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SLÁVNOSTNÁ ČASŤ 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené dámy, vážení páni, vítam vás všetkých v zasadacej miestnosti 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Dnes je 4. december roku 2018, stretávame 
sa na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v ôsmom volebnom období, na slávnostnom zasadaní. 
Dovoľte, aby som vám oznámila... teda najskôr vás všetkých vítam ešte raz... Zabudla som privítať 
všetkých hostí, ktorí sa prišli pozrieť na toto slávnostné zasadnutie, ďakujeme, že ste prišli. Zástupcov 
médií vítam, aj špeciálne našich kolegov z miestneho úradu. Dovoľte, aby som vám oznámila, dámy a 
páni, že podľa čl. 1, ods. 3 zákona č. 200/2010 Z. z., ktorým sa mení s dopĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení 
neskorších predpisov, sa pred prvým zasadnutím miestneho zastupiteľstva v príslušnom volebnom 
období podľa predpisov hrá alebo spieva štátna hymna. Takže poprosím všetkých prítomných, aby 
povstali. Ďakujem. (hymna) Dámy a páni, slávnostná časť nášho zasadania sa bude riadiť metodickým 
usmernením, ktoré vydalo na takúto príležitosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Takže 
dovoľte, aby som vám na úvod predstavila pani Mgr. Popadičovú, ktorá bola predsedníčkou miestnej 
.. a je predsedníčkou miestnej volebnej komisie, aby nám predniesla správu o výsledkoch komunálnych 
volieb. 
 
p. Popadičová: Dobrý deň... 
 
D. Čahojová - starostka: Aha, ďakujem za našepkávanie, vážení kolegovia, vážení poslanci, privítala 
som samozrejme všetkých hostí, ktorí prišli. Dovoľte, aby som... naozaj, veľmi pekne ďakujem, 
Branislav Záhradník.. aby som medzi nami... tu sa nič neutají... aby som medzi nami privítala naozaj... 
a som veľmi rada, že pozvanie prijal aj novozvolený pán primátor Bratislavy, lebo to sa nestalo 
v minulom volebnom období, že medzi nás zavítal a dúfame, že medzi nami dnes vydrží čo najdlhšie.. 
že sa tu bude dobre cítiť a že sa sem ešte aj vráti niekedy. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi sa 
ospravedlňujem. Takže poprosím pani magistra, nech sa páči. 
 
 
Časť a) 
Správa predsedkyne miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov miestneho 
zastupiteľstva a vyhlásenie náhradníka na uprázdnený  mandát poslanca.  
 
p. Popadičová: Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás ako predsedkyňa miestnej volebnej 
komisie informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves dňa 10.novembra 2018. Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bol 31 428. Počet 
voličov, ktorým boli vydané obálky, bol 13 136, čo predstavuje účasť 41,8%. Počet odovzdaných obálok 
bol 13 120. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo 
12 326. Počet zvolených poslancov je 25. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
starostu bol 12 432. Za starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves bola počtom hlasov 8 579 
zvolená Dana Čahojová. Za poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
boli v jednotlivých volebných obvodoch zvolení títo poslanci: Volebný obvod č. 1 - JUDr. PhDr. Branislav 
Záhradník s počtom hlasov 1595, Ing. Peter Lenč s počtom hlasov 1524, Ing. Mgr. Anna Zemanová s 
počtom hlasov 1425, Ing. Peter Magát s počtom hlasov 1231, Ing. Martin Ganz s počtom hlasov 1133. 
Volebný obvod č. 2 - Ing. Milan Ďurica s počtom hlasov 1638, Ing. Daniela Záhradníková s počtom 
hlasov 1558, Mgr. Ján Horecký s počtom hlasov 1462, MUDr. Martina Magátová s počtom hlasov 1286, 
JUDr. Petra Hudáková s počtom hlasov 1285, Ing. Michal Kovács PhD. s počtom hlasov 1157, Mgr. Matej 
Kotal s počtom hlasov 1130. Volebný obvod č. 3 - MUDr. Dana Čahojová s počtom hlasov 1841, RNDr. 
Zuzana Melušová Kutarňová s počtom hlasov 1530, RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. s počtom hlasov 1508, Ing. 
Rudolf Rosina s počtom hlasov 1468, JUDr. Filip Petrinec, PhD. s počtom hlasov 1438, Mgr. Stanislav 
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Hrda s počtom hlasov 1399 a Mgr. Anton Šmotlák s počtom hlasov 1378. Volebný obvod č. 4 - Ing. 
Zuzana Volková s počtom hlasov 1653, Mgr. Lívia Poláchová s počtom hlasov 1552, Ing. Martin Vician 
s počtom hlasov 1470, Ing. Pavol Martinický s počtom hlasov 1363, Ing. Juraj Kmeťko s počtom hlasov 
1359, Mgr. Peter Buzáš s počtom hlasov 1319. Poslankyňa Dana Čahojová sa dňa 15.11.2018 listom 
zaevidovaným pod číslom 18920/2018 písomne vzdala svojho poslaneckého mandátu z dôvodu jej 
zvolenia za starostku mestskej časti, čím jej podľa § 25, ods. 2, pís. c) zákona č. 369/1990 Zbierky o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zanikol mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. 
Podľa § 192, ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nastupuje 
ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol 
mandát. Vo volebnom obvode č. 3 získal ako náhradník najvyšší počet hlasov 1299 Mgr. Richard 
Savčinský. Na základe výzvy, či uprázdnený mandát poslanca prevezme, sa listom zo dňa 16.11.2018 
zaevidovaným pod č. 19981/2018 Mgr. Savčinský vyjadril, že na uprázdnené miesto poslanca nastúpi, 
čo znamená, že sa stáva poslancom miestneho zastupiteľstva. Všetkým blahoželám k zvoleniu do 
funkcie a prajem im, teda vám, vo vašom pôsobení veľa úspechov. 
 
Dana Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne pani predsedkyni za prečítanie správy o výsledkoch 
volieb. Osvedčenia o zvolení dostanete všetci po zložení sľubu poslanca. Nasleduje skladanie sľubov.  
 
 
Časť b) 
Zloženie sľubu novozvolenej starostky a odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu. 
 
Poslanec Martinický: Vážení prítomní, teraz si dovoľujem požiadať novozvolenú starostku Danu 
Čahojovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub, prevzala insígnie a ujala sa vedenia zasadnutia. Prosím 
prítomných, aby povstali. 
 
Dana Čahojová - starostka: Sľub starostu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves: „Sľubujem na svoju 
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej 
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia“.  
Vážení páni poslanci, ďakujem vám veľmi pekne, posaďte sa, prosím. Mojím zvolením a vzdaním sa 
funkcie poslanca v treťom volebnom obvode sa uprázdnil mandát poslanca v treťom volebnom obvode 
a prvým náhradníkom v treťom volebnom obvode podľa výsledkov komunálnych volieb bol pán Mgr. 
Richard Savčinský, ktorý súhlasil, ako ste počuli v správe, s prevzatím uprázdneného mandátu. Z 
uvedeného dôvodu vyhlasujem nastúpenie pána Mgr. Richarda Savčinského na uprázdnený mandát 
poslanca. Pán Savčinský zloží zákonom predpísaný sľub a bude mu vydané osvedčenie o nastúpení 
náhradníka za poslanca mestskej časti rovnako, ako vám. Nasleduje, dámy a páni, snáď 
najslávnostnejšia časť dnešného Ustanovujúceho zasadnutia, a tým je zloženie vášho sľubu 
novozvolených poslancov miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi a prosím vás, aby ste po prečítaní 
zákonom predpísaného znenia sľubu poslanca pristúpili v abecednom poradí tak, ako vás budeme 
volať, k mikrofónu, aby ste povedali "Sľubujem", podáme si ruku a podpíšete pripravené tlačivo, čím 
formálne zložíte sľub a oficiálne sa stávate poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej časti Karlova 
Ves. teraz by som veľmi pekne poprosila pána Horeckého, aby prečítal sľub poslanca. Ďakujem veľmi 
pekne. Prosím rovnako všetkých prítomných poslancov, aby vstali pri čítaní sľubu. 
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Časť c) 
Zloženie sľubu novozvolených poslancov a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným 
poslancom 
 
Poslanec Horecký: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich 
budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem.  
 
G. Kosnáč: Prosím pána poslanca Buzáša, aby prišiel podpísať sľub. Pripraví sa pán poslanec Ganz. Pán 
poslanec Ganz.  
 
P. Buzáš: Sľubujem. 
 
M. Ganz: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Horecký. 
 
J. Horecký: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Hudáková. 
 
P. Hudáková: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Kmeťko. 
 
J. Kmeťko: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Kotal. 
 
M. Kotal: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Magát. 
 
P. Magát: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Magátová. 
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M. Magátová: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Melušová Kutarňová. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Šíbl. 
 
J. Šíbl: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Vician. 
 
M. Vician: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Volková. 
 
Z. Volková: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pán poslanec Záhradník. 
 
B. Záhradník: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Záhradníková. 
 
D. Záhradníková: Sľubujem. 
 
G. Kosnáč: Pani poslankyňa Zemanová. 
 
A. Zemanová: Sľubujem. 
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Časť d) 
Príhovor starostky. 
 
Dana Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán novozvolený primátor, vážené kolegyne 
poslankyne, vážení kolegovia poslanci, nechávam si okuliare, hoci by som radšej hovorila z hlavy, ale 
mám neskutočnú trému. Táto udalosť je pre mňa mimoriadna. Vážení, milí kolegovia, vstupujeme 
práve v tejto chvíli spoločne do kalendárneho obdobia limitovaného štyrmi rokmi. Možno vo veľkosti 
vesmíru je to miniatúrny záblesk. Na prácu, na dobrú prácu je to trochu krátky čas, ale pre niekoho to 
môže byť aj veľmi šialene dlhé obdobie, podľa toho... meradlo, ako to budú posudzovať, je 
predovšetkým v rukách obyvateľov Karlovej Vsi, ktorým sa to bude zdať ako okamih alebo možno ako 
strašne alebo príliš dlhé obdobie, ako nám zverili niektoré svoje kompetencie alebo moc. Záleží len na 
nás, ako to uchopíme. Pred štyrmi rokmi som stála na tomto mieste a bola som fakt veľmi, veľmi dojatá 
a myslela som si, že dnes už to dojatie nebude také, ako predtým. A keď som sa pripravovala na túto 
chvíľu, tak som si uvedomila, že cítim omnoho väčší rešpekt, ako som cítila vtedy a dúfala som, že to 
dojatie bude menšie, ale dá sa to porovnať, najmä, keď tu mnohých z vás vidím, ktorí za tie štyri roky 
vykonali naozaj kus práce pre Karlovu Ves. Prečo pohnutie? Pretože dnes už omnoho lepšie viem, ako 
pred tými štyrmi rokmi, že nás čaká náročné a ťažké obdobie. Že to, že mnohí z vás obhájili post.. 
obhájenie je omnoho ťažšie, ako získať dôveru po prvý krát. Preto si myslím, že naša práca bude 
náročnejšia a že obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí nám dali do rúk , do našich rúk svoju dôveru, tak budú 
od nás právom viac vyžadovať. A v najbližších štyroch rokoch, pán primátor, s Vami spoločne, nás 
čakajú určite nie ľahšie úlohy, ale naopak si myslím, že ešte ťažšie a ťažšie výzvy, ale verím, že ich 
spoločne prekonáme so cťou. Prihováram sa možno najmä vám, ktorí ste tu noví a ktorým nikto z nás, 
ani nikto nevedel povedať, aké to bude, lebo pokiaľ to nezažijete na vlastnej koži, tak neviete, aké to 
je. Dnes sme dostali túto príležitosť. Je na nás, ako ju využijeme. Je strašne veľa dôvodov, prečo do 
verejného života nevstúpiť. Myslím si, že aj v predvolebnej kampani sme si užili svoje a vieme, prečo 
slabšie povahy, možno aj ľudia veľmi vážení a ctihodní a kvalitní, nevstupujú do verejného života z obáv 
straty súkromia, straty dobrého mena a všetko, čo okolo toho chodí, ste zažili v posledných mesiacoch. 
Naozaj, nie je to ľahké. Ani naše pohnútky nemusia byť rovnaké, prečo sme sa pre to rozhodli. Môže 
to byť skutočný záujem, úprimný, ovplyvňovať verejné veci, spolupodieľať sa na zodpovednosti, na 
rozhodovaní a mnohé iné. Ale myslím si, že tak, ako tu sedíme dnes v tejto miestnosti, tak nás spájajú 
dve vlastnosti. Jedna z nich odvaha a druhá z nich je ochota. Odvaha prijať záväzok nie je ľahký, prijať 
službu nie ľahkú. Možno prijať v pokoji, keď sa bude dariť a nenechať sa vyviesť z miery, ale rovnako 
prijať v pokoji a v mieri aj to, keď nám davy tlieskať nebudú a prídu aj také ťažké chvíle, že budeme 
musieť rozhodnúť aj veľmi ťažké veci. Ochota tento záväzok na seba prijať, urobiť, čo sa len urobiť dá, 
lebo všetko splniť nedokážeme, ani sami sebe, ale vynaložiť na to všetky svoje sily a schopnosti, ktoré 
máme k dispozícii. A navyše ochota nečakať za to nič, lebo väčšinou tej hany je viac, ako chvály 
a zmienim sa aj o tých poslaneckých odmenách... žiadna poslanecká odmena , ak poslanec statočne a 
poctivo vykonáva svoj mandát, nedokáže vynahradiť ani zmerať námahu, čas a úsilie, ktoré poslanec 
venuje vykonaniu svojho poslania. Prajem vám, nám všetkým, aby sme si túto ochotu, odvahu a 
odhodlanie dokázali udržať v rovnakej sile po celé štyri roky. Aj to poslancovanie sa dá robiť v rôznych 
polohách. V tých pohodlnejších a menej pohodlných. Stačí možno prísť... tá krajná poloha je prísť 
niekam, zúčastniť sa nejakého zasadania, niekde sa podpísať, za niečo zahlasovať a tým to môže končiť. 
To je tá najkrajnejšia poloha. Aj tak sa to samozrejme dá. Ale tá druhá poloha je uvedomovať si počas 
celých štyroch rokov, nie len od pondelka do piatku, ale aj v sobotu, aj v nedeľu a niekedy aj vo dne, v 
noci, že máme hájiť záujmy mnohých ľudí. V Karlovej Vsi konkrétne budeme rozhodovať o povedzme 
financiách alebo majetku 34 tisícok ľudí, odhadom. A to už je trochu iná pohnútka, to je iná 
zodpovednosť, to je aký záväzok. Budeme rozhodovať o osudoch mnohých starých ľudí. Nemáme 
vyštudované sociálne vedy. Budeme ovplyvňovať rozvoj a výstavbu Karlovej Vsi možno, možno mesta 
a nemáme vyštudované stavebné inžinierstvo. Budete rozhodovať o financiách a mnohí z vás nie sú 
ekonómi, budete vplývať na školy, nie ste pedagógovia. Budete stanovovať normy, schvaľovať normy 
a nie ste právnici. Nikto z nás nerozumie všetkému, ale budeme sa musieť snažiť zo všetkých svojich síl 
a zo všetkých svojich schopností a ja vás o to prosím, aby sme sa aspoň trošku v každej z týchto oblastí 
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odborníkmi stali. A keď to úplne nedokážeme, aby sme boli ochotní prijať dobré rady tých, ktorí v tých 
daných oblastiach naozaj odborníkmi sú a aby sme vedeli aj počúvať ostatných. Lebo to k tomu naozaj 
patrí. Rada by som bola, aby sme mali vždy na pamäti, najbližšie štyri roky, že aj naše zdanlivo 
bezvýznamné alebo malé rozhodnutia môžu mať ďalekosiahly vplyv na každodenný život mnohých 
ľudí. Aby sme preto aj tie zdanlivo malé rozhodnutia robili so všetkou svojou zodpovednosťou a naozaj 
so svojím najlepším vedomím a  svedomím. Prosím vás, aby sme sa v Karlovej Vsi netvárili na niečo, 
čím nie sme, ale aby sme naozaj boli tvárami, ktoré sa na nič netvária, ktoré sú tu pre našich susedov, 
pre našich priateľov, pre neznámych, ktorí nás potrebujú, pre všetkých obyvateľov rovnako. Aby sme 
hľadali cesty zo situácií, z ktorých na prvý pohľad ani žiadna cesta nevedie, ale aby sme tú trpezlivosť a 
odhodlanie hľadať tie cesty, mali. Prosím vás, aby sme udržali a hľadali spôsoby, ako zachovať význam 
samosprávy. Pretože keď bude u nás v Karlovej Vsi dobrá samospráva a silná samospráva, znamená to, 
že aj inde môže byť a znamená to, že keď v Karlovej Vsi bude dobrá samospráva, budú aj spokojnejší 
občania, obyvatelia, ľudia. A ja vás pre to povzbudzujem, želám vám veľa odhodlania, síl, trpezlivosti, 
veľa statočnosti a mnoho, mnoho tvorivých nápadov, ktoré budeme potrebovať. Želám vám na tejto 
spoločnej našej púti nám všetkým, aj novému pánovi primátorovi, veľa šťastia, šťastných a správnych 
rozhodnutí. Ďakujem za vašu pozornosť a veľmi rada by som v tejto chvíli odovzdala mikrofón nášmu 
novozvolenému pánovi primátorovi, pánovi Matúšovi Vallovi. Nech sa páči. 
 
M. Vallo - primátor Bratislavy: Ďakujem veľmi pekne, vážená pani starostka, vážené poslankyne, 
vážení poslanci, ctení hostia, ďakujem veľmi pekne, že sa môžem zúčastniť a že som dostal pozvánku 
na vaše slávnostné prvé zastupiteľstvo. Je to pre mňa len začiatok toho, čo si myslím, že je veľmi 
dôležité a to je práve ten vzťah medzi mestom a mestskými časťami, ktorý považujem za 
fundamentálny pre ďalší rozvoj mesta, ale aj spokojnosť Bratislavčanov. Čaká nás spolu jedno 
dobrodružstvo, ktoré je nutné, ale možno by sme sa ho radi nezúčastnili, ale iná cesta nie je... Bude sa 
rekonštruovať Karloveská radiála, o tom viete. Bude tam treba veľa trpezlivosti a bude tam treba naozaj 
veľké spojenie medzi magistrátom a Karlovou Vsou. A ja urobím všetko pre to, spolu s pani starostkou, 
aby obyvatelia vašej mestskej časti... nechcem povedať, že prežili, ale aby...  
 
D. Čahojová - starostka: ...netrpeli.. 
 
M. Vallo - primátor Bratislavy: ...aby netrpeli, ďakujem pekne. To je ten správny výraz. Takže berte to, 
že som tu s vami, je bod nula. Dúfam, že ma tu uvidíte často. Keď tu nebudem často, dajte mi to vedieť. 
Ja by som chcel, aby primátor bol prítomný v mestských častiach, tak som robil moju predvolebnú 
kampaň a tak tomu aj naozaj verím a želám vám veľa úspechov vo vašej práci a iba nezabúdajte, že ste 
Karlovešťania, ale ste aj Bratislavčania. To vždy všetkým pripomínam a ešte raz ďakujem veľmi pekne 
a príjemný zvyšok vášho zastupiteľstva. 
 
 
Časť e) 
Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu starostky a poslancov miestneho zastupiteľstva 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne pánovi Vallovi, novozvolenému primátorovi hlavného 
mesta Bratislava. Dovoľte ešte raz, aby som všetkým, všetkým zablahoželala a zaželala naozaj veľa síl 
a zdravia do nasledujúcich štyroch rokov a dovoľte, aby som vám oznámila, že predtým, ako pristúpime 
k prerokovaniu jednotlivých bodov v pracovnej časti nášho dnešného zasadnutia, mali by sme ešte 
schváliť uznesenie o výsledku komunálnych volieb, ktoré máte v tlačenej podobe pred sebou na stole. 
Dúfam, že ho máte pred sebou. Takže tak, ako ho máte predložené. Aha, takže tak, ako ste dostali v 
pozvánke... v elektronickom materiáli ste ho dostali v pozvánke... správu o výsledku komunálnych 
volieb. Čiže tak, ako ste ho dostali, obdržali. Ja by som sa spýtala, či sú k tomu materiálu... čiže nemáte 
ho v tlačenej podobe pred sebou... prečítala pani predsedníčka volebnej komisie... Či máte k tomu 
materiálu nejaké pripomienky.. ktorý ste dostali v elektronickej podobe všetci..? Pán Ing. Kosnáč 
avizuje dve zmeny, nech sa páči. 
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G. Kosnáč: Poprosím vás, v časti B číslo 4 "zvolení poslanci, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub“ a 
tento nezložili pán poslanec Ďurica a pán poslanec Šmotlák, takže z tohto uznesenia ich vypúšťame. 
Ostatné zostáva. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, dôležité upozornenie. Takže uznesenie tak, ako vám 
bolo doručené s tým, že škrtáme meno pána Šmotláka a pána Ďuricu, ktorí v predpísanom termíne 
zložia... v náhradnom termíne zložia poslanecký sľub. Keď nikto nemá... pani poslankyňa Magátová.. 
Keď nikto nemá nijaké pripomienky ani otázky, tak budeme hlasovať a máme určených skrutátorov 
miestneho úradu, pani Mgr. Bendíková a pán Ing. Kosnáč, ktorí budú spočítavať hlasy. Kto je za takto 
predložené uznesenie, prosím, nech zdvihne ruku. 
 
G. Kosnáč: 23 
 
D. Čahojová - starostka: Kto sa zdržal hlasovania, prosím, nech zdvihne ruku. 
 
G. Kosnáč: Nikto 
 
D. Čahojová - starostka: Kto bol proti? 
 
G. Kosnáč: Nikto. 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, takže uznesenie vo vami doručenom znení s tou danou opravou, že 
vypadlo meno pána Šmotláka a pána Ďuricu, bolo schválené. Ďakujem vám veľmi pekne. Vážení 
prítomní, tým sme vyčerpali program prvej časti nášho zasadnutia. Ja by som vás rada pozvala teraz na 
pár minút na prvé poschodie do zasadačky miestnej rady, všetkých. Potom by ste boli oboznámení tu 
v tejto miestnosti s obsluhou hlasovacieho zariadenia. Druhú časť pracovnú už budeme ho používať. 
Takže vyhlasujem teraz 10-minútovú prestávku, prosím vás, aby ste sa odobrali do miestnosti miestnej 
rady na prvom poschodí. Ďakujem vám veľmi pekne. Treba overovateľov zápisnice... 
 
 
 
PRACOVNÁ ČASŤ 
 
001. Voľba overovateľov zápisnice. 
 
D. Čahojová - starostka: ... Zvykneme to robiť podľa abecedného zoznamu, aby približne pravidelne sa 
opakovali, aby to nerobili stále tí istí, aby prešli všetci poslanci týmto procesom. Takže navrhli by sme 
podľa návrhu organizačného poriadku podľa abecedného zoznamu... do... za overovateľov zápisnice 
nám organizačné oddelenie navrhlo pána poslanca Buzáša a pána poslanca Ganza. Súhlasíte s tým, aby 
ste sa stali overovateľmi zápisnice? Pán poslanec Buzáš... Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz 
prvý krát budeme hlasovať, vyskúšame hlasovacie zariadenie. Kto je za? Teda hlasujeme o návrhu pána 
poslanca Buzáša a pána poslanca Ganza za overovateľov zápisnice. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem 
veľmi pekne, z prítomných poslancov 22 hlasovalo za, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto uznesenie 
sme schválili, čiže máme...  
 
002. Voľba návrhovej a volebnej komisie. 
 
D. Čahojová - starostka:... schválených overovateľov zápisnice. Takže konštatujem, že máme to 
podstatné, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a dovoľte, aby som vám na úvod predstavila v zmysle 
§19, ods. 4 zákona 377/1990 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, že som ... pani 
poslankyňa Poláchová, nech sa páči.. 
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L. Poláchová: Áno, my sme si všimli, že v zozname poslancov bola aj p. Nagyová-Džerengová. Tam asi 
nejaká chybička vznikla. 
 
D. Čahojová - starostka: Prosím organizačné oddelenie, aby skontrolovalo.. Ale počet hlasujúcich.. 
hlasujúci boli v poriadku. Poprosím, pán Beňo, že by sme to skontrolovali.. Skúška ostrosti hlasovacieho 
zariadenia. Jeden poslanec nehlasoval, nehlasoval o sebe. Pán poslanec Buzáš, hej. Dobre, pán Beňo 
to skontroluje. Zatiaľ by som vám rada oznámila teda, že som 15.11. vymenovala do funkcie prednostky 
miestneho úradu p. Mgr. Katarínu Procházkovú, ktorá sedí po mojej ľavici. Bude viesť miestny úrad. 
Viete, že jej predchodca, pán Mgr. Drotován sa stane pozajtra starostom Rače, čiže na jeho miesto 
prišla Mgr. Procházková, ktorá predtým pôsobila pol druha roka na našom úrade ako vedúca Právneho 
oddelenia, referátu, ktorá, myslím si, že s veľkým nasadením a s veľkou ochotou a entuziazmom sa 
uchopila tejto funkcie a veríme teda, že vo funkcii prednostky bude mimoriadne úspešná a tešíme sa 
na spoluprácu s ňou. Takže p. Mgr. Procházková tuná bude sedávať. Po mojej pravici sedí .. tí, ktorí 
nepoznáte, pán kontrolór mestskej časti Karlova Ves, je to pán doktor Hrádek. Je tu ešte jedno voľné 
miesto, ale k tomu prídeme. No, dovolila by som vás všetkých, ktorí sa budete hlásiť do diskusie, aby 
ste dôsledne hovorili do mikrofónu. Ten mikrofón, keď budete držať, treba kolmo k ústam, pretože 
nemáme zapisovateľa, nemáme stenografku, robíme prepisy zo zvukového záznamu. Čiže aby vás bolo 
dobre počuť. No, teraz tuná sú ešte ďalšie tri voľné miesta, vážení, najmä noví kolegovia, ktoré sú 
určené pre návrhovú komisiu. Návrhová komisia má svoje kompetencie. Je to miesto, kde zvyčajne 
sedáva a keďže v tomto zastupiteľstve je zvykom, že by sa všetci poslanci mali vystriedať, možno aj 
viackrát, ako členovia návrhovej komisie prevziať túto zodpovednosť aj na seba, vyskúšať si to, tak sme 
rovnako zvolili také pravidlo, že sa postupuje podľa abecedného poriadku. Samozrejme, keď niekto 
nemôže, tak nemôže, alebo nie je prítomný..... ....oddelenia, navrhuje podľa abecedného poriadku do 
návrhovej komisie pána poslanca Buzáša, pána poslanca Horeckého a pána poslanca Hrdu. Súhlasíte s 
tým, aby ste boli pre dnešok členovia návrhovej komisie? Áno. Ďakujem vám veľmi pekne. Budeme 
hlasovať o tomto návrhu, nech sa páči.  
 
Hlasy: Je tu, je tu, pán Beňo, je tu.  
 
D. Čahojová - starostka: Čiže pán Petrinec chýba, dobre. Pán Beňo, nech sa páči. 
 
p. Beňo: Môžem? V systéme je všetko v poriadku, len to trošku zle koordinuje s tým, čo je premietnuté 
cez projektor. Ale hlasovacie zariadenie pani Nagyovej - Džerengovej má pani Melušová.  
 
Hlasy: Ale pani Melušová tu je... Pán Petrinec tu nie je. 
 
p. Beňo: Tak pán Petrinec, pardon. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže urobíme skúšobné hlasovanie, dobre? Pán Petrinec, teraz by sme Vás 
poprosili, nehlasujte, a ukáže sa, či všetci ostatní hlasujú. Skúšobné hlasovanie, nech sa páči, hlasujte 
za, prosím. Pán Petrinec, prosím, nehlasujte a uvidíme, že či ste to vy. Vyzerá to tak. Takže pán Petrinec, 
vy máte menovku v tomto systéme pani Nagyová - Džerengová. Neviem, ako to urobíme, či budeme 
hlasovať... Do ďalšieho hlasovania stihnete opraviť? Do ďalšieho hlasovania, pán Beňo alebo do 
ďalšieho zastupiteľstva?  
 
p. Beňo: Do ďalšieho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Aha, no.. Takže budeme hlasovať ako? Pán Inžinier? Budeme hlasovať 
pomocou elektronického zariadenia? Overovatelia zápisnice pokiaľ toto zohľadnia, bude to uvedené v 
zápisnici, že tá menovka Petra Nagyová - Džerengová patrí pánovi poslancovi Petrincovi. Tak s tým by 
sme sa mohli uspokojiť. Pán poslanec? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takže pokračujeme, 
ospravedlňujem sa za tento technický problém. Prosím teraz členov návrhovej komisie, aby zaujali to 
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svoje tradičné miesto. Pán poslanec Hrda, pán poslanec Buzáš, pán poslanec Horecký. Dovoľte, aby 
som upozornila najmä nových poslancov, že ak budete počas rokovania podávať nejaké návrhy 
návrhovej komisii alebo v rozprave, všetko treba dať návrhovej komisii, ktorá potom prečíta ten váš 
návrh a poprosila by som, aby ste sa podpísali. Dobre? Pod každý návrh. Pán predseda návrhovej 
komisie z tejto trojice... trojica sa dohodne, kto je predseda pri každom rokovaní zastupiteľstva a 
predseda návrhovej komisie by mal predniesť návrh uznesenia v takom znení, v akom mu bolo 
predložené poslancom alebo teda navrhovateľom. A tak isto všetci členovia návrhovej komisie ten 
návrh uznesenia podpíšu. Vzhľadom na to, že v dnešnej pracovnej časti rokovania .....  
... navrhujeme podľa abecedného poriadku zvoliť poslancov pána Kmeťka, pána poslanca Lenča a pani 
poslankyňu Hudákovú. Súhlasíte so svojou nomináciou do volebnej komisie? Áno. Takže budeme 
hlasovať o zložení volebnej komisie. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem... Komu 
nefungovalo? Pánovi Kovácsovi. Takže pán poslanec Kovács sa sťažuje, že mu nefunguje hlasovacie 
zariadenie. Opakujeme hlasovanie o voľbe volebnej komisie v zložení pán poslanec Kmeťko, pán 
poslanec Lenč,  pani poslankyňa Hudáková. Prosím prezentujte sa a hlasujte ešte raz. Asi ste slabo 
stlačili. No, za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Volebnú komisiu sme zvolili, 
opätovne sme ju potvrdili, myslím si, že v tom nie je žiaden problém. Chcete hlasovať... 
 
003. Hlasovanie o programe ako celku. 
 
D. Čahojová - starostka:... ešte raz, pán poslanec Martinický? Nie, dobre. Ďakujem. Takže, volebná 
komisia sa ujme svojej funkcie v prípade, keď dôjde k tajnému hlasovaniu personálom obsadení 
miestnej rady a poslaneckých komisií. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, podľa platných 
zákonov a rokovacieho poriadku pristúpime najprv k schváleniu programu dnešného zasadnutia. 
Program ste dostali v elektronickej podobe v pozvánke. Podľa novely zákona č. 369/1990 zbierky o 
obecnom zriadení, ktorá nadobudla účinnosť 1.apríla v roku 2018, sa hlasuje najprv o programe tak, 
ako bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti. Teda aj tak, ako ste 
ho dostali v elektronickej pozvánke. Až následne je možné hlasovať o ďalších zmenách, teda o 
vypustení, prípadne o doplnení nejakých ďalších bodov programu, ale k tomu je potrebné... to iste 
mnohí z vás to už majú naštudované, ale tí, ktorí by ste nevedeli, o týchto zmenách je potrebné, aby 
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Čo sa týka nás, je to 13 poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Takže teraz budem dávať hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený na webovom 
sídle mestskej časti a ako ste ho dostali v pozvánke. Nech sa páči, hlasujeme. Za 23 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, tým konštatujem, že sme tento program.... 
 
004. Program rokovania – Zaradenie do programu: 
 
D. Čahojová - starostka: ... schválili. Sú nejaké doplňujúce návrhy alebo iné návrhy z pléna? Keďže sa 
nikto nehlási, tak program máme schválený. myslím si, že už aj hlasovacie zariadenie funguje tak, ako 
má, ďakujem vám veľmi pekne. 
 
 
Bod1. 
Schválenie etického kódexu starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže konštatujem, program máme schválený a môžeme podľa neho 
postupovať. Vážení kolegovia, ako prvý bod máme schválenie etického kódexu starostu a poslancov 
miestneho zastupiteľstva. Rovnako ste tento materiál, ako ostatné, dostali v elektronickej podobe.... 
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Treba sa prihlásiť prostredníctvom hlasovacieho... áno.. 
dobre. Nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Mám iba takú poznámku, že či by nebolo vhodné pre výpočet priamych príbuzných 
v etickom kódexe v tých záverečných ustanoveniach, ...myslím že je to článok 10, bod 4.. dať aj ako 
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ďalších príbuzných brata a sestru, teda súrodencov. Keďže je tam manžel, manželka, tak ako ďalších 
príbuzných v tomto pobočnom rade.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno, myslíme si, že sme už počuli o tomto vašom návrhu. Zvyklosť je taká... 
ďakujem veľmi pekne, že ste ho predniesli..., že najprv sa teda oboznámime, o čom ten návrh je. Ja 
som predkladateľom toho návrhu, chcela som povedať úvodných pár slov, ale vidím, že to máte 
naštudované tento krát... Jasné, to je úplne v poriadku, takže prečítali ste si. Jedná sa v podstate 
o verbalizovanie nejakých všeobecne platných pravidiel, noriem, žiaducich pravidiel, podľa ktorých sa 
majú správať volení predstavitelia obce, tak ako si to predstavujeme, že by sa mali správať. My sme to 
doteraz v takejto podobe prijaté nemali, hoci som presvedčená, že sme sa podľa takéhoto etického 
kódexu v posledných štyroch rokoch snažili maximálne správať. Takže dostali ste materiál v pozvánke 
celý, istotne ste ho prečítali. Nebudem vás viac zdržiavať, takže otváram k tomuto bodu diskusiu a 
dávam slovo pani poslankyni Hudákovej, nech sa páči, zopakujte svoju poznámku. 
 
P. Hudáková: Takže my máme návrh, alebo môj návrh je, či tiež, kde je stanovený výpočet príbuzných 
poslanca alebo teda priamych príbuzných, tak, ako  to definuje etický kódex, je to v článku 10, bodu 4, 
či do toho výpočtu tých priamych príbuzných nedoplniť aj súrodencov, teda brata a sestru, keďže je 
tam manžel, manželka. Pretože... (hlasy..) pardon, 11, ja sa ospravedlňujem.. Ako som ja dnes taká dosť 
chorá, pod liekmi, čiže ja som celkom rada, že tu som, takže ja sa ospravedlňujem, že som trochu možno 
zmätočná. Takže je to bod 11, nie, článok 11, bod 4.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Zvyčajne keď poslanec dáva takýto návrh, tak tiež sa 
dáva ako doplňujúci návrh písomne návrhovej komisii. My sme veľmi radi, že ste tu, aj keď ste trošku 
chorá a tiež... 
P. Hudáková: Treba to dať vlastne osobne... 
 
D. Čahojová - starostka: Netreba, pretože ja ako predkladateľ sa s vaším návrhom stotožňujem, 
akceptujem ho, autoremedúrou si ho osvojujem. Čiže doplníme článok 11, odsek 4 o príbuzenský vzťah 
brat, sestra, súrodenec. Áno? 
 
P. Hudáková: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, ďalší prihlásený do diskusie... (hlasy)  No, však, brat, 
sestra. Ďakujem veľmi pekne, nikto prihlásený do diskusie nie je, takže diskusiu uzatváram. Ešte pán 
poslanec Hrda sa prihlásil, nech sa páči. Pán poslanec, prosím, do mikrofónu, lebo robíme zvukový 
záznam a zo zvukového záznamu prepis. Vy máte vlastný mikrofón, návrhová komisia, pán poslanec 
Buzáš ho má potom pred sebou, aby ste vedeli. Nech sa páči. 
 
S. Hrda: Pani starostka, ste hovorili, že potrebná väčšina je potom na hlasovanie 13 ľudí, ale dneska 
keď je nás tu 23, tak je to nadpolovičná väčšina prítomných 12 ľudí? 
 
D. Čahojová - starostka: Nie, pri schvaľovaní programu, pri návrhoch, doplnenie alebo vypustenie 
niektorý z bodov programu, je potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých poslancov miestneho 
zastupiteľstva. 
 
S. Hrda: Aha. Ale potom o týchto rozhodnutiach... 
 
D. Čahojová - starostka: Ale o bežných rozhodnutiach stačí nadpolovičná väčšina prítomných. 
 
S. Hrda: Aha, ďakujem za vysvetlenie. 
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D. Čahojová - starostka: Všetkým odporúčam, máme rokovací poriadok, máme všetky potrebné 
dokumenty, ktoré potrebujete k poslaneckej práci na stránke mestskej časti. Ak by ste potrebovali 
nejaké odkazy, radi vám ich poskytneme. Takže diskusia k tomuto bodu je uzavretá, prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje etický kódex zvolených predstaviteľov mestskej časti Bratislava - Karlova ves s účinnosťou 1. 
januára 2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za takto prednesený návrh a prosím vás, vážení 
kolegovia, aby ste o tomto návrhu hlasovali. Nech sa páči. Za hlasovalo 21 poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik. Pán Petrinec hlasoval, áno, ďakujem veľmi pekne... 
 
 
Bod 2. 
Zriadenie miestnej rady, určenie počtu a voľba jej členov. 
 
D. Čahojová - starostka: ... čiže etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves sme schválili. Ďakujem vám za to veľmi pekne. A pristupujeme k ďalšiemu pracovnému bodu a tým 
je zriadenie miestnej rady, určeniu jej počtu a voľbe členov miestnej rady. Prosím pani prednostku, 
pani Mgr. Procházkovú, aby vysvetlila alebo predniesla kompetencie miestnej rady a dôvody zriadenia 
miestnej rady. Nech sa páči, odovzdávam jej slovo. 
 
K. Procházková: Dobrý deň. Podľa § 18 zákona o hlavnom meste sa zriaďuje miestna rada ako 
iniciatívny výkonný a kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva, ktorá plní funkciu poradného orgánu 
starostu. Miestna rada sa zo zákona zriaďuje obligatórne, to znamená povinne. Počet členov miestnej 
rady určuje miestne zastupiteľstvo, pričom v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, 
politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve. Počet členov miestnej rady môže 
tvoriť, v súlade so zákonom o hlavnom meste, najviac tretinu počtu poslancov miestneho 
zastupiteľstva a podľa §13b), odsek 2 zákona o obecnom zriadení, ak je v obci zriadená obecná rada, v 
našom prípade miestna rada, zástupca starostu je jej členom. Podľa platného rokovacieho poriadku je 
voľba členov miestnej rady tajná, pokiaľ miestne zastupiteľstvo na návrh poslanca nerozhodne inak.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Do 
diskusie sa prihlásil pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka, chcel by som dať procedurálny návrh, aby sme o tejto voľbe 
hlasovali verejne.  
 
D. Čahojová - starostka: Pokiaľ niekto z poslancov navrhne verejné hlasovanie, je to procedurálny 
návrh a o tomto návrhu sa hlasuje okamžite. Musíte sa k tomu vyjadriť, či s tým súhlasíte alebo nie. 
Takže dávam v tejto chvíli hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Buzáša, aby sa o 
personálnych nomináciách do miestnej rady hlasovalo verejne. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem. Za 22 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, nehlasoval nik, čiže sme sa dohodli alebo ste 
schválili hlasovanie verejné. Dovoľte, aby som vám ešte na dôvažok oznámila, že členom miestnej rady 
je automaticky zástupca starostu, vicestarosta alebo vicestarostka, tak dovoľte, aby som vám pri tejto 
príležitosti oznámila, že mojím vicestarostom na nasledujúce obdobie bude pán doktor Branislav 
Záhradník na základe osvedčenej, overenej a dobrej spolupráce v posledných rokoch. Takže pozývam 
týmto pána vicestarostu, aby si sadol za predsednícky stôl. Ďakujem veľmi pekne. Keďže do diskusie... 
do diskusie sa prihlásil pán poslanec Buzáš, nech sa páči, pán poslanec.  
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P. Buzáš: Ešte raz ďakujem za slovo, pani starostka. Ste predbehli moje myslenie, pretože som si v tom 
materiáli všimol poznámku, že zástupca starostu a bol tam menovaný pán Záhradník, je z titulu funkcie 
člen rady, tak som vám chcel pripomenúť, či ho vymenujete, ale vy ste ma predbehli. Ja by som si pred 
kým budeme voliť radu a následne predsedov komisií a obsadenie komisií, dovolil len tak... bez prípravy 
som si narýchlo napísal nejakých pár myšlienok. Nedá mi to nepripomenúť.. veľmi rád by som zdôraznil, 
že nie je úplne bežné, ani bežne vídané štedrosť, ústretovosť a veľkorysosť pri kreovaní miestnej rady 
a orgánov tohto zastupiteľstva. Domnievam sa, že je to nie len náznak, ale aj príklad novej politickej 
kultúry. Príklad pre vyššiu politickú úroveň zastupiteľskej demokracie. Kolegovia, ktorí mali možnosť v 
tomto zbore zastupiteľskom pôsobiť aj v minulých volebných obdobiach a vedia porovnávať, mi istotne 
dajú za pravdu. Mám nádej, že noví kolegovia poslanci ocenia túto našu snahu v podobe konštruktívnej 
spolupráce vo verejnom záujme pre našich obyvateľov, pre našu mestskú časť a dúfam, že aj s 
presahom na naše mesto. Ja týmto oficiálne podávam tu ruku k spolupráci. Ďakujem za slovo. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za tento pekný príspevok pána poslanca Buzáša, o slovo 
požiadal pán vicestarosta Záhradník, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, v prvom rade pani starostka, 
ďakujem za dôveru, verím, že ťa nesklamem. Chcel by som, keďže som viedol rokovania a konzultácie 
o kreovaní miestnej rady, tak by som vám chcel teda predložiť návrh. Dostali ste ho aj písomne v 
materiáli alebo v návrhu uznesenia, ktorý ste obdržali pri príchode. Chcem povedať, že v tomto 
novozvolenom zastupiteľstve máme informáciu, že vznikli dva poslanecké kluby. Jeden poslanecký klub 
je klub Našej Bratislavy, ktorého predsedom klubu je pán Richard Savčinský. Druhým poslaneckým 
klubom je poslanecký klub Team Vallo, ktorého predsedom je pán Martin Vician. Tieto poslanecké 
kluby majú ... Naša Bratislava, v nej je združených 18 poslancov a v poslaneckom klube Team Vallo sú 
piati poslanci. Dovoľte mi, aby som predložil návrh, aby sme určili počet členov miestnej rady v ôsmom 
volebnom období na 7 a dovolím si aj predložiť návrh konkrétnych kolegov, ktorých po konzultáciách 
v rámci poslaneckých klubov navrhujeme zastupiteľstvu na voľbu za členov miestnej rady. A  sú to 
kolegovia poslanci Peter Buzáš, Michal Kovács, Peter Magát, Richard Savčinský, Martin Vician a Anna 
Zemanová. Ako už teda bolo povedané, zástupca starostu je ex lege členom miestnej rady, zo zákona. 
Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za tento prednesený návrh  a keďže do diskusie sa nikto 
iný nehlási, tak túto diskusiu ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia v 
plnom znení. Asi by sa mali aj všetci navrhovaní členovia teda asi určite, navrhovaní členovia miestnej 
rady, vyjadriť svoj súhlas, stačí jednoduchým "áno". Takže ja vyzvem: pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Magát. 
 
P. Magát: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Vician. 
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M. Vician: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Zemanová. 
 
A: Zemanová: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves bod 
a) zriaďuje miestnu radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves; bod b) určuje 
počet členov miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v 8. 
volebnom období na 7; bod c) volí za členov miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves týchto poslancov - Peter Buzáš, Michal Kovács, Peter Magát, Richard Savčinský, 
Martin Vician, Anna Zemanová a zástupca starostu Branislav Záhradník z titulu funkcie. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne predsedovi návrhovej komisie za prednesenie návrhu, 
opakujem, že sme sa rozhodli pre verejné hlasovanie. Budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa páči, 
prezentujte sa a hlasujte. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem, 
toto uznesenie ste schválili, blahoželám novozvoleným členom miestnej rady a želám im veľa chuti do 
práce. Ďakujem veľmi pekne.  
 
 
Bod 3. 
Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a ich členov. 
 
D. Čahojová - starostka: Prikročíme k ďalšiemu bodu a tým je zvolenie ... zriadenie komisie miestneho 
zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a ich jednotlivých ... 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Vážení dámy a páni ...... Komisie sú poradné poradné orgány miestneho 
zastupiteľstva, ktoré vykonávajú svoju činnosť pri príprave materiálov, ktoré sa dávajú na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. Tak isto som viedol konzultácie s poslaneckými klubmi, vychádzajúc aj 
z predchádzajúcich skúseností, navrhli sme určitú miernu úpravu počtu komisií, aj vecných náplní tak, 
aby sme zracionalizovali činnosť a fungovanie komisií oproti predchádzajúcim obdobiam. Takže 
predkladám vám návrh na zriadenie siedmych komisií miestneho zastupiteľstva tak, ako ich máte 
v predloženom materiáli. To znamená komisiu finančnú, komisiu územného rozvoja a výstavby, 
komisiu dopravy a životného prostredia, komisiu sociálnu a zdravotnú, komisiu školstva, kultúry a 
športu, komisiu legislatívnu a komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. Tak isto sme vykonali konzultácie nie len s poslaneckými klubmi, ale aj s poslancami, 
ktorí nie sú zaradení do poslaneckých klubov, aby sme zidentifikovali záujem, v ktorých komisiách ktorý 
poslanec má záujem pôsobiť. S potešením konštatujem veľmi konštruktívny prístup aj poslaneckých 
klubov, aj jednotlivých poslancov. A tento návrh, ktorý vám predkladáme, nasledovný návrh: komisia 
finančná - Branislav Záhradník, komisia územného rozvoja a výstavby  - pán Martin Ganz, komisia 
dopravy a životného prostredia -  pán Peter Lenč, komisia sociálna a zdravotná - pani Martina 
Magátová, komisia školstva, kultúry a športu - pán Richard Savčinský, komisia legislatívnoprávna - pani 
Petra Hudáková. To je návrh na predsedov a potom v bode c) by sme zvolili ďalších členov komisie 
podľa toho, ako sa nám prihlásili poslanci alebo kde prejavili záujem. Neurčovali sme, či je jeden 
poslanec do jednej komisie. Keď niekto prejavil záujem, tak vidíte, že sú tam aj poslanci, ktorí sú v 
dvoch komisiách. Tak isto by som chcel vás požiadať, v bode 5, komisia školstva, kultúry a športu, keďže 
pod písmenom d) je uvedený pán poslanec, alebo budúci poslanec pán Šmotlák, keďže sa nemohol 
zúčastniť, nezložil sľub, tak keby sme ho teraz vyňali z toho návrhu, lebo až keď teda zloží sľub, ho 
zaradíme do komisie. Ale prejavil teda záujem byť v komisii školstva, tak túto jednu drobnú zmenu si 
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vás dovolím požiadať, aby ste si vyznačili v predložených materiáloch. Tak isto aj pri komisii na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, ktorá má špecifické postavenie, lebo jej 
zloženie je ustanovené v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu, to znamená tam opäť v bode 
c) Anton Šmotlák za Kresťanskodemokratické hnutie bude môcť byť zaradený do tejto komisie až po 
zložení sľubu, takže tiež by sme o ňom dnes nehlasovali. Tak isto musíme ho vyňať aj v písmene d), 
kedy určujeme budúcich predsedov tejto osobitnej komisie. Tam je úzus, že každý rok je rotujúce 
predsedníctvo, to znamená, že každý rok sa strieda pán predseda, takže tak isto by sme pána Šmotláka 
v bode 2) vyňali a budeme ho voliť po zložení sľubu. Tak isto ako v písmene e) vidíte návrh na obsadenie 
dotačnej komisie, ktorá je zriadená podľa všeobecno-záväzného nariadenia o mestskej časti o 
poskytovaní dotácií. Tam pokračujeme v úzuse, ktorý bol už v minulom zastupiteľstve a sa to osvedčilo, 
tak sme pracovne volali túto komisiu "dámsky klub", lebo bola zložená práve z dám poslankýň a veľmi 
dobre fungovala, takže to, čo sa osvedčilo, nemeníme, takže tak isto vám odporúčame zvoliť všetky 
naše panie poslankyne za členky tejto dotačnej komisie. Ďakujem pekne, pani starostka. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ja pred tým, než sa ešte vrátime k tej problematike, by 
som sa rada spýtala tých, ktorí sú navrhovaní do predsedov komisií miestneho zastupiteľstva, 
jednotlivo, či súhlasia so svojou kandidatúrou. Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Súhlasím. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martin Ganz za predsedu komisie územného rozvoja a výstavby. 
 
M. Ganz: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Peter Lenč, komisia dopravy a životného prostredia. 
 
P. Lenč: Súhlasím. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Martina Magátová, komisia sociálna a zdravotná. 
 
M. Magátová: Súhlasím. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Savčinský, komisia školstva, kultúry a športu. 
 
R. Savčinský: Súhlasím. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. A pani poslankyňa Petra Hudáková, komisia legislatívnoprávna.  
 
P. Hudáková: Súhlasím. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, týmto ste vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou. 
Momentálne hľadáme ustanovenie, už sme ho aj našli, zákona, ktoré hovorí, že počet členov komisie 
pre ochranu verejného záujmu, je minimálne traja členovia, takže túto komisiu my momentálne 
nemôžeme zriadiť. Preto by som počkala do budúceho zastupiteľstva, pretože pán Anton Šmotlák 
reprezentuje politické zoskupenie. Keďže dnes tu nemohol byť prítomný, tak ju budeme voliť na 
najbližšom pracovnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, na prvom riadnom zasadaní. Takže 
autoremedúrou časť d) uznesenia v tejto chvíli vypúšťame.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Aj bod 7 tým pádom. Pani starostka, aj písmeno c) bod 7, celú komisiu, aj 
písmeno d). A potom by sme to zopakovali. 
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D. Čahojová - starostka: Dobre, takže autoremedúrou časť 7 z bodu c) a celý bod d) vypúšťame. (hlasy) 
Aj odsek a) 7. Čiže v časti a) bod 7, v časti c) bod 7 a časť d) celú. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec 
Buzáš, nech sa páči. 
 
P. Buzáš: Ďakujem. Len pre úplnosť. Vypúšťa sa autoremedúrou bod a) 7, som si poznačil, bod c) 7... 
 
B. Záhradník - vicestarosta: A c) 5, písmeno d), z komisie školstva, meno Šmotlák. 
 
P. Buzáš: Aj c) 5, písmeno d) a ešte aj celý bod d). Áno? Ešte by som si dovolil, keď už som dostal slovo, 
znovu procedurálny návrh a verejnú voľbu poprosím.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, ešte predtým, než prejdeme... o tomto návrhu musíme 
hlasovať, takže hlasujme o návrhu pána poslanca Buzáša, že budeme hlasovať verejne, nech sa páči, 
prezentujte sa, hlasujte. Pán Beňo? Výsledok hlasovania sa nám neukázal. Za 21 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, nezdržal sa nik, to znamená, že tento návrh prešiel, takže ste za aklamačné hlasovanie. 
Ešte.. nebudem sa pýtať každého jednotlivého poslanca, ktorý kandiduje do komisie zvlášť, preto sa 
spýtam takto: je niekto, kto nesúhlasí so svojou nomináciou, vážení páni poslanci? 
 
D. Čahojová - starostka: Keďže sa nikto nehlási, považujem to za všeobecný súhlas a môžeme pristúpiť 
k hlasovaniu o zložení... o zriadení komisií, o predsedoch komisií a o zložení, o členstve v komisiách. 
Ďakujem vám veľmi pekne, nech sa páči. Zastavujem hlasovanie, prerušujem hlasovanie, prepáčte, 
viacerí sme trošku ešte nesvoji, takže odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, ktorý nám 
prečíta celý upravený návrh. Ospravedlňujem sa, nech sa páči, pán poslanec Buzáš má slovo. 
 
Návrhová komisia: Pani starostka, tým som chcel začať, že prečítam celý, keďže sa jedná sa o veľmi 
dôležitý materiál, ale v budúcnosti to samozrejme tak nemusí byť a budeme hovoriť a hlasovať len o 
materiáloch, ktoré budú predložené v tých textoch, aby sme netrávili celé hodiny recitovaným toho, 
čo všetci máme pred sebou a čítame. Návrh uznesenia: Mieste  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
- Karlova Ves bod a) zriaďuje komisie miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
nasledovne: komisia finančná, komisia územného rozvoja a výstavby, komisia dopravy a životného 
prostredia, komisia sociálna a zdravotná, komisia školstva, kultúry a športu, komisia legislatívno 
právna; bod b) volí do funkcie predsedov komisií miestneho zastupiteľstva nasledovne: komisia 
finančná - Branislav Záhradník, komisia územného rozvoja a výstavby - Martin Ganz, komisia dopravy 
a životného prostredia - Peter Lenč, komisia sociálna a zdravotná - Martina Magátová, komisia školstva, 
kultúry a športu - Richard Savčinský, komisia legislatívnoprávna - Petra Hudáková; bod c) volí členov 
komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne: komisia finančná - Martin Ganz, Juraj Kmeťko, 
Peter Magát, Zuzana Melušová Kutarňová, Rudolf Rosina, Martin Vician, Anna Zemanová; komisia 
územného rozvoja a výstavby - Petra Hudáková, Matej Kotal, Pavol Martinický, Jaromír Šíbl;, komisia 
dopravy a životného prostredia - Matej Kotal, Martin Vician, Anna Zemanová; komisia sociálna a 
zdravotná - Peter Buzáš, Stanislav Hrda, Lívia Poláchová, Zuzana Volková; komisia školstva, kultúry a 
športu - Ján Horecký, Michal Kovács, Zuzana Volková, Daniela Záhradníková; komisia legislatívnoprávna 
- Peter Buzáš, Filip Petrinec, Branislav Záhradník; bod e) volí do dotačnej komisie v zmysle § 2 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 7/2016 v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 8/2017 o podmienkach poskytovania dotácií, týchto poslancov - Petra 
Hudáková, Martina Magátová, Zuzana Melušová Kutarňová, Lívia Poláchová, Zuzana Volková, Daniela 
Záhradníková, Anna Zemanová.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne návrhovej komisii za prednesenie návrhu uznesenia a 
prosím, aby ste o tomto návrhu hlasovali. Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, toto uznesenie bolo schválené. Ďakujeme...  
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Bod 4. 
Návrh na schválenie sobášiacich. 
 
D. Čahojová - starostka: ... veľmi pekne a želám vám rovnako všetkým veľa chuti a pracovného 
nasadenia dobrého. Nech sa páči, do práce. Pokračujeme bodom č. 4 a tým je Schvaľovanie návrhu 
sobášiacich. Nech sa páči, pani Mgr. Procházková má slovo.  
 
K. Procházková: Zákon o rodine uvádza, že manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov 
pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia 
snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred 
starostom alebo primátorom alebo povereným poslancom miestneho zastupiteľstva za prítomnosti 
matrikára. Ale na základe rokovaní bolo dohodnuté, predpokladám, že za sobášiacich v mestskej časti 
prejavili záujem sobášiť títo poslanci - Peter Buzáš, Lívia Poláchová, Richard Savčinský a Branislav 
Záhradník.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, pán 
poslanec Buzáš s faktickou, s riadnym príspevkom. 
 
P. Buzáš: Keďže neviem, či táto voľba má byť automaticky tajná alebo nie, tak dávam procedurálny 
návrh, aby bola verejná.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec dal návrh procedurálny, takže hlasujeme o tajnom hlasovaní, 
čiže kto súhlasí s tým, aby táto voľba bola verejná, nech zahlasuje, nech sa páči... Nefunguje to? Dobre, 
takže toto hlasovanie síce bolo asi... výsledok asi ešte nie je známy... Za 21, bolo jednoznačne, ale 
pánovi Petrincovi nefunguje hlasovacie zariadenie, pán Beňo, už ani pod menom Nagyová, takže 
poprosím vás, že by ste sa na to pozreli. Takže vieme o tom, že budeme o sobášiacich hlasovať verejne, 
keďže diskusia je stále otvorená, ja by som vás veľmi pekne poprosila, ak ešte niekto prejaví záujem, 
že by ho prejavil, aby sme ho mohli zapísať do zoznamu... diskusia je otvorená... nikto sa nehlási do 
diskusie? Pán Beňo... Do diskusie sa nikto nehlási. Takže máme stále návrh štyroch poslancov a tými sú 
pán poslanec Buzáš, pani poslankyňa Poláchová, pán poslanec Savčinský a pán vicestarosta Záhradník. 
Takže asi zostaneme pri tomto počte, diskusiu uzatváram, keďže sa nikto nehlási a dúfam, že hlasovacie 
zariadenie je v poriadku, aby sme mohli hlasovať, keď návrhová komisia prečíta návrh uznesenia. Nech 
sa páči, návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova ves 
schvaľuje za sobášiacich mestskej časti Bratislava - Karlova Ves týchto poslancov: Peter Buzáš, Lívia 
Poláchová, Richard Savčinský, Branislav Záhradník. 
 
D. Čahojová - starostka: .... Takže budeme hlasovať ručne, prosím skrutátorov, aby sa pripravili, pán 
Ing. Adam Beňo...., pán Ing. Kosnáč, pán Mgr. Beňo budú skrutátori mestskej časti. Hlasujeme o návrhu 
sobášiacich. Kto je za?  
 
G. Kosnáč: 22 
 
D. Čahojová - starostka: 22 prítomných. Kto sa zdržal hlasovania?  
 
G. Kosnáč: Nikto. 
 
D. Čahojová - starostka: Kto bol proti? 
 
G. Kosnáč: Nikto. 
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Čahojová - starostka: Nikto. Takže týmto sme schválili štyroch sobášiacich poslancov, tiež im želám 
veľa radosti z vykonanej práce. A pristúpime k ďalšiemu bodu a v tomto bode odovzdávam vedenie 
tejto schôdze ... pánovi vicestarostovi, nech sa páči. 
 
 
 
Bod 5. 
Určenie platu starostke. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pristupujeme k bodu č. 5 a je to návrh na určenie platu 
starostke mestskej časti a ja požiadam pani predkladateľku, pani prednostku, nech sa páči.  
 
K. Procházková: Ďakujem. Plat starostovi patrí odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Platové pomery 
starostu mestskej časti sa riadia zákonom č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnancov v národnom hospodárstve a podľa teda údajov zo štatistického úradu a násobku, ktorý 
je určený v § 4, ods.1 zákona. Pre počet obyvateľov od 20 000 do 50 000, čo je prípad Karlovej Vsi je 
tento koeficient 3,21. Pre to číslo sú takéto: minimálny plat starostu podľa zákona je 954, vynásobený 
koeficientom 3,21, čo je zaokrúhlene 3063 Eur. Maximálny plat starostu podľa zákona je 4900 Eur pri 
rovnakom prepočte. Navrhujeme určenie platu starostky tak, ako to bolo v minulom volebnom období, 
to znamená vo výške 4481 Eur a to ku dňu 4.12.2018.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani prednostka, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keď 
sa nikto nehlási, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.  
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje starostke Dane Čahojovej mesačný plat vo výške 4481 Eur dňom 4.12.2018.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, budeme hlasovať elektronicky alebo aklamačne? Ručne. 
Takže poprosím, kolegovia, kto je za takýto návrh uznesenia?  
 
G. Kosnáč: 21 
 
B. Záhradník - vicestarosta: 21. Kto je proti? 
 
G. Kosnáč: Nikto. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Zdržal sa? 
 
G. Kosnáč: Nikto. 
 
B. Záhradník: Nik. Ďakujem pekne, konštatujem, že sme uznesenie schválili. Pristúpime k bodu...   
 
 
 
Bod 6. 
Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: ... k bodu 6 a to je Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019, ale keďže vidím, že prišla aj pani 
prednostka, tak jej odovzdávam slovo, nech sa páči, pani starostka, nech sa páči. 
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K. Procházková: Ďakujem. Takže máte pred sebou Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady aj miestneho zastupiteľstva pre rok 2019. Zo zákona o obecnom zriadení 
vyplýva, že miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace a 
harmonogram je nastavený tak, že za rok 2019 by malo byť 6 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
pričom cieľom toho harmonogramu bolo zabezpečiť dostatočný priestor pre kvalitnú prípravu 
zasadnutí a taktiež samozrejme ráta so sviatkami, prázdninami a podobne. Takže to je asi všetko odo 
mňa. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja potom budem nasledujúce zastupiteľstvo úplne ticho. Ocenil by som 
takú praktickú drobnosť, keby sme mohli dostať ten harmonogram v printovej forme, nie len 
v počítačoch, lebo... presne tak, ako to má pán vicestarosta... 
 
D. Čahojová - starostka: Myslím si, že organizačné oddelenie zaznamenalo túto požiadavku, nájdete 
to vo svojich poslaneckých skrinkách. Môže byť, pán inžinier? Dobre. Keďže nikto iný sa do diskusie... 
pán kontrolór sa hlási, nech sa páči, máte slovo. 
 
M. Hrádek - kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka, ja by som chcel iba povedať, že miestny 
kontrolór sa zo zákona zúčastňuje miestnej rady. Pán predseda v minulom volebnom období finančnej 
komisie ma požiadal, aby som sa zúčastňoval aj finančnej komisie, takže keby niekto z predsedov alebo 
komisia chcela, aby som sa zúčastňoval na nejakom rokovaní, individuálnom zasadnutí komisie, stačí, 
keď mi to dá dopredu vedieť mailom. Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Keďže do diskusie sa nikto nehlási, tak považujeme 
tento návrh za všeobecne akceptovateľný. Prosím, aby predniesla tento návrh návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, 
bod a) berie na vedomie harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a 
miestneho zastupiteľstva v roku 2019; bod b) odporúča predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
zvolávať zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva podľa harmonogramu zasadnutí komisií 
miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019. Starostke zvolávať 
zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa harmonogramu zasadnutí komisií 
miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, hlasujeme o tomto návrhu, budeme hlasovať 
pozdvihnutím ruky, pretože si ešte musíme overiť funkčnosť hlasovacieho zariadenia do budúceho 
zastupiteľstva tak, aby bolo bezchybné. Takže kto hlasuje za tento návrh, nech prosím dvihne ruku. 
 
G. Kosnáč: 22 
 
D. Čahojová - starostka: 22 poslancov bolo za. Kto je proti? 
 
G. Kosnáč: Nik. 
 
D. Čahojová - starostka: Kto sa zdržal hlasovania? 
 
G. Kosnáč: Nik. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. 
Môžeme pokračovať... 
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Bod 7. 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 - rozpočtové provizórium v roku 
2019. 
 
D. Čahojová - starostka: ... pokračujeme bodom č. 7 a tým je Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves na rok 2019 - rozpočtové provizórium. Vážené kolegyne, kolegovia, keďže predkladateľom 
som ja, tak vám len ozrejmím trošku... Samozrejme, život obce, práce miestneho úradu a všetky 
dôležité veci sa riadia schváleným rozpočtom obce. To je základný nástroj našej práce. V kompetencii 
miestneho zastupiteľstva je rozhodovať o majetku a financiách mestskej časti. Keďže sa prekrýva 
obdobie koniec rozpočtového obdobia so zvolávaním ustanovujúceho zastupiteľstva, miestneho 
zastupiteľstva, tak sme zvolili prístup... mohli by sme sa ešte raz stretnúť, možno, do vianočného 
obdobia, ale považujeme ten čas za natoľko krátky a rozpočet za natoľko dôležitý, že by sme boli veľmi 
radi, aby to prešlo cez komisie tak, ako má, aby ste mali čas si rozpočet prečítať, aby ste mali čas o ňom 
diskutovať. Takže tým pádom vstupujeme začiatkom nového kalendárneho roka do rozpočtového 
provizória podľa zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy. Takže podľa novely zákona 
je potrebné, aby ste toto schválili alebo aby ste to prerokovali na zasadnutí zastupiteľstva, aby ste to 
vzali na vedomie, aby sme o tom mali platné uznesenie. Takže predkladám vám, tento návrh, aby sme 
začali nový kalendárny rozpočtový rok v rozpočtovom provizóriu až do riadneho schválenia rozpočtu. 
Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za pridelenie slova. Rozpočtové provizórium nie je úplne štandardná vec, ani 
najšťastnejšie riešenie, ale umožňuje mestskej časti bežne fungovať v dobrom režime a vnímam to tiež 
v duchu toho, čo som povedal pri kreovaní orgánov miestnej rady a ostatných, pri zastupiteľstve. Je to 
ústretový krok pre nových kolegov, nezavalili sme ich agendou hrúbky telefónneho zoznamu a 
nepožadovali po nich okamžité odhlasovanie a ja to teda aj napriek tomu, že budeme v provizóriu, 
vnímam veľmi, veľmi pozitívne a skutočne v duchu tej dúfam že novej a dlhodobo novej politickej 
kultúry. Chcel by som vám za to týmto v mene svojom aj mojich kolegov poďakovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Keďže sa nikto do diskusie nehlási, žiada sa mi 
dodať,.... Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 
 
S. Hrda: Pani starostka, ja som sa chcel opýtať, rozpočtové provizórium je v takom zmysle, že sa čerpá 
podľa rozpočtu predošlého roku alebo..? 
 
D. Čahojová - starostka: Čerpáme bežné výdavky v výške maximálne jednej dvanástiny mesačného 
rozpočtu, nemôžeme čerpať neschválené kapitálové výdavky.  
 
S. Hrda: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za tú otázku. Dobre som to povedala? Zostáva nám len modliť sa, 
aby nenaváľalo meter snehu, aby sme vás nemuseli zvolávať na mimoriadne zastupiteľstvo, aby ste 
nám schválili rozpočet pre VPS-ku. Ale to dúfam, že sa nestane. Takže koniec diskusie k provizóriu, 
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
berie na vedomie rozpočtové provizórium v súlade s §11 zákona č. 583/2004 zbierky zákonov 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od 1.1. 2019 až do schválenia rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves na rok 2019.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu pozdvihnutím ruky. Kto je 
za? 
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G. Kosnáč: 22 
 
D. Čahojová - starostka: Kto je proti?  
 
G. Kosnáč: Nik. 
 
D. Čahojová - starostka: Kto sa zdržal?  
 
G. Kosnáč: Nik. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem vám veľmi pekne, tento návrh sme schválili. Vážené dámy, vážení 
páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa tu zišli v takmer úplnom počte. Ja vám dovoľte, aby som 
vám, aby som nám zaželala naozaj dobrú spoluprácu, aby sme sa k sebe správali pekne, aby sme k sebe 
cítili vzájomnú úctu vzájomne, aby sme si pomáhali, pretože všetko, čo urobíme dobre, tak bude v 
prospech obyvateľov našej mestskej časti. Na to, aby sa tak dialo, potrebujeme veľa síl psychických aj 
fyzických, takže vám želám do nového roku predovšetkým dobré zdravie, cez Vianoce aby ste si užili s 
vašimi najbližšími pekné sviatky a do nového roku mnoho šťastia. Ďakujem vám veľmi pekne za 
pozornosť. 
 
 
 
 
 
  v. r.       v. r. 

…………………………………….    …………………………………….. 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.    Dana Čahojová 

prednostka            starostka 
 
 
        v. r. 
Overovatelia: Mgr. Peter Buzáš   …………………………………………. 
 
        v. r. 

Ing. Martin Ganz   ……………………………………….… 
 
 


