výrazne spomalila
jazda električkou z Karlovej Vsi k novému mostu a to z toho dôvodu, že pribudlo viacero
prechodov cez cestu. To je hlavne kvôli tej ako novej výstavbe, aj z iných dôvodov tam pribudli
asi štyri prechody a električka, dokonca aj medzi dvoma zastávkami ešte jeden, dvakrát zastane
a je to veľmi nepríjemné a zas je to záležitosťou toho riešenia celej tej dopravy od Karlovej Vsi
až k novému mostu.
D. Čahojová – starostka: Mám na mysli, teda mám dojem, pán poslanec, že náš na mysli
stavbu Zuckermandla a ďalšia výstavba tam nasleduje. Budú tam pribúdať byty. Naozaj možno
aj križovatky, to my nevieme, ale je to fakt. Áno, prednosť majú mať v prvom rade alebo
starostlivosť máme mať od tých najslabších, ako povedal Jožko Griač na začiatku a to sú chodci
a potom nasledujú električky, alebo MHD až potom nasleduje individuálna automobilová
doprava. Takže asi taká nejaká postupnosť. Áno?
P. Martinický: Začalo to výstavbou River parku, zhoršil to, zhoršila to výstavba Zuckermandla
a teraz tá ďalšia výstavba pri novom moste to pravdepodobne znovu zhorší, ale ďalšie prechody
pribudli prejazdy cez električku, pre autá pribudli aj medzi Riviérou a proste miestnym úradom
naším.
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D. Čahojová – starostka: Samozrejme, poznáme svoje kompetencie v tomto. Vieme o aké
projekty sa jedná. Vieme kto je za ne zodpovedný, takže je to mimo nás. V tomto vieme urobiť
len to, že požiadame hlavné mesto, ak sa dá nejako nastaviť tá svetelná signalizácia
racionálnejšie, aby sa to pokúsili urobiť. Viac neviem ti sľúbiť. Pani poslankyňa Zemanová,
nech sa páči.
A. Zemanová: Ja sa chcem poďakovať za promptnú reakciu pani vedúcej odboru dopravy. Na
základe komunikácie cez Odkaz pre starostu s mestom na tému otočiek cez električkovú trať a
krátkych intervalov. Verím, že sa nám podarí dostať do Karloveských novín návod ako chodiť
cez čidlom riadené otočky na električkovej trase, ale toto je také okrajové. To sa zrejme dorieši,
ale ja by som chcela opakovane poprosiť o, myslím, že sme to dávali aj do uznesení komisie
dopravy. Obrátiť sa na mesto, keďže nevyšiel cyklistický pruh na hlavnej Karloveskej na
vyznačenie samostatný, aby sa aspoň zvýraznili, zvýraznila možnosť prítomnosti cyklistov
piktogramami v obidvoch smeroch v pravej časti komunikácie. Ďakujem veľmi pekne. Keďže
hovorí pani starostka o tých najslabších, tak najprv sú to chodci, potom sú to cyklisti a až potom
sú to tí automobilisti a medzitým ešte niekde je MHD-čka. Takže ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Za málo. Myslím si, že už sme to aj niekde interpretovali a asi to
bude treba opäť pripomenúť. Vedia o tomto, o tejto našej žiadosti, ale môžeme ju zopakovať.
Bod 24. Interpelácie
Bod Rôzne ukončujeme a otvárame bod Interpelácie. Nech sa páči. Nevidím nikoho
prihláseného, tak týmto pádom sme vyčerpali dnešný program. Vážení kolegovia, kolegyne. Ja
vám veľmi pekne ďakujem za aktívnu účasť aj za skvelú prípravu na to, že ste mali naštudované
materiály, najmä tie ťažké, že ste ich pochopili a prípadne konzultovali veci vopred, ktorým ste
nerozumeli. Dúfam teda, že sa v dobrom zdraví stretneme nabudúce, a že a hádam nebude, ak
bude potreba zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, tak to s vami vopred odkonzultujeme,
s poslaneckým klubom Teamu Vallo a zvoláme mimoriadne zastupiteľstvo. Zatiaľ to tak
nevyzerá. Želám vám pekný, príjemný zvyšok dnešného dňa a čokoľvek by ste potrebovali,
prosím, obráťte sa nás radšej skôr ako neskoro a asi pravdepodobne v tejto chvíli po skončení
zastupiteľstva ešte by som chcela sa kontaktovať s pánom poslancom alebo s predsedom
poslaneckého klubu Teamu Vallo, pánom Vicianom. Zavolám vám za chvíľočku, dobre?
Môžem? Ďakujem veľmi pekne. Želám vám príjemný zvyšok dňa. Všetko dobré. Dovidenia.
Ďakujem.
M. Vician: Dovidenia.
v. r.
…………………………………….
JUDr. Jana Mucsková
prednostka

v. r.
……………………………………..
Dana Čahojová
starostka

Overovatelia: Mgr. Anton Šmotlák

v. r.
………………………………………….

Ing. Zuzana Volková

v. r.
……………………………………….…
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