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Zápisnica 
z 28. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

konaného dňa 27.09.2022 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej 

miestnosti č. 106, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

O B S A H 

 

Schválený program: 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. 

 

1.    Plnenie uznesení splatných k 28. zasadnutiu MiZ.     str. 3 

2.  Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022.   str. 4 

3. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.06.2022.         str. 5 

4. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o prenájom 

tried a počítačovej miestnosti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave.   str. 6 

5. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o prenájom 

priestorov v SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave.       str. 6 

6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry o. CirKus       

Kus.            str. 7 

7. Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže.      str. 8 

8. Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách v mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej                

republiky.            str. 9 

9. Rôzne.            str. 11 

10. Interpelácie.           str. 13 

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 21 

 

Informatívne materiály: 

1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2022. 

2. Zásady sociálnej výdajne. 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi vhodné na pripomenutie si aj významu našej práce a poslania 

samospráv. Dovoľte, aby som len zopakovala pre riadny priebeh dnešného rokovania, že je 

dôležité, aby sme hovorili priamo do mikrofónu. Tí, ktorí budete mať v ruke mikrofón, prosím, 

aby ste ho držali kolmo. Robí sa zvukový záznam, ktorý sa prepisuje do písomnej podoby. Od 

šestnástej hodiny do šestnástej hodiny tridsiatej minúty máme v zmysle nášho Rokovacieho 

poriadku priestor pre vystúpenie občanov, ak budú mať záujem. Na dnešné rokovanie sa 

písomne ospravedlnil pán poslanec Savčinský, ktorý je chorý. Pán poslanec Horecký, ktorý je 

na zahraničnej služobnej ceste a pani poslankyňa Zemanová musí skôr odísť. Viete ešte 

o niekom koho by bolo potrebné ospravedlniť? Nevieme. Pán poslanec Kmeťko hlásil neskorší 

príchod. Ďakujem veľmi pekne. Aj pán Petrinec oznámil neskorší príchod. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

Voľba overovateľov zápisnice. 

D. Čahojová – starostka: Najskôr pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice 

a Návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice podľa abecedného poradia je navrhnutý pán 

poslanec Šmotlák. Pán poslanec Šmotlák, súhlasíte? A pán poslanec Vician. Súhlasíte s tým, že 

budete overovať zápisnicu? Ďakujem veľmi pekne. Takže budeme hlasovať o overovateľoch 

zápisnice. A ešte predtým než budeme hlasovať by som vás chcela teda upozorniť, že dnes 

máme pomerne jednoduchý program a budeme dnes hlasovať manuálne, aby sme sa vyhli 

zmätočnému hlasovaniu, lebo tie krabičky už boli hlasovacie veľmi nespoľahlivé. Je to nie 

investícia v stovkách euro, ale v tisíckach euro, takže rozhodli sme sa, že to bude dar pre nové 

zastupiteľstvo. Dúfame, že nám na to vyjdú prostriedky, ale v dnešnom jednoduchom programe 

to zvládneme myslím v tejto miestnosti aj manuálne. Takže budeme hlasovať o overovateľoch 

zápisnice, za ktorých sú navrhnutí pán poslanec Šmotlák a pán poslanec Vician. Nech sa páči, 

hlasujte. Kto je za? 

Hlas: 18. 

D. Čahojová – starostka: Kto je proti? 

Hlas: Nikto. 

D. Čahojová – starostka: Kto sa zdržal hlasovania? 

Hlas: Jeden. 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Takže máme schválených overovateľov zápisnice. Budú 

nimi pán poslanec Vician a pán poslanec Šmotlák. 

 

Voľba návrhovej komisie. 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje schválenie Návrhovej komisie. Do Návrhovej komisie sú 

navrhnutí pán poslanec Kovács. Môže byť? Pán poslanec Kovács, pani poslankyňa Magátová 

a pán poslanec Buzáš. Je tu? Dobre. Takže budeme teraz hlasovať o pánovi poslancovi 
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Kovácsovi, pani poslankyni Magátovej a pánovi poslancovi Buzášovi. Prosím, aby ste 

hlasovali. Kto je za takéto zloženie Návrhovej komisie? 

Hlas: 19. 

D. Čahojová – starostka: Kto je proti? 

Hlas: Nikto. 

D. Čahojová – starostka: Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne. Máme zvolenú 

Návrhovú komisiu. Dovoľte, aby som zopakovala, že návrhy na doplnenie, zmenu uznesenia 

alebo nové uznesenia treba doručiť písomne a každý treba podpísať svojim vlastným podpisom. 

Prosíme členov Návrhovej komisie, aby tiež svojim podpisom potvrdili schválené uznesenia.  

 

Schválenie programu rokovania MiZ. 

Takže vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k schváleniu programu dnešného 

zasadnutia. Dostali ste ho v elektronickej pozvánke a bol aj zverejnený program na webovej 

stránke mestskej časti. Budeme najskôr hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. Nech sa 

páči, hlasujte. Kto je za? 

Hlas: 20. 

D. Čahojová – starostka: Zdržal sa niekto hlasovania? 

Hlas: Nikto. 

D. Čahojová – starostka: Kto je proti? 

Hlas: Nikto. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Takže program tak, ako bol zverejnený, 

bol schválený. Má niekto nejaký návrh na doplnenie programu alebo zmenu programu? Nikto 

sa nehlási, takže môžeme pokračovať v programe tak, ako bol zverejnený. Tým pádom 

prichádzam k pracovnej časti nášho zasadnutia. 

 

Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 28. zasadnutiu MiZ. 

 

D. Čahojová – starostka: Prvým bodom podľa zverejnenej pozvánky je plnenie uznesení 

miestneho zastupiteľstva. Prosím pani prednostku, aby uviedla tento materiál. Ďakujem. 

K. Procházková - prednostka: Takže predkladáme vám pravidelný materiál – informáciu 

o plnení uznesení, ktoré sú splatné ku dňu konania miestneho zastupiteľstva. V obsahovej časti 

sú vymenované uznesenia aj s krátkym popisom stavu plnenia a s návrhom, teda na predĺženie 

termínu. Tak, ako máte možnosť vidieť v písomnom vyhotovení. Ak máte nejaké otázky ku 

konkrétnym uzneseniam, nech sa páči. Pýtajte sa. 

D. Čahojová – starostka: Otváram diskusiu, nech sa páči. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, 

tento bod považujem za, diskusiu za uzavretú a prosím, aby ste hlasovali o návrhu uznesenia. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie. Pardon, slovo 

má Návrhová komisia. Prepáčte. Je zapnutý. Kolmo k ústam. 
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Návrhová komisia: Hlasujeme podľa návrhu uznesenia tak, ako sme ho obdŕžali 

v elektronickej podobe v materiáloch. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie. 

Kto je za? 

Hlas: 14. 

D. Čahojová – starostka: Kto sa zdržal hlasovania? 

Hlas: 6. 

D. Čahojová – starostka: Bol niekto proti? 

Hlas: Nie. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo schválené.  

 

Bod 2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022. 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme materiálom č. 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. 

polrok roku 2022. Pán doktor Hrádek, máte slovo. 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka. Vážené mieste 

zastupiteľstvo, predkladám vám štandardný materiál plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 

2022. Na predposlednom zastupiteľstve som predkladal plán kontrolnej činnosti, ktorý som ale 

následne stiahol, aj vzhľadom na plánovú voľbu nového kontrolóra. Predkladám vám plán na 

kontroly do konca tohto roku. Chcel by som podotknúť, že možno najzaujímavejším bodom 

tohto plánu kontrolnej činnosti je bod 1.7 – kontrola spôsobu evidencie majetku, majetkových 

práv, ostatných práv a záväzkov mestskej časti v podmienkach miestneho úradu, prípadne 

organizácií zriadených mestskou časťou. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. 

Nevidím nikoho, že by sa hlásil niekto do diskusie, tak diskusiu ukončujem a prosím člena 

Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia v skratke jedným slovom schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti. Prosím, pani starostka, dajte hlasovať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Čiže budeme hlasovať o schválení plánu kontrolnej 

činnosti podľa návrhu predloženého. Kto je za? 

Hlas: 20. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo schválené.      
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Bod 3. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves k 30.06.2022. 

D. Čahojová – starostka: Pod bodom č. 3 máte predloženú monitorovaciu správu plnenia 

programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30. júnu tohto roka. Je to 

obligatórny materiál v zmysle plnenia uznesení a predpísaných povinností. Ak máte nejaké 

otázky, sme vám pripravení odpovedať. Nech sa páči. Pán poslanec Kovács sa hlási. Mikrofón 

poprosím. 

M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne. V tom materiáli, ktorý nám bol zaslaný je veľmi nízke 

čerpanie kapitálových výdavkov školy, rekonštrukcie a takéto veci a veľmi dôležité a chcel som 

sa spýtať, že či už máte nejaký odhad. Viem, že kolegovia mi hovorili, na finančnej komisii 

preberali, že je to kvôli tomu, že ešte neboli vyfakturované v tom čase, keď sa materiál posielal, 

niektoré z tých kľúčovejších faktúr. Tak sa chcem spýtať, že ako sme na tom reálne teda po 

zohľadnení týchto faktúr. Nepotrebujem, že reálne číslo, ale nejaké percento aspoň zaokrúhlené 

na desiatky percent s čerpaním rozpočtu.  

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, percento vám nepoviem, lebo by som sa mohla zľahka 

pomýliť, ale myslím si, že sme na tom veľmi dobre tento rok s čerpaním, lebo investičné akcie 

sa nám podarilo posunúť mnohé aj do úspešného konca. Ťažisko tých prác, hlavne čo sa týkalo 

školských objektov bolo cez letné prázdniny, kedy tam neboli deti. Takže sme sa výrazne 

posunuli. Viete, že materskú školu Kolískovu sme ukončili. Opravovali sa nejaké strechy, 

opravovala sa elektroinštalácia. Tam sa ešte niečo dorába. Opravoval sa školský areál, ktorý sa 

ukončuje na Fadruszovej pre prvý stupeň spojenej školy. Plníme, svoje predsavzatia plníme 

tento rok veľmi dobre. Tento rok sa nám v investičnej činnosti naozaj dá sa povedať podarilo 

splniť to, čo sme si zaumienili. Máme ešte všeličo naplánované čo by sme radi, ale uvidíme ako 

nám vystačia peniaze. 

M. Kovács: Čiže koncom roka to bude deväťdesiat až sto percent? 

D. Čahojová – starostka: No, ja si myslím, že bližšie informácie vám vieme poskytnúť, ale na 

percentá vám to ja teraz v tejto chvíli nemôžem povedať so zodpovednosťou. Sú ešte nejaké 

ďalšie otázky? Ale vždy to tak býva, že to ťažisko tých prác, hlavne na školských objektoch je 

v období letných prázdnin. Keďže je teraz len záver septembra, tak aktuálny údaj nemám 

k dispozícii. Takže keď nie sú ďalšie otázky, tak aj tento bod uzatvárame a prosím člena 

Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia k tomuto bodu znie: Miestne zastupiteľstvo berie na 

vedomie monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu. Prosím, pani starostka, dajte 

hlasovať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať teda o uznesení k bodu č. 

3. Prvé hlasovanie, kto je za takto predložený návrh uznesenia? 

Hlas: 20. 

D. Čahojová – starostka: Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo schválené v navrhovanej podobe.  
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Bod 4. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o 

prenájom tried a počítačovej miestnosti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave. 

D. Čahojová – starostka: ... tým je bod č. 4 a to je Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej 

školy, Ružová dolina 29, Bratislava o prenájom tried a počítačovej miestnosti na Spojenej škole 

Tilgnerova 14 v Bratislave. Vážená pani prednostka, prosím o úvodné slovo. 

K. Procházková - prednostka: Takže jedná sa o opakovanú žiadosť Súkromnej základnej 

umeleckej školy, Ružová dolina, ktorá každoročne počas školského roka vykonáva teda tú 

krúžkovú činnosť výslovne alebo výlučne pre deti Spojenej školy Tilgnerova. Čiže za 

pôvodných podmienok požiadali o prenájom miestností, ktoré sú definované priamo v texte 

uznesenia. Ide o jedenásť miestností, kde sa teda bude prevádzkovať rôzna krúžková činnosť. 

Ide o obdobie od 1. 10. 2022 do 28. 6. 2023. Konkrétne časy, v rámci ktorých tieto krúžky budú 

sa uskutočňovať sú tiež v texte uznesenia, a to za nájomné vo výške 3 € za hodinu. V tejto sume 

nie je zahrnutá suma za energie, ktoré sú uhrádzané samostatne priamo škole podľa technického 

prepočtu. Ide o osobitný zreteľ, ktorý vidíme v tom, že ide o veľmi významnú súčasť 

výchovno-vzdelávacieho procesu a podporujeme to, aby deti rozvíjali svoje schopnosti, 

zručnosti aj mimo toho, tej povinnej časti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu, nech sa 

páči. Nikto sa nehlási do diskusie, takže prosím člena Návrhovej komisie, aby predniesol návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia má dve časti. Časť A: zastupiteľstvo schvaľuje. Pre 

rozsiahlosť textu ho nebudem čítať a časť B: zastupiteľstvo splnomocňuje starostku mestskej 

časti v predmetnej veci konať.       

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ešte pred hlasovaním by som vás upozornila, 

že sa jedná o hlasovanie z dôvodu osobitného zreteľa. Otázka znie či súhlasíte s takto 

predloženým návrhom uznesenia. Kto je za? 

Hlas: 21. 

D. Čahojová – starostka: Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Veľmi pekne ďakujem. 

 

Bod 5. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava 

o prenájom priestorov v SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave. 

D. Čahojová – starostka: Uznesenie bolo schválené a môžeme pokračovať bodom č. 5, tým 

je Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5 v Bratislave o prenájom 

priestoru tiež v Spojenej škole Tilgnerova 14. Pani prednostka, nech sa páči. 

K. Procházková - prednostka: Obdobne ako v prechádzajúcom prípade, ide o žiadosť 

Súkromnej základnej umeleckej školy Prokofievova 5 v tomto prípade. Ide o prenájom 

miestností na krúžkovú činnosť v priestoroch Fadruszovej, teda tejto časti základnej školy. 

V časoch, ktoré sú presne špecifikované v návrhu uznesenia. Tiež v období tohto školského 

roka za nájomné vo výške 3 € za hodinu s platbou za energie priamo škole podľa technického 

prepočtu. Opäť navrhujeme teda toto schválenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec 

Hrda, máte slovo. Spojená škola Tilgnerova. 
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K. Procházková - prednostka: Áno, ale to je nie priamo na Tilgnerovej, ale Fadruszovej. 

D. Čahojová – starostka: Čiže pracovisko Fadruszova, upresňujeme. 

K. Procházková – prednostka: Pracovisko Fadruszova. 

D. Čahojová – starostka: Ešte nejaká otázka? Nie? Dobre, takže diskusiu uzatvárame 

a prosíme člena Návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Nech sa páči. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako v predchádzajúcom bode v dvoch častiach. Po 

A schvaľuje a po B splnomocňuje. Pani starostka, prosím, dajte hlasovať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Presne ako v minulom prípade pred hlasovaním dovoľte, 

aby som vás upozornila, že sa jedná o dôvod hodný osobitného zreteľa, ale s tým čo z toho 

vyplýva. Nech sa páči, kto je za?   

Hlas: 21. 

D. Čahojová – starostka: Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry o. z. 

CirKus Kus. 

D. Čahojová – starostka: Pod bodom č. 6 máme žiadosť o prenájom nebytových priestorov v 

Karloveskom centre kultúry občianskemu združeniu CirKus Kus. Pani prednostka, prosím 

o krátke úvodné slovo. 

K. Procházková - prednostka: Občianske združenie CirKus Kus, ktoré pôsobilo alebo malo 

v prenájme priestory v Karloveskom centre kultúry aj v predchádzajúcich obdobiach opätovne 

požiadalo o možnosť využívať tieto priestory veľkej a prípadne aj malej sály a to na svoje 

nácviky. Veľkú sálu navrhujú alebo navrhujeme v znení uznesenia tak, ako v predchádzajúcom 

období za nájomné vo výške 8 €. Malú sálu za nájomné vo výške 5 € podľa znenia uznesenia. 

Tento nájom by mal prebiehať v stabilných časoch tri dni do týždňa a v prípade nad rámec, 

potreby nad rámec by radi využívali ešte ďalších 120 hodín podľa dohody, podľa možností 

mestskej časti. Občianske združenie je už dlhšiu dobu, vlastne od roku 2016 kedy s nami 

spolupracuje a pôsobí v mestskej časti už takou stabilnou súčasťou kultúrneho života. Mestskej 

časti ponúklo tak, ako aj v predchádzajúcich obdobiach svoju účasť na podujatiach mestskej 

časti v podstate bez nároku na honorár. Čiže nazvalo to tak, že bártrovo. Aktuálne teda ponúka 

šesť takýchto podujatí, ktoré by ho v podstate absolvovalo bez nároku na honorár. Osobitným 

zreteľom teda v tomto prípade ako som uviedla je, že ich považujeme už za významnú súčasť 

kultúrneho života. Do svojej činnosti vlastne zapájajú deti, dospelých. Organizujú alebo 

zameriavajú sa na športovo-pedagogickú činnosť s umeleckým charakterom. Takže by sme 

možno boli aj radi keby pokračovali v týchto aktivitách a boli súčasťou teda kultúrneho života 

mestskej časti.      

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec 

Martinický? 

P. Martinický: Ja by som sa len chcel spýtať, nemám poruke program a nepamätám si ho, či 

je aj teraz v programe tých Karloveských hodov nejaké vystúpenie od nich? Len tak pre 

zaujímavosť. 
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D. Čahojová – starostka: Na hody si nespomínam, že by tam boli. Vystupovali, áno v rámci 

majálesu, festival cirkusu boli nejaké podujatie... Na hody asi nie. Na hody nie. Pán poslanec 

Griač má slovo. 

J. Griač: Sú. Budú. Sú v rámci programu hodov sú napísaní. 

D. Čahojová – starostka: V exteriéri? V Karloveskej zátoke? No, v každom prípade máte 

program všetci poslanci pripravený, aby ste dostali. Môžeme vám priniesť sem aj rozdať. 

V Karloveských novinách vyjde tento týždeň, každý do schránky dostane, aj leták by mal 

dostať. Teda, ak distribúcia Slovenskou poštou bude spoľahlivo fungovať. No, toto neviem 

s istotou potvrdiť. Čoskoro možno vám doručia kolegyne z kancelárie program. Ďakujem, pán 

vicestarosta. Sú ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré sa týkajú tohoto bodu? Keďže sa nikto nehlási, 

tak diskusiu k tomuto bodu uzatváram. Pán vicestarosta išiel pre letáky, prosím člena Návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Ďakujem. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako v predchádzajúcich bodoch. Je to z dôvodu 

osobitného zreteľa. Časť A: zastupiteľstvo schvaľuje, časť B: zastupiteľstvo splnomocňuje 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a poprosila by som veľmi pekne opäť, aby 

ste vedeli, že sa jedná o hlasovanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči. Kto je 

za? 

Hlas: 21. 

D. Čahojová – starostka: Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi 

pekne. Máme program k dispozícii, koluje, rozdá sa vám. Môžete si zobrať so sebou, prípadne 

aj do rezervy. V parku SNP o 19:30 CirKus Kus pripravuje ohňovú šou pre verejnosť bez 

nároku na honorár. 

 

Bod 7. Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže. 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme bodom č. 7, a tým je návrh Koncepcie rozvoja športu 

a mládeže. Dovoľte, aby som uviedla tento materiál veľmi v krátkosti. Predkladáme vám ho 

preto, lebo súvisí trošku s nasledujúcim bodom programu. Podmienkou čerpania niektorých 

foriem finančnej pomoci z prostredia vlády alebo možno aj z prostredia Európskej komisie je 

podmienka, aby sme mali schválenú, prerokovanú miestnym zastupiteľstvom Koncepciu 

rozvoja športu a mládeže. Tento nedostatok nám vytkla kontrola Najvyššieho kontrolného 

úradu, a preto by sme to radi napravili. Vieme, že teraz nie je úplne ideálne obdobie koniec 

tohoto volebného obdobia, funkčného obdobia tohoto zastupiteľstva. Aj vieme, že tento 

materiál nie je taký dokonalý, ako by sme si ho predstavovali. Myslím si, že to bude výzva, 

jedna z výziev pre nové zastupiteľstvo, ale veľmi by sme boli radi, aby bol prijatý aspoň 

v takejto podobe, hoci nedokonalej, pretože kedykoľvek môže sa vyskytnúť nejaká príležitosť 

kedy mestská časť bude sa alebo môže sa uchádzať o nejaké finančné prostriedky z iných, nie 

vlastných zdrojov a ak by sme nemali splnenú túto podmienku a mohli by sme o takýto zdroj 

finančnej pomoci prísť, bola by to škoda. Takže kým budeme mať novú Koncepciu rozvoja 

športu a mládeže, boli by sme radi, aby sme mali aspoň takúto. Takže prosím aj z vašej strany 

o istú zhovievavosť k tomuto materiálu. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a otváram 

k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 
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M. Kovács: Ja sa chcem spýtať, že čo je dôvodom a prečo to nemáme vypracované v takej 

miere, v akej by sme to možno chceli mať vypracované a čo boli tie hlavné zistenia čo nám 

vytýkal kontrolný úrad? 

D. Čahojová – starostka: To sa dozviete v nasledujúcom bode, to je súčasťou nasledujúceho 

bodu a čo sa týka tejto Koncepcie rozvoja športu a mládeže tak mali by sme predstavu 

samozrejme o väčšej participácii našich obyvateľov na tvorbe takéhoto materiálu. Je to materiál 

tvárny. Je to materiál, ktorý nie je zabetónovaný, ktorý sa môže doplniť, opraviť. Myslím si, že 

si zasluhuje takú súčinnosť aj niektorých komunít v Karlovej Vsi, ktoré by sa k nemu mali 

vyjadriť. Takže sme pripravení alebo teda nasledujúce zastupiteľstvo by malo prevziať túto 

štafetu a na tomto materiáli ho ešte rozviť. Ale bola by škoda, ak by vyšli nejaké výzvy. Oni 

viete, že občas vychádzajú. Pretože, aby sa čerpali prostriedky, ktoré nie sú dostatočne čerpané, 

niektoré veci úplne „na knap“ pôjdu aj v tomto roku. Príležitosť praje pripraveným. Keďže 

máme viacero projektov pripravených v šuplíku, ak by vyskytla vhodná príležitosť, bola by 

škoda, ak by sme kvôli takejto veci nemohli sa uchádzať o finančné prostriedky. Keďže sa nikto 

nehlási ďalej do diskusie, uzatváram diskusiu a prosím člena Návrhovej komisie, aby 

predniesol návrh uznesenia, ďakujem. 

Návrhová komisia: Prednesiem návrh uznesenia len v takej skrátenej forme, pretože celý 

návrh sme všetci obdŕžali v pripravených materiáloch. Zastupiteľstvo schvaľuje koncepciu 

rozvoja športu a mládeže na podmienky obce. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať tak, ako máte návrh 

uznesenia v materiáli. Moja otázka znie, kto je za? 

Hlas: 19. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Bol niekto proti? Alebo je niekto proti? 

Zdržal sa niekto hlasovania? 

Hlas: 2. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Návrh uznesenia bol schválený v takej podobe, v akej bol 

predložený. Veľmi pekne ďakujem. 

 

Bod 8. Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách v mestskej 

časti Bratislava - Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky. 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje pod bodom č. 8 Informácia o kontrole Športovej 

infraštruktúry na základných školách v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorú vykonal 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, od 21. 

januára do 31. mája prebiehala v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves kontrola Športová 

infraštruktúra na základných školách. Predmetom kontroly bolo zabezpečenie ako obnovujeme 

športovú infraštruktúru, či už formou rekonštrukcie alebo výstavbou nových športových 

zariadení, jej využitie pre podporu športu a zapojenie verejnosti do využívania tejto športovej 

infraštruktúry a kontrola finančného zabezpečenia čerpania finančných prostriedkov na tento 

účel. Dňa 18. 7. o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola spísaná zápisnica, v ktorej 

štátnemu orgánu Karlovej Vsi bolo uložené prijať niektoré opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov. Do termínu 18. 7. 2022 sme ich boli povinní písomne predložiť na Najvyšší 

kontrolný úrad. To sme v stanovenom termíne urobili a boli sme požiadaní o prerokovanie tejto 
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správy alebo výsledku tohoto rokovania na najbližšie miestne zastupiteľstvo do 30. septembra 

roku 2022. To je dnes. Protokol o výsledku kontroly máte priložený, je súčasťou materiálu, 

ktorý máte k dispozícii. Opatrenia, ktoré sme vykonali na odstránenie nedostatkov máte 

vymenované v dôvodovej správe. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec 

Vician, nech sa páči. 

M. Vician: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa spýtať, okrem prijatých opatrení, táto kontrola 

je uzatvorená a ešte, že či môžu dôjsť nejaké iné sankcie, hlavne nejaké finančné pokuty alebo 

niečo podobné? Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Myslím, že táto kontrola je uzatvorená a tým pádom, ak ju 

prerokujeme v miestnom zastupiteľstve, pani prednostka sa vyjadrí presnejšie. Nech sa páči.         

K. Procházková - prednostka: Áno. Ani neviem čo mám doplniť, lebo je to tak, ako povedala 

pani starostka. Táto kontrola je uzatvorená. Boli teda skonštatované nejaké kontrolné zistenia. 

Tým, že sme oznámili opatrenia, ktoré sme prijali, tieto sme aj vopred prerokovali s Najvyšším 

kontrolným úradom tak, aby tie opatrenia boli vyhovujúce. Teda aj oni považujú tieto opatrenia 

za primerané k tým kontrolným zisteniam. V podstate tak, ako sa máte možnosť dočítať 

v dôvodovej správe, všetky opatrenia sme už aj vykonali, splnili aktuálne k dnešnému dňu. 

Teda toto je posledné čo nám uložil Najvyšší kontrolný úrad, prerokovať protokol v miestnom 

zastupiteľstve a do 30. 9., čiže tento týždeň pripravíme odpoveď. Už ju máme predpripravenú 

pre Najvyšší kontrolný úrad, v ktorom ho budeme informovať o tom, že sme všetky prijaté 

opatrenia naplnili, takže. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. otázka pána poslanca znela, či z toho vyplývajú nejaké 

finančné záväzky o pokute alebo vrátení finančných prostriedkov. Nie, toto je v poriadku. 

Myslím, to bola podstata otázky. Ďakujem. Je nejaká otázka ešte? Pán poslanec Kovács, nech 

sa páči. 

M. Kovács: Ja sa chcem spýtať, že my sme dlhodobejšie upozorňovali na to, že sa nečerpali 

niektoré rozpočty na, práve akože investičného charakteru z kapitálových výdavkov a ono, 

súvisí to s týmto, že má mestská časť zníženú kapacitu verejného obstarávania a investícií alebo 

sú to dve oddelené záležitosti? Lebo snažím sa pochopiť, že vlastne či treba mestskej časti nejak 

viacej personálu alebo čo sa, prečo sa takéto veci dejú? Lebo vlastne tuto sa konštatuje len, že 

bolo vykonané nejaké školenie plus bolo niečo dopracované do nejakej smernice, ale toto je 

akože dlhodobejšie pretrvávajúca záležitosť. 

D. Čahojová – starostka: Tak viete, ako to mám povedať, poviem to ľudovým jazykom. 

Učíme sa aj na vlastných chybách. Investičných akcií, ktorých máme rozbehnutých, je veľa. 

Obávam sa, že prijatie personálu by síce potešilo, ale budeme musieť alebo tí, ktorí prídu po nás 

budú musieť nastoliť úplne opačný proces, zoštíhľovanie Miestneho úradu z dôvodov vecí, 

ktoré sa valia na túto spoločnosť, z dôvodu šetrenia. Už aj len z dôvodu, že tých investícií 

pravdepodobne v najbližšom roku - dvoch bude podstatne menej ako bolo doteraz, z dôvodu 

šetrenia. Áno, a kontrola sa týkala investície spred dvoch alebo troch rokov. 

M. Kovács: Prepáčte, len keď môžem, doplňujúca otázka. A to sa týka len školských zariadení 

alebo je tá...? 

D. Čahojová – starostka: Toto sa týkalo len investícií do školských športových zariadení. 

M. Kovács: A ten problém? 
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D. Čahojová – starostka: Jednej konkrétnej investície. Konkrétne sa jednalo o rekonštrukciu 

sociálnych zariadení a šatní na Základnej škole Alexandra Dubčeka. 

M. Kovács: Čiže to je jedna... 

D. Čahojová – starostka: Áno, keďže kontrolovali objem našich investícií do športových 

zariadení bolo 2 milióny? Máte to v dôvodovej správe alebo možno aj 3, ale tuším, že do 2 

miliónov za to obdobie a konkrétne táto jedna investícia sa pohybovala rádovo okolo 100 000 €. 

M. Kovács: Ďakujem. Čiže nesúvisí to s tým ostatným čerpaním? 

D. Čahojová – starostka: Nie, nesúvisí to. 

M. Kovács: Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja. Keďže neevidujem žiadne ďalšie otázky, tak 

uzatváram tento bod a prosím člena Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Nech 

sa páči. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Berieme tento informatívny materiál na vedomie. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať za takto prednesený návrh 

uznesenia. Kto je za? 

Hlas: 21. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Bol niekto proti? Nikto. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

Bod 9. Rôzne. 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje bod Rôzne. Hlási sa niekto do bodu Rôzne? Pán poslanec 

Vician ako prvý, pán poslanec Martinický ako druhý. Pán poslanec Vician, nech sa páči. 

M. Vician: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedávno sme sa dozvedeli, že Karlova Ves teda 

bola predmetom vládneho auditu čerpania eurofondov a dozvedeli sme sa, že chceme vedieť 

teda detaily, lebo toto sme nepreberali ani na komisiách, že či hrozí a hrozia korekcie a vrátenie 

peňazí do štátneho rozpočtu až 20 % z daného projektu, čo bolo vlastne na zelené obnovy 

a rekonštrukcie škôl. Keby sme k tomuto mohli ešte nejaké informácie dostať. 

D. Čahojová – starostka: Áno. Vládny audit prebehol. Vieme, že vládny audit robí tieto 

kontroly. Pravdepodobne teda sa šetria prostriedky štátneho rozpočtu na, nechcem to povedať 

škaredo, ale je to na úkor samospráv. Dostali sme vládny audit alebo prebehol vládny audit, 

alebo kontrola. Myslím si, že sa to týkalo len projektu Materská škola Kolískova. Áno, boli tam 

nejaké korekcie, ale v akom je to momentálne, v akej je to fáze, ja vám v tejto chvíli neviem 

povedať. Je to pomerne zložitá otázka. Na ňu vám budem môcť odpovedať vtedy, keď tu budú 

kolegyne z príslušného oddelenia projektu. 

M. Vician: Ja som sa chcel iba spýtať, že kedy tento audit prebehol? 

D. Čahojová – starostka: V tejto chvíli vám neviem povedať presnú odpoveď. Prebehol, ale 

ktoré to boli mesiace neviem. My sme sa aj odvolali voči výsledkom auditu. Obrátili sme sa na 
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ministerstvo. Výsledok bez prítomnosti kolegyne z projektového oddelenia neviem 

interpretovať správne. 

M. Vician: ... v poriadku. Treba o tie peniaze samozrejme zabojovať, pretože vieme aká môže 

byť teda byrokracia a administratíva a v podstate tam môžu byť nejaké háčiky. To akože 

chápem. Ale jedinú vec, čo už menej rozumiem to, že by ste mali o tak dôležitej veci vedieť 

v ktorom období to bolo... 

D. Čahojová – starostka: Určite, určite táto informácia, však je verejná. Prebiehajú tieto 

audity. Dotýka sa to viacerých mestských častí aj mesta. Tento projekt je ojedinelý 

na Slovensku, unikátny. Boli myslím, že dve alebo tri obce, ktoré robili podobný projekt 

a na základe takýchto dopadov na rozpočet obce, tak odstúpili od týchto projektov. Neviem, 

o ktoré. Myslím, že sa jednalo o Košice a ešte o nejaké mesto. 

M. Vician: Čiže neviete podať ani odvolanie keby ste podali? 

D. Čahojová – starostka: No, odvolanie. Naozaj pán poslanec, ospravedlňujem sa, môžeme 

vám to poslať písomne po zastupiteľstve. 

M. Vician: Dobre, ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Martinický? 

P. Martinický: Ďakujem. Ja mám k jednej takej veci. Pri Riviére pred obchodným domom Lidl 

je veľké parkovisko. Na tom parkovisku prebiehajú stavebné práce už asi približne päť 

mesiacov, viac ako štyri a niečo sa urobilo, potom to zastalo. Momentálne majú občania taký 

problém, že priamo pred vstupom do predajne, kde je ten, kde bolo prekryté, teda kde je 

prekryté stojisko tých nákupných vozíkov je rozkopaný terén. Vozíky sa premiestňujú krížom-

krážom po celom parkovisku, čo jednak nevyzerá to pekne. Za druhé, je to veľmi ako 

nepríjemné pre návštevníkov. Môže to byť aj ako nebezpečné, lebo tam síce autá nechodia 

stovkou, ale pokiaľ si proste šofér hľadá miesto na zaparkovanie a nejaká mamička ide 

s malými oné deťmi a on rozmýšľa, že kde a akým spôsobom proste prejsť cez všetky 

obrubníky a vykľučkovať, tak môže aj k takému proste niečomu prísť. Ja som sa asi pred dvoma 

týždňami pýtal v predajni, že čo s tým mienia robiť a v predajni mi povedali, že je to stavba 

a pozemok mesta. Takže by som prosil odpoveď od mestskej časti. Ak neviete teraz, tak 

v dohľadnej dobe proste oné zistiť, že ako komu patrí ten pozemok. Kto rieši tú rozrobenú 

stavbu a vzhľadom na to, že je tam už viac ako dva mesiace nikto žiadneho robotníka proste 

ako nebolo vidno, tak dať žiadosť príslušným vlastníkom tej stavby a pozemku v mene mestskej 

časti a v mene našich občanov, aby to urýchlene dali do poriadku. A pokiaľ to nie je proste 

našou mestskou časťou, tak to urobiť verejne, aj zverejniť jednak, aby ľudia nevinili z tohto 

stavu našu mestskú časť a z druhého dôvodu, že by sa tým, že sa to možno trošku oné pohne 

tým spôsobom. Takže z tohto dôvodu aj by som tu proste dal a dovolím si upozorniť, že za päť 

mesiacov by oné v Japonsku spravili štvorprúdovú mimoúrovňovú križovatku a tu nevedia 

jedno parkovisko. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, keďže už takýto jeden podnet som zaznamenala, tak 

máme preverené. Parkovisko aj pozemky pod parkoviskom sú vo vlastníctve spoločnosti Lidl. 

Je to investícia spoločnosti Lidl. Niekto sa domnieval, že my sme ako keby stavebníkom, tak 

sme odpovedali, že nie sme. V každom prípade, ak táto situácia pretrváva a budeme ju 

považovať za nebezpečnú, môžeme tam prípadne vyzvať cez stavebný úrad stavebníka 

na zabezpečovacie práce alebo odstránenie nejakej proste situácie, ktorá ohrozuje chodcov 

alebo vodičov. Pošleme tam pravdepodobne štátny stavebný dohľad na tvoj podnet. 
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P. Martinický: No, ďakujem. Takže prosím zároveň ich vyzvať, ale aj verejnosť o tom, 

verejnosti to dať nejako na známosť, len napríklad krátkou informáciou v Karloveských 

novinách alebo nejakým spôsobom. 

D. Čahojová – starostka: Zistíme priamo na mieste pracovníkmi stavebného úradu a ak bude 

potrebné, tak túto informáciu alebo vhodné, tak ju posunieme ďalej. Možno sa dozvieme, že na 

budúci týždeň to bude hotové. 

P. Martinický: Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Prosím. Do bodu Rôzne ešte nejaká otázka? Nie je. Ďakujem. 

 

Bod 10. Interpelácie 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje bod Interpelácie. Ak sú nejaké interpelácie? Pán poslanec 

Kovács, nech sa páči. 

M. Kovács: Ja mám jednu len takú bilančnú, že či by mohla mestská časť prísť s informáciou 

kedy porovná kapitálové výdavky mestskej časti za posledné štyri roky, respektíve toto volebné 

obdobie s kapitálovými výdavkami na školstvo v minulom volebnom období a takisto kedy asi 

najväčšiu mieru nejakého, nejakej flexibility a možnosti ovplyvniť najmä kategórie rozpočtovej 

7.1 materskej školy, koľko sme investovali kumulatívne do materských škôl za toto volebné 

obdobie verzus minulé. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Budete taký láskavý, napíšete tieto otázky stručne aj do mailu? 

Ďakujeme veľmi pekne. Aby sme neurobili nejakú chybu. Čiže túto interpeláciu máme 

na zvukovom zázname, ale poprosím ešte aj písomne doručenie mailom. Je ešte nejaká 

interpelácia? Keďže nie je, bod Interpelácie ukončujem. Pán poslanec Vician, informáciu vám 

dodáme v najbližších dňoch alebo čo najrýchlejšie, aby ste ju mali ohľadom korekcií a auditu.  

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Keďže my sme vyčerpali program dnešného zastupiteľstva, vážené kolegyne a kolegovia, ja by 

som vám veľmi pekne chcela poďakovať za vašu prácu poslancov pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves, za všetku námahu a osobný čas, ktorý ste vynaložili a niekedy 

aj na cti utŕhanie, ktoré ste museli zniesť a ktorému ste podrobení, ale hlavne za to, čo dobré sa 

podarilo nám všetkým spoločnými silami Karlovej Vsi priniesť a myslím si, že toho nebolo 

málo. Mnohé dobré veci sa podarili. Niektorým zlým, ako hovorí jeden náš kolega sa podarilo 

zabrániť a to si myslím, že to je slušný výsledok našej práce. Rokovania miestneho 

zastupiteľstva aj vzťahy v miestom zastupiteľstve boli veľmi korektné, za čo vám veľmi pekne 

ďakujem. Vaša práca poslancov bola pre nás, pre úrad často aj veľkou podporou a myslím si, 

že ak by sa mala hľadať vzorová samospráva v Bratislave, tak by sme mali, by sme ašpirovali 

na toto ocenenie. Takže naozaj vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Tým, ktorí ste sa odhodlali 

pokúsiť sa vstúpiť do volebného, do volebnej súťaže, pokúsiť sa obhájiť a pokračovať v tejto 

činnosti, v tomto poslaní vám držím palce. Želám, aby teda volebný súboj bol férový a korektný 

tak, ako sme zvyknutí a tým, ktorí teda už nemienite pokračovať, nemienite sa uchádzať o tieto 

posty, tak vám želám v osobnom aj pracovnom živote, aby ste boli zdraví a aby sa vám darilo 

a aby ste na svoje pôsobenie v karloveskom zastupiteľstve nespomínali v zlom a aby ste ku 

Karlovej Vsi si vždy zachovali dobrý vzťah, aj keď sa presuniete alebo život vás posunie 
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niekam inam. Takže vám naozaj všetkým veľmi pekne ďakujem. Pozývam vás na krátke 

stretnutie na poschodie do zasadačky Miestnej rady a želám všetkým prítomným aj zástupcom 

médií Miestneho úradu všetko dobré. Ďakujem vám veľmi pekne. Je 14 hodín 51 minút. 

Ukončujem toto rokovanie miestneho zastupiteľstva. Vďaka. 

 

 

         

v. r.       v. r. 

…………………………………….    …………………………………….. 

JUDr. Jana Mucsková    Dana Čahojová 

      prednostka            starostka 

 
         

         v. r. 

Overovatelia:  Mgr. Anton Šmotlák               …………………………………………. 
 

         v. r. 

Ing. Martin Vician               ……………………………………….… 
 

 

 


