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Zápisnica 
z 21. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
konaného dňa 14.12.2021 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej 
miestnosti č. 231, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, formou videokonferencie 
__________________________________________________________________________________ 
 

O B S A H 

 
Schválený program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 2 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 2 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 21. zasadnutiu MiZ.     str. 3 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023 a 2024.          str. 4 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2021 zo 

dňa 14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií.     str. 7 
4. Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  str. 8 
5. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 

pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.      str. 9 
6. Žiadosť Ing. Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6, k. ú. 

Karlova Ves.          str. 9 
7. Žiadosť Ing. Oláha o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova 

Ves.           str. 10 
8. Žiadosť JUDr. Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 

2300/13, 2300/15, k. ú. Karlova Ves.       str. 11 
9. Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 o nájom 

časti pozemku registra C-KN parc. č. 3651/150 v k. ú. Karlova Ves pre zriadenie 
kontajnerových stojísk.         str. 18 

10. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov v Základnej škole Karloveská 61.      str. 18 

11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé upustenie 
od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.   str. 19 

12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny 
Jamnického – Nad Sihoťou“.        str. 20 

13. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV.    str. 22 
14. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva   

v roku 2022.          str. 23 
15. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62.     str. 23 
16. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.      str. 24 
17. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022.   str. 26  
18. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2021.    str. 26 
19. Rôzne.           str. 27 
20. Interpelácie.          str. 31 

 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 32 
 
Informatívne materiály: 
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2021. 
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2. Dodatok č. 2 k OPMU. 
3. Príprava investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácii 

k 30.11.2021 
 

- - - - - 
 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
D. Čahojová – starostka: Takže vážené dámy, vážení páni, vážené panie poslankyne, páni 
poslanci aj všetci, ktorí ste zúčastnení tohoto pracovného zasadnutia, síce formou 
videokonferencie. Dovolím si vás privítať na 21. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves. Z dôvodu stále pandemických opatrení sa stretávame takýmto 
spôsobom, aj z dôvodu prevencie a aj z dôvodu ochrany nielen nás, ale aj našich blízkych pred 
možnou možnosťou ochorenia. Aj teraz sme mali ešte trošku technické problémy, ale tak 
zdokonaľujeme sa zo zasadnutia na zasadnutie. Prosím vás veľmi pekne, aby ste hovorili tak, 
aby váš hlasový prejav bol bez problémov prenesený do zápisnice, kde viete, že sa toto 
zasadnutie nahráva a zápisnica bude vykonaná z prepisu. To sa samozrejme týka aj mňa. Je nás 
dosť, sme uznášaniaschopní a môžeme začať. Dovoľte, aby som vám ešte predtým než prídeme 
k nášmu pracovnému programu, aby som vás oboznámila s tým, že dnes bola posledná rozlúčka 
s našim bývalým kolegom zo športovej komisie pánom Mgr. Petrom Nagyom, otcom rodiny, 
ale nielen to. Karlovešťanom, ktorý vzorne reprezentoval vodácky šport. Bol konkrétne vodný 
slalomár, zanietený športovec, reprezentant a mnohí z vás ho určite poznali ako dlhoročného 
organizátora Behu Devínskou Kobylou. Takže tí, čo ste ho poznali vo všetkej úcte, venujme 
mu aspoň pár sekúnd ticha. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak sme sa v myšlienkach 
rozlúčili s Karlovešťanom pánom Mgr. Petrom Nagyom. Otváram teda našu pracovnú časť 
nášho 14. zasadania miestneho zastupiteľstva. Máme tu prítomných dvoch poslancov. Pána 
poslanca Petra Buzáša a pána poslanca Petra Magáta, ktorí by mohli byť členmi návrhovej 
komisie, ak ich zvolíte. Z dnešného zasadnutia sa písomne nikto neospravedlnil, aspoň o tom 
nemám vedomosť. Pán Ing. Kosnáč? Nie. Takže skôr, či neskôr by sme mali byť kompletní. 
Ďakujem vám veľmi pekne. Ak niekto z vás vie o niekom, kto by z nejakého dôvodu meškal 
alebo nemohol sa zúčastniť, prosím, aby nám to oznámil. 
 
Voľba overovateľov zápisnice. 
D. Čahojová – starostka: Teraz by sme najskôr schválili, pristúpili k voľbe overovateľov 
zápisnice z dnešného zasadnutia. V abecednom poradí sú navrhnutí pán Záhradník. Je tu. Pani 
Záhradníková, neviem. Je tu už prihlásená? Moment. Nevidím ju. Ďalší v poradí je pani 
poslankyňa Zemanová. Pán Záhradník, súhlasíš so svojou voľbou za overovateľa. Pani 
poslankyňa Zemanová? 

A. Zemanová: Súhlasím. 

D. Čahojová – starostka: Aspoň kývni, prosím. 

A. Zemanová: Súhlasím. 

D. Čahojová – starostka: Tak ďakujem veľmi pekne. Takže budeme voliť za overovateľov 
zápisnice pána Záhradníka a pani Zemanovú. Kto je za, nech zahlasuje. Nech sa páči. Za 17 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Zvolili sme overovateľov zápisnice. 
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Voľba návrhovej komisie. 
D. Čahojová – starostka: Teraz budeme hlasovať o členoch návrhovej komisie. Za členov 
návrhovej komisie navrhujem prítomného pána vicestarostu pána Záhradníka, pána poslanca 
Magáta a ak nemá klub Teamu Vallo nejaký iný návrh, tak by som navrhla pána poslanca 
Buzáša, ktorý je tu prítomný, ale spýtam sa pána Viciana, či má nejaký návrh. Je tu pán Vician. 
Pán Vician, nech sa páči. 

M. Vician: V poriadku. Nemám proti. 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Takže budeme hlasovať o pánovi Záhradníkovi, pánovi 
Magátovi a pánovi Buzášovi. Prosím, vyjadrite sa hlasovaním, ďakujem. Za 18 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tak to máme zvolenú návrhovú komisiu. 

 
Schválenie programu rokovania MiZ. 
D. Čahojová – starostka: Vážené dámy, vážení páni. Pristupujeme k schvaľovaniu programu. 
Pozvánku ste dostali v elektronickej podobe. Budeme najprv hlasovať o programe tak, ako ste 
ho dostali v pozvánke. Nech sa páči, vyjadrite sa prosím hlasovaním. 

D. Čahojová – starostka: Hlasovalo za 18 poslancov. Proti nebol nik, nedržal sa nik. Tým 
pádom sme pozvánku schválili. Sú nejaké návrhy na doplnenie alebo zmenu programu? Nikto 
sa nehlási, takže asi budeme pracovať podľa programu, aký sme si pred chvíľočkou schválili. 
Ďakujem veľmi pekne a môžeme pristúpiť priamo k prvému rokovaciemu bodu. 

 
Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 21. zasadnutiu MiZ. 
 

D. Čahojová – starostka: Prvým rokovacím bodom je Plnenie uznesení splatných k 21. 
zasadaniu miestneho zastupiteľstva. Prosím pani prednostku o krátke úvodné slovo. Ďakujem 
veľmi pekne. 

J. Mucsková - prednostka: Takže k dnešnému dňu. Pardon. K dnešnému dňu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva sú splatné štyri uznesenia. Prvé, je to uznesenie č. 81 z roku 2019, 
ktoré teda je splnené. Na dnešné zasadnutie je predložený materiál Koncepcia nakladania 
s majetkom mestskej časti. Ďalej sú to dve uznesenia, ktoré sú plnené priebežne. Jedno sa týka 
pravidelného predkladania informácie o prijatých rozpočtových opatreniach. Druhé je to 
vlastne nové uznesenie. Prvýkrát predložený informačný materiál o investičných projektoch 
mestskej časti a štvrtým uznesením je uznesenie, kde navrhujeme predĺženie termínu plnenia 
do 31. marca 2022. Týka sa vybudovania chodníka, teda cestnej komunikácie a chodníka na 
Svrčej ulici. Čiže tu sa, tu prebieha to plnenie aj začalo sa vlastne s realizáciou. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Do 
diskusie sa nikto nehlási, takže prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh 
uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 

P. Buzáš: ... budeme hlasovať o navrhnutom uznesení tak, ako ho navrhol predkladateľ, pani 
JUDr. Mucsková. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 
traja poslanci. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 
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Bod 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 s výhľadom 
na roky 2023 a 2024. 

D. Čahojová – starostka: A pokračujeme asi hlavným bodom dnešného programu a to jest 
prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. Vážené dámy 
a páni, dovoľte mi na úvod pár slov, ktoré by som vám chcela povedať. Vstupujeme do ďalšieho 
rozpočtového obdobia, ktoré nie je úplne isté. Je to ďalšie pokračovanie pandemického 
obdobia, ktoré istým spôsobom poznačilo závažným aj náš, naše verejné pôsobenie. V tomto 
roku môžeme konštatovať, že sme tú situáciu v rámci samosprávy zvládli naozaj so cťou. 
Podarilo sa nám aj udržať služby v požadovanej kvalite, aj organizovať testovanie našich 
obyvateľov, či pomôcť s organizovaním testovania našich obyvateľov a aj zvážiť nové 
plánované investície, niekedy aj také komplikované. V budúcom roku vstupujeme do podobnej 
situácie. Nikto nevie odhadnúť ako sa bude vyvíjať pandemická situácia, preto očakávame, že 
aj tak ako v tomto roku bude predpokladaný vývoj daňových príjmov, ale menej isté sú už tie 
nedaňové príjmy mestskej časti. Našťastie, nie je to až taká výrazná čiastka ako daňové príjmy. 
Takže nemal by byť až tak významne zasiahnutý náš rozpočet, ak by teda bol pokles. Radi by 
sme udržali naďalej kvalitu aj rastúcu tendenciu kvality služieb, ktoré poskytujeme našim 
obyvateľom. Zároveň by sme nechceli, aby sa zastavil rozvoj Karlovej Vsi, aby sme 
pokračovali rozbehnutých investíciách, tie, ktoré už sú v pokročilom štádiu prípravy alebo aby 
sa začali, a zároveň by sme mohli veľmi radi, aby sa nám do života podarili uviesť aj niektoré 
ďalšie, ktoré máme v pláne. Samozrejme, rozpočet je limitovaný. Vieme, že rozpočet verejnej 
správy musí sa držať pravidla a musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. To znamená, nesmieme 
vyrovnávať deficit. Nesmieme pardon vytvárať deficit. Musíme hospodáriť s tým, čo máme 
a aby sme naozaj boli schopní pokračovať v rozvojových aktivitách, tak by sme si dovolili 
požiadať vás aj predbežnými konzultáciami jednotlivé kluby poslanecké, aj v komisiách. 
V podkomisii finančnej aj na miestnej rade o možnosť zapojenia do rozpočtu úveru, ktorý by 
sme chceli využiť na kapitálové investície do našich školských zariadení alebo do našich 
komunikácií. To znamená, do ďalšej občianskej vybavenosti, ktorú sa snažíme zvyšovať jej 
úroveň, predlžovať jej životnosť a odstraňovať tie zanedbané dlhoročné veci, ktoré nám 
strpčujú život. Takže základom nášho rozpočtu je udržať kvalitu služieb, pokračovať 
v rozbehnutých investíciách a pokiaľ sa bude čo len trošku dať, urobiť ďalšie užitočné veci pre 
našu mestskú časť. Ak nemáme na toto z vlastných prostriedkov, čo ich nikdy nie je dosť, tak 
budeme sa snažiť v každom, v každej možnej výzve možnosť ako sa zapojiť, ako získať 
z nejakých externých zdrojov prostriedky na to, čo máme, akú máme víziu, aké máme plány 
a čo by sme my pre nás, pre našich obyvateľov najviac potrebovali. Zásobník je plný. Ak sa 
niečo podarí získať, tak sa samozrejme posunieme o priečku, o dve, o tri nižšie, aby sa ďalšie 
tie potreby alebo priority dostali do poradia a k fáze, priblížili sa k fáze realizácie. Samozrejme, 
ako každý rok hlavný prúd finančných prostriedkov je, smeruje do školstva, do našich 
predškolských zariadení a takisto aj kapitálové výdavky smerujú vo veľkej časti práve do týchto 
našich nehnuteľností. Toľko hádam na úvod. Nech sa páči, otváram k návrhu nášho rozpočtu 
diskusiu. Dúfam, že získame vašu podporu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram 
diskusiu. Pán poslanec Kovács a nasleduje pán poslanec Vician. Nech sa páči, pán poslanec 
Kovács. 

M. Kovács: Dobrý deň prajem. Je ma počuť? 

D. Čahojová – starostka: Dobrý deň, áno. 

M. Kovács: V prvom rade sa chcem poďakovať za naozaj tie investície, ktoré idú do školstva 
a do tých významných kapitálových výdavkov, ktoré potrebujeme a ktoré už boli roky 
zanedbávané. Čiže ja to považujem za veľmi, veľmi dôležitý krok. Chcel som znovu otvoriť 
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tému, o ktorej už hovorím už v podstate, to bude rok a to sú platy učiteliek na materských 
školách. Viem, že sa podarilo v septembri navýšiť aspoň tak symbolicky cez osobný príplatok. 
Myslím, že pani Mucsková hovorila o nejakých 30 € platy učiteliek v materských školách. 
Chcem ale informovať, lebo aby sme boli konštruktívni. Naozaj snažil som sa dopátrať k tomu, 
že ako bude nakoniec vyzerať ten návrh. Nakoniec sa nepodarilo nájsť viacej prostriedkov. Oni 
sú vďační za 30 €, ale chcem teraz informovať, že by sme radi prišli začiatkom budúceho roka 
s návrhom, kde ešte trošku posunieme vyššie tie osobné príplatky na platy učiteliek, lebo aby 
som to dal do perspektívy. Tak myslím si, že jej priemerný plat učiteľky v hrubom je okolo 950 
€ v našej mestskej časti. Sú to často aj vysokoškolsky vzdelané učiteľky. Priemer je, 
stredoškolsky vzdelaní, tak som si urobil analýzu s pomocou Trek Simi, koľko zarába 
priemerne stredoškolsky vzdelaný človek s maturitou v Bratislave. Je to nad 1 500 €. Naše 
učiteľky majú okolo, momentálne okolo 950. Zároveň sme sa pozreli aj na to, že koľko zarábajú 
ľudia samozrejme na mestskom úrade alebo akokoľvek to nazvem cez. Robili sme takú tú 
analýzu minulé leto. Koľko je zamestnanosť na našom úrade a koľko ľudia zarábajú. Sme 
niekde v strede ako Karlova Ves. To je podľa mňa, že veľmi, veľmi zdravý ukazovateľ 
v porovnaní s inými mestskými časťami, ktoré sú možno porovnateľné, ale tiež aj ľudia, ktorí 
sú na úrade. Zarábajú okolo, ak teda správne som urobil tie rýchle kalkulácie, okolo 1 300 € 
v hrubom, čo samozrejme tiež je údaj, ktorý je zďaleka podpriemerný voči celkovej 
bratislavskej populácii, ak to môžem tak povedať. Ale vidím tam priestor na to, aby sa aj naše 
učiteľky dostali trošku vyššie s tými platmi, lebo naozaj pokiaľ nebudeme mať učiteľky, nebude 
mať v našich škôlkach kto učiť a nebudú mať naši obyvatelia kam dávať deti. Myslím si, že 
Karlova Ves sa aj vďaka vám, pani starostka, veľmi môže tešiť tomu, že naozaj naši rodičia 
majú kam dávať svoje deti. Máme dosť škôlok, čo nemôže o sebe povedať každá mestská časť, 
ale pokiaľ v nich nebude mať kto učiť, tak nám to nebude na nič platné, blbo povedané. Takže 
chcel som len avizovať, že je to niečo, čomu sa budeme musieť venovať. Vnímam pozitívny 
nárast, ktorý bol investovaný do miezd aj ľudí na úrade miestnom, aj do miezd našich pani 
učiteliek, ale aj tam vidím skôr ako kebyže nezrovnalosť, že keď sa len pozrieme na tie čísla 
medzi rokom 2019 a rokom 2022, tak ten nárast je o nejakých 23 %, pričom keď sa pozrieme 
na mzdy, ktoré sú navyšované na úrade veľmi, ktoré podporujem, chcem povedať, tak tam sa 
nám podarilo zvýšiť tie mzdy až o nejakých 45 % a keď porovnáme rok 2019 až do roku 2022. 
Teda nehovorím, že mzdy. Hovorím, že náklady na mzdy. Čiže nieže by ľuďom rástli o 45 % 
platy, hej, ale podarilo sa nám navýšiť investíciu do toho, aby naši obyvatelia dostali servis 
taký, ako si zaslúžia. Čiže toto by som len chcel poprosiť, aby sme sa ešte ďalej zamýšľali aj 
budúci rok ako pomôcť naozaj tie naše pani učiteľky dostať trošku vyššie a budeme sa snažiť 
prísť s konštruktívnym návrhom začiatkom budúceho roka. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Som rada, že ste sa trošku 
poopravili na záver, lebo naozaj nie dramaticky narástli ľuďom na úrade mzdy, ale podarilo sa 
nám pre tento úrad získať kvalitných odborníkov, ktorí nám pomáhajú. Lebo naozaj máme 
rozbehnuté aj významné investičné akcie, ktoré, ktorým sa musí venovať nejaký profesionálny 
zamestnanec a nie jeden na tomto úrade, vrátane verejného obstarávania a tak ďalej. Boli to 
odborníci, ktorí na tomto úrade v minulosti chýbali, takže sme veľmi radi, že sa služby nášho 
úradu skvalitnili, ale samozrejme, že to stojí nejaké peniaze. Takže ďakujem veľmi pekne za 
tento vstup. Pán poslanec Vician, nech sa páči, máte slovo. 

M. Vician: Áno, ďakujem za slovo. Ja by som chcel teda tiež poďakovať úradu za tento veľmi 
ambiciózny rozpočet, a to teda v kapitálových výdavkoch. Ja si veľmi cením to, že sme dlhé 
roky upozorňovali na ten neutešený stav kuchyne na Alexandra Dubčeka a budem veľmi 
šťastný, ak sa teda tento rozpočet, teda investuje tieto prostriedky efektívne, a teda v krátkej 
dobe tá rekonštrukcia nastane. To som veľmi rád. Je to jedna z našich priorít klubu Teamu Vallo 
a takisto ako každý rok teda som pripravený podporiť tento rozpočet a samozrejme, ide 
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o záväzok teda mestskej časti a vedenia, aby sa teda aj naplnil. Hej, aby v podstate sa vyčerpal 
a možno povedať, že teda je tam, za tým sa skrýva teda hodne veľa človekohodín. Tak prajem 
všetko dobré, aby to všetci zodpovedne zvládli. Tak toľko, ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pán poslanec. Áno, je to rozpočet, ktorý je 
veľkou výzvou a keď sme zvládli tento rok, tak my si veríme a dúfame, že zvládneme aj budúci 
rok. Veľmi dúfame, že sa nám podarí získať tie nejaké dodatočné zdroje zvonka s víziou, ktoré 
budú k dispozícii alebo sú k dispozícii. Usilovne sa pripravujeme my už dlhšie na ten budúci 
rok. Aj to, že máme vytvorený zásobník projektov, aj že beží viacero stavebných konaní tak, 
aby boli skutočne investície pripravené, vrátane napríklad rozšírenia kapacity materskej školy, 
aby proste boli tie povolenia, ktoré sú potrebné. K tomu bodu, keď bude výzva zverejnená, aby 
sme naozaj boli pripravení na takéto situácie. Našim krédom a to asi bolo odvždy, len ako som 
spomínala, bolo potrebné trošku naozaj obohatiť miestny úrad o ľudí, ktorí sú šikovní a veľmi 
znalí. Hlavne k tejto investičnej činnosti, pretože našim krédom je dobudovávať alebo budovať 
novú občiansku vybavenosť, ktorá bola tak ako keby ľudia vnímali, že teda hlboko podcenená. 
Výstavba, za výstavbou masívnou nesledovala dostatočná občianska vybavenosť. Čiže na toto 
sa chceme sústreďovať. Ďakujem vám, že to chápete a budeme veľmi vďační, ak tento návrh 
rozpočtu podporíte. Pán poslanec Kovács ešte s druhým príspevkom, nech sa páči. 

M. Kovács: Hej, ešte jednu vec chcem, by som rád vyzdvihol. Tiež som pripravený rozpočet 
podporiť. Chcem len upozorniť na to, že rodičia na, špeciálne na škole Tilgnerova celkom 
citlivo vnímajú investície do tej školy, ale by som chcel dať priestor možno pani prednostke, 
aby vysvetlila, ako sa o tom uvažuje budúci rok. Lebo mestská časť investovala veľa do tejto 
školy vlastne v predošlých dvoch rokoch, pričom sa menili hlavne rozvody a podarilo sa hlavne 
z mesta získať väčší grant na ihrisko. Prispela aj samotná mestská časť, ale na našej školskej 
komisii vystúpil aj vlastne zástupca rodičov a člen správnej, čo to je? Správnej rady? Člen rady 
školy, tak. A pýtal sa, že ako mestská časť plánuje využiť prostriedky, ktoré alokovala na stavbu 
jednej jej časti a to exteriérového športoviska, ktoré je na Tilgnerke, ale nevyčerpala úplne tie 
prostriedky, ktoré na to boli alokované a či sa mestská časť bude pripravená podieľať aj na 
nejakých ďalších, na ďalšom rozširovaní tohto areálu. Lebo momentálne v tom rozpočte 
v rámci kapitálových výdavkov nevidíme do tejto školy žiadne investície, tak len som chcel 
vytvoriť priestor, aby mohla možno pani prednostka o tom pohovoriť. 

D. Čahojová – starostka: Možnože aj predbehnem pani prednostku. Ak bude chcieť pani 
prednostka, môže sa pripojiť ku mne. Spojená škola na Tilgnerovej má niekoľko projektov 
v zásobníku, ktoré keď budeme mať možnosť realizovať, veľmi radi ich budeme realizovať. 
Bude to pokračovanie vo vnútornej rekonštrukcii, v elektroinštalácii. Sú tam ešte nejaké menšie 
etapy. Potom máme pripravený projekt na objekt Fadrusova a samozrejme, je tam aj 
pokračovanie dovybavenia športového areálu. Čiže čokoľvek z tohoto príde, budeme veľmi 
radi a ak nám to umožnia naše možnosti, budeme to realizovať. Takže, ak vám stačí takáto 
odpoveď. Neviem, pani prednostka ešte chce? Pani prednostka. A ešte možno informácia pre 
vás, pán poslanec, že rodičovské združenie, ktoré nám poskytlo ako keby záruku, že bude, ak 
by bolo to financovanie toho multifunkčného ihriska drahšie ako sme predpokladali, tak 
poskytlo nám pomoc finančnú alebo aspoň nejakú spoluúčasť 10 000 €. Tých 10 000 € už majú 
späť na účte. Čiže to je vyriešené. Neviem, či viete o čom hovorím. Riešili ste to na komisii, 
takže to už je v poriadku. Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nikto iný do diskusie 
nie je prihlásený, tak vás prosím, aby ste sa vyjadrili o návrhu nášho rozpočtu svojim 
hlasovaním. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa. Jaj, neprezentujte sa, ešte 
musím. Niekto ma umlčal. Počujete ma? Dobre. Poprosím veľmi pekne návrhovú komisiu, aby 
prečítala celý ten návrh toho uznesenia. Nech sa páči. 
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P. Buzáš: Takže návrhová komisia neobdržala žiadny nový návrh, a teda nebudem ho čítať 
celý. Majú ho všetci tak, ako ho predkladateľ navrhol. Takže ak si niekto vyžiada, budem ho 
čítať inak. Myslím, že všetci sme sa s tým dostatočne oboznámili. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Takže ďakujem aj ja. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

D. Čahojová – starostka: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, 
nehlasoval 1 poslanec. Veľmi pekne vám ďakujeme za prejavenú dôveru a budeme sa snažiť 
vaše očakávania naplniť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
../2021 zo dňa 14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií. 

D. Čahojová – starostka: My môžeme pokračovať Návrhom všeobecne záväzného nariadenia 
o podmienkach poskytovania dotácií. Tuná poprosím pani poslankyňu Hanku Zemanovú, aby 
predniesla úvodné slovo. Nech sa páči. 

A. Zemanová: Vážení kolegovia, kolegyne, kolegovia, zo skúseností s realizáciou alebo teda 
s výkonom tohto všeobecne záväzného nariadenia, a zároveň v snahe uľahčiť prístup 
a podávanie žiadostí aj procesovanie žiadostí vlastne prechádzame na elektronický systém 
podávania a to bol jeden z hlavných dôvodov vytvorenia nového VZN. Zároveň spresňujeme 
ešte podmienky a spôsob podávania žiadostí v oblasti športu. Asi ste si to mali všetci šancu 
preštudovať, takže pokiaľ niekto máte otázky, nech sa páči. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Griač má slovo. 

J. Griač: Dobrý deň. Ja by som len rád povedal k tomu VZN-ku, že po prvé dotácií nikdy neni 
dosť ako aj šikovných ľudí a dúfam, že to bude fungovať takým mechanizmom, aby sme 
posilnili šikovných ľudí a zároveň boli spravodliví. Ďakujem. Len toľko k tomu som chcel 
povedať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme ja my. Myslím si, že si našu podporu zaslúžia v tomto 
obzvlášť ťažkom a komplikovanom období. Takže ďakujeme aj takej tútorke alebo gestorke 
tohoto projektu pani poslankyni Hane Zemanovej, Hanke Zemanovej, že sa tomu venuje 
a spolupracuje teda s dámami, ktoré sa venujú dotáciám na miestnom úrade tak, aby naši ľudia, 
obyvatelia boli čo najspokojnejší. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že konsenzus vznikol aj 
na komisiách, aj na miestnej rade, takže o tomto všeobecne záväznom nariadení môžete 
pokojne s čistým svedomím zahlasovať. Ak chce ešte niekto niečo povedať. Aha áno. Takže 
tuná mám poznámku z organizačného oddelenia, že sú tam pripomienky, ktoré ste dostali. 
Vyhodnotenie pripomienok ste dostali písomne. Máte ho v materiáli. Jedná sa o pripomienky 
pána poslanca Savčinského, ktoré boli prerokované s prekladateľom a boli akceptované. Čiže 
sú zapracované v návrhu a je na nich všeobecný konsenzus. Čiže takéto dôležité upozornenie 
ešte pred hlasovaním. Veľmi pekne vám ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. Ďakujem. 

P. Buzáš: Takže návrhová komisia neobdŕžala žiadny ďalší nový návrh ani návrh na doplnenie. 
Takže budeme len hlasovať o navrhovanom uznesení tak, ako ho predložil predkladateľ. 
Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Upozorňujem, že sa jedná o návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorý si vyžaduje trojpätinovú väčšinu. Nech sa páči, hlasujte. 
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D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik. Veľmi pekne ďakujeme. Môžeme pokračovať ďalším bodom. Toto uznesenie bolo 
schválené. 

 

Bod 4. Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: Ďalším bodom je Koncepcia nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. Ďalšie splnené uznesenie, ktoré od nás teda ste požadovali. Poprosím 
pani prednostku ako teda predkladateľku, aby nás oboznámila s týmto materiálom. Nech sa 
páči, pani prednostka, máte slovo. 

J. Mucsková – prednostka: Takže Koncepciu nakladania s majetkom mestskej časti vám 
predkladáme v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 81 z roku 2019. Koncepcia bola 
spracovaná alebo vychádza teda z nejakých východísk, právnych východísk. Sú to všeobecne 
záväzné právne predpisy, ktoré určite poznáte tie základné. Ide o zákon o obecnom zriadení, 
zákon o majetku obcí, zákon o Hlavnom meste Slovenskej republiky ako aj Štatút hlavného 
mesta. V podmienkach mestskej časti tým základným právnym predpisom sú Zásady 
hospodárenia s majetkom mestskej časti, ktoré sú účinné od 1. januára 2016. Neskôr bol prijatý 
Dodatok č. 1 z roku 2018. Koncepcia nejakým spôsobom sumarizuje všetky predchádzajúce 
koncepčné materiály a všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravujú nakladanie s majetkom 
mestskej časti. Jednak je to nariadenie, ktoré, všeobecne záväzné nariadenie o najmä bytoch, 
ktoré sú v správe a vo vlastníctve mestskej časti. Ďalej je to všeobecne záväzné nariadenie, 
ktoré upravuje výšku nájomného za užívanie pozemkov, ktoré neslúžia na podnikateľské účely. 
Ďalšími takými koncepčnými materiálmi sú materiály, ktoré boli v predchádzajúcom období 
schválené miestnym zastupiteľstvom. Je to pasportizácia majetku, je to koncepcia nakladania 
so stánkami. V súvislosti s nakladaním s majetkom mestskej časti by som ešte spomenula, lebo 
v dôvodovej správe je venovaný priestor aj niektorým nebytovým priestorom, ako sú priestory 
Karloveského centra kultúry, ktoré sú využívané, či už na dlhodobý alebo krátkodobý nájom, 
ale potom sú to aj ďalšie nebytové priestory v priestoroch teda, ktoré sú vo vlastníctve mestskej 
časti. V školách, v materských školách, ale teda aj ďalších, ktoré má mestská časť vo svojej 
správe. Poukázala by som na tabuľkovú časť predloženej koncepcie, ktorá je taká veľmi 
prehľadná. Je tam spracovaný vlastne súpis všetkých nájmov, ktoré teda mestská časť teda má, 
realizuje. Teda sú to všetky nehnuteľnosti, ktoré má v nájme. Tie nájmy sú rozčlenené podľa 
lokality, sú rozčlenené podľa účelu. Čiže je to veľmi prehľadný súpis. Záverom by som možno 
iba uviedla, že táto koncepcia teda súhrnným spôsobom v podstate zhŕňa všetky tieto spôsoby 
nakladania s majetkom. Keďže to považujeme všetky tieto oblasti za pokryté, navrhujeme teda, 
aby v súčasnosti aplikované ceny nájmov sme do budúcnosti považovali ako ceny minimálne. 
Súčasne ešte možno by som len krátko uviedla, že samozrejme na výšku nájmu má aj súčasná 
doba zložitá Covid pandémie, COVID-19 vplyv, keďže mnohé priestory, ktoré sú využívané na 
administratívne účely alebo aj v školách na vzdelávacie alebo teda krúžkové činnosti sa vlastne 
za uplynulý rok, sme nejakým spôsobom zaznamenali znížený záujem. Čiže do budúcnosti bude 
potrebné uvažovať aj nad tým, akým spôsobom možno iným by sme tieto priestory vedeli 
využiť na prenájom tak, aby mestská časť vlastne naďalej mala z týchto priestorov aj určitý 
príjem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, 
dovoľte, aby som poďakovala pani prednostke aj kolegyniam z miestneho úradu, ktorí 
pripravovali tento materiál. Je vyčerpávajúci. Určite sa k nemu budeme vracať, aj nasledovné 
materiály nadväzujú na tento obsiahly zhrňujúci materiál. Takže veľmi pekne ďakujeme 
a budeme z neho v minulosti pravdepodobne často vyhľadávať potrebné informácie. Veľmi 
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pekne ďakujem, diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol 
návrh uznesenia. Nech sa páči. 

P. Buzáš: Hlasujeme o preloženom návrhu uznesenia. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne a hlasujeme o takto prednesom uznesení. 

D. Čahojová – starostka: Za 21 prítomných, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo 
schválené. Veľmi pekne ďakujem a môžeme pokračovať majetkovým návrhom. 

 

Bod 5. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv 
na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: Návrhom na uzavretie nájomných zmlúv, na predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky v katastri Bratislava - Karlova Ves. Pani prednostka, nech sa 
páči. Máte úvodné slovo. 

J. Mucsková – prednostka: Takže jedná sa o štyri návrhy na uzavretie nájomných zmlúv. 
Žiadatelia, v prvom prípade žiadateľka Alena Vargová požiadala o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy, a to na dobu neurčitú z dôvodu zmeny vlastníka garáže. V ďalších troch prípadoch ide 
o uzatvorenie jednej nájomnej zmluvy a v dvoch prípadoch o predĺženie nájomných zmlúv a to 
za účelom garážovania lodí. A to v týchto prípadoch ide o uzatvorenie a predĺženie nájomných 
zmlúv na obdobie jedného roka za nájomné teda vo výške v súlade s aktuálne platným 
všeobecne záväzným nariadením č. 1 z roku 2004. Materiál bol prerokovaný vo finančnej 
komisii, v miestnej rade s odporúčaním predložiť miestnemu zastupiteľstvu. 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem, pani prednostka. Otváram diskusiu, nech sa 
páči. Do diskusie sa nikto neprihlásil, takže diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, 
aby predniesol návrh uznesenia. 

P. Buzáš: Hlasuje sa o uznesení tak ako je predložené. 

D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

Bod 6. Žiadosť Ing. Silvie Slosarčíkovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 
2998/6 v k. ú. Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: A môžeme pokračovať žiadosťou pani Ing. Silvie Slosarčíkovej 
o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2998/6 v katastri Karlova Ves. Pani prednostka, 
prosím o uvedenie tohoto materiálu. Nech sa páči. 

J. Mucsková – prednostka: Pani Slosarčíková požiadala o odkúpenie pozemku definovaného 
v dôvodovej správe. Je vlastníčkou susednej nehnuteľnosti a tento pozemok teda predpokladám 
chce nejakým spôsobom ho využívať. Aktuálne však daný pozemok je v nájme pani Kataríny 
Ďumbalovej, a to až do 14. 11. 2024. Táto nájomníčka teda riadne a včas hradí nájom za 
užívanie pozemku. Oddelenie dopravy a v zásade k návrhu nemá žiadne pripomienky. 
Vzhľadom však na to, že teda je tento pozemok v nájme iného nájomcu na miestnej rade bol 
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prerokovaný tento návrh teda odporúčaním predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
uznesenie v druhej alternatíve. Teda, že neschvaľuje zámer. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Pán poslanec 
Martinický, nech sa páči.   

P. Martinický: Ja by som si chcel upresniť, či som dobre rozumel. Chce niekto odkúpiť 
pozemok, ktorý niekto iný má v prenájme? 

J. Mucsková – prednostka: Áno, je to tak. 

P. Martinický: Dobre. 

J. Mucsková – prednostka: Žiadateľka o odkúpenie, teda žiada o pozemok, ktorý aktuálne 
mestská časť teda dala pred nejakým časom do nájmu niekomu inému. 

P. Martinický: Tak ja si myslím, že pokiaľ. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem za odpoveď, pani prednostka. Takže myslím, že všetci 
rozumeli a miestna rada odporučila to isté stanovisko. Prosím člena návrhovej komisie. Končím 
diskusiu. Nikto sa viac nehlási. Doplňujúca otázka odznela. Člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči. 

P. Buzáš: Takže hlasujeme v navrhovanom uznesení v znení neschvaľuje. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Odprezentujte sa, prosím a hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Za 21 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa nik. Uznesenie 
bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem za hlasovanie. 

 

Bod 7. Žiadosť Ing. Ľubomíra Oláha o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3 
v k. ú. Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: A my môžeme pokračovať ďalšou žiadosťou odkúpenie pozemku 
a je to žiadosť pána Ing. Ľubomíra Oláha o odkúpenie pozemku parc. č. 2954/3 v katastri 
Karlovej Vsi. Pani prednostka, máte slovo. 

J. Mucsková – prednostka: Žiadateľ Ing. Ľubomír Oláh požiadal o odkúpenie pozemok, ktorý 
je špecifikovaný v texte zdôvodnenia. Konkrétne ide o dva pozemky. Jeden o výmere 90 m2, 
druhý o výmere 2 000 m2. Podľa zakreslenia na mapke, ktorá je prílohou, ide o oblasť Starých 
Gruntov. Oddelenie dopravy sa vyjadrilo k tejto žiadosti, pričom teda k pozemku o výmere 
2 000 m2 zaujalo teda negatívne stanovisko. Svoj nesúhlas teda odôvodnilo tým, že ide 
o plochy, ktoré sú súčasťou verejných priestorov a komunikačných prepojení. Aj preto miesta 
rada prerokovala tento návrh a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložiť teda návrh 
uznesenia v druhej alternatíve. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem za uvedenie tohoto materiálu. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Nikto sa nehlási, všetci porozumeli. Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

P. Martinický: Ja som v tom prechádzajúcom pravdepodobne omylom hlasoval rozdielnym 
spôsobom ako som chcel, ale vzhľadom na to, ako to prešlo, nepotrebujem, nepovažujem za 
potrebné opakovať hlasovanie. Ja som sa zmýlil. Len toľko som chcel, ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Berieme na vedomie. Je to zaznamenané v zápisnici. Ďakujeme. 
Takže keďže nikto iný sa nehlási, diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči. 

P. Buzáš: .... a svojim súhlasom neschválime žiadosť Ing. Oláha. Hovorím to tak podrobne 
preto, aby sme sa v čo najmenšej možnej miere pomýlili. 

...: Prepáčte, ale ja ho nepočujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

A. Zemanová: Nič nebolo počuť. Treba tie uznesenia čítať bez, asi bez respirátora, lebo vôbec 
nič nie je počuť. Len sa domnievame, čo čítal pán Buzáš. 

...: Tak, tak. 

P. Hudáková: Teraz hlasujeme teda o tej druhej alternatíve, áno? 

...: Ja poprosím, poprosím vás. 

D. Čahojová – starostka: Niečo nefungovalo. Neviem, či 14 z vás nehlasovali. Považujem. 
Hlási sa pani poslankyňa Volková, nech sa páči, máš slovo. 

Z. Volková: Ty si to asi nezaregistrovala, pani starostka, ale my sme nepočuli. My nepočujeme 
pána Buzáša. 

P. Hudáková: Áno. Nepočujeme návrh uznesenia. 

D. Čahojová – starostka: Vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. Ešte raz poprosím člena 
návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Možnože nebolo počuť. 

P. Buzáš: Je ma počuť? Prikývnite mi. 

D. Čahojová – starostka: Odovzdávam slovo členovi návrhovej komisie najprv. 

...: Áno. 

P. Buzáš: Takže opätovne. Hlasujeme o návrhu nevyhovieť a neschváliť žiadosť Ing. Oláha. 
Takže svojim súhlasom neschválime žiadosť na predaj. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a prosím, aby ste sa zaprezentovali 
a hlasovali. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik. Čiže takto prednesené uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod 8. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o dlhodobý nájom pozemkov registra C-KN parc. 
č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať žiadosťou pani JUDr. Pistovičovej o dlhodobý 
nájom pozemkov parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v katastri Karlova Ves. Prosím pani 
prednostku, aby nás oboznámila s týmto materiálom. Ďakujem. 
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J. Mucsková – prednostka: Žiadateľka pani JUDr. Eva Pistovičová, ktorá požiadala 
o dlhodobý nájom pozemkov. Ide o pozemky, ktoré sú priľahlé k jej rodinnému domu. Už 
v predchádzajúcom období, v roku 2018 jej miestne zastupiteľstvo schválilo inú časť 
pozemkov, ktoré sú tiež teda priľahlými pozemkami k jej domu. V tomto prípade teda žiada 
o ďalšie dva pozemky, respektíve tri pozemky 12, 13 a 15. S tým, že samozrejme prejavila 
opätovne záujem aj o ich odpredanie, čo teda uprednostňuje toto riešenie. Materiál bol 
prerokovaný vo finančnej komisii, ktorá odporučila miestnemu úradu spracovať znalecký 
posudok na ocenenie trhovej hodnoty pozemkov pod rodinným domom a priľahlých 
pozemkoch a vstúpiť do rokovaní o ich odpredaji. V nadväznosti na túto požiadavku sme 
oslovili a bol spracovaný predbežný znalecký odhad všetkých týchto nehnuteľností. Teda aj 
pozemkov, ktoré boli už v predchádzajúcom období a ktoré má pani Pistovičová aktuálne 
v nájme na dobu 25 rokov, ako aj teda pozemkov, ktoré aktuálne žiada do nájmu. Pričom tento 
odhad bol spracovaný vo výške 188 000 €. Súčasne sme nadviazali aj telefonicky zatiaľ 
komunikáciu teda so žiadateľkou, ktorá prejavila záujem predbežný o odpredaj týchto 
pozemkov. Áno, o kúpu pozemkov tak, pardon. Takže čo sa týka prerokovania v miestnej rade 
aj v nadväznosti na uvedené teda odporučila prerokovať v miestnom zastupiteľstve predmetné 
návrhy. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu 
k tomuto bodu. Pán poslanec Horecký sa prihlásil ako prvý, potom nasleduje pán poslanec 
Kovács. 

J. Horecký: Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, čo bolo uvedené aj na prerokovanie vo 
finančnej komisii si dovoľujem predložiť procedurálny návrh, aby sme najskôr hlasovali 
o alternatíve B. To znamená, o schválení zámeru na odpredaj týchto pozemkov. Chcel by som 
zdôvodniť aj tento návrh, aj to, prečo budem hlasovať v súlade so závermi aj finančnej komisie. 
Je fakt, že tie predmetné parcely 12 napríklad 2300/12 to sú dve pätiny pozemku pod 
nehnuteľnosťou, pod jej rodinným domom, pod rodinným domom žiadateľky a tie tri pätiny 
zhruba odhadom patria k pozemku, ktoré sú vo vlastníctve, ktorý je vo vlastníctve našej 
mestskej časti a zjednodušene. Aj záhrada, teda parcela 13, ktorú žiadateľka súhlasí s kúpou 
a teda z našej strany by išlo o odpredaj, tak je tretinou zhruba tej záhrady toho priľahlého 
pozemku k tomu rodinnému domu a opäť dve tretiny toho pozemku máme my vo vlastníctve 
podobne, ako pod jej domom. Zhruba odhadom tri pätiny pozemku sú v našom vlastníctve 
s dlhodobým prenájmom pre túto pani. Ten dlhodobý prenájom podľa mojich informácii je ešte 
viac ako 20 rokov. Takže keď by sme teraz predali časť pozemku pod jej domom a časť 
pozemku priľahlého k jej záhrade, tak neriskujeme, že by sme stratili kontrolu nad týmto 
pozemkom, nad týmito parcelami v tom zmysle, že keďže dodnes naďalej by sme vlastnili 
väčšiu časť pozemku pod jej domom a väčšiu časť pod jej záhradou, tak nehrozí, že by sa 
s týmto pozemkom dialo niečo, čo by bolo v rozpore so záujmami Karlovej Vsi alebo občanov 
Karlovej Vsi. Naopak, táto pani Pistovičová si bez nášho súhlasu ako dotknutej osoby 
v mestskej časti ani nemôže robiť nejaké zásadné rekonštrukčné práce na tom dome, lebo 
väčšina pozemku pod jej domom naďalej ostáva v našom vlastníctve. Preto navrhujem, dávam 
tento procedurálny návrh, aby sme hlasovali najskôr o variante B tak, ako je to v uzneseniach 
v predloženom materiáli. To znamená, o schválení zámeru odpredať tieto pozemky za 
súdnoznaleckú tržnú cenu žiadateľke. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Kovács a potom pán 
poslanec Buzáš. Ďakujem. 

M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prosím vás, ja sa chcem spýtať, že čo nás vedie 
k tomu, aby išli iným spôsobom ako vždycky doteraz, keď tá politika mestskej časti bola, že 
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nepredávať majetky a pozemky, keďže ich trhová hodnota rastie a je to niečo ako naše 
investičné aktívum dlhodobé. Špeciálne, ak sme sa rozprávali na rade a teraz sa 
ospravedlňujem, ak sa mýlim, ale mám pocit, že toto bola debata aj na miestnej rade, kde sme 
zistili, že to nie je nejaký starý usadlík, ktorý by nejakým nedopatrením alebo inými pravidlami 
došiel k tomu, že vlastne má dom na cudzom pozemku, ale je to človek, ktorý nadobudol 
myslím pred dvomi rokmi tento dom. Pričom tá osoba už vedela, že vlastne si kupuje dom na 
pozemku, ktorý jej nebude patriť. Čiže ja tam vnímam istú a teraz nechcem hovoriť, že to bolo 
s nejakým špekulatívnym motívom kúpené. To vôbec nie. Ja tú pani nepoznám. Ja som sa tam 
dokonca ani nebol pozrieť a upútalo to moju pozornosť, že vlastne chceme ísť úplne opačne 
ako celý ten čas hovoríme a naozaj ako kebyže nerozumiem tomu, prečo človeku, ktorý si pred 
dvomi rokmi niečo kúpi a zrazu chce ako kebyže zväčšiť hodnotu toho svojho majetku n-
násobne tým, že k nemu bude mať aj pozemok. Tak prečo je tentokrát mestská časť taká 
otvorená tomuto návrhu? Ďakujem za vysvetlenie. 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Buzáš ešte, nech sa páči. 

P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Takže ešte raz. Ďakujem za slovo, pani starostka. 
Ja som asi ten posledný, kto by podporil zámer odpredávať majetok obce, ale v tomto prípade 
myslím, som presvedčený, že by sme mali tento zámer podporiť, pretože sa jedná o bývanie. 
Jedná sa o pozemok pod už existujúcim domom a vieme z minulosti o tých pokusoch 
špekulovať s týmto pozemkom. Nech si myslíme o pani Pistovičovej čo chceme. Nie sme tu na 
to, aby sme ju trestali. Naopak, som presvedčený, že podporiť predaj pozemku pod bývaním je 
existenčná záležitosť. Bývanie je existenčná vec, a preto v tomto prípade budem určite za. Kto 
chce pochopiť a porozumieť, porozumie. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Ešte sa prihlásil pán poslanec Martinický a faktická na 
vystúpenie pána Buzáša? Čiže pardon Pavol, ešte faktická na vystúpenie pána Buzáša. Pán 
poslanec Horecký a pán poslanec Kovács. Najprv pán poslanec Horecký. 

J. Horecký: Ďakujem za slovo. Moja faktická prichádza na vystúpenie pána kolegu poslanca 
Kovácsa. Takže jednoducho nejde o pani Pistovičovú. Tak sa presne volá, ale ide o to, čo teraz 
aj naznačil kolega Buzáš, že tie pokusy špekulovať s týmto pozemkom neprichádzali zo strany 
pani Pistovičovej, ale už aj v minulosti sme nielen na jej podnet, ale aj na podnet susedov, ktorí 
sú starousadlíci a rodiny, ktoré tu žijú po generácie tam v tej oblasti, kde si ona kúpila dom, 
riešili podnet s čudným prevodom vlastníckych vzťahov k pozemku od jedného suseda, ktorého 
teraz nechcem v tomto verejnom priestore takto menovať, ale zapodievali sme sa takýmto 
podnetom. A nech by tam bol ktokoľvek na mieste pani Pistovičovej, tak by sme chápali jej 
prirodzenú obavu o jej budúcnosť vlastníckych práv toho jej domu rodinného, kde žije 
s rodinou, keď niekto robil úkony práve špekulatívneho charakteru, dokonca s pozemkom pod 
jej vlastným rodinným domom a priľahlými pozemkami, ktoré sa pokúšal takým zaujímavým 
obchvatom získať. V čase toho minulého zastupiteľstva, keď sme o tomto rokovali, tak sme 
riešili tento podnet aj na základe informácií, ktoré sme mali od susedov pani Pistovičovej, ktorí 
tam roky žijú. Takže ja toto vnímam iba ako danie do poriadku po právnej stránke vlastníckych 
práv k tomu pozemku, ktorý sa teraz, o ktorý sa teraz jedná. Tie parcely 12, 13 a ktoré sa vrátili 
do vlastníctva správy našej mestskej časti. Rozumiem tej obave vlastníčke a žiadateľke 
Pistovičovej a reagujme na tú obavu. Ďakujem. Prepáčte, ospravedlňujem sa, že som natiahol 
faktickú. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Martinický. Pardon, pán poslanec Vician 
s faktickou a potom pán poslanec Kovács s faktickou. 

M. Vician: Ja mám riadny diskusný príspevok, nie? Pokiaľ vidím.   
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D. Čahojová – starostka: Asi pán poslanec. Ja už horšie vidím. Ten monitor je strašne ďaleko, 
takže pán poslanec Kovács má faktickú. Dám si lepšie okuliare. Pán poslanec Kovács faktickú 
a potom pán poslanec Martinický s riadnym a pán poslanec Vician s riadnym príspevkom. 
Ďakujem. 

M. Kovács: Ja tomu naozaj nerozumiem. Mám pocit, že máme dvojaký meter. Naozaj, že čo 
som tu, že tri roky sa snažíme nepredávať, lebo vieme, že tá hodnota sa pozemkov a majetku 
obce sa zväčšuje. Teraz tu príde niekto, koho evidentne poznajú viacerí a snaží sa kúpiť. Ja 
hovorím, nebudem hodnotiť motiváciu ani potencionálnu špekuláciu. Len hovorím, že je to 
človek, ktorý pred dvomi rokmi nadobudol ten dom a nerozumiem tomu argumentu s tým, že 
je existenčná záležitosť zrazu. Však tá osoba má kde bývať, má ten dlhodobo v prenájme, ten 
pozemok. Nikto ju nevyhadzuje odtiaľ, nikto jej nechce zle. Rovnaký príklad, prípad bol pri x 
iných podnetoch, ktoré sme zavrhli. Takisto sa jednalo o rodinné domy. Takisto sa jednalo 
o miesto, kde niekto chcel bývať. Čiže naozaj aplikujeme rôzny meter na rovnaký problém. To 
je všetko. Nerozumiem tomu. 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Skúsim možno len toľko povedať, že niektorí poslanci 
poznajú tento prípad, pán poslanec Kovács, lebo už tu bol v minulosti a vtedy sa riešila časť 
toho pozemku, pretože vtedy prebiehal. Bolo tam, boli tam inak boli označené tieto parcely, 
pretože prebiehal Register obnovenej evidencie pozemku, takej registrácie, tak nejako sa to 
volá. Čiže bola úplne iná situácia. Čiže niektorí poslanci si to pamätajú z toho obdobia. Teraz 
prišla žiadosť pani Pistovičovej o usporiadanie si toho zvyšku a dáva možnosť, teda požiadala 
o nájom alebo prejavila záujem o kúpu. My vám predkladáme obidve varianty toho. My sme 
povinní vám predložiť ako úrad obidve varianty, o ktoré požiadala a je na vás pre ktorú z týchto 
dvoch možností sa rozhodnete. To, že pozemky v Bratislave majú stúpajúcu hodnotu to áno, 
ale pre nás stúpajúcu hodnotu pod rodinným domom v jej súkromnom vlastníctve asi stúpajúcu 
hodnotu nemá. Pán poslanec Martinický má riadny príspevok. Nech sa páči. 

M. Vician: Máte vypnutý mikrofón, pán Martinický. 

D. Čahojová – starostka: Kolega Martinický, červenú značku preškrtnutú si odháčkni.  

P. Martinický: Ospravedlňujem sa. Ďakujem. No, ja som sa len chcel niečo spýtať, ale 
v podstate do značnej miery zodpovedali kolegovia Buzáš a Horecký k tomu. Ja si myslím, že 
je veľmi dôležité rozlišovať, či ten pozemok je pre mestskú časť nejako legálne, rozumne 
využiteľný na iný lepší spôsob, čo v tomto prípade podľa mňa nie je. Druhá vec. Keby to bol 
pochybným spôsobom postavený dom, nejaká čierna stavba alebo niečo také, tak mám úplne 
jasné názory. Ale pokiaľ je to už dlhé roky postavený dom, tak to je zas ako rozdielne. Tam si 
myslím, že mestská časť ten pozemok lepšie nevyužije a možno aj keby sme porovnali tú cenu, 
za ktorú to chce kúpiť a nájomné, ktoré z toho nejako plynie, tak si myslím, že teda nemám tie 
sumy po ruke. Nerobil som si prepočet, ale myslím, že ani oné, za 20 rokov nezískame na 
nájomnom toľko ako teraz získame tým predajom. Takže v tomto prípade za týchto okolností 
ja osobne by som sa prikláňal za ten prejav, za ten predaj, ale samozrejme každý môže podľa 
svojho názoru hlasovať. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Vician s riadnym 
príspevkom. Nech sa páči. 

M. Vician: Ja si veľmi ctím aj takú zásadu, ktorá tu panuje, už dlhé roky nepredávať v podstate 
majetok Karlovej Vsi hlavne z obáv o nejaké, o situácie kedy môže vlastne dôjsť k činnostiam 
proti verejnému záujmu. Ako poznám tento prípad, tak toto nie je ten, pretože z podstaty veci 
vychádza, že jediný kupujúci môže byť len ona, pani Pistovičová a v podstate mesto vychádza 
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z toho, že tento majetok sa, by sa mal predať, pretože samozrejme za výhodnú komerčnú cenu, 
nie pod cenu, pretože ona tým vlastne veľa získa. Tým, že vlastne scelí tie pozemky, tak môže 
s tým domom naďalej nakladať a vtedy jej dom bude mať vlastne tú trhovú cenu a môže ho 
predávať ďalej. Čiže preto aj tých okolo 200 m2 by sa malo predať za plnú trhovú cenu, 
a zároveň za podmienky a myslím, že tá je splnená, ale to, že to neohrozí žiadny verejný záujem, 
hej. Takže ja si myslím, že by sme mali teda vstúpiť do rokovania o cene a sami uvidíme, ako 
sa k tomu postaví pani Pistovičová. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec Vician. Musím len upozorniť, že v návrhu 
uznesenia riešime len tie časti parciel alebo tú časť pozemku, ktoré požiadala usporiadať pani 
Pistovičová. To znamená, že to je menej ako polovica. Jedná sa o 60. No, presne metre 
štvorcové neviem, ale je to menšia polovica. Takže, ak by sme sa mali baviť o zámere odpredať, 
tak by musela byť navrhnutá zmena uznesenia. Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 

J. Horecký: Ďakujem vopred za slovo. Chcel som zhrnúť fakty aj to, čo bolo povedané. 
Jednoducho začnem tým, čo skončila pani starostka. My teraz nechystáme sa schvaľovať zámer 
prenájmu alebo predaja celého pozemku pod jej domom, ani celej záhrady okolo, ale menšej 
polovice, poviem to jednoduchšie, menšej polovice pozemku pod domom a tretinovej rozlohy 
záhrady. A zvyšnú časť pozemku, zvyšná časť pod domom aj v záhrade ostáva vo vlastníctve 
mestskej časti. Preto som v tom úvodnom prvom diskusnom príspevku hovoril, že sú tu nulové 
riziká s nejakou, s nejakým zámerom, s týmto pozemkom, ktorý by mestská časť neschválila, 
ktorý by mohol byť v rozpore so záujmami občanov potenciálne a teoreticky. My máme 
jednoducho tieto pozemky pod kontrolou, lebo len časť z nich dve parcely predávame, teda 
hovoríme teraz o zámere na predaj týchto pozemkov. Čiže to je jedna vec a druhá vec, ktorú 
som chcel zdôrazniť, aj keď už tiež bola povedaná je, že my tieto pozemky nemôžeme nikdy 
predať niekomu inému, pokiaľ by pani Pistovičová sama nepristúpila k takej trojdohode ani 
nemôžeme s nimi nič iné robiť, pretože v tomto ťaháme naozaj za kratší koniec, keď je to 
pozemok pod jej rodinným domom. To, čo môžeme rozumne urobiť s touto žiadosťou, je 
rozhodnúť sa len o prenájme jej alebo o predaji za tržnú cenu, čo by bolo náš príjem do 
kapitálového rozpočtu a to sa mi zdá pre všetkých zúčastnených. Možno pre ňu nie, dokonca 
pre ňu nie také najvýhodnejšie, ale pre nás určite áno, pretože s tými pozemkami nič iné urobiť 
nemôžeme. Budeme mať príjem do kapitálovej, do kapitálových prostriedkov rozpočtu 
a zároveň vyriešime aj tie obavy z minulosti o tom, že by niekto chcel špekulovať s jej 
pozemkami pod domom. A na záver teda opakujem. Väčšiu časť pozemku pod jej domom aj v 
záhrade naďalej máme v svojom vlastníctve a je dlhodobo prenajatá tejto žiadateľke. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický, faktická. 

P. Martinický: Ďakujem. Ja som sa hlásil s tou faktickou ešte k predchádzajúcemu rečníkovi, 
ale však nič strašné sa nestalo. Ja som len to chcel povedať, lebo tam kolega spomenul, že 
pokiaľ to získa, môže ten dom zhodnotiť a predať. No, pokiaľ niekto legálnym spôsobom získa 
legálne postavenú, postavený dom a riadne ako kúpenú parcelu, tak ako to je jeho úplne 
normálne občianske demokratické slobodné právo, aby ho užíval 100 rokov alebo aby ho za 5 
rokov predal. To podľa mňa nie je žiaden argument, ktorý by aspoň pre mňa postoj k tomuto 
zmenil. Pokiaľ samozrejme sa vyhne nejaký špekulatívny predaj, napríklad proste tak, že sa 
niekomu tým znemožní prístup na jeho parcelu alebo niečo podobné. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme aj my. Pán poslanec Vician, nech sa páči. 

M. Vician: Pán Martinický, ja som to presne myslel. Ja som za predaj, takže ten argument bol 
presne o tom, že nech sa jej to predá za trhovú cenu, lebo ona s tým získa potom všetky 
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možnosti, ktoré jej trh ponúka nadobudnúť, teda narábať s tým majetkom presne tak, ako ona 
chce. Takže to sme si, aby sme si to vyjasnili. 

P. Martinický: Dobre, v poriadku. Však ja sa nehádam, len.                                         

M. Vician: Z toho materiálu. 

D. Čahojová – starostka: ... Pán poslanec Vician má slovo. 

M. Vician: Áno, z toho materiálu, ale vychádza a teraz chcem sa akože spýtať, že ona požiadala 
o odkúpenie všetkých pozemkov, nielen priľahlých ku domu, ale aj pod tým domom. Áno? To 
znamená, že. 

D. Čahojová – starostka: Ona v poslednej žiadosti napísala: „Zároveň uvádzame, že žiadosť 
o ich kúpu je pre nás stále aktuálna. Ona pred tými dvomi či tromi rokmi, kedy tu bola prvé 
kolo tých, prvá časť pozemkov, vtedy žiadala tiež o kúpu a poslanci z obáv, pretože sme nemali 
pod kontrolou a nevedeli sme čo sa stane s tými ďalšími parcelami, tak nesúhlasili s tou kúpou. 
Trvali len na nájme. Po prvé preto, aby mal, aby bol legálny nejaký, aby bol vzťah k pozemku, 
aby to bolo legálne ošetrené a po druhé, aby ochránili mestskú časť predtým hlavne pred 
nejakou nadmernou stavbou, ktorá by sa v budúcnosti mohla na toto pomerne komplikované 
územie umiestniť. Teraz medzitým prebehol ten projekt, uzavreli sa niektoré veci a ona 
požiadala o vysporiadanie ďalších vzťahov, ktoré boli, parciel, ktoré boli zapísané na mestskú 
časť Karlova Ves. Takže ona len pokračuje po zmenených skutočnostiach a my rovnako by sme 
mali zaujať nejaké stanovisko či tak, alebo onak. Ale jednoducho vzťah tej majiteľky toho 
obytného domu musí k tým pozemkom nejaký byť. To znamená alebo budú v jej vlastníctve, 
alebo musí platiť mestskej časti nájom. Na nás je, aby sme rozhodli čo je výhodnejšie pre 
mestskú časť. 

M. Vician: To znamená, že keď by tieto pozemky spomenuté v tomto materiáli teda boli 
predané po vzájomnej dohode. Ako mi ešte teda pán Martinický hovoril, že potom sú tam ešte 
pozemky pod jej rodinným domom. 

D. Čahojová – starostka: Ktoré sú v nájme, áno. 

M. Vician: Vlastne hej. O.K. Ja byť na jej mieste, žiadam hlavne tie pozemky, ale v poriadku. 
Čiže tie má vysporiadané nájomnou zmluvou teda hovoríte. Tak O.K., tak pristúpme k tomu 
tak, že čo teraz žiada, tak by som minimálne do tých obchodných rokovaní akože vstúpil 
a potom sa uvidí, že či sa dohodne alebo nedohodne s mestskou časťou. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasledujete, pán Vician s riadnym príspevkom. 

M. Vician: V poriadku. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Buzáš s faktickou. 

...: Ten mikrofón nemáš. 

...: Pán Buzáš, nepočujeme. Peter, nepočujeme. 

P. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja som započul, že takýmto prípadom sme mohli... 

...: Nepočujeme. 
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P. Buzáš: Nepamätám, dokonca si dovolím povedať. Určite sme nerokovali o žiadnom zámere 
odpredať pozemok pod obytným domom alebo rodinným domom. Určite nie. Ďakujem. To je 
všetko, čo som chcel povedať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Je to pravda. Táto poznámka bola dôležitá, ďakujem. 
Nikto iný do diskusie nie je prihlásený. Padol jeden procedurálny návrh. Prosím člena 
návrhovej komisie, aby predniesol návrhy v takom poradí, v akom prišli. 

P. Buzáš: V zmysle procedurálneho návrhu budeme teda hlasovať najprv o alternatíve B, teda 
o tom, že schvaľujeme zámer. Zdôrazňujem slovo zámer odpredať predmetné pozemky. 

...: Prepáčte, ale je veľmi zle rozumieť. Môžeme poprosiť? 

...: Fakt som nepočul o čom vlastne. 

D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

...: My sme ho zase nepočuli. 

D. Čahojová – starostka: Za 11 prítomných poslancov, proti je jeden, zdržali sa 2. To 
znamená, že. 

...: My sme to nepočuli. My sme nepočuli Petra. Môžem poprosiť tiež zopakovať návrh? 

D. Čahojová – starostka: ... Je tu nejaká námietka proti priebehu hlasovania? Ja som ... 

...: Áno. 

D. Čahojová – starostka: Ak áno, prosím, aby ste... 

...: ... nepočuli, o čom sa hlasuje. 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kmeťko kýva. Nemohol si hlasovať, pán poslanec? 

J. Kmeťko: Nie. Nepočul som návrh. Treba, aby pán Buzáš si dával dole masku alebo mu 
vymeniť mikrofón. Nie je počuť. 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Takže vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. 9 poslancov 
nehlasovalo. Nevieme z akých dôvodov. Takže poprosím ešte raz člena návrhovej komisie pána 
poslanca Buzáša, aby prečítal návrh uznesenia a potom vyhlásime opätovné hlasovanie o tomto 
bode. 

P. Buzáš: Jurko, je ma počuť? Takže na základe procedurálneho návrhu budeme hlasovať... 

...: Pán Buzáš. 

P. Buzáš: Najprv o alternatíve B, že schvaľujeme zámer. Opakujem slovo zámer. V prípade, 
že tento návrh nezíska dostatočný počet hlasov, budeme následne hlasovať o alternatíve A. 
Pokiaľ alternatíva B bude schválená, o alternatíve A sa už nehlasuje. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 18 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 2, 
nehlasovali 2. Uznesenie bolo schválené. Na vysvetlenie kolegom poslancom. Podporili ste 
zámer odpredať. My musíme dať vypracovať znalecký posudok na cenu tohoto, cenu týchto 
parciel a ten samotný odpredaj sa vráti do zastupiteľstva znova a budete ho musieť schváliť 
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na základe tej znaleckej ceny, ktorú vám predložíme. Takže táto téma sa do zastupiteľstva ešte 
vráti. Na základe vášho schválenia tohoto zámeru my dáme vypracovať posudok. Ďakujem. 

 

Bod 9. Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 
o nájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 3651/150 v k. ú. Karlova Ves pre zriadenie 
kontajnerových stojísk. 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme vo svojej práci Žiadosťou vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Veternicová 10 o nájom časti pozemku pre zriadenie 
kontajnerových stojísk. Nech sa páči, pani prednostka, prosíme o vysvetlenie žiadosti. 

J. Mucsková – prednostka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na Veternicovej 10 požiadali o prenájom predmetného pozemku a to za účelom získania dotácie 
od Nového Mesta na vybudovanie kontajnerových stojísk. Požiadali sme teda oddelenie 
dopravy o vyjadrenie odborného stanoviska k tejto požiadavke. Vyjadrilo svoj nesúhlas, a to 
najmä z dôvodu, že by v budúcnosti vzhľadom na parkovaciu politiku bola táto, bol tento nájom 
problematický. V súlade s týmto stanoviskom miestna rada prerokovala svoj, tento návrh 
a odporúča materiál miestnemu zastupiteľstvu predložiť v druhej alternatíve a to neschvaľuje 
žiadosť o nájom. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme za úvodné slovo. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže 
sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol 
návrh uznesenia. Ďakujem. 

P. Buzáš: Takže sa spýtam, je ma dobre počuť aj rozumieť? V návrhu uznesenia máme 
neschvaľuje nájom. To znamená, svojim súhlasom neschválime tento nájom. Ďakujem veľmi 
pekne. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Za návrh takéhoto uznesenia hlasovalo 21 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, nezdržal sa nik, nehlasovali 2. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne 
ďakujem. 

 

Bod 10. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu 
nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61. 

D. Čahojová – starostka: A môžeme pokračovať Žiadosťou Klubu textilných výtvarníkov 
ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61. 
Pani prednostka, prosíme o uvedenie tejto žiadosti. 

J. Mucsková – prednostka: Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. požiadalo 
o predĺženie nájomnej zmluvy. Predmetné priestory využíva nepretržite od roku 2004. 
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 je pre občianske združenie veľmi problematické v tomto 
období vyvíjať svoje aktivity. Práve preto sa v podstate spojilo s pani riaditeľkou Horníkovou 
a hľadali teda nové formy spolupráce, pričom pani riaditeľka zaradila do riadneho učebného 
plánu predmet artefilatika. Vzhľadom na to teda, že sa snaží nejakým spôsobom udržať túto 
veľmi zaujímavú a unikátnu spoluprácu. Vzhľadom na túto skutočnosť, aj na vyjadrenie pani 
riaditeľky teda je pripravený návrh na nájom. Ide iba o obdobie na krátku dobu. Od 1. januára 
do 30. 6. 2022, pričom teda bol materiál prerokovaný v komisii finančnej ako aj v miestnej 
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rade. Finančná komisia odporučila predložiť miestnemu zastupiteľstvu uznesenie v alternatíve 
číslo 1, a to za cenu nájmu vo výške 1 € za rok. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne za uvedenie žiadosti a tiež sa prikláňam 
k odporúčaniu schváliť variant 1, ak teda môžem. Nech sa páči, otvárame diskusiu. Nikto sa do 
diskusie nehlási, takže prosím, uzatváram diskusiu a prosím člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. 

P. Magát: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje variant č. 1. Čiže schvaľuje prenájom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

D. Čahojová – starostka: Za tento návrh hlasovalo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem za výtvarníkov občianskeho 
združenia ARTTEX aj za základnú školu. 

 

Bod 11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a návrh na trvalé 
upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

D. Čahojová – starostka: A môžeme pristúpiť k materiálu č. 11 a tým je Návrh na vyradenie 
prebytočného a neupotrebiteľného majetku a trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok. 
Predkladateľom je pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. 

J. Mucsková – prednostka: V prvej časti predmetného materiálu vám predkladáme Návrh na 
vyradenie majetku. Stála Vyraďovacia a likvidačná komisia, ktorá je poradným orgánom pani 
starostky pripravila na základe návrhu oddelení, ako aj materských škôl návrh na vyradenie 
majetku, ktorý teda už je neupotrebiteľný. Čiže ide o majetok, ktorý nemôže slúžiť svojmu 
pôvodnému účelu a nie je ho možné inak využiť. Tieto návrhy sa týkajú najmä IT techniky, ale 
smerujú aj z materských škôl. Týka sa to starých herných prvkov, ktoré je teda potrebné už 
vyradiť z účtovníctva, napríklad vyradenie elektrickej trojrúrovej pece a podobne. Vzhľadom 
na Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti ide o: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 
vyradenie majetku, ktorého obstarávacia hodnota je nad 500 €. V druhej časti materiálu 
predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok opäť v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti. Predkladáme návrh na trvale upustenie a zároveň 
odpísanie v účtovníctve pohľadávok, ktoré sú v sume nad 500 €. Tieto pohľadávky, prevažná 
väčšina týchto pohľadávok, ktoré sú teda spracované aj ako príloha v tabuľkovej forme, 
prehľadne, ich upustenie od vymáhania navrhujeme z dôvodu exekučnej amnestie. Čiže 
v týchto prípadoch boli zastavené exekúcie z dôvodu prijatia zákona o exekučnej amnestii. Ide 
teda najmä o pohľadávky, ktoré teda vznikli, respektíve exekučné konania sa začali pred 1. 
aprílom 2017 s tým, že tieto pohľadávky prebiehali viac ako 5 rokov a za posledných 18 
mesiacov nebolo vymožených viac ako 15 €. Čiže tu je vlastne možné skonštatovať, že 
vymáhanie takýchto pohľadávok je nehospodárne. Samozrejme, sú uvedené ako sa máte 
možnosť oboznámiť v tabuľkovej časti aj iné dôvody exekučné konania, kde bolo zastavené 
napríklad konanie z dôvodu nemajetnosti alebo ak si veľký počet veriteľov uplatňovalo svoje 
pohľadávky, a teda mestská časť z tohto dôvodu nemohla byť uspokojená a ďalšie. Osobitne 
teda môžete, je rozčlenený teda prehľad na daňové, nedaňové pohľadávky. V prípade daňových 
ide aj o veľmi malé sumy, ktoré teda považujeme ich vymáhanie ďalšie na nehospodárne. 
Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, v miestnej rade s odporúčaním a predloženie 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže sa 
do diskusie nikto nehlási, tak diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči. 

P. Magát: Návrh uznesenia: Keďže sa nikto neprihlásil tak tak, ako bol predložený 
schvaľujeme na základe jednotlivých bodov, ktoré sú, súhlasí. Schvaľuje vyradenie, súhlasí 
s odpredajom, schvaľuje trvalé upustenie a splnomocňuje starostku mestskej časti v danej veci 
konať. Ďakujem.                

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa 
a hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, zdržal sa 1 poslanec, proti 
nebol nik. Týmto pádom bolo uznesenie schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

Bod 12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 
zóny Jamnického – Nad Sihoťou“. 

D. Čahojová – starostka: A my môžeme pristúpiť k Návrhu na obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie „Územný plán zóny Jamnického – Nad Sihoťou“. Pani prednostka, prosíme 
o krátke úvodné slovo. Ďakujem. 

J. Mucsková – prednostka: Predmetný návrh predkladáme v súlade s územným plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v zmení Zmien a doplnkov, 
konkrétne Zmeny a doplnky 07, ktoré vytvorili priestor aj pre mestské časti, aby po zvážení 
potreby nejakým spôsobom umožnilo sa mestským častiam obstarávanie územných plánov zón. 
V minulom roku na zasadnutí Komisie územného rozvoja a výstavby boli prerokované práve 
možnosti alebo potreba takéhoto obstarávania a v súlade s návrhmi Komisie územného rozvoja 
a výstavby aktuálne predkladáme návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán zóny Jamnického – Nad Sihoťou pre lokalitu ohraničenú ulicami Jamnického - 
Nad Sihoťou – Matejkova. Materiál bol prerokovaný v komisii výstavby ako aj v miestnej rade 
s odporúčaním predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Pán Vaškovič sa hlási o slovo. Nech sa páči. Pán Vaškovič, máte slovo. 

P. Vaškovič: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som len možno doplnil k tomu 
vysvetľujúcemu a naozaj úplnému stanovisku pani prednostky skutočnosť, že jedná sa 
o rozvojové územie, ktoré je v územnom pláne mesta takto charakterizované a na základe 
posledných Zmien a doplnkov územného plánu mesta časť tohto územia bolo preklasifikované 
do potenciálne nebezpečných území. Teraz sa. Prepáčte, prosím, ale nevyjadrujem sa presne, 
ale potenciálne ohrozených území. 

D. Čahojová – starostka: Nestabilných. 

P. Vaškovič: Nestabilných území, presne tak. To znamená, že preto sme sa rozhodli aj zaradiť 
toto územie do toho podnetu mestskej časti na Zmeny a doplnky územného plánu. Tie Zmeny 
a doplnky boli schválené miestnym zastupiteľstvom. Chcem tým poďakovať všetkým 
mestským poslancom, ktorí za takýto návrh hlasovali a od januára budúceho roku by sme chceli 
spustiť ten proces obstarávania územného plánu v tejto lokalite. Môžem dostať otázku, že prečo 
v takomto rozsahu. Lebo veľká časť toho územia je stabilizovaná. Áno, je to tak, ale sú tam aj 
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pozemky, ktoré ešte nie sú zastavané a my by sme práve tým územným plánom chceli dokázať 
alebo preskúmať možnosti, respektíve nemožnosti zastavovania toho územia. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický. 

P. Martinický: Ďakujem za slovo. Dve veci. Jedna by som chcel poprosiť predrečníka pána 
Vaškoviča, aby trošku lepšie vysvetlil čo myslel tými potenciálne nebezpečnými alebo 
ohrozenými proste lokalitami. Nemyslím ako presnú formuláciu, oné definíciu zákonnú hej, ale 
také na vysvetlenie, na pochopenie. To je jedna vec a druhá vec je, že chcem podporiť tento 
návrh, lebo vypracovanie územného plánu zónu nám dáva možnosť lepšie si objasniť čo na 
tomto území je možné stavať, čo nie je možné, čo je výhodné, nevýhodné a aj stanoviť zákonné 
hranice pre potenciálnych budúcich stavebníkov. Takže je to veľmi užitočná vec pre mestskú 
časť aj pre občanov. Ďakujem. To je všetko. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme aj my. Pán architekt Vaškovič má slovo. 

P. Vaškovič: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som na tú otázku pána poslanca reagoval 
tým, že v predchádzajúcich Zmenách a doplnkoch územného plánu hlavného mesta bolo, boli 
časti územia aj časti územia mestskej časti Karlova Ves zaradené do takýchto potenciálnych 
nebezpečných území a napriek tomu neboli vyradené z tých rozvojových území. Takže preto je 
ten zámer mestskej časti spracovať ten územný plán zóny, aby sme na základe prieskumov 
a rozborov naozaj zistili všetky možné nebezpečenstvá alebo ohrozenia, alebo limity tých 
území, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti limitovať tú zástavbu alebo výstavbu v tomto 
území. Takže toto je ten hlavný dôvod. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Žiadne ďalšie otázky nie sú. 

P. Martinický: Ja by som prosil len stručne...      

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický. 

P. Martinický: Ja by som prosil z toho, čo povedal pán Vaškovič to znamená, že tie potenciálne 
ohrozené územia sú také, kde je riziko, že tam niekto začne stavať alebo pripravovať výstavbu 
niečoho, čo by nám určite nepáčilo a nejakým spôsobom by mohlo poškodiť mestskú časť, či 
prostredie životné alebo svoje okolie. Dobre som rozumel? Dobre to vykladám? 

D. Čahojová – starostka: Pán architekt, chcete reagovať?      

P. Vaškovič: Môžem? Ja by som chcel len reagovať v tom zmysle, že pri plánovaní 
investičných rozvojových zámerov častokrát ten inžiniersko-geologický prieskum prichádza až 
v stavebnom povoľovaní. A práve keby sme tam spracovali územný plán zóny, ktorý bude mať 
jeden zo základných regulatívov, že inžiniersko-geologický prieskum je potrebný spracovať už 
pred vydaním územného rozhodnutia. To znamená, predchádzať možným nebezpečenstvám 
a rizikovým situáciám. Toto vidím ako veľký prínos toho územného plánu. 

D. Čahojová – starostka: Súhlasím. Naozaj sa stretávame často s tým, že vo svahovitom 
teréne, ak sa pripravuje nejaká ďalšia výstavba, tak okolité stavby susedia a priľahlých 
nehnuteľností mám vždy vážne obavy z každej budúcej výstavby, že to ohrozí vlastný majetok. 
Takže toto bude asi to hlavné riziko, ktorému by sme sa chceli vyhnúť. Veľmi pekne ďakujem. 
Pán poslanec Lenč ešte s faktickou, nech sa páči. 

P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja myslím, že to už bolo povedané. Keby pán 
Martinický počúval poriadne, tak by to počul to slovo, že to je nestabilné územie. To znamená, 
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že tam hrozí nejaký zosuv alebo niečo podobného. Takže asi mu to treba takto po lopate 
povedať, keď nedáva pozor. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem za túto poznámku. Keďže sa už nikto nehlási do diskusiu, 
tak diskusiu k tomuto bodu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh 
uznesenia. Ďakujem. 

P. Magát: Keďže neprišiel žiadny návrh na zmenu uznesenia, tak návrh uznesenia hlasujeme 
tak, ako bolo podané k bodu 12. To znamená, schvaľuje obstaranie územného plánu a po B 
splnomocňuje starostku mestskej časti vo veci konať. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

D. Čahojová – starostka: Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
Uznesenie bolo schválené. Vrátim sa ešte k tomu, čo som povedala, že ďakujem za tú 
poznámku, lebo ma to trošku mrzí a ja som chcela poďakovať za diskusiu. Každý poslanec má 
právo vyjadriť sa v diskusii ako uzná za vhodné a klásť otázky aké uzná za vhodné. Niekto dáva 
pozor viac, niekto menej. Niekto sa nemôže ani dostatočne pripraviť z rôznych dôvodov ku 
všetkým bodom, takže majme k sebe trošku, trošku zhovievavosti a úcty. Dobre. Takže 
nechcela som zosmiešniť nikoho z diskutujúcich, ospravedlňujem sa. Pán poslanec Martinický 
asi chce k tomu nejaký dovetok. 

P. Martinický: No, ja len toľko, že ja rozumiem čo znamená geologicky nestabilné územie, 
ale okrem toho sa používa aj taký nejaký pojem, že ako nezastabilizované územie v územnom 
pláne a to znamená niečo úplne iné. To znamená, že tam nie je určené čo a ako je tam možné 
stavať. Čiže ja som chcel len upresnenie, či ide o ten druh nestability, ktorá má geologické takto 
zjednodušene poviem podklady alebo taký, že to nie je určené a je riziko, že tam príde niekto 
a začne tam stavať niečo čo sa nám tam nehodí. To je možné aj tak, aj tak pochopiť. Takže to 
som chcel. 

D. Čahojová – starostka: Samozrejme za dovysvetlenie ďakujeme. Už sme myslím vyčerpali 
tento bod, pán kolega. Faktickú na faktickú nemôžem povoliť a môžete si to povedať potom 
mimo zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram k tomuto bodu diskusiu, ale poslancovi 
musím udeliť slovo, keď sa hlási. Takže pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

P. Lenč: Už som zrušil, lebo nechcem túto diskusiu ďalej rozvíjať. Je rozdiel medzi stabilným 
a stabilizovaným. Ďakujem. 

 

Bod 13. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV. 

D. Čahojová – starostka: Vážení kolegovia, nasleduje ďalší bod programu a tým je Návrh na 
voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV. na ďalšie funkčné obdobie. Došla mi 
požiadavka z Okresného súdu Bratislava IV., aby som navrhla na schválenie štyroch 
kandidátov na funkciu prísediacich. Navrhla som tých, ktorí už v predchádzajúcom období 
pôsobia ako prísediaci na miestnom súde, na Okresnom súde Bratislava IV. Predkladám vám 
tento návrh a prosím o jeho podporu. Ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči, otváram 
diskusiu. Ďakujem. Nikto sa nehlási. Prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh 
uznesenia. 



Strana 23 z 32 
 

P. Magát: Keďže neprišli žiadne návrhy na zmenu uznesenia, tak hlasujeme o tom, že volíme 
za prísediacich na Okresnom súde Bratislava IV. pána Mgr. Petra Buzáša, pani Mgr. Janu 
Hložekovú, pána JUDr. Miloslava Hrádeka a pána JUDr. Branislava Záhradníka. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za prečítanie návrhu uznesenia. Prosím, aby 
ste sa prezentovali a hlasovali. 

D. Čahojová – starostka: Hlasovalo 21 poslancov. Za 21, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

Bod 14. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 
2022. 

D. Čahojová – starostka: A môžeme pokračovať návrhom Harmonogramu zasadnutí komisií 
miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022. Prosím pani 
prednostku o krátke úvodné slovo. Ďakujem. 

J. Mucsková - prednostka: Predložený návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022 je štandardne pripravený 
tak, aby bol v súlade s platnou legislatívou. Zohľadňuje aj samozrejme zaužívané pravidlá a 
zvyklostí a tento rok aj predpokladaný termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí 
a vyšších územných celkov. Materiál bol prerokovaný na komisii sociálnej, zdravotnej, 
školskej, komisii územného rozvoja a výstavby a miestnej rade s odporúčaním na predloženie, 
na konanie miestneho zastupiteľstva. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu 
končím a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

P. Magát: Hlasujeme za návrh tak, ako bol predložený a vypracovaný pracovníkmi 
z miestneho úradu. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa 
páči. 

D. Čahojová – starostka: Hlasovalo 22 prítomných poslancov za, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

Bod 15. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. 

D. Čahojová – starostka: A nasleduje prerokovanie ďalších záujemcov o prenájom dráh 
v Školskej plavárni na Majerníkovej 62. Materiál č. 15. Nech sa páči, pani prednostka, máte 
slovo. 

J. Mucsková - prednostka: Na zasadnutí zastupiteľstva v júni tohto roku bol schválený 
dlhodobý prenájom na využívanie dráh školskej plavárne pre dvanásť klubov, ktoré o to 
prejavili záujem. Mnohé tieto kluby začali plaváreň využívať, niektoré však z dôvodu pandémie 
k dnešnému dňu ani nezačali využívať. Medzitým požiadali alebo stále prejavujú záujem aj keď 
v súčasnosti plaváreň máme zatvorenú, ale v priebehu teda tohoto času požiadali o využívanie 
plavárne aj ďalšie subjekty. Preto chceme vlastne umožniť, nejaký priestor vytvoriť na to, aby 
aj na tieto ďalšie subjekty mohli využívať plaváreň. Ide o prenájom na obdobie od 1. Januára 
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do 30., pardon, do 31. 8. 2022 a to za cenu 25 € na jednu dráhu a jednu hodinu v rozsahu 92 
dráhohodín na 1 mesiac. Materiál bol prerokovaný v komisii školstva, kultúry, športu 
a miestnej rade s odporúčaním na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Tento materiál predkladáme s cieľom, keď 
sa situácia unormálni. To znamená, budeme môcť otvoriť bazén tak, ako bežne môže byť 
otvorený, aby sme maximálne využili všetky voľné kapacity bazéna a umožnili prístup 
do bazéna čo najväčšiemu poštu záujemcov. Takže v súlade s týmto vám predkladáme ďalších 
záujemcov o využívanie bazéna. Ak niekto chce diskutovať, nech sa páči. Nikto sa nehlási 
do diskusie, všetko chápeme. Diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. Ďakujem. 

P. Magát: Ďakujem pekne za slovo. Schvaľujeme návrh uznesenia tak, ako bol predložený 
miestnym úradom. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o takto predloženom 
návrhu. Nech sa páči, hlasujte. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik. Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 16. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

D. Čahojová – starostka: A nasleduje, nasleduje Správa o činnosti, o kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra. Predkladateľ je pán JUDr. Hrádek, miestny kontrolór. Pán JUDr. Hrádek, 
si prihlásený. Nech sa páči, máte slovo. 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Pani starostka, ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, máte 
pred sebou Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Správa je pomerne obsiahla. 
Skladá sa z dvoch častí. V prvej časti som kontroloval proces evidencie vymáhania pohľadávok 
v podmienkach mestskej časti a v druhej časti je opakovaná kontrola výberu poplatku za rozvoj. 
Prvá správa zohľadňuje realitu, v akej sa stav pohľadávok v mestskej časti nachádza. Kontrola 
prebiehala od začiatku tohto roku. Musím konštatovať, že kontrolovaný subjekt v priebehu tejto 
kontroly znížil celkový stav pohľadávok ku koncu minulého roku vo výške zhruba  590 000 € 
na zhruba 485 000 k 31. 8. 2021, čiže zhruba o 132 000 €. Súčasne v bode 11 ste odsúhlasili 
upustenie od vymáhania pohľadávok, najmä teda nedaňových v objeme asi 70 000. Čiže 
z môjho pohľadu sa účtovníctvo ohľadne pohľadávok začína v mestskej časti čistiť a mám 
naplánovanú ešte ďalšiu kontrolu v prvom polroku tohto, budúceho roku. Čiže myslím si, že tie 
pohľadávky dáme aj s mojou pomocou do nejakého stručného stavu. Nieže by teraz neboli, ale 
jednoducho prebieha nejaké čistenie účtovníctva, čo si myslím, že je úplne normálne v každom 
subjekte a nemusia to byť iba subjekty verejnej správy. V druhej časti tejto kontrolnej správy 
som ukončil kvázi priebežnú kontrolu výberu poplatku za rozvoj. Som veľmi rád, že môžem 
konštatovať, že ohľadne poplatku za rozvoj sme urobili v mestskej časti veľký pokrok. Máte na 
konci tejto správy aj taký prehľad koľko vlastne doteraz mestská časť vyrubila, koľko nám 
reálne na účtoch zostalo po odvedení povinného odvodu hlavnému mestu a myslím si, že tak, 
ako máme dneska po dvoch rokoch nastavený poplatok za rozvoj, že môžeme byť naozaj 
vzorom pre ostatné samosprávy. Môžem sa pochváliť, že som tu mal aj kolegu kontrolóra 
z mestskej časti Vajnory a keď videl ako máme nastavený poplatok za rozvoj, tak si hneď 
vypýtal kontrolnú správu, a že aj on to takto zavedie. Takže ja som zatiaľ spokojný. Ďakujem 
pekne za možno úvodné slovo. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán kontrolór. Otváram diskusiu k tomuto 
bodu. Pán poslanec Vician, nech sa páči, máte slovo. 

M. Vician: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade chcem poďakovať pánu kontrolórovi 
za vykonanie tejto kontroly. Záver teda hlavne čo sa týka toho poplatku za rozvoj. Som rád, že 
je taký pozitívny. No, ale aj v tom materiáli teda sú aj nie veľmi radostné informácie 
a rozumiem tomu, že veľa pohľadávok je z minulosti, niekedy sú aj ťažšie dohľadateľné a tá 
evidencia, ale niektoré pohľadávky sa proste nevymáhali a nechali sa jednoducho premlčať. Tu 
by som zdôraznil, že v septembri, že až v septembri bola vypracovaná interná smernica. 
V septembri 2021 tohto roku a to sa mi zdá príliš neskoro na to, že mestská časť s podstate 
vymáhaním a správou pohľadávok bojuje dlhé roky, hej. Čiže tu by som chcel akože, že 
konečne teda sa to posunulo dopredu, ale myslím si, že to je akože, mohlo to dôjsť skorej. Hej, 
že to by som povedal. Ďalšia vec je pri tej správe pohľadávok takisto by sa malo myslieť aj na 
úroky z omeškania. Veľa tých dlžníkov na to spolieha, neplatí, potom nastanú nejaké exekučné 
amnestie a v podstate mestská časť má naplánovaných veľa bežných výdavkov, veľa 
kapitálových výdavkov a my keď nebudeme v podstate premieňať tie pohľadávky na peniaze, 
tak budeme ochudobňovať karloveskú verejnosť o tieto kapitálové výdavky, hej a o tie miestne 
statky. Tak viete, že proste napríklad byty. Hej akože ja chápem, že to bol vlastne nejaký 
špecifický prípad, ale niekoľko rokov tam býval človek, ktorý dlhy neplatil a nad desaťtisíce sa 
vyšplhal dlh. No, tak to, no. Ja iba dúfam v jednu vec, že do budúcna alebo tak, jak je už podľa 
možno tej smernice alebo nejaký workflow nastavený, že toto sa chcem aspoň uistiť alebo 
dostať uistenie od vedenia Karlovej Vsi, že aby v podstate už takéto nabaľovanie pohľadávok 
ako nastalo v čo najmenšej miere. A keď budú aj nejaké po splatnosti, to určite aj budú a aj sa 
tomu nedá asi v reálnom živote vyhnúť tak, aby boli jasne zdokumentované a vymáhané. 
Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán Vician. Nemožno s vami v mnohých 
veciach, teda vo väčšine vecí nesúhlasiť. Ja tiež považujem túto príležitosť za veľmi vhodnú, 
aby som poďakovala pánovi kontrolórovi, ale aj novej pani prednostke, že sa s vervou pustili 
do čistenia tohoto nešváru na tom, a že skutočne niekoľko mesiacov tvrdo pracovali, aby sa 
tento priestor začal čistiť, a že mnoho tých pohľadávok zabezpečili tak, aby do budúcna boli 
tými dlžníkmi splácané. To znamená, že dostali dlžníci ešte príležitosť, uznali svoje záväzky 
vo veľkej miere a mestskej časti tieto záväzky sa vrátia. Sú vymožiteľné alebo vymáhateľné. 
Takže ďakujem veľmi pekne aj pri tejto príležitosti pánovi kontrolórovi za skvelú konštruktívnu 
spoluprácu s vedením úradu a pani novej prednostke samozrejme, lebo je to mravčia a ťažká 
práca. Pán poslanec Kmeťko, nech sa páči. 

J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja takisto by som sa chcel poďakovať aj pánovi 
kontrolórovi, aj pani prednostke za neuveriteľnú prácu. Keby som mal klobúk, dávam dole. 
Neviem si to úplne predstaviť ten rozsah práce a proste ten entuziazmus čo musia tí dvaja ľudia 
alebo teda celé to oddelenie urobiť na to, aby sa dostalo k takémuto výsledku. Je to bohužiaľ, 
tie nedoplatky a to, čo nedokážeme vymôcť je to práca predchádzajúcich vedení, 
predchádzajúcich starostov. Jak sa hovorí čo je štátne, že z toho nás nič nebolí. Takže ďakujem 
pekne za prácu a pevne dúfam, že to bude mať taký výsledok ako sme požadovali. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nikto iný sa do diskusie nehlási. Veľmi 
pekne ďakujem diskutujúcim a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh 
uznesenia. 

P. Magát: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Dúfam, že ste všetci počuli a prosím, aby ste sa prezentovali 
a hlasovali. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik. Uznesenie bolo schválené tak, ako bolo predložené. 

 

Bod 17. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022. 

D. Čahojová – starostka: A my môžeme pristúpiť k ďalšiemu materiálu pána kontrolóra a to 
je návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2022. Nech sa páči, máte slovo, pán 
kontrolór. 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, predkladám vám 
obligatórny materiál, návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2022. V pláne 
kontrolnej činnosti som si stanovil úlohy. Najmä teda chcel by som pokračovať jednak 
v kontrole pohľadávok, pohľadávok daňového charakteru a v spolupráci s mestskou časťou tie 
pohľadávky tak, ako bol predchádzajúci materiál nejakým spôsobom dočistiť. Je tam ešte 
priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj, pretože tam máme ešte výber dvoch veľkých 
poplatkov. Na to chcem dozrieť. A ďalšie úlohy, ktoré teda považujem za zmysluplné v rámci 
tohoto kontrolného plánu. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do 
diskusie, tak ju ukončujem a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

P. Magát: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik. Návrh kontrolnej činnosti pána kontrolóra na I. polrok budúceho roku je schválený. 

 

Bod 18. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2021. 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi. Prosím, 
predkladateľa pána JUDr. Záhradníka o úvodné slovo. Ďakujem. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, v zmysle zákona o obecnom 
zriadení môže miestne zastupiteľstvo schváliť odmenu miestnemu kontrolórovi až do výšky 30 
% z mesačného platu. Takže už štandardne predkladáme návrh na schválenie odmeny 
miestnemu kontrolórovi za obdobie 2. polroka 2021 v sume 30 % zo súčtu platov za toto 
obdobie. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Do 
diskusie sa nikto neprihlásil, diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol 
návrh uznesenia. 

P. Buzáš: Návrh uznesenia: Máme schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi. Ak ma bolo 
počuť, prosím aspoň niekto mi prikývnite. Takže nebolo ma počuť a teraz ma je počuť? 
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...: Peter, problém je to, keď hovoríš takto priamo, je v poriadku. Ale keď sa otočíš doľava, tak 
ťa nepočujeme alebo zle ťa počujeme. 

P. Buzáš: Dobre. A teraz je to v poriadku? 

...: Takto áno. Takto musíš hovoriť. To je dobré. 

P. Buzáš: Takže v návrhu uznesenia schvaľujeme odmenu miestnemu kontrolórovi tak, ako ju 
pán Záhradník vysvetlil. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím o hlasovanie, nech sa páči. 

D. Čahojová – starostka: Za hlasovalo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 
nik, nehlasovali dvaja. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem aj v mene pána 
kontrolóra. 

 

Bod 19. Rôzne. 

D. Čahojová – starostka: A môžeme pristúpiť k bodu Rôzne. Otváram bod Rôzne. Do bodu 
Rôzne sa hlási pán poslanec Horecký, nech sa páči. 

J. Horecký: Ďakujem pekne za slovo. Bude to veľmi krátky príspevok. Pani starostka aj 
kolegovia a kolegyne, chcem sa ospravedlniť za hlasovanie pri bode rozpočet. Presne v tej 
kritickej chvíli, kedy končila diskusia som vás prestal počuť, potom aj vidieť. Vypadol mi 
domáci internet a pri náprave toho pripojenia cez mobil jednoducho mi ešte začal zvoniť telefón 
vo veľmi vážnej veci z ministerstva školstva, ktorú vybavujeme. Takže dohromady som bol 
vyrušený s hovorom, ktorý som nemohol zrušiť a na chvíľku som stratil pripojenie, ktoré som 
chcel obnoviť práve cez ten mobil. Viem, že teraz je to také hlúpučké takto to tu odkrývať, ale 
veľmi ma to mrzí, pretože si vážim tú prácu a celým svojim vedomím sa za ten rozpočet chcem 
postaviť a takto aspoň verejne deklarovať svoju podporu aj teda starostke, aj tým, ktorí ten 
rozpočet pripravili. Vám sa ospravedlniť, že som nezvládol ten moment toho hlasovania. 
Ďakujem za pochopenie a keďže už som si uchmatol slovo, tak vám želám krásne dni adventu 
a potom krásne Vianoce. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Berieme na vedomie, pán poslanec. Pán 
poslanec Magát, nech sa páči. 

P. Magát: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať VPS-
ke za zvládnutú situáciu počas tohtoročného prvého sneženia, ktoré sme tu mali, že tie 
komunikácie boli udržané v stave, že neprichádzalo k žiadnym sťažnostiam a dokonca si 
dovolím povedať, že to bolo urobené s najlepším vedomím a svedomím, a chcem poďakovať 
VPS-ke a tým pádom aj vedeniu mestskej časti za to, že to bolo takto vykonané a rád by som 
sa obrátil na pani starostku s jednou prosbou a žiadosťou. Máme tu trošku nápor divej zveri 
ohľadne diviakov v Karlovej Vsi a poprosil by som. Viem, že už pani starostka informovala 
nás o tom, že je veľa rokovaní. Len poprosím ešte raz, že by sme to dotiahli do úspešného 
konca, aby neprichádzalo k stretu diviačej zveri s obyvateľmi. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či mám reagovať hneď. Asi áno, 
pán Vician. Neviem, či máte túto istú problematiku alebo nejakú inú. Dobre, takže ja by som 
na to zareagovala. K tej VPS-ke a zimnej službe veľmi pekne ďakujeme, ak ste si všimli, že 
teda, že zimná služba bola náročná v posledných dňoch až týždňoch. Niekedy ani neviete, 
vážení kolegovia, že je pohotovosť a že sa solí, keď je skorá ranná námraza. Musíme udržiavať 
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cesty zjazdné. Zároveň musíme aj šetriť, samozrejme. Aj osobohodinami, aj materiálom. Viete, 
že rastú ceny pohonných hmôt, rastú ceny soli dramaticky a dokonca je niekedy problém tú soľ. 
Našťastie máme, sme predzásobení kvalitne, ale je problém počas sezóny už vôbec zohnať 
nejakú soľ. Takže VPS-ke tiež akože som vďačná za to, ako si poradili s touto avizovanou 
veľkou snehovou nádielkou. Našťastie to nebolo také zlé, ako sa očakávalo, ale bolo to 
vyčerpávajúce a náročné, lebo všetci vedia zamestnanci VPS-ky, že máme veľké očakávania. 
Aj obyvatelia majú veľké očakávania a naozaj nechcú spôsobiť žiaden problém. Viete, že sú 
teraz rôzne obmedzenia. Aj zamestnanci VPS-ky môžu sa nachádzať v karanténe alebo môžu 
byť chorí. Čiže je o to náročnejšie. Plus náš pomerne limitovaný rozpočet neumožňuje nakúpiť 
toľko techniky a mať toľko ľudí v zásobe, aby sme boli pripravení úplne dokonale na každú 
situáciu, ale veľmi si vážim, že aj schválením tohoročného rozpočtu, teda budúcoročného 
rozpočtu ste schválili navýšenie prostriedkov pre verejnoprospešné služby, aby mohli prípadne, 
ak sa ukážu nejakí šikovní ľudia schopní pracovať na našej VPS-ke, aby sa mohli zamestnať. 
Takže za to som vám veľmi vďačná a naozaj treba podporovať našich chlapov, lebo, teda VPS-
ku, lebo ich prácu naši obyvatelia vnímajú veľmi citlivo. Čo sa týka diviakov, tak naozaj je 
z roka na rok vyšší výskyt diviačej zveri v tesnej blízkosti ľudských obydlí. Treba si uvedomiť, 
že Karlova Ves je obkolesená lesmi, či už štátnymi alebo mestskými, že naše bytovky sú 
v tesnom dotyku s lesom, čo nám prináša mnohé výhody od čerstvého vzduchu a spevu vtákov 
až po to, že dochádza omnoho častejšie k stretu s tou zverou. Ľudia sa pohybujú v lese. Veľmi 
vysoká frekvencia ľudí aj psičkárov v lese. Ľudí, ktorí žiaľ neuvedomujú si, že v lese púšťať 
psa z vôdzky nie je v poriadku, pretože oni túto lesnú zver ako keby plašia a vyháňajú aj do 
tých viacej obývaných oblastí, ale sme v tesnom dotyku s prírodou, čo je na jednej strane 
skvelé, ale na druhej strane naozaj ten výskyt diviačej zveri aj na našich cestách, v našich 
záhradkách, predzáhradkách, v našich parkoch, ktoré upravujeme a vysádzame je čoraz 
častejší. Naše oprávnenia alebo zákonné možnosti regulovať stav diviačej zveri sú nula, ale 
apelujeme na okresný úrad veľmi intenzívne a žiadame o mimoriadne odstrely, ktoré sa aj 
konajú a okresný úrad povoľuje mimoriadne odstrely aj Štátnym lesom, poľovníckemu 
združeniu a aj poľovníkom z mestských lesov. Tieto odstrely sa konajú. Prebiehajú aj 
v súčasnej dobe. Dokonca bolo niekoľko povolených mimoriadnych, vydaných mimoriadnych 
povolení aj v nepoľovných územiach. To znamená, že naozaj vo veľmi blízkom dotyku s našimi 
tými osídlenými oblasťami. Je to samozrejme pre tých poľovníkov veľmi, teda veľmi rizikové, 
pretože je tu veľký pohyb osôb, psičkárov, adrenalínových športovcov, či už cyklistov alebo 
bežcov, denných aj nočných. Čiže prináša to isté riziká, ale ten tlak a obavy verejnosti zo stretu 
s diviačou zverou sú naozaj veľké a treba jej počet limitovať. Je otázka kedy sa to podarí preto, 
lebo ja v tejto problematike viete, že nie som úplne znalá, ale dozvedela som sa, že diviačia 
zver voľakedy pred tými 20 - 30 rokmi mala jeden úspešný dlhoročne. Teraz vďaka tým teplým 
zimám má vrh aj niekedy dvakrát do roka, čiže ten počet je stále rastúci týchto zvierat. 
Nachádzajú si dostatok potravy v našej oblasti celoročne. Navyše v niektorých oblastiach ľudia 
vyhadzujú biologický odpad do lesa, čo je pre túto zver ďalším zdrojom potravy. Čiže musíme 
prispôsobiť aj svoje správanie. Musíme vyzývať majiteľov zanedbaných záhrad alebo ľudí. 
Keď viete o tom, že niekde je záhrada, kde je vysoký porast a kde sa zdržiava diviačia zver, 
musíme vyzývať majiteľov týchto pozemkov, aby si ich udržiavali tak, aby táto zver. Niekedy 
ani sa nevracia späť do lesa a zostáva v tej obývanej oblasti aj počas celého dňa. Čiže toto 
všetko všetci musíme akože prispôsobiť svoje správanie, ak chceme, aby tých diviakov tu bolo 
menej. Odstrel prebieha stále, prebieha mimoriadny odstrel. Strieľa sa aj na Dlhých dieloch, aj 
v okolí Líščieho údolia, na Krčacoch. Táto zver alebo tieto stáda väčšinou migrujú z miesta na 
miesto, ale poľovníci sú v tejto chvíli aktívni, sa strieľa. Odbor veterinárnej správy nám 
odporučil aj prípadné uspávanie a odchyt jednotlivých zvierat, ale toto je veľmi náročné, lebo 
to môžu, finančne náročné, pretože to môžu vykonávať len veterinárni lekári súkromní, nie 
štátni a takto uspaté zviera musí byť zlikvidované, odvezené do kafilérie a zlikvidované 
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v kafilérii. Jeho mäso je nepoužiteľné. Keďže kafiléria taká v Bratislave sa ani nenachádza, 
bolo by potrebné zabezpečiť klientky a prevoz takto odchytených a uspatých zvierat, čo si 
neviem predstaviť, že by rozpočet ktorejkoľvek mestskej časti zvládol. Je to náš spoločný 
problém. Rovnaký tlak na odstrel evidujeme aj v ostatných okrajových častiach mesta 
a možnože ste zaregistrovali, že dokonca už aj v Starom Meste v okolí Kalvárie momentálne 
bolo vydané tiež povolenie na mimoriadny odstrel. Takže je to náš celomestský bratislavský 
problém. Asi vyčerpávajúci k diviakom. Snažíme sa. Chvalabohu, zatiaľ sme nezaevidovali 
žiadnu nejakú, nejaký nebezpečný stret s týmto zvieraťom. Obávame sa, že sa pohybujú po 
cestách, aby nedošlo k nejakej autonehode napríklad. Ale samozrejme spôsobujú škody na 
porastoch. Pán poslanec Vician, nech sa páči, máte slovo. 

M. Vician: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať prednostke za predloženie správ 
o investíciách a investičných zámeroch. Veľmi zrozumiteľné a pekne spracované a zároveň 
chcem sa poďakovať kolegyni poslankyni Petre Hudákovej za námet a spoluprácu pri tvorbe 
návrhu tohto informatívneho materiálu. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Aj ja ďakujem, pán poslanec Vician. Dúfam, že si to všetci poslanci 
pozreli. Je tam dostatočne prehľadne aj ukázané z akých zdrojov sú financované alebo 
plánované tieto investície odfinancovať. Vidíte tam množstvo rozrobených vecí a niektoré ešte, 
ktoré v zásobníku pripravené k rýchlej realizácii, ak sa na to nájdu finančné prostriedky. Pani 
prednostka, chcete niečo doplniť? 

J. Mucsková – prednostka: Ani nie. 

D. Čahojová – starostka: Ani nie. 

J. Mucsková – prednostka: ... samozrejme, by som poďakovala. 

D. Čahojová – starostka: Takže pani prednostka. Predsa len jej odovzdám slovo, nech sa páči. 

J. Mucsková – prednostka: Áno. Ja by som len pre úplnosť, lebo som nepočula úplne prvé 
slová pána poslanca Viciana, ale potom som zachytila, že ďakujete mne, ale samozrejme aby 
sa. Musím povedať, že veľmi ďakujem aj vedúcemu pánovi Bánikovi, ako aj pani Nemcovej, 
ktorí teda majú hlavný podiel na tom, že je tento materiál takto kvalitne spracovaný. Takže 
preto by som chcela doplniť. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Pán poslanec Martinický. 

P. Martinický: Ďakujem za slovo. No, najprv k tým diviakom. Viackrát som stretol v lese. Tak 
v najbližšej z takej vzdialenosti zhruba 8 - 10 metrov. Vždycky utekali diviaci preč odo mňa. 
Zatiaľ žiaden ku mne. To len taká moja skúsenosť. Druhá vec k tomu soleniu. Občas sa solí 
tak, že aj teda myslím jako na chodníkoch, respektíve na schodoch, že ešte tri dni potom ako sa 
sneh roztopí, sú tam kôpky soli. Takže trošku by sa to možno dalo aj viac rozsypať alebo s tým 
mierniť. To je druhá vec. No a tretia vec s dosť radosťou a spokojnosťou naposledy spomeniem 
ten chodník Nad lúčkami, ktorý už je hotový. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa o to 
pričinili, že sa to buď v meste, buď teda hlavne v našej mestskej časti, vedeniu mestskej časti 
aj teda v meste, čo bolo treba urobiť a vždycky ma teší, keď ako vidím ľudí, ktorí tam kľudne 
a  bezpečne kráčajú, čo je obrovský rozdiel najmä teraz, keď napršalo, nasnežilo, je tam 
šmykľavo a tak ďalej, blato okolo, že sa dá ako naozaj pohodlne a hlavne bezpečne prísť na tú 
električkovú zástavu, respektíve na druhú stranu karloveskej teda do tej staršej časti Karlovej 
Vsi. Ľudia to využívajú. S pár ľuďmi som sa teda mal možnosť komunikovať. Všetci boli 
spokojní. Takže ešte raz ďakujem všetkým a som veľmi spokojný, že ako niekoľkoročné moje 
úsilie sa takto fajn zavŕšilo. Takže a prajem pekné sviatky všetkým. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Možno na doplnenie pre kolegov. Ešte sme 
sa pokúsili premostiť tie dve komunikácie lávku Nad lúčkami a chodník Sumbalova, ale už pre 
nepriazeň počasia úplne nechytil ten poter. Budeme ho musieť urobiť ešte raz. Nie je to 
dokončené. My sme museli čakať na súhlas oboch vlastníkov pozemkov, čiže nielen mesta, ale 
aj toho druhého, súkromného vlastníka a poveternostné podmienky už zrejme neumožnili, aby 
sa to proste chytilo. Neviem, ak si dobre spomínam, nejaký epoxid alebo niečo sa tam dávalo. 
Takže budeme to musieť zopakovať, ale už máme súhlas od oboch vlastníkov. Akonáhle 
dovolia poveternostné podmienky a nebude mrznúť, tak to dokončíme. Ďakujem. Pán poslanec 
Záhradník, pán vicestarosta, nech sa páči. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Ja som ešte chcel jednu myšlienku k tej VPS-
ke. Keď v roku 2015 padlo rozhodnutie, že budeme budovať vlastný podnik 
verejnoprospešných služieb a prestaneme v tej tradícii, ktorá bola v minulosti, že mestská časť 
si všetky výkony v oblasti starostlivosti o jednak komunikácie, ale aj životné prostredie 
objednáva v externom prostredí, tak vtedy to rozhodnutie bolo veľmi náročné a aj možno trochu 
rizikové. Dnes čas ukazuje, že to rozhodnutie bolo veľmi dobré práve preto, že keď sa dnes 
pozriete na....  

...: Prestali sme počuť. 

D. Čahojová – starostka: Pán vicestarosta, budeš musieť zopakovať od bodu ... 

B. Záhradník – vicestarosta: ... výkon. 

...: On nás asi nepočuje. 

D. Čahojová – starostka: Pán vicestarosta, budeš musieť zopakovať svoj príspevok od časti 
dnes sa ukazuje, lebo ti zamrzol zvuk. 

B. Záhradník – vicestarosta: Zamrzol mi zvuk? Tak asi tu je nejaký škriatok na úrade. Takže 
dnes som chcel len povedať, že dnes sa ukazuje, že to bolo správne rozhodnutie, že sme 
vybudovali VPS-ku, lebo asi by sme už neboli schopní v takom rozsahu výkony objednávať, 
ktoré dnes VPS-ka zabezpečuje vrátane pohotovosti a všetkých vecí. Takže ďakujem touto 
cestou vám všetkým, ktorí ste dnes podporili rozpočet a v ňom podporili aj navýšenie rozpočtu 
pre verejnoprospešné služby. Je to veľmi dôležité a je to v podstate investícia do toho ako 
vyzerajú verejné priestory v Karlovej Vsi. A teda neviem, či ma je stále. Dúfam, že ma je počuť, 
už len poslednú myšlienku. Doteraz som si uvedomil, že sme sa vlastne ako zastupiteľstvo 
naposledy fyzicky stretli takto pred rokom v KCK, takže už celý tento rok ideme online. Takže 
sme sa mnohí ani nevideli fyzicky. Tak je to taká zvláštna doba, ale aj touto cestou teda na 
diaľku vám tiež prajem pekné pokojné sviatky a ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu tento 
rok. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Lenč s faktickou, nech sa páči. 

P. Lenč: Ďakujem, pani starostka. Ja som mal faktickú ešte k tomu príspevku pána poslanca 
Martinického, ale ubezpečujem ťa, že nebudem komentovať jeho príspevok, ale ma inšpiroval 
ohľadne toho solenia. Totižto mali sme aj taký podnet na dopravnej komisii od nejakého 
občana, ktorý nám písal o solení chodníkov, ale v tej súvislosti, že tá soľ proste nejak, nejaké 
nadmerné množstvo tam bolo alebo neviem proste ako to vzniklo. Stieklo to niekde na trávnik 
a vyschli tam nejaké, nejaký ten živý plot alebo tieto veci, ktoré tam oni možno aj sami vysadili. 
Tak neviem, či to ide na vrub VPS-ky alebo či to je to v tom systéme z toho samosolenia, keď 
si to občania sami solia a majú tam tie nádoby so soľou. Tak som chcel, len chcel na to 
upozorniť, že aby sa na to dalo bacha. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujeme za upozornenie. Je dôležité konkrétne miesto, aby sme 
vedeli identifikovať, aby sme vedeli nejaký nedostatok odstrániť, ale možno si všetci aj 
uvedomujeme, že na jednej strane chceme, aby voda stekala smerom do nespevneného terénu 
a nie do kanalizácie a zároveň to prináša aj takéto riziká, no. 

P. Lenč: Áno, to bolo niekde na Beniakovej myslím. 

D. Čahojová – starostka: ... chceme, aby voda tiekla na trávu. Teraz cez zimu by sme chceli, 
aby tiekla do kanála. Na jednej strana chceme, aby boli chodníky bezpečné a musíme soliť. Na 
druhej zase potrebujeme šetriť a bojíme sa ale zase, aby sa niekto nepokĺzol a nestalo sa 
nešťastie. Áno, je to veľmi ťažké nájsť v tomto rovnováhu, nejaký kompromis. Ale chápem. 

P. Lenč: Jasné, rozumiem tomu. Všetkým pekné sviatky a všetko dobré do nového roka. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme. Pán poslanec Martinický. Nevidno ho a nepočuť a asi sa 
zabudol odhlásiť. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, uzatváram teda bod Rôzne. Pán poslanec 
Martinický nereaguje ani ho nevidím na zázname. Áno, ale kameru nemá zapnutú. Dobre, pán 
poslanec Martinický sa neozýva. Ak, tak sa ešte bude môcť, samozrejme. Uzatváram bod Rôzne 
a nasleduje bod Interpelácie. 

 

Bod 20. Interpelácie. 

D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. Otváram bod Interpelácie. Keď nie sú teraz 
interpelácie. Viete, že môžete kedykoľvek poslať svoje otázky na miestny úrad. Budeme sa vám 
snažiť odpovedať. Takže, pán poslanec Kmeťko, máš slovo. 

J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja to neni interpelácia. Štandardne po vzore nášho 
nebohého kolegu Ruda Rosinu sa snažím ku koncu roku popriať starostka cez teda všetkým 
zamestnancom, všetkým kolegom aj našim kolegom, aj všetkým občanom všetko dobré 
k sviatkom. Veľa Božieho požehnania, veľa zdravia a hlavne to, aby nám to zdravie fungovalo 
a som rád, že sme prekonali tento ťažký rok a proste ďakujem za prácu hlavne úradu cez teba, 
takže toľkoto. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujeme. Určite odovzdám kolegom, zamestnancom 
miestneho úradu. Každoročne im ešte píšem. Odovzdám aj váš pozdrav v závere roka. Vážení 
kolegovia, asi nebudú žiadne interpelácie. Využijem aj ja tento čas, by som vám naozaj chcela 
poďakovať za pracovnú atmosféru celoročnú, za korektné vzťahy, za úctu a rešpekt, ktorý 
prejavujeme jeden druhému. My, ktorí si pamätáme ako to bolo voľakedy alebo vidíme niektoré 
mestské časti aké zložité vzťahy panujú, či na úradoch alebo medzi úradom - zastupiteľstvom, 
alebo medzi zastupiteľstvom a starostami, tak si to veľmi vážime a naozaj ja osobne si to veľmi 
vážim. Nie je táto práca ľahká. Ani vaša zodpovednosť nie je jednoduchá, ale pokiaľ to takto 
bude fungovať, tak si myslím, že sme na polovičnej ceste k úspechu. Veľmi pekne vám za to 
ďakujem a naozaj si to neskonale vážim. Tento rok bol ťažký a pohnuté obdobie pokračuje. 
Zrejme sa prenesie aj do budúceho roka. Nevieme presne si predstaviť čo nás v budúcom roku 
čaká, ale rada by som aj keď je to také ku koncu roka také hektické. Mnohí máme rôzne ešte 
záväzky a povinnosti, ktoré musíme do konca kalendárneho roka splniť, tak ja vám to všetkým 
želám, aby ste všetko stihli tak, ako si predstavujete a aby ste si tie sviatky mohli užiť tak, ako 
sa sviatky užiť majú. To znamená, aby ste si mohli oddýchnuť a aby ste strávili čas so svojimi 
blízkymi a aby tie sviatky pre vás boli pokojné a radostné a aby sme si uvedomili čo je v živote 
dôležité a dávajú nám k tomu životné skúsenosti asi za pravdu, aby sme si to poradie hodnôt 
prestavali tak, aby sme, aby nám niečo dôležité v živote neušlo. Aby sme využili ten čas 
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oddychu na to, aby sme si nielen doma poupratovali, ale aj v hlave trošku upratali a do nového 
roku vkročili tou správnou nohou. Takže ja vám veľmi pekne naozaj ďakujem za všetku prácu 
a snahu, a vaše úsilie pôsobiť tak, aby Karlova Ves z toho mala čo najväčší osoh a želám vám 
do nového roku všetkého veľa dobrého a najmä pevné zdravie. Čo najlepšie zdravie vám aj 
vašim blízkym. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma vypočuli. Chcete niečo, pani prednostka? 
Aj pani prednostka vám chce niečo povedať. 

J. Mucsková – prednostka: Ja sa len kratučko pripojím k pani starostke. Nie som taký dobrý 
rečník, takže rovnako chcem sa poďakovať a popriať vám krásne sviatky prežité v kruhu 
rodiny, aby ste si tiež oddýchli a aby sme v budúcom roku rovnako dobre, minimálne tak ako 
tento rok spolupracovali. Takže ďakujeme. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nikto nie je prihlásený viacej do diskusie, takže vážení 
kolegovia, majte sa dobre. Dúfam, že sa uvidíme čo najskôr aj naživo a ďakujem vám veľmi 
pekne za dnešné rokovanie a aj vám, vážené poslankyne a poslanci, aj vám vážení kolegovia 
a kolegyne, ktorí ste pomáhali pri príprave tohoto zastupiteľstva a pri príprave materiálov 
na rokovanie. Majte sa všetci dobre. Dovidenia. 

Ďakujeme, dovidenia. 

Ďakujeme, dovidenia. 

Dovidenia. 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 

 

 

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

JUDr. Jana Mucsková    Dana Čahojová 
      prednostka            starostka 

 
         

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

Mgr. Ing. Anna Zemanová   ……………………………………….… 


