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Slávnostná časť 

 
Časť a) 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

D. Čahojová – starostka: Takže ešte raz, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vítam vás na 
rokovaní Miestneho zastupiteľstva. Ako ste si iste všimli v pozvánke, naše druhé pracovné 
stretnutie sa skladá zo slávnostnej časti a pracovnej časti. Na slávnostnej časti prebehne 
zloženie sľubu novozvolených poslancov, pán Ing. Milana Ďuricu a pána Mgr. Antona 
Šmotláka, ktorí sa z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť prvého nášho spoločného 
zasadnutia. Takže v zmysle zákona majú možnosť zložiť sľub na najbližšom zasadnutí. 
Pristúpime k tejto slávnostnej časti, ja pozývam pána Ing. Ďuricu sem vpred, aby nám prečítal 
slávnostne sľub poslanca a všetkých prítomných prosím, aby povstali. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Časť b) 
Zloženie sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o ich zvolení. 
 

M. Ďurica: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. To sľubujem.  

A. Šmotlák: Sľubujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, sadnite si. Takže, novozvolení kolegovia, pán 
Šmotlák, pán Ďurica, vítame vás v našom tvorivom a kreatívnom kolektíve, verím, že budeme 
4 roky spolu dobre spolupracovať v prospech našich obyvateľov a vašich voličov. Ja vám 
blahoželám a želám predovšetkým dobré zdravie. A veľa osobných úspechov, samozrejme. 
Teraz poprosím, vážené dámy a páni, aby pán Ing. Kosnáč prečítal návrh uznesenia o tejto 
časti, kde zároveň budeme schvaľovať umiestnenie alebo nomináciu týchto dvoch 
novozvolených poslancov do poslaneckých komisií v súlade s ich voľbou alebo v súlade s ich 
výberom. Nech sa páči, pán inžinier.  

 
Časť c) 
Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu poslancov a ich zaradenie do komisií miestneho 
zastupiteľstva. 
 

G. Kosnáč: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves konštatuje, že 
zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova ves, Ing. Milan 
Ďurica a Mgr. Anton Šmotlák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca; časť b) volí poslanca 
Ing. Milana Ďuricu do Komisie dopravy a životného prostredia a do Komisie územného rozvoja 
a výstavby. Volí poslanca Mgr. Antona Šmotláka do Komisie školstva, kultúry a športu. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, sú nejaké pripomienky k návrhu takéhoto 
uznesenia? Keďže pripomienky nie sú, tak vás veľmi pekne prosím, aby sme hlasovali o tomto 
návrhu. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem za schválenie 
tohto uznesenia, takže už sme kompletní, máme 25 zvolených poslancov v mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. Veľa šťastia, veľa úspechov. Týmto slávnostnú časť uzatváram. 

 

Program zasadnutia 

D. Čahojová – starostka: No a pristupujeme k pracovnej časti nášho zasadnutia. Vážené dámy, 
vážení páni, podľa prezenčnej listiny môžeme začať, sme uznášaniaschopní, však sme si to už 
pred chvíľočkou vyskúšali. Z dnešného rokovania sa ospravedlnil pán poslanec Rosina. Pán 
poslanec Martinický musí o 16tej hodine odísť. O nikom inom neviem. Pán poslanec Šíbl už je 
tu? No.. takže vieme o niekom, kto by bol ešte ospravedlnený? Nie, nevieme.. Áno? Pán 
poslanec Lenč, nech sa páči. 

P. Lenč: Ďakujem za slovo, pán kolega Horecký ma poprosil, aby som ho ospravedlnil, že príde 
neskôr. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, takže sme uznášaniaschopní. Ešte pred tým, 
než začneme, po prvé, pán inžinier, mne sa zdá, že je v miestnosti nejaká tma.. Neviem, či sa 
mi to len zdá, ako keby nesvietila polovica osvetlenia. To je prvá vec a druhá vec, keď sa tak 
dívam do pléna a už sme blahoželali novozvoleným poslancom, tak tu máme dvoch 
novopečených oteckov, ktorým z tohto miesta blahoželám, gratulujem, želám rodinkám veľa 
zdravia, šťastia a bábätkám nech sa darí. A budúcim oteckom tiež, samozrejme. Takže takto 
pekne sme začali toto volebné obdobie, dúfam, že ho tak pekne aj skončíme. Tak, vážení 
kolegovia, z nášho zasadnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, takže vás prosím, keď budete 
mať nejaké vstupy do diskusie, aby ste hovorili dôsledne do mikrofónu. Z tohto zvukového 
záznamu sa potom vyhotovuje prepis a zápisnica. Najskôr si musíme zvoliť overovateľov 
zápisnice. Za overovateľov zápisnice v poradí abecednom, tak ako sme sa na začiatku dohodli, 
nasleduje pán poslanec Ďurica. Pán poslanec Horecký tu nie je, takže nasleduje pán poslanec 
Hrda. Za overovateľov zápisnice. Súhlasíte s tým, aby ste overovali zápisnice? Overovanie. 
Áno. Pán poslanec Ďurica? Dobre. Takže budeme hlasovať, za overovateľov zápisnice pán 
poslanec Ďurica, pán poslanec Hrda. Nech sa páči. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol 
nik, nezdržal sa nik. Máme zvolených overovateľov zápisnice, pristupujeme k zvoleniu 
návrhovej komisie. Do návrhovej komisie za poslanecký klub Naša Bratislava je navrhnutý pán 
poslanec Kmeťko, pán poslanec Kotal podľa abecedného poradia. A z poslaneckého klubu Tím 
Vallo pán Hrda? 

Hlasy: Už bol. 

D. Čahojová – starostka: Ale boli ste minule pán poslanec Ganz, podľa abecedy. Tak pán 
poslanec Ganz, nech sa páči. Ďakujem. Takže za členov návrhovej komisie budeme voliť pána 
poslanca Ganza, pána poslanca Kmeťka a pána poslanca Kotala. Nech sa páči. Za 19 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi pekne a prosím 
poslancov zvolených do návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta obvyklé, tuná tieto tri. 
Prosím, aby potom návrhy uznesení, ich doplnení alebo zmien uznesení sa čítali v takom znení, 
ako boli predložené. Všetko musí byť zaznamenané písomne a podpísané predkladajúcim 
poslancom, aj členom návrhovej komisie. Ďakujem veľmi pekne, tak, vážení kolegovia, teraz 
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pristúpime k schváleniu programu dnešného nášho stretnutia. Program ste dostali 
v pozvánke, bol takto zverejnený. Ja by som vás poprosila, keďže nebol prerokovaný 
v Mestskej rade bod č. 6, zaradený pod číslom 6. tzv. Urbanistická štúdia Krčace, mestské časti 
Bratislava - Dúbravka a Bratislava - Karlova Ves, Zadanie, by som vás poprosila, aby sme 
dodatočne zaradili a otváram k tomu bodu diskusiu, či sú ešte nejaké návrhy na zmenu 
programu. Keďže nie sú, ešte by som poprosila alebo by som vám chcela oznámiť, že sťahujem 
bod 15. Takže najprv budeme schvaľovať návrh programu tak, ako vám bol zaslaný a potom 
doplnenie o ten nový bod Urbanistická štúdia Krčace. Dobre? Takže najskôr budeme 
schvaľovať program tak, ako ste ho dostali v pozvánke.  Nech sa páči, hlasujeme. Za 19 
poslancov, proti nebol nik nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. A teraz prosím hlasujte 
o doplnení urbanistickej štúdie ako bod 6. Prosím, zahlasujte. Mne to tu ale nesvieti. Takže za 
19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ale mne sa to neukazuje, pán Beňo. 
Som to nevidela. Ďakujem veľmi pekne. Takže program sme schválili. Vážení kolegovia, ešte 
dovoľte, aby som vás upozornila, že o 16tej hodine podľa rokovacieho poriadku dávame 
priestor verejnosti, ak bude nejaký záujem vystúpiť. A po vystúpení verejnosti by som navrhla, 
aby sme si urobili takú hygienickú, oddychovú prestávku. Uvidíme, či niekto príde alebo nie 
a potom by sme si odhlasovali akú dlhú prestávku potrebujete. 

 

 

Bod 1. Plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva 

D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k pracovnej časti. Pravidelným bodom každého 
zastupiteľstva je kontrola plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. Prosím pani prednostku, 
aby uviedla tento materiál. 

K. Procházková - prednostka: Dobrý deň, takže materiál sa skladá zo 4 bodov, a) jedno 
uznesenie berie na vedomie, osem uznesení schvaľuje, v bode c) zrušuje dve uznesenia  
a v bode d) ukladá prednostovi miestneho úradu povinnosť zabezpečiť, aby prílohou 
materiálov, ktoré sa týkajú predlžovania prenájmov pozemkov alebo nebytových priestorov, 
ktoré budú v budúcom období predkladané na rokovanie Miestneho zastupiteľstva, bol 
prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby prenájmu. K tomuto poslednému bodu by 
som len rada pridala, že je to aj z ekologických dôvodov, aby sme nemuseli tlačiť všetky 
predchádzajúce zmluvy tak, ako to bolo predtým. To znamená, vy prehľad vidíte, ako ten 
právny vzťah bol, aj sumy, za ktoré tie prenájmy boli realizované, ale už nebudete mať 
v materiáloch niekoľko strán zmlúv nájomných. Navyše už väčšina hlavne tých, ktoré boli 
uzavreté od účinnosti zákona o oslobodení informácie, sú zverejnené na našej webovej 
stránke, keby ste si ich chceli potom spätne dohľadať. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže do 
diskusie sa nikto neprihlásil, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. Nech sa páči. 

Návrhová komisia: Ďakujem, tak k bodu č. 1, keďže neboli žiadne pripomienky, berieme návrh 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa predloženého 
podkladu. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne, tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia 
tak, ako ho máte doručený v materiáloch. Nech sa páči. Za 22 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, nezdržal sa nik.  

 

 

Bod 2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra 

D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 2, Správa o činnosti miestneho 
kontrolóra. Pán doktor, máte slovo, nech sa páči. 

M. Hrádek – kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka. Vážená pani starostka, vážené panie 
poslankyne, páni poslanci, predkladám vám správu o kontrolnej činnosti, o výsledku kontroly, 
ktorú som vykonal ako mimoriadnu kontrolu na požiadanie pán poslanca Rosinu v priebehu 
letných,  jesenných a zimných mesiacov minulého roku. Jedná sa o to, že v priebehu letných 
mesiacov ma požiadal pán poslanec Rosina o vykonanie kontroly, ako je možné, že na námestí 
na Dlhých Dieloch, kde bola zrealizovaná v roku 2010 až 2011 fontána, ktorá mala byť 
vybavená automatickým systémom dopúšťania, je nutné túto fontánu v priebehu letných 
mesiacov, kedy dochádza k nadmernému odparovaniu vody, dopúšťať ručne. Na základe 
niekoľkých obhliadok na mieste a na základe vykonaného šetrenia v rámci administratívnej 
dokumentácie na miestnom úrade na základe zaplatených faktúr, na základe stretnutia 
opakovaného s dodávateľskou firmou, ktorá realizovala v roku 2011 tieto stavebné práce, som 
dospel k záveru, že mestská časť v roku 2011 zaplatila stavebné práce, ktoré neboli 
zrealizované a v podstate na škodu mestskej časti, ako aj na škodu štátneho rozpočtu, resp. na 
škodu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého boli tieto prostriedky poskytnuté. 
Boli zaplatené práce, ktoré neboli vykonané v objeme 16 827 € aj s DPH. Tak, ako uvádzam vo 
svojej správe aj kontrole, podľa môjho názoru tu došlo k viacerým pochybeniam. Samozrejme, 
tieto práce nemala mestská časť prevziať a zaplatiť. Súčasne tieto práce podliehali kontrole aj 
zo strany úradníkov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí, podľa môjho názoru, 
nevykonali dostatočne kontrolu. No a samozrejme stavebná firma, ktorá to realizovala, 
jednoducho tieto práce nemala fakturovať. V priebehu toho šetrenia som požiadal 
o konzultácie generálnu prokuratúru, nakoľko som dospel k záveru, že v tejto veci mohlo dôjsť 
k naplneniu skutkovej podstaty jedného, možno dvoch trestných činov. Dohodli sme sa 
s generálnou prokuratúrou, že im poskytnem podklady, ktoré im zašlem po tom, ako bude táto 
správa v tomto zastupiteľstve prerokovaná a vás v tomto úvode prosím o prijatie uznesenia, 
že túto kontrolu beriete na vedomie a súhlasíte s postupom, ktorý sa zvolil. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, otváram diskusiu k tomuto bodu, 
nech sa páči. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som na tomto mieste chcel poďakovať tej 
mravčej drobnej práci pán kontrolóra, aj tomu, že viedla k nejakým zisteniam, lebo tých indícií 
o tom, že tu tie veci v minulosti vôbec neboli v poriadku je viac než dosť. Nie vždy sa podarilo 
a, nie vždy sa nám darí prísť až na koreň veci. Osobne som presvedčený, že je to skutočne len 
tá povestná špička ľadovca. O tie veci sme zakopávali a bojím sa, že ešte budeme zakopávať aj 
ďalej, ale v každom prípade, ďakujeme pánovi kontrolórovi. To je všetko. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne, ďalší sa hlási pán poslanec Lenč, nech sa páči. 
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P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, ja chcem tiež vysloviť poďakovanie pánovi 
kontrolórovi, ale aj kolegovi Rosinovi, že si všíma takéto veci a upozorňuje na to. Chcem sa 
spýtať, tam v tej správe je popísané, koho všetkého ste oslovili v súvislosti s vyšetrovaním 
týchto vecí. Chcem sa spýtať, či aj bývalú pani starostku Hanulíkovú ste skúšali .. teda sa spýtať, 
že ako sa ona k tejto veci stavia. Ďakujem. 

M. Hrádek – kontrolór: Priznám sa, že som bývalú pani starostku Hanulíkovú v tejto veci 
neoslovoval, nebol dôvod. Ona síce figuruje na tých faktúrach, že ich jednoducho podpísala, 
ale ak nastalo pochybenie, tak nastalo predovšetkým... ak sa nepreukáže inak, zo strany jej 
podriadených zamestnancov. Preto aj oznámenie, tak ako píšem na konci, podávam viac 
menej na neznámeho páchateľa a nie z titulu úmyslu, ale z titulu nedbanlivosti. Aj tie trestné 
činy, ktoré sú tam vypísané, sú ako nedbanlivostné, nie sú ako úmyselné. Orgány činné 
v trestnom konaní možno preukážu, že za tým bolo niečo úplne iné, ako si my myslíme. Že tam 
nemusela byť nedbanlivosť.  Ale to teraz by som špekuloval. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec Kovács. 

M. Kovács: Netreba, lebo už to tu bolo povedané, čo som sa chcel spýtať, ďakujem. 

M. Hrádek - kontrolór: Ja by som chcel ešte, ak dovolíte, pani starostka, podotknúť, že 
predpokladám, že sa nám podarí úspešne dotiahnuť do konca tak, ako píšem v tej správe, že 
stavebná firma sa zaviazala, že to zrealizuje, a že by to malo fungovať a že tie peniaze neprišli 
napriek tomu, že uplynula nejaká lehota, navnivoč. Ďakujem pekne aj za uznanie. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, ja by som sa tiež pridala k poďakovaniu pánovi 
hlavnému kontrolórovi, pretože toto je vec, ktorá nás trápila, pretože s tým máme dodatočné 
ťažkosti. Venoval sa tejto problematike, by som povedala, vytrvalo a pedantne. Zorganizoval 
niekoľko pracovných stretnutí aj so zhotoviteľom tej stavby, no tak dúfajme, že teda mestskej 
časti keď sa stala nejaká škoda, tak tá škoda sa nejakým spôsobom odčiní. A že sa veci uvedú 
na pravú mieru. Veľmi pekne ďakujem aj ja, pán kontrolór, za túto správu. Keďže do diskusie 
sa nikto nehlási, tak diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia.  

Návrhová komisia: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
v kontrolovanej veci – nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na stavbe Regenerácia 
centrálnej zóny Dlhých Dielov, ukončené v novembri 2011. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Za 22 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 

 

Bod 3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2019 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme bodom č. 3, a tým je materiál Návrh plánu kontrolnej 
činnosti na 1. polrok roku 2019 a udelenie súhlasu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves miestnemu kontrolórovi na zastupovanie hlavného mesta Slovenskej 
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republiky Bratislava v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. Na úvod plán kontrolnej činnosti, to je asi jasné, k tej druhej časti materiálu 
len toľko, že pánovi JUDr. Hrádekovi sa dostala tá česť, že bol nominovaný a schválený, dostal 
dôveru mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava, bude zastupovať hlavné mesto 
v predstavenstve významnej mestskej obchodnej spoločnosti. Je to dočasné zastupovanie, 
lebo ako isto viete, hlavné mesto sa rozhodlo odvolať predstavenstvá všetkých významných 
mestských spoločností, volili sa nové dozorné rady. Pán JUDr. Hrádek je nominovaný do 
predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti do času, kým nebudú ukončené 
transparentné výberové konania, ktoré.. konkurzy na obsadenie týchto predstavenstiev, ktoré 
začalo pripravovať nové vedenie hlavného mesta. Takže je to na dobu dočasnú, na preklenutie 
tohto obdobia. Odovzdávam vám slovo, pán doktor, nech sa páči. 

M. Hrádek - kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka, viac menej ste povedali úplne všetko. 
Ešte k plánu kontrolnej činnosti. Vzhľadom na to, že som do minulopolročného plánu 
kontrolnej činnosti zahrnul práve tú kontrolu, ktorú ste brali na vedomie v predchádzajúcom 
bode a zároveň som sa začal venovať priebežnej kontrole realizácie stavebných prác na 
bazéne, tak si vás dovoľujem požiadať o predĺženie dvoch bodov a to dokončenie komplexnej 
kontroly hospodárenia na Spojenej škole Tilgnerova, dokončenie komplexnej kontroly 
v organizácii KŠK a schválenie priebežného monitoringu investičnej akcie Odstránenie 
havarijnej situácie bazén. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, ešte na doplnenie, pretože to asi nebude 
úplne jednoduchá úloha v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, mestská časť Karlova Ves na 
to prechodné obdobie skráti pánovi kontrolórovi pracovný úväzok. Budeme musieť nejako 
doplniť túto kapacitu. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, do diskusie sa nikto nehlási, tak ešte 
raz blahoželám, pán kontrolór k vašej dôvere obrovskej, ktorú ste dostali a prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, ďakujem. 

Návrhová komisia: Keďže neprišli žiadne pozmeňovacie návrhy, hlasujeme podľa 
predložených podkladov.  

D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, hlasujeme. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol 
nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Bod 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova ves na rok 2019 s výhľadom na 
roky 2020 a 2021 

D. Čahojová – starostka: Prechádzame k bodu č. 4 a tým je Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Karlova ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Vážené dámy, vážení 
páni, aj novozvolení poslanci, ideme schvaľovať hádam najvážnejší dokument tohto 
rozpočtového obdobia, čiže roku 2019. Dokument, ktorý je alfou a omegou nášho spravovania 
alebo nakladania s verejnými financiami, financiami daňových poplatníkov. Iste viete, 
sledujete, že povinnosti nám pribúda, či už na úseku preneseného výkonu štátnej správy alebo 
na úseku alebo povinností, kompetencií vyplývajúcich zo štatútu hlavného mesta. Bolo veľmi 
ťažké pri triezvom, pri striedmom uvažovaní, opatrnom uvažovaní, uvážlivom, nastaviť 
rozpočet tak, aby sme mohli spoľahlivo plniť všetky svoje povinnosti, aby sme dokázali 
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pokračovať v dielach, ktoré sme začali a veľmi by sme chceli mnohé služby, ktoré sme začali  
poskytovať v mestskej časti, ešte aj naďalej skvalitňovať a možno aj rozširovať to portfólio, ale 
je veľmi ťažké, lebo v súčasnosti síce ešte tie podielové dane mierne rastú, ale už sú všeobecne 
známe prvé znaky alebo avíza, že príde obdobie recesie. Treba sa na to pripraviť a treba byť 
maximálne obozretný a pripraviť sa aj na horšie časy, že takýto pozitívny vývoj nebude trvať 
stále. A môže sa zmeniť. Takže my sme so všetkou zodpovednosťou veľmi sa snažili,  poviem 
to tak, nasúkať čo najviac povinností do tých možností, ktoré máme. Čo sa týka kapitálového 
rozpočtu, viete, že máme rozbehnuté veľké investičné akcie, ktoré v tomto roku plánujeme 
dokončiť. To je naša prvoradá úloha. Veľmi dôležité je nastaviť ich ďalšie fungovanie, aby 
mestské časti nevytvárali stratu alebo aby boli z dlhodobého hľadiska ekonomicky udržateľné, 
a potom sú už také drobnejšie investície, čo sa týka kapitálových výdavkov. Snažili sme sa, tí, 
ktorí máte teda načítané a ktorí ste prediskutovali vo svojich odborných komisiách celú 
kapitolu rozpočtu, tie služby, ktoré poskytujeme, aby bol ten trend ich skvalitňovania 
a rozširovania, aby bol podporený. Kde sme mohli pridať, tam sme pridali, ale naozaj museli 
sme sa veľmi triezvo stavať k našim možnostiam a k potenciálnym rizikám, ktoré už 
nasledujúci rok môže priniesť. Toľko na všeobecný úvod, ak máte nejaké podrobnejšie otázky, 
nech sa páči, môžete sa spýtať, otváram diskusiu. Pán poslanec Šmotlák, nech sa páči. 

A. Šmotlák: Ďakujem pekne za slovo, že môžem takto hneď vystúpiť v rozprave. Na úvod by 
som sa chcel poďakovať pánovi vicestarostovi Záhradníkovi, ktorý mi venoval čas ako 
nezaradenému poslancovi v žiadnom poslaneckom klube venoval čas na zodpovedanie mojich 
otázok k rozpočtu. Z tohto dôvodu moje vystúpenie bude relatívne krátke a verím, že aj 
podnetné. Oceňujem zámer mestskej časti vybudovať nové parkovacie miesta, zároveň aj 
pokračovanie projektu Komunitné záhradky. Ďakujem Tímu Vallo, že presadil návrh navýšenia 
rozpočtu v položke Správa a údržby chodníkov, to je určite potrebné. Čo ale vnímam trochu 
kriticky, to je kapitola územné plánovanie, ktoré má v rozpočte sumu len 20 000E. V minulom 
volebnom období sa nedokončila žiadna zonácia a na tento rok je plán len dobeh 
rozpracovaných zonácií. Nerád by som bol v situácii, aby sme boli opätovne na konci 
volebného obdobia svedkami, že tri týždne pred voľbami budeme musieť vyhlasovať stavebnú 
uzáveru. Rovnako nie som si istý ani rozpočtom VPS-ky, zmenil sa nám zákon. Videli sme to 
dva krát pri snehovej kalamite už v tomto roku, keď VPS-ka nestíhala zimnú údržbu. Všetci si 
uvedomujeme, že keď je kalamita, tak v ten deň naozaj každý súdny človek musí pochopiť, že 
nemôžu byť všetky chodníky odhrnuté od snehu, od ľadu, ale boli sme svedkami, že aj 3-4 dni 
po snehovej kalamite boli súvislé vrstvy ľadu na chodníkoch. Takže nemyslím si, že tento 
rozpočet  reflektuje zmenu zákona. Na záver by som sa chcel spýtať na položku 6.3. Nová 
parkovacia politika, pani starostka, ak môžem, v sume 10 000E. Že čo sa pod tým rozumie, 
nová parkovacia politika. Či je tá nová parkovacia politika pokračovanie toho, čo ste 
rozpracovali v minulom volebnom období alebo už počítate s nejakou novou koncepciou 
nového pána primátora? Ďakujem za čas. 

D. Čahojová – starostka: Dobre, pokúsim sa stručne, aj pani prednostka požiadala o slovo, 
ešte dáme slovo pánovi Kovácsovi. Odpoviem najprv pánovi Šmotlákovi? Dobre, takže 
odpoviem. Čo sa týka VPS-ky, tak, ako som si poznačila, možno nepreskočím poradie.. 
Samozrejme, že by sme si vedeli predstaviť omnoho štedrejší rozpočet voči podniku verejno-
prospešné služby, lebo to je niečo, čo naozaj naši občania cítia, že treba. Vidia to na uliciach, 
vidia to v každodennom živote. Môžeme sa však naozaj len prikrývať takou perinou, akú 
máme, ale navyše ešte nie je jasné... my máme odhad, máme skúsenosť tohtoročnej zimy, 
vieme, čo nás očakáva. Máme ten predbežný návrh, plány zimnej údržby už na budúci rok, už 
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akože.. reálne kontúry. Len momentálne nastala situácia, že hlavné mesto nemá vysúťaženú 
zimnú ani letnú údržbu na celý rok a že tá situácia, aká je, je veľmi zložitá a uvažuje sa možno 
aj o modeli, že mestské časti budú robiť chodníky a mesto bude robiť všetky komunikácie. Čiže 
môže prísť aj takáto deľba práce. A to je len zimná údržba. A ešte príde aj k deľbe práce, čo sa 
týka letnej údržby. Viete, že to je množstvo mestských pozemkov, o ktoré sa treba starať, 
hrabať, čistiť, kosiť atď., čo tiež neboli tam prehľadné vzťahy a nebolo to v poriadku. Čiže nové 
vedenie mesta sa rozhodlo, že túto situáciu bude riešiť. Zimná údržba sa asi rieši nepretržite, 
čiže už teraz sa pripravujeme na budúcu zimu, ale musí to byť v súčinnosti s hlavným mestom. 
Ak príde takéto rozhodnutie.. Viete, máme nejaké kapitálové rezervy pre VPS-ku, to ste si tam 
prečítali, ale my sami teraz nevieme úplne presne odhadnúť, či potrebujeme veľký stroj alebo 
radšej dva malé, pretože nevieme, či sa naša pozornosť bude sústreďovať na chodníky 
a námestia alebo aj na cesty. A to je veľký rozdiel. A pracujeme už na príprave budúcej zimy. 
To vás môžem ubezpečiť. Potom budeme voliť dozorný orgán podniku, našej príspevkovej 
organizácie VPS, kde vás poslanci môžu potom aj priebežne oboznamovať, aké sú problémy, 
možno na finančnej alebo na iných komisiách. To je VPS-ka, samozrejme, veľmi radi by sme 
VPS-ke pridali, keby to čo len bolo trochu možné. Treba si ešte uvedomiť, že zdražela ľudská 
práca. Chodníky, to sú predovšetkým v Karlovej Vsi ľudská práca, zdražela práca nočná, počas 
víkendov, po pracovnej dobe a viete, čo sa týka zimnej údržby, že predovšetkým sa vykonáva 
v skorých ranných hodinách alebo v nočných hodinách. Aj počas víkendov, bez ohľadu na to, 
či je pracovný deň alebo nie. Čiže toto všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú náš rozpočet, ale 
budeme veľmi radi, ak by sme mohli pridať VPS-ke. Čo sa týka územných plánov, povie pani 
prednostka, nemôžeme vyhlásiť stavebnú uzáveru tam, kde už bola raz vyhlásená. To 
jednoducho zo zákona nie je možné. Ale územné plány zón a  ich vývoj nezávisí celkom od 
mestskej časti, ale sme odkázaní na súhlas alebo na stanovisko okresného úradu výstavby 
a bytovej politiky. A tam mnohé z našich vecí viaznu. Tie, ktoré sa pohli, sme pohli aj my. Tie, 
ktoré sa nepodarilo získať, tak tie zatiaľ nemáme. Určite veľmi rád pán Vaškovič vám k tomu 
podá viacej informácií. Parkovacia politika. Parkovacia politika... tak isto je veľmi dôležité, že 
či sa dokáže zhodnúť hlavné mesto s poslancami a prijať dodatok štatútu hlavného mesta 
o parkovacej politike alebo či sa otvorí VZN, ktoré bolo schválené a nejakým spôsobom sa 
upraví. Rovnako sme odkázaní na hlavné mesto.. iste ste zaevidovali, že mnohé mestské časti 
sú v napätí, ako rýchlo sa to bude vyvíjať. Ak sa to nebude vyvíjať dostatočne rýchlo, budú 
pokračovať svojím spôsobom. Tá rezerva, ktorú tam máme alebo tých 10 000, záleží 
predovšetkým od nás, ako sa rozhodneme ju použiť. Či budeme investovať do projektovej 
dokumentácie alebo budeme riešiť len zmenu organizácie parkovania, lokality, ktoré vyberú 
poslanci. Pôjde to do komisie, ktorá sa tomu prioritne bude venovať. Čiže sme odhodlaní 
pokračovať, ale boli by sme veľmi radi, ak by to bolo na základe nejakej pevnej pôdy pod 
nohami, to znamená v súčinnosti s hlavným mestom. Tiež je predčasné povedať, že ako to 
naozaj bude. No, asi som odpovedala na všetko, pani prednostka, nech sa páči. 

K. Procházková – prednostka: Dobrý deň, tak ja by som ešte k tomu územnému plánovaniu, 
že prečo je to takto nastavené. Jednak ten proces tvorby územných plánov je dlhoročný proces 
a aj platby sú naplánované nie nárazovo, ale počas celého toho procesu, takže vlastne s pánom 
Vaškovičom sme sa na to pozerali, že ako vlastne tie faktúry môžeme očakávať na budúci rok. 
Takže takto to asi nejak vychádza. Ja by som ešte k tej doprave, k tej novej parkovacej politike. 
Tak, ako povedala pani starostka, s tým sa nedá nesúhlasiť, len by som chcela povedať, že 
mestská časť sa snaží zavádzať aj elektronický systém, kde máme zmluvu o spolupráci s jednou 
spoločnosťou, ktorá cez nás testuje svoj elektronický systém a tie peniaze sú vyčlenené na to, 
aby sme v prípade, že by sme chceli zavádzať ten systém, ktorý funguje, tak že si viete 
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skontrolovať, či máte voľné miesto cez aplikáciu a plus, oni vyvíjajú tú aplikáciu na širšie 
použitie tak, aby sme ju vedeli použiť aj neskôr, ak by sa schválila celomestská politika 
rezidenčného parkovania. Takže tých 10 000 E je vyčlenených čiastočne aj na to, aby sme vás 
týmto spôsobom sa vedeli pripraviť na to. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Šmotlák. 

A. Šmotlák: Ďakujem za zodpovedanie otázok. K tomu územnému plánovaniu.. práve preto, 
že... ja rozumiem, že samozrejme, že už v Líščom údolí nebude nová stavebná uzávera, ale na 
tento rok nie sú plánované žiadne nové zonácie. A toho sa bojím, aby sme potom opäť neboli 
v situácii, že na nejakú novú lokalitu budeme dávať tri týždne pred voľbami stavebnú uzáveru, 
sponzorovať FB príspevky, a podobne. Takže to bola moja poznámka. 

D. Čahojová – starostka: Pán Šmotlák, k tomu len toľko, stavebnú uzáveru nemôžeme vyhlásiť 
len tak jednorazovým aktom. Stavebná uzávera je stavebné konanie, ktoré je zložité a dlhé. Je 
to proste proces, to je po prvé. A po druhé, neviem, či viete, že sa pripravuje novela 
stavebného zákona v parlamente, už sú o tom diskusie, kde stavebná uzávera úplne vypadáva 
z návrhu zákona. Čo sa nám nepáči. Pán poslanec Martinický s faktickou. 

P. Martinický: Ja by som len chcel pripomenúť, že stavebná uzávera sa zvykne robiť ako súčasť 
prípravy územného plánu zóny a pri príprave územného plánu zóny, ktorý sme chceli vyhlásiť, 
máme problémy s okresným stavebným úradom, resp. s prokurátorom.. opravte ma... ktorý 
proste vyhovel zrejme žiadostiam niektorých potenciálnych stavebníkov. 

D. Čahojová – starostka: Opravím ťa, pán poslanec, stavebnú uzáveru,.. to je jeden z dôvodov 
na vyhlásenie stavebných uzáverov je pripravovaný územný plán zóny.. nevyjadrujem sa úplne 
exaktne, pán architekt ma možno opraví, ale stavebnú uzáveru sme vyhlásili v dvoch 
prípadoch, Líščie údolie a Karloveská zátoka. A Karloveská zátoka, viete, tam nám v správe 
odbor bytovej politiky nesúhlasil s naším stavebným postupom, ale prokuratúra vyhodnotila 
náš postup ako správny. Čiže tam nás prokuratúra podržala, nie naopak. Nepodržalo nás 
Ministerstvo výstavby a dopravy. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 

M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel k rozpočtu, len chvíľočku. V nedávnych voľbách 
ľudia zvolili pána Matúša Valla za primátora a 5 zo 6 jeho poslancov kandidovali v Karlovej Vsi 
za poslancov a rovnako tak zvolili pani starostku Danu Čahojovú za starostku s obrovskou 
podporou a to, čo si z toho beriem je, že nám veľmi jasne dali najavo, že chcú, aby sme 
spolupracovali. A myslím si, že aj to, ako sa to v súčasnosti vyvíja, aj to, ako my sme pripravení 
podporiť súčasný návrh rozpočtu, je práve na tomto založené. A na druhej strane, ako všetci 
vieme, tak Karlova Ves nemala, nazvem to, že ideálnu tradíciu spolupráce s magistrátom, 
historicky a v súčasnosti si nedovolím odhadnúť ten trend, akým sa to bude vyvíjať. Dúfam, že 
neostaneme verní tradícii, ale bez ohľadu na to, ja si myslím, že pre nás ako klub z toho plynie 
len väčšia zodpovednosť a vnímam to aj tak, že hoci je nás málo, hoci sme tu piati, tak nejaká 
tá dôležitosť a tá relevancia toho klubu tu je práve pre tú budúcu spoluprácu, aby sme boli 
ďalším z elementov, ktorí prepájajú magistrát a Karlovu Ves. A myslím si, že sa vieme aj teraz 
zhostiť celkom zodpovedne tejto úlohy. A práve to bol aj jeden z dôvodov, prečo sme sa 
rozhodli podporiť rozpočet. Chcem sa aj veľmi pekne poďakovať za fakt praktickú spoluprácu 
v obsahových veciach vám pani starostka, vám pán Záhradník a všetkým zúčastneným, 
s ktorými sme mohli rokovať. A myslím si, že hoci v inej mestskej časti tento rozpočet 
nefungoval, možno ideálne a hoci sme museli tiež vynaložiť veľa času, aby sme si naštudovali 
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literu toho rozpočtu, aby sme mu porozumeli, tak sa nám to podarilo a myslíme si, že je dobrý. 
A viacerí z nás majú dobrú skúsenosť spolupráce v jednotlivých komisiách, za čo sa chceme 
poďakovať a naozaj to bolo o hľadaní tých konštruktívnych riešení. Stále sa oťukávame, aj 
ľudsky, aj odborne, aj čo sa týka nejakej tej dynamiky vzťahu. Ale dúfam, že sa nám bude dariť 
budovať na takých tých obsahových veciach a že sa tu nebudeme politicky rozdeľovať a len za 
nás chcem povedať, že je to taký prvý krok a je to aj taký symbolický krok z našej strany a ja 
verím, že v ňom aj budeme pokračovať. Toľko. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, pán poslanec Lenč. 

P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, ja nebudem robiť štatistiky, že koľko nás 
kandidovalo a koľko nás prešlo, ale k tej spolupráci chcem povedať, že.. a teraz hovorím troška 
ako mestský poslanec, lebo som to bral trošku ako výčitku na túto stranu. My rozhodne 
nechceme ako mestskí poslanci nič blokovať, ani hádzať nejaké polená pod nohy pánovi 
primátorovi, ale, prosím pekne, nečakajte od nás nejakú... neviem, ako to mám teraz nazvať... 
bezbrehú servilnosť a že proste sa nebudeme na veci pozerať kriticky. Toto akože od nás 
nečakajte. Ak ste narážali na metropolitný inštitút, tak toho sa to týka v prvom rade, ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Martinický. Potom by som si ja zobrala slovo, ak 
môžem. 

P. Martinický: Dobre, ja by som len chcel trošku spresniť, že pokiaľ ide o Mesto, tak by som to 
tak približne rozdelil: to je primátor, mestskí úradníci a potom mestskí poslanci. A pokiaľ boli 
problémy spolupráce Karlovej Vsi s Mestom, tak to boli problémy spolupráce hlavne s pánom 
primátorom predchádzajúcim, prípadne s niektorými poslancami, resp. jeho úradníkmi. 
A názory na rôzne veci medzi mestskými poslancami boli rôzne, ako ukazujú pri rôznych 
hlasovaniach, od hazardu až po územný plán. Hlasovania ukazujú, že tam sa niektorí mestskí 
poslanci s nami zhodovali a niektorí nie. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, dovolím si vám trošku dopovedať. No, ma 
mrzí, že nemáte odhad ako mám ja. Ja mám odhad, že tá spolupráca s Mestom v tomto 
volebnom období sa bude diametrálne líšiť od toho, čo bolo doteraz. Aj v to dúfam, aj urobím 
všetko pre to, lebo naozaj my sme na dobrú spoluprácu s Mestom odkázaní v každej veci. Však 
uvidíte to aj počas dnešných tých niekoľkých bodov, že v koľkých veciach sme previazaní. Či už 
finančne alebo vecne. Čiže je to náš prvoradý záujem. Situácia sa trošku zmenila aj tým, že tam 
máme troch poslancov mestských, ktorí chcú spolupracovať, rovnako ťahať jednotný povraz 
za Karlovu Ves, čo v minulosti nebolo, lebo sme boli z troch politických zoskupení, takže viete, 
ako to bolo. Takže môj odhad hovorí, že to bude dobré. Podstatne lepšie, ako bolo, čo 
neznamená, že to občas nemusí trošku aj zaškrípať. Môže sa stať, ale sme ľudia, nie na všetko 
máme úplne rovnaké názory. To je prirodzené a tak to má byť. Pestrý ako systém prežije. To 
máme od pána Šíbla, veľmi užitočné. Čo sa týka toho, čo ste hovorili vaše zoznámenie 
s kolegami poslancami, to si veľmi vážim, lebo ja si myslím, že máme poslancov ..väčšina z vás 
alebo ak nie všetci, nechcem nikoho sa dotknúť, všetci ste tu z úprimného presvedčenia a že 
chcete pomôcť svojim spoluobčanom, susedom, obyvateľom Karlovej Vsi. Čiže s tým dobrým 
úmyslom. To nás spája, to nás nerozdeľuje a myslím si, že nikto tu neprišiel s nejakými 
zištnými, osobnými záujmami do tohto zastupiteľstva. Ja to tak cítim, tak sa snažím s vami 
spolupracovať. To, čo vidím, že dobre sa otvára na Meste, sa snažím odpozerať a preniesť to 
do Karlovej Vsi aj v komunikácii s vaším poslaneckým klubom, napríklad, lebo boli tu iné 
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zvyklosti. Takže, všetci sa učíme, takže ja som rada, že to už  nadobudlo trochu iný rozmer. 
A to je všetko, čo som vám chcela povedať, ďakujem za úprimnosť. Pán vicestarosta. 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni, veľkú časť z toho, čo som 
chcel povedať, povedala pani starostka. Ja by som tak isto povedal, že ja vnímam obrovskú 
zmenu v kvalite komunikácie medzi súčasným novým vedením hlavného mesta a mestskou 
časťou. Za tých pár týždňov naozaj je vidieť, že tá vôľa a ochota spolupracovať, komunikovať 
je diametrálne odlišná, ako bola v minulom období. Pripájam sa ku kolegom, možno 
nebudeme mať vecne vždy vo všetkom rovnaké názory, ale myslím si, že tá ochota vnímať, že 
Karlova Ves je súčasťou mesta, že toto je jedno mesto a Karlovešťania sú tiež Bratislavčania 
a nechceme, aby boli Bratislavčania druhej kategórie, ako sa nám to niekedy javilo v tej 
minulosti, tak si myslím, že sme naozaj odsúdení na spoluprácu a že už tá spolupráca bude 
fungovať. Teraz k rozpočtu – tak isto ďakujem za veľmi aktívnu spoluprácu s poslancami 
v komisiách. Vždy, keď začíname zostavovať rozpočet a prechádza odbornými útvarmi 
miestneho úradu a urobíme ten prvý nápočet, tak samozrejme tie požiadavky útvarov, to 
všetko, čo by sme chceli robiť v Karlovej Vsi, čo by sme aj vedeli robiť, tak niekoľko násobne 
prevyšuje naše rozpočtové možnosti. Tento rok by sme začínali myslím na deficite 3 a pol 
milióna Euro, keď sme spočítali, čo všetko by jednotlivé odborné útvary mali záujem 
realizovať. Samozrejme, tie rozpočtové pravidlá sú prísne, sú tvrdé, my musíme ten rozpočet 
zostaviť ako vyrovnaný v bežnom rozpočte tak, aby naozaj nezakladal pre budúcnosť nejaké 
vážne riziká. To znamená musíme urobiť určité redukcie. Samozrejme, tá miera flexibility 
v tých jednotlivých redukciách je ovplyvnená tým, že takmer 80 - 85% rozpočtu sú mandatórne 
výdavky, ktoré musíme zrealizovať z rôznych zákonných a iných dôvodov. Sú to najmä 
transfery v oblasti školstva a podobne. Prenesený výkon štátnej správy, to znamená, že naša 
ako keby disponibilná časť rozpočtu je možno na úrovni 10-15%. A potom ste sa aktívne, 
samozrejme, zapojili v komisiách. Ďakujeme pekne, reagovali sme aj na požiadavky, aj 
poslaneckého klubu Tímu Vallo, aj poslaneckého klubu Naša Bratislava a tak isto sme 
diskutovali s ďalšími poslancami, ktorí prejavili záujem, o rozpočte. Považujem za veľmi 
pozitívny signál, ak sa rozhodnete podporiť tento rozpočet, lebo je to tak isto aj signál určitej 
spolupráce a toho, že chceme spoločne v Karlovej Vsi niečo urobiť. Samozrejme, mnohí by sme 
si vedeli predstaviť v niektorých kapitolách navýšiť tie prostriedky, to je legitímne, ale proste 
tie limity sú dané. Chcem povedať, že rozpočet je živý materiál. My sa s ním stretávame dnes, 
ale verte, že sa s ním stretneme ešte tento rok, že budeme predkladať zmeny rozpočtu, 
budeme reagovať operatívne na to, ako sa bude vyvíjať aj finančná situácia mestskej časti na 
príjmovej strane rozpočtu a ak bude priaznivá, budeme uvoľňovať zdroje na tie oblasti, kde 
budeme vidieť, že je potrebné ich dofinancovať. Resp., ak bude treba robiť nejaké presuny, 
tak bude o tom tak isto v tej potrebnej miere rozhodovať zastupiteľstvo. Takže určite toto je 
začiatok diskusie, nie je to záver. Dnešné hlasovanie nie je vaším posledným vyjadrením sa 
k rozpočtovému hospodáreniu a bude to prebiehať ešte priebežne a tak isto ďakujem za 
spoluprácu a verím, že tento konštruktívny prístup si zachováme čo najdlhšie. Ďakujem. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže do diskusie sa už nikto nehlási, ďakujem 
veľmi pekne aj poslaneckému klubu Tím Vallo, aj nášmu poslaneckému klubu, aj nezávislým 
poslancom a pánovi Šmotlákovi a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
Ďakujem. 

Návrhová komisia: Schvaľujeme bod č. 4, Návrh rozpočtu. Takže Návrh rozpočtu mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Keďže neprišli 
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žiadne pripomienky, návrhy na zmenu, schvaľujeme daný rozpočet podľa priloženého 
materiálu. 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o predloženom materiáli, nech sa 
páči. Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujeme veľmi pekne 
za vyslovenú dôveru. 

 

 

Bod 5. Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie 

D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k bodu č. 5 a tu máme hneď územné plánovanie,  
možno tu aj rozvedieme, ako to celé bolo. Jedná sa o veľmi .. o návrh na schválenie zadania 
územného plánu zóny Karloveská zátoka. To je jedno z veľmi sledovaných, ostro sledovaných 
území v Karlovej Vsi, aj na území celej Bratislavy. Venujeme sa tomu celé roky, pretože toto 
územie je naozaj mimoriadne cenné. Cieľom územného plánu zóny je regulovať budúce 
využitie územia, čo sa týka funkčného využitia, aj nejakého priestorového, čo sa týka objemu 
budúcich možných stavieb a ich funkcií. Rovnako sme tu zažili tú tortúru, možno príliš dlho 
trvalo vydanie stanoviska, ak si to dobre pamätám, okresného úradu odboru výstavby a 
bytovej politiky. Pokiaľ sa nezistilo, že vypršala licencia alebo odborná spôsobilosť osoby, ktorá 
obstarávala naše podklady a územno-plánovacie podklady, takže sme museli obstarať znova 
túto osobu. Prešli sme znova celým tým procesom a už sme teda stanovisko okresného úradu 
sa nám podarilo získať a máme na stole návrh zadania. Proces, ktorý bude pokračovať. Tam 
máte približný harmonogram uvedený. Je tu pán Ing. architekt Vaškovič, odborník nášho 
miestneho úradu, ktorý teda spracoval tento materiál, dôvodovú správu. Ak chcete položiť 
nejaké otázky, nech sa páči. Keďže nie sú žiadne otázky, materiál predpokladám, že bol 
prerokovaný v odbornej komisii výstavby a územného plánovania. Som veľmi rada, že sme 
dospeli k tomuto zadaniu. Proces bude pokračovať, prosím vás o jeho podporu. Prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Takže návrh uznesenia k bodu č. 5, Návrh na schválené zadanie územného 
plánu zóny Karloveská zátoka. Miestne zastupiteľstvo miestnej časti Bratislava - Karlova Ves 
berie na vedomie a schvaľuje predložené zadanie územného plánu zóny Karloveská zátoka. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 22 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, tento návrh sme schválili, takže sme urobili 
významný posun a pokračujeme. Toto je konkrétne územie, kde nemáme stavebnú uzáveru 
platnú, pretože momentálne prebieha súdny proces, kde teda stoja proti sebe nesúhlasné 
postoje ministerstva dopravy a výstavby a naše. My si obhajujeme našu stavebnú uzáveru. 
Takže dúfame, že čoskoro bude ukončený.  
 
 
 
Bod 6. Urbanistická štúdia Krčace, MČ Bratislavy - Dúbravka a Karlova ves. Zadanie. 
 
D. Čahojová – starostka: Bod č. 6 sa tiež sa tiež týka územného plánovania, ktorý sme 
dodatočne zaradili. Volá sa Urbanistická štúdia Krčace, mestská časť Dúbravka, Karlova Ves. 
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Zadanie. Vážení kolegovia, toto je materiál, ktorý pripravila súkromná spoločnosť. Týka sa 
priestoru alebo územia, keď smerom do Dúbravky z Karlovej Vsi, po ľavej strane od hlavnej 
cesty, spojnice Zeleného údolia medzi mestskou časťou našou a Dúbravkou, kde súkromný 
sektor chce pripraviť urbanistickú štúdiu alebo zadať urbanistickú štúdiu, ako nezáväzný 
podklad územného plánovania. Nie je to záväzný podklad, pripomínam, podľa súčasne 
platného stavebného zákona. Táto urbanistická štúdia je pripravená v dvoch alternatívach, to 
zadanie. Jedná sa len o zadanie a požadujú súhlas mestskej časti s návrhom tohto zadania. 
Bola prerokovaná tento návrh zadania v myslím že aj v starej, aj v novej komisii výstavby a 
územného plánovania. Nepredpokladala som, že to bude už na tomto Miestnom 
zastupiteľstve predložené, ale keďže bolo stretnutie s tými záujemcami, ktorí túto urbanistickú 
štúdiu chcú realizovať po Mestskej rade, tak som považovala za dôležité Miestne 
zastupiteľstvo s týmto oboznámiť. Takže predkladáme vám ju, aj keď nás sa táto urbanistická 
štúdia, čo sa týka katastrálneho územia, dotýka len okrajovo, pretože prevažná väčšina územia 
spadá do katastra mestskej časti Dúbravka. Predsa len, je to pre nás dôležité preto, lebo je to.. 
môžeme nazvať, súčasťou takého zeleného koridoru, ktorý nadväzuje na lesy nad Dúbravkou 
a nad Karlovou Vsou. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu, ak by ste chceli nejaké 
odbornejšie otázky, pán Ing. architekt Vaškovič, je tu prítomný. Pán poslanec Lenč má slovo. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja chcem ctenému zastupiteľstvu oznámiť, že ako 
spoluvlastník istého, síce malého pozemku v tej dotknutej časti, oznamujem konflikt záujmov 
a nezúčastním sa hlasovania o tomto bode. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Šíbl. 
 
J. Šíbl: Ďakujem. Našťastie, nevlastním tam nič v tom priestore, takže môžem slobodne 
diskutovať, aj hlasovať. Je málo území na území našej mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, 
ktoré z hľadiska plnenia funkcie územného systému ekologickej stability, ale aj potenciálneho 
plnenia rekreačnej funkcie, majú taký strategický význam, ako práve tento, na prvý pohľad 
nenápadný priestor. To, že takýto význam má napríklad má Karloveská zátoka, o ktorú 
bojujeme roky a posunuli sme ten boj o kúsok ďalej tým predchádzajúcim uznesením, ktoré 
sme prijali, to je všeobecne známe. Toto územie je na prvý pohľad nenápadné. Keď sa pozriete 
na mapu a pozriete sa na vymedzenie územného systému ekologickej stability na území 
hlavného mesta, tak vidíte, že to je jediné miesto, cez ktoré ešte v súčasnosti ako tak môže 
komunikovať biota vrátane veľkých stavcov, ako je poľovná zver, medzi biocentrami Devínska 
kobyla a Sitina. A v podstate akýkoľvek ďalší rozvoj smerom k nejakej intenzifikácii zástavby v 
tomto území túto funkciu môže len posilniť. Teda, oslabiť. Čiže máme na území Karlovej Vsi 
niekoľko lokalít, kde dlhodobo sa usilujeme o zmenu územného plánu z funkcie výstavby na 
funkciu zelene. Zatiaľ sa nám to podarilo možno ako jediným v Bratislave na jedinej lokalite 
tesne za hranicou nášho katastra a to je známa lokalita rekreačného charakteru, Kráľova hora 
a myslíme si viacerí, že pri súčasnom zložení a teda deklarovaných prioritách, medzi ktorými 
životné prostredie jednoznačne sa nachádza na úrovni aj vedenia Bratislavy, na úrovni 
magistrátu, pán primátora, mestských poslancov a samozrejme na úrovni Karlovej Vsi, by bolo 
možné reálne začať uvažovať o takých zásadnejších zmenách, že tam, kde sa tá výstavba 
jednoducho nehodí, tak zmeniť to späť na zeleň. A toto je presne jedna z takýchto lokalít a 
preto si myslíme, že je to trochu predčasné zadávať urbanistickú štúdiu v tom rozsahu a takým 
spôsobom, ako to teraz je. Takže v tomto zmysle zrejme budem aj hlasovať proti tomuto 
materiálu tak, ako je teraz postavený. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, slovo má pán poslanec Magát. 
 
P. Magát: Keďže môj predrečník povedal temer všetko, tak ja len dávam návrh na zmenu 
uznesenia, kde v bode a) je navrhnuté súhlasí a ja dávam návrh na nesúhlasí Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s touto predloženou urbanistickou 
štúdiou. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja by som sa tiež chcel vyjadriť a pripojiť sa ku 
kolegom Šíblovi a Magátovi. Viete, toto územie naozaj je podľa mňa veľmi citlivo vnímané aj 
obyvateľmi Karlovej Vsi, aj keď sa nie úplne vcelku dotýka len Karloveských záujmov, lebo je 
to územie na pomedzí Karlovej Vsi a Dúbravky. A žiaľ niekde na verejnosti sa objavili 
vizualizácie možného budúceho stavebného riešenia tejto lokality a môžem povedať, že 
vzbudili veľmi negatívne odozvy a občania sa obrátili na nás, že či teda mestská časť s týmto 
súhlasí, nebodaj to podporuje. A myslím si, že my by sme mali byť veľmi opatrní pri 
akomkoľvek úkone, ktorý bude smerovať ako keby k výstavbe, resp. k takej územno-
plánovacej regulácii, z ktorej by mohlo vzísť nebodaj to, čo bolo v tej vizualizácii. Viete, ja som 
tam videl dva obrovské bytové domy, ktoré tvorili takú dominantu toho územia, postavené v 
tom svahu. No a myslím si, že takýto rozsah je mimoriadne intenzívny a myslím si, že by sme 
mali byť skôr tí, ktorí budú chrániť toto územie, ako nejakým spôsobom byť súčinní s 
investorom a pomáhať mu so zadaním takýchto dokumentov a s priechodnosťou týchto 
dokumentov. Lebo je úplne iná situácia, keď ako keby to tu tak aj vidíte, že v tom zadaní je tu 
akože spomenutá pani starostka, pán starosta z Dúbravky, hej, obstarávateľ je komerčná 
spoločnosť, ale teda že potvrdenie súhlasu so zadaním, sa tu majú podpísať dvaja starostovia. 
Takže ja sa pripájam ku kolegovi Magátovi a ak sa niekto pýta, či súhlasíme, tak určite máme 
aj právo povedať, že nesúhlasíme. Takže ja budem hlasovať za nesúhlas. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem. No, ja by som chcel trošku spresniť. My.. je rozdiel, či schvaľujeme 
územno-plánovaciu dokumentáciu a či schvaľujeme podklady, len zadanie pre územno-
plánovaciu dokumentáciu. Schválená územno-plánovacia dokumentácia je, že súhlasíme s 
tým, že čo bude tam navrhnuté. To už je nejaké riešenie. Podklady pre .. alebo východiská pre 
územno-plánovaciu dokumentáciu znamená, že schvaľujeme nejaké základné požiadavky, čo 
má tá územno-plánovacia dokumentácia zohľadňovať. V tom môže byť aj to, že je tam trebárs 
nejaký biokoridor, že je tam nejaké percento rekreačnej plochy, že je tam nejakým spôsobom 
regulovaná hustota alebo výška zástavby alebo funkčnosť zástavby. Čiže to si treba rozlíšiť. A 
druhá vec, ešte by som chcel upozorniť na to, že to nie je záväzná dokumentácia, ku ktorej sa 
my vyjadrujeme. A tretia vec dôležitá je, že vždycky vieme, že všetky predpisy sa dajú porušiť 
a vieme dobre, že na Slovensku platí, že žiaden predpis neplatí pre každého rovnako. Ale 
predsa, v mieste, kde nie je územno-plánovacia dokumentácia žiadna, je väčšia šanca alebo 
možnosť, pravdepodobnosť, že sa tam podarí niekomu niečo postaviť, čo je zlé, ako tam, kde 
je to regulované. Veď presne z toho dôvodu aj sa my usilujeme robiť územné plány zóny, aby 
sme zabránili tej možnosti, že tam niekto bude robiť výstavbu bez zohľadnenia rôznych 
dôležitých súvislostí. Čiže z tohto dôvodu ja by som sa nestaval zásadne proti tomu, že niekto 
chce schváliť takéto podklady pre nejakú predbežnú územno-plánovaciu dokumentáciu. Skôr 
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by som bol za to, že by sa príslušní odborníci.. riešilo sa to na stavebnej komisii už minulom 
období, mali sme to na stavebnej komisii aj teraz, neviem.. ja si nepamätám presne, aké 
hlasovanie, ale bolo by dobré, neviem teraz, nepamätám sa, či to v tých podkladoch, čo teraz 
máme na hlasovanie, či tu je zahrnuté aj odporúčanie našej stavebnej komisie. Pokiaľ nie, tak 
ho treba dať. No, čiže proste treba sa.. odporúčam, že aj tým sa treba proste zaoberať resp. 
zohľadniť, lebo tam sme, ak si dobre pamätám, neboli proti tomu, aby sa také zadanie riešilo, 
ale riešili sme to, čo má obsahovať. Lebo schváliť dobré alebo pripomienkované zadanie pre 
územno-plánovaciu dokumentáciu je lepšie, ako neschváliť žiadne. Samozrejme, najhoršie je 
schváliť zlé. Lenže hneď za schválením zlého je stav, keď na nejakom území nie je žiadna 
regulácia, lebo tam si najskôr niekto niečo postaví a každá ďalšia regulácia už bude musieť 
zohľadňovať to, čo si tam niekto nadivoko postavil, pretlačil. Takže, ja ako nie som za to, aby 
sme tento zámer jednoznačne odmietli, ale za to, aby sme ho odborne pripomienkovali, čo má 
a nemá zohľadniť. Samozrejme, myslím si, že  toto by mala riešiť stavebná komisia, do ktorej 
môže sa zúčastniť sedenia hocikto ďalší a že je to lepšie ako úplne to zmietnuť zo stola. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta má slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ja, pán kolega, ja rozumiem tomu procesu, ale popísal si ho, pán 
kolega, ako keby sme žili v ideálnom svete. Takto by to malo byť. Ale realita je tá, že tým 
regulátorom nie je mestská časť, ktorá objednáva tú štúdiu a teda reguluje a chráni verejný 
záujem, ale je to tá komerčná spoločnosť, ktorá tam pravdepodobne chce stavať. Takže z tohto 
pohľadu ja si myslím, že tá opatrnosť je absolútne na mieste, lebo my dnes proste.. Ja osobne 
poviem svoj názor. Ja som za zachovanie status quo, aký je tam dnes. A neviem, či tu nie je 
väčšina takých kolegov. Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani prednostka chce reagovať ešte na pána Martinického. 
 
K. Procházková - prednostka:  Ja by som len stručne reagovala. Vlastne, ja osobne mám pocit, 
že nie je úplne dobre naformulované to uznesenie, pretože my nevydávame súhlas s tým, aby 
to zadanie išlo. To vlastne platí investor, ktorý tam chce investovať a on si to aj zadá a urobí. 
On od nás len chce, aby sme pripojili podpisy starostov, čo nám príde dosť alibistické, ako keby 
chcel už vopred hovoriť, že veď s tým súhlasila Karlovka a veď s tým.. ak to vyjde, súhlasí 
Dúbravka. Lebo naše pripomienky k tomu, ako to zadanie má byť urobené, tam sú, v tom 
zadaní. My s ním ako takým nemáme problém, aby si to dal spraviť investor, ale nepovažujeme 
za strategicky vhodné, ani dobré, aby ako keby dal na to štempel tej mestskej časti. To 
znamená, že to zadanie bude realizované, bude mať nejaký výsledok, ale keďže ide o niečo, čo 
si platí investor a on chce aby naozaj tie výsledky boli v jeho prospech, tak si nemyslím, že by 
sme k tomu mali pripájať súhlas. Preto ja som aj pánovi poslancovi hovorila, že by bolo treba 
pozmeniť to uznesenie a to znamená, že nesúhlasí s pripojením podpisu starostky. Asi takto. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Melušová. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ďakujem za slovo. Ja by som možnože v tomto chcela len poukázať 
na tú spoločnosť, ktorá je vlastne obstarávateľom tej urbanistickej štúdie a to je spoločnosť 
Red duby, ktorá vznikla začiatkom roku 2018 a keď sa trošku pohrabete, že kto je všetko tam 
spoluvlastníkom, tak sa dostanete k menu Viktor Baker, čo je myslím, že dosť známa 
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osobnosť, ktorá v podstate robí zle aj v podstate čo je biznis centrum Pribišova, čo je tam tá 
závora spravená, tak to je tiež jeho práca. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Ganz. 
 
M. Ganz: Dobrý deň prajem. Ja chcem len povedať, súhlasím v istých bodoch s pánom 
Martinickým. Určite to nechceme nechať len tak, tú zónu, jak to je momentálne. Radi by sme 
tam videli nejaký územný plán zóny, ale v podstate investor nás dobehol a chce tam vytvoriť 
nejakú urbanistickú štúdiu. Je to nezáväzný dokument, ale keď sa budeme tváriť, že... zatvárať 
pred týmto oči, že to necháme tak, tak v podstate investor sa môže podľa územného plánu 
Bratislavy, hlavného mesta SR, je tam možná zástavba. On jednoducho sa môže prihlásiť na 
hlavnom meste a začať tam v procese objednávania nejakých,.. môže žiadať územno-
plánovaciu informáciu a začať tam stavať. My tam chceme nejakú štúdiu. Ale máte pravdu, 
zase na druhej strane, pán Záhradník, že by mala byť realizovaná nami. Možno by som vyzval 
pán Ing. architekta Petra Vaškoviča ako spracovateľa, aby nám to celé vysvetlil, ako to on 
vníma. Neviem, či je to možné. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán vicestarosta má slovo.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán kolega, ja už za tých pár rokov, čo pôsobím 
v komunálnej politike, žiaľ, teraz to poviem všeobecne, nemusí sa to a netýka sa to tejto 
konkrétnej spoločnosti, ja som nestretol investora, developera, ktorý ak môže niekde stavať 
bez štúdie a len tak, že by tam nestaval. To znamená... a prečo by neintenzifikoval zástavbu? 
A pozerá sa na to len cez komerčné kritériá. To znamená, čo najväčšia plocha, čo najviac 
poschodí, čo najväčšia intenzita. preto si myslím, že to nie je možno tak úplne, že on tu robí 
nejaké dobré gesto, lebo chce, aby dvaja starostovia sa podpísali pod to zadanie tej štúdie. Ja 
si myslím, že keby mal tak voľné ruky, že čo mu umožňuje územný plán, tak on pôjde do toho, 
nebude strácať čas, energiu, ani financie. Proste to tam bude chcieť postaviť. Takže preto ja 
som opatrný, myslím, že sa tu pripravuje niečo, aj vzhľadom na to, že boli vizualizované a 
medializované vlastne tie budúce výstavby, že by sme mali byť mimoriadne opatrní, čo sa tam 
plánuje. Mimoriadne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán Kovács. 
 
M. Kovács: Ja by som tomu chcel trošku viacej porozumieť. lebo nie som si úplne istý, či tomu 
rozumiem. Či som len porozumel správne pani prednostku, prosím, aby ma korigovala. V 
prípade, že s tým... Takto, najprv s chcem spýtať, že prečo to prerokovávame? Keď niekto 
požiadal vás o pripojenie podpisu, ako pani starostky, tak že prečo.. že čo s tým máme my 
spoločné, hlúpo povedané. 
 
D. Čahojová - starostka: Najprv pán poslanec Martinický má faktickú, potom vám odpoviem. 
 
P. Martinický: Ja si myslím, že by bolo dobré, keby sa tam ocitla taká formulácia, ako navrhla 
pani prednostka, že proste zastupiteľstvo... teraz nepoviem to doslovne súhlasí alebo 
nesúhlasí s tým, že by starostka svojím podpisom dal súhlas s náplňou tejto štúdie. V tomto 
zmysle, hej? Lebo ja nemám námietky s vypracovaním tej štúdie, ale súhlasím s tým, že nie je 
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dobré, že by starostka mestskej časti Karlova Ves podpisom pridávala závažnosť alebo autoritu 
tejto štúdii. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, odpovedám pánovi poslancovi Kovácsovi. No, 
je to územie, ktoré predovšetkým je v katastri mestskej časti Dúbravka. My sme zasiahnutí len 
okrajovo. Ale je to dôležitý okraj, lebo je to tá spojnica hojne využívaná, dotýka sa nás 
bezprostredne. Je to územie, ktoré má momentálne rekreačný potenciál, sú tam 
predovšetkým záhradky, chatky a takéto pozemky. Je vysoká pravdepodobnosť... Platí stále 
územný plán. V územnom pláne je to definované ako rozvojové územie. To znamená, že sa 
tam bude stavať. A stavať sa samozrejme chce. A ja viem, tak nejako som začala ja poslancovať, 
týkalo sa to Kráľovej hory, že bola urbanistická štúdia aj na Kráľovu horu. Myslím, že ju robila 
spoločnosť Aurex, už si ani nepamätám, aká tam bola výstavba. Ale to je proste prvý ako keby 
taký hmotný podklad, aj keď nezáväzný, ale všetci sa odvolávajú, ako keby to záväzné bolo. 
Ono to veľmi dobre vyzerá, keď je to hotové. Fakt je, že táto spoločnosť akceptovala 
pripomienky, ktoré odzneli aj v stavebnej komisii, neviem, či len v našej alebo aj v mestskej 
časti Dúbravka. Akceptovala tie požiadavky, aby boli spravované variantné alebo dve 
alternatívne a aby bola aj tá ako keby nízkoobjemová štúdia taká tá podľa ich predstáv. Ale 
stále si nemyslím, že to je záruka, že to nebude podľa ich predstáv. To je len proste vyhovenie 
alebo uľahčenie si... Viete, hovoríme o stále o biznise, o komercii, ktorý hľadá cestu 
najmenšieho možného odporu. Nerada by som bola, aby my sme dláždili cestu. Napokon, 
budeme tu mať metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý možno omnoho zodpovednejšie a v 
širších súvislostiach dokáže niečo takéto posúdiť.  
 
M. Kovács: Môžem pokračovať? My sa veľmi tešíme, že tu bude, ale ja som sa vlastne pýtal na 
to, že prečo, keď vás požiadajú o podpis, tak my to prerokúvavame, že či sa k tomu neviete 
podľa vášho presvedčenia vyjadriť, že či je to nejakým spôsobom len akože... 
 
D. Čahojová - starostka: Vysvetlím, poviem. Preto, lebo to je tak závažná vec, s takými 
obrovskými dôsledkami pre Bratislavu alebo pre širšie okolie Krčac, že považujem za potrebné, 
aby o tom nevedela len komisia výstavby a územného plánovania, ale aby s tým boli 
oboznámení všetci poslanci. 
 
M. Kovács: Rozumiem. Čiže my vám môžeme len ako keby odporúčať to urobiť alebo neurobiť. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžete. Tak by som mohla urobiť, že to urobím poza chrbát 
zastupiteľstva, napokon takých vecí sa veľa urobilo na rôznych úrovniach, že sa to ľudia 
dozvedeli ex post, až keď už proste podpisy lietali niekde, už sa riešili konkrétne záležitosti. 
Takže toto je vec, ktorá je na verejnú diskusiu. 
 
M. Kovács: Rozumiem, super, ďakujem veľmi pekne, že ste mi to vysvetlili. A vlastne to, čo 
hovorila pani prednostka, tak ona, ak tomu rozumiem správne, tak tá spoločnosť tak či tak tú 
štúdiu dá urobiť a to, čo sa len zmení, že tam nebude ten váš podpis, tým pádom tá legitimita 
tej štúdie bude nižšia. 
 
D. Čahojová - starostka: To nevieme, či dá alebo nedá, uvidíme. Záverečné slovo odpovie pán 
Ing. architekt Vaškovič, ak dovolíte, teraz má slovo pán poslanec Kmeťko, nech sa páči. 
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J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Porosím aj nových kolegov, aby sme dodržiavali rokovací 
poriadok, dobre? Aby sme sa .. proste nie je diskusia jak na trhu, dobre? Ďakujem pekne, len 
toľko. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, však si zvykáme, učíme sa.  
 
J. Kmeťko: Však ja nič v zlom, len aby sme to od začiatku zobrali tak, ako sa to patrí. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Magát má slovo. 
 
P. Magát: Ja ďakujem pani prednostke za pripomienku, ten návrh na zmenu sme doplnili, 
nesúhlasí s udelením podpisu pani starostky tým dvom častiam. Ja som si nedoštudoval celý 
materiál, išiel som len podľa uznesenia. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Je to písomne, pán poslanec?   
 
P. Magát: Áno, je to písomne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hudáková. 
 
P. Hudáková: Ja som len chcela reagovať, ale v zásade už niektoré otázky alebo vstupmi už 
boli zodpovedané v zásade tie dilemy, čo sa tu šuškali v pléne. Ja som chcela iba doplniť, že na 
komisii to bolo prejednané a vlastne nám to bolo prezentované v intenciách, že tá štúdia teda 
sa bude ;realizovať tak či tak. V zásade podľa územno-plánovacej dokumentácie sa nejakej 
výstavbe nevyhneme, išlo iba o to, že my sme v zásade... Nám to bolo prezentované ako návrh 
investora, ktorý chce sám od seba realizovať tú štúdiu v dvoch variantoch. Ten jeden variant 
je teda akože naplno, ktorý bol už prezentovaný aj verejnosti, čo je teda naozaj veľmi 
objemová varianta. A vlastne preto sme podporili ten návrh, aby bola vypracovaná taká lepšia 
varianta alebo varianta rešpektujúca aj nejaké iné pripomienky všetkých dotknutých. 
Nechcem povedať iba inštitúcií, pretože, neviem, príroda nie je inštitúcia, ale samozrejme, ako 
sme sa bavili o tom, to územie slúži na rekreáciu a presne je tam koridor pre zver a podobne. 
Z tých oblastí je to jediné také pojítko. Takže v tomto smere by som to chcela uviesť na pravú 
mieru. My sme sa vôbec nezaoberali či sú súhlasíme, lebo je tam pripojené aj stanovisko 
komisie a vôbec sme sa my nezaoberali týmto, že či tam má byť pripojený podpis starostu, aby 
to nebolo verejnosti prezentované, že mestská časť nejakým spôsobom podporuje určitý typ 
toho zámeru, takže iba to som chcela ozrejmiť, že v týchto intenciách nám to prezentované 
nebolo a tiež by možno naozaj bolo lepšie, ale to tu už odznelo, aby ten návrh toho uznesenia 
bol zmenený v tých intenciách, ako aj navrhla pani prednostka.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Som chcel reagovať na pána kolegu Martinického. V podstate to, ako sa na to môžeme 
pozerať je, že je rozdiel, keď tú štúdiu pripravuje miestny úrad, je rozdiel, keď ju pripravuje 
nejaký súkromný vlastník a vidíme tu nejakú preferenciu zachovania toho variantu, nejakej 
vysokej intenzívnej výstavby. Ten mierny kompromis, že sa odsúhlasil na komisii variant 
nejakej menšej objemovej výstavby, je možno iba taký ústupok toho developera, ktorý by 
chcel ten podpis a ďalej by presadzoval svoj primárny variant a my máme legitímne právo s 
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tým nesúhlasiť, lebo radi by sme tam videli nižšiu zástavbu, ktorá teda je možná z titulu 
vlastníctva na stavebných pozemkoch a neželáme si tú vysokú intenzívnu výstavbu a môžeme 
odmietnuť, že by sa taká štúdia vôbec vypracovala. Je to úplne legitímne rozhodnutie 
zastupiteľstva, si myslím. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, ešte pán poslanec Martinický, faktickú. 
 
P. Martinický: Ja len ako malý detail. My nemôžeme zamietnuť ako ani starostka, ani my 
poslanci, že by si nejaký súkromný stavebník, investor, nechal vypracovať nejakú štúdiu. To my 
nemôžeme, to je jeho právo, on si ich môže nechať vypracovať aj 40, keď ich zaplatí. My 
môžeme ako stavebný úrad nedať povolenie na výstavbu podľa niečoho a my môžeme to 
pripomienkovať s nejakou účinnosťou. A zmyslom toho, čo sme mali na komisii proste bolo to, 
že sme vyjadrili názor a odborné stanovisko jednej stavebnej odbornej komisie na tieto dve 
štúdie, že sme ich pripomienkovali. A hotovo. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ďakujem, ja by som sa chcela, keď viem, že pán Vaškovič vystúpi, opýtať aj, že či 
my, ako miestna časť Karlova Ves, môžeme tam nejakým spôsobom participovať alebo ako na 
územnom pláne zóny, keď to nie je v našom katastri, väčšina územia, teda Dúbravka. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: By som chcel ešte reagovať v tom zmysle, že je úplne legitímne, keď dá vypracovať 
štúdiu nejaký súkromný vlastník, urobí si aj vizualizáciu a prezentuje to ako svoju predstavu a 
snaží sa tým osloviť verejnosť. My zase ako poslanci, ktorí reprezentujeme záujmy verejnosti 
v Karlovej Vsi máme plné právo nedať súhlas s vypracovaním takejto štúdie a teda oberáme 
ako keby toho vypracovávateľa o možnosť to prezentovať, že však súhlasilo s tým aj miestne 
zastupiteľstvo, ako keby to bola naša vôľa. Takže nie je to naša vôľa, nech si vypracuje tú štúdiu 
bez našej vôle. Si myslím. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán Hrda. Slovo má pán architekt, nech sa páči. 
 
P. Vaškovič: Ďakujem za slovo, pani starostka, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som 
povedal niektoré také základné vstupy do celej tejto problematiky. Prvá vec je, že v územnom 
pláne mesta je toto územie stanovené ako rozvojové územie, pre zástavbu zmiešanú 
občianskej vybavenosti a bývania. V tých horných polohách je to pre malopodlažnú bytovú 
zástavbu, prvá vec. Druhá vec, pre toto územie už bola spracovaná urbanistická štúdia 
začiatkom druhého milénia, niekedy v roku 2002, 2003. Bola tiež spracovaná ako územno-
plánovací podklad, teda nezáväzný územno-plánovací podklad a tretia vec, poviem pár slov aj 
k tomu projektu, ktorý bol prezentovaný alebo ktorý bol verbálne prezentovaný pánom 
vicestarostom a s ktorým ste sa zoznámili na niektorých portáloch. Keď pred niekoľkými rokmi 
prišiel na miestny úrad developer, vtedy to bol ešte firma Asit a prezentoval tento zámer, my 
sme jednoznačne vyjadrili nesúhlas s týmto projektom a náš argument, o ktorý sme sa opreli, 
bol práve to, že ten projekt je v nesúlade s tou spracovanou urbanistickou štúdiou pre to 
územie. Celý ten projekt, tak ako je aj prezentovaný na rôznych portáloch, v podstate je len 
ešte rozpracovaný a v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 
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a my ako miestny úrad sme minulý týždeň vydali stanovisko k správe o hodnotení, kde sme sa 
veľmi negatívne vyjadrili na margo tohto projektu. Naozaj to bolo veľmi negatívne, niekoľko 
pripomienok sme v tej správe vyjadrili v našom písomnom stanovisku. Istotne má developer 
dobrých radcov, nie sme to my, ale po nejakom čase prišiel teda s myšlienkou, že obstarať 
urbanistickú štúdiu a jedným z takých dôležitých vecí, o ktorých sme niekoľko mesiacov 
diskutovali a na ktorom sme trvali, bolo, že tá urbanistická štúdia nebude spracovaná v jednom 
variante. V pôvodnom návrhu zadania, môžeme to dokladovať, bolo uvedené, že urbanistická 
štúdia bude spracovaná v jednom variante. Ja považujem trošku aj za svoju osobnú výhru a 
výhru pani starostky, že sa nám podarilo dosiahnuť v tých rokovaniach to, že v tomto čistopise 
zadania je už obsiahnuté, aby urbanistická štúdia bola spracovaná v dvoch alternatívach. To 
znamená, že nie v dvoch variantoch, ktoré sa budú len mierne líšiť v nejakých detailíkoch, ale 
ktoré budú naozaj postavené ako dve alternatívne riešenia toho územia. Lebo, ako som aj ja 
povedal a ako to už viac krát odznelo, naozaj, je to územie, ktoré je v územnom pláne mesta 
určené na zástavbu. Takže to bol taký faktor, ktorý si myslím, že je dôležitý, aby to územie bolo 
naozaj preverené, spracované a overené v tých dvoch alternatívach. Samozrejme, je právom 
zastupiteľstva, tak ako už aj odznelo, mne sa zdá veľmi rozumný ten návrh pani prednostky, 
že nie pani starostka s tvojím podpisom bude odsúhlasovať akoby to zadanie, ale teda ak má 
investor záujem o spracovanie tej urbanistickej štúdie, tak bez týchto podpisov. Ak by som 
teda ešte mohol zodpovedať nejaké vaše otázky, neviem, či som vyčerpal všetko, čo som chcel 
povedať, ale poviem ešte jednu vec - v tom uznesení komisie územného rozvoja a výstavby 
bola obsiahnutá jedna veľmi dôležitá vec a to, že komisia chce byť podrobne informovaná o 
prebiehajúcom spracovávaní tej štúdie. To znamená, akoby chce mať tá komisia dohľad nad 
tým, ako sa spracovávanie tej štúdie vyvíja a ak by aj tá štúdia bola spracovaná, tak istotne 
bude mať mestská časť právo a ja si myslím, že ho využije plnou mierou, takúto štúdiu 
pripomienkovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za vyčerpávajúci výklad, ukončujem diskusiu a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Tak ideme hlasovať k bodu č. 6, urbanistická štúdia Krčace, MČ Bratislava 
Dúbravka a Karlova Ves, zadanie. Prišiel jeden návrh na zmenu od pána Ing. Petra Magáta, 
ktorý navrhuje, aby sa bod a) súhlasí zmenil na a) nesúhlasí s pripojením podpisu starostky k .. 
a bod č.1) a bod č. 2) zostáva rovnaký.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Magáta. 
Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto uznesenie bolo schválené, 
čiže o pôvodnom návrhu uznesenia nebudeme hlasovať. Ďakujem. 
 
 
 
Bod 7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a voľby jej členov 
 
D. Čahojová - starostka: Pristupujeme k bodu č. 7 a to je naša zákonná povinnosť - zriadenie 
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Prosím pána 
predkladateľa, pána vicestarostu, aby predniesol úvodné slovo. 
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B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, v zmysle ústavného zákona 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je potrebné, aby sme 
zriadili komisiu na ochranu verejného záujmu a zvolili jej členov. Ústavný zákon upravuje 
zloženie komisie tak, aby v nej mala zastúpenie každá politická strana, ktorá má zastúpenie v 
Miestnom zastupiteľstve a aby tam bol jeden zástupca nezávislých poslancov, pričom táto 
komisia musí byť aspoň trojčlenná. Takže na základe toho si dovoľujeme navrhnúť zloženie 
komisie: pána Buzáša za nezávislých poslancov, pani JUDr. Hudákovú za stranu Spolu - 
občianska demokracia, pána Mgr. Antona Šmotláka za KDH, aby boli členmi tejto komisie a tak 
isto je ustálenou praxou v tomto zastupiteľstve, že predsedníctvo v tejto komisii je rotujúce a 
každý jeden rok prechádza to predsedníctvo na iného člena komisie. Zdá sa nám to ako férový 
princíp, ktorý sa osvedčil. Takže v uznesení navrhujeme aj schválenie, kto bude vykonávať 
funkciu predsedu komisie v roku 2019, 2020, 2021 a 2022 až do konania ďalších komunálnych 
volieb, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže k tejto téme nie sú 
otázky, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: K bodu 7. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov, návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves volí podľa predložených dokumentov.. alebo zriaďuje. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 22 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Toto uznesenie bolo schválené, máme komisiu na 
ochranu verejného záujmu zriadenú. 
 
 
 
Bod 8. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme zmenami v radách škôl a škôlok v mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves, je to materiál č. 8, Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Materiál máte doplnený 
v písomnej podobe, máte pred sebou vytlačené nominácie personálne, na ktorých sa dohodli 
politicky poslanci medzi sebou, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže o diskusiu nie je 
záujem, predpokladám, že všetci nominovaní súhlasia so svojou nomináciou a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č. 8, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves schvaľuje uznesenie podľa predloženého návrhu.  
 
D. Čahojová - starostka: Podľa mňa by bolo vhodné prečítať tie personálne nominácie. 
Poprosím, ďakujem veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: Takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
deleguje členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s 
účinnosťou od 1.3.2019: pre Spojenú školu Tilgnerova 14 - Peter Magát, Michal Kovács, Ján 
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Horecký; pre Základnú školu Karloveská 61 - Martin Ganz, Branislav Záhradník, Peter Lenč; pre 
Základnú školu Majerníkova 62 - Richard Savčinský, Juraj Kmeťko, Martin Vician; pre Materskú 
školu Adámiho 11 - Petra Hudáková, Martina Magátová; pre Materskú školu Borská 4 - Daniela 
Záhradníková, Anna Zemanová; pre Materskú školu Kolískova 14 - Lívia Poláchová a Rudolf 
Rosina; pre Materskú školu Ladislava Sáru 3 - Matej Kotal, Milan Ďurica; pre Materskú školu 
Ľudovíta Fullu 12 - Martin Vician, Zuzana Melušová Kutarňová; pre Materskú školu 
Majerníkova 11 - Peter Buzáš, Anton Šmotlák; pre Materskú školu Pod rovnicami  - Branislav 
Záhradník, Zuzana Volková; pre Materskú školu Suchohradská 3 -  Jaromír Šíbl a Pavol 
Martinický a pre Materskú školu Majerníkova 60 - Filip Petrinec.  
 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať za návrh uznesenia tak, ako 
vám bol predložený s týmito personálnymi nomináciami. Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme. Za 
24 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Toto uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Bod 9. Návrh na odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k ďalším personálnym zmenám, je to materiál č. 9, 
Návrh na odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov. Pán predkladateľ je pán 
vicestarosta, odovzdávam mu slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani starostka. Ako z materiálu vyplýva, mestská 
časť má zriadených 5 mimorozpočtových fondov, ktoré majú každá svoju radu ako poradný 
orgán 5-členný, ktoré sa vyjadrujú k rozpočtom jednotlivých fondov pre daný kalendárny rok. 
Tak isto, keďže došlo k zmene zastupiteľstva, je potrebné vykonať prevolenie členov rád 
fondov. Na základe konzultácií, ktoré sme viedli s poslaneckými klubmi, predkladáme 
personálne návrhy do jednotlivých fondov. Dovolím si vás v autoremedúre požiadať o jednu 
zmenu vo fonde rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti máte pod bodom 
1.3. uvedenú pani RNDr. Zuzanu Melušovú. Tam sme sa dohodli, že by sme ju nahradili pánom 
Mgr. Stanislavom Hrdom. Ak by bol všeobecný súhlas vzhľadom na posledné dohody tesne 
pred zastupiteľstvom. Myslím, že to nebude spôsobovať nejaký problém, takže vás chcem 
požiadať o podporu tohto materiálu, ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Vidím 5 tých fondov, ak sa dobre dívam a je tam 
jedno meno, ktoré asi nie len mne zatiaľ nehovorí nič. A to je ten prvý fond, pani Eva 
Horníková, keby ste nám povedali, kto tam je a z akého dôvodu ju tam volíme. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani riaditeľka.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Pán poslanec, Mgr. Eva Horníková je riaditeľka Základnej školy 
Karloveská 61. Bola aj v minulosti členkou tohto fondu. Je to taký opäť úzus, že riaditelia škôl 
v našej zriaďovacej pôsobnosti tam majú zastúpenie. Myslím si, že keďže tento fond rozhoduje 
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najmä o použití zdrojov, ktoré sa generujú z prenájmu telocviční, takže je to na mieste, aby to 
bolo previazané aj s tou praktickou stránkou, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu, 
aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Takže hlasujeme k bodu č. 9, návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves odvoláva zo všetkých piatich fondov bývalých 
nominantov, b) volí členov do fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti 
Bratislava - Karlova ves,.. budem čítať len priezviská: Savčinský, Paučová, Hrdá, Magátová, 
Horníková; do fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava - Karlova ves - Zemanová, 
Kutarňová, Ganz, Rosina, Šmotlák; fond opráv, obnovy škôl a školských zariadení - Horecký, 
Magát, Ganz, Kovács, Savčinský, fond tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves - Buzáš, Kmeťko, Lenč, Záhradník, Šmotlák a posledný fond, fond zelene a ochrany 
prírody - Ďurica, Hudáková, Kotal, Kutarňová a Šíbl.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, ostatné tak ako máte predložené, v tom 
predloženom znení. Hlasujeme o tomto návrhu. Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, uznesenie bolo takto schválené. 
 
 
 
Bod 10. Návrh na voľbu a odvolanie členov pracovných skupín 
 
D. Čahojová - starostka: Bod č. 10, Návrh na voľbu a odvolanie členov pracovných skupín, 
poprosím pána vicestarostu o úvodné slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážení kolegovia, okrem komisií ako stálych 
pracovných poradných orgánov máme alebo teda navrhujeme vytvoriť.. prax ukázala ako 
užitočné, keď sú vytvorené niektoré špecifické pracovné skupiny pre riešenie niektorých 
konkrétnych aktuálnych vybraných problémov. Niekedy sú prierezové, lebo sú tam potrební 
poslanci z viacerých komisií, prípadne ďalší odborníci. Takto funguje pracovná skupina pre 
riešenie revitalizácie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62, pracovne ju voláme 
bazénová skupina a tak isto funguje komisia pre tepelné hospodárstvo mestskej časti. V tejto 
súvislosti si vám dovoľujeme v rámci tohto materiálu navrhnúť aj zriadenie pracovnej skupiny 
pre riešenie budúcej prevádzky lodenice Karlova Ves. Keďže lodenica je v štádiu výstavby a v 
priebehu tohto roka by sme mali aj vyriešiť model aj jej budúcej prevádzky. Takže to sú tri 
pracovné skupiny na základe opäť konzultácií aj v rámci miestneho úradu, aj v rámci 
poslaneckých klubov a prejavili aj niektorí individuálne poslanci záujem, vám predkladáme 
teda personálne návrhy na zloženie týchto pracovných skupín. Tu je, podobne, ako sa pán 
kolega Buzáš pýtal, môžu tu byť mená, ktoré nie sú len poslanci. Takže neviem, či teraz 
pristúpime k predstavovaniu tých jednotlivých osôb, ktoré možno nepoznáte. Môžem to 
urobiť veľmi rýchlo a veľmi krátko. V prípade bazénovej skupiny okrem pána poslanca Rosinu 
tam navrhujeme vedúcu nášho investičného oddelenia, pani Ing. Prepiakovú, pán Dr. Bernátha 
ako riaditeľa Základnej školy Alexandra Dubčeka, potom poslancov Savčinského, Kmeťka, pani 
Mgr. Anna Paučová je vedúca Karloveského športového klubu, našej príspevkovej organizácie, 
pani Magátová je poslankyňa, tak isto ako pani Melušová, Ganz, Vician, aj Zemanová. Takže to 
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je k zloženiu skupiny bazénovej. Pracovná skupina pre prevádzku lodenice, tam sú navrhnutí 
poslanci Ďurica, Šíbl, Magát, opäť pani Paučová, vedúca Karloveského športového klubu a 
poslanci Ganz, Hudáková, Savčinský a pani Ing. Mahďáková ako vedúca majetko-právneho 
oddelenia na miestnom úrade. Pracovná skupina pre tepelné hospodárstvo, tam je navrhnutý 
poslanec Kmeťko, pán Ing. Sedlák ktorý sa dlhodobo venuje tejto problematike, pani Ing. 
Mahďáková, ktorú som už predstavil, pán Jozef Legén je odborník na tepelné hospodárstvo, 
konzultant a pán Magát je poslanec. Takže takto vám predkladáme personálne návrhy. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem  pekne, otváram diskusiu. Keďže do diskusie sa nikto 
nehlási.. pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Ja by som sa pána vicestarostu spýtal, čo sa týka tej skupiny lodenica Karlova Ves, tam 
ten Karloveský športový klub bude potom prevádzkovateľom tej lodenice teda? 
 
D. Čahojová - starostka: Môžem odpovedať? Vážený pán kolega, toto sú podľa mňa veľmi 
dôležité pracovné skupiny, ktoré budú riešiť alebo dajú návrh tomuto zastupiteľstvu, ako 
vyriešiť budúcu prevádzku týchto dôležitých objektov, dôležitých investícií, ktoré realizujeme, 
je to lodenica a bazén, o ktoré je enormný záujem už dnes a treba naozaj zvoliť prevádzkový 
model, kto bude ten správcom hlavným toho objektu a hlavne, kto ponesie zodpovednosť za 
to, aby nám tieto zariadenia nevytvárali prevádzkové dlhy. Čiže my .. bude to určite zložitá a 
ťažká debata.. máme pripravené, samozrejme, hlavne zásluhou pána poslanca Rosinu a 
bazénovej skupiny už čo sa týka bazénu nejaké podklady, ale bude to veľmi zodpovedné a 
ťažké a nechceme tým zahlcovať komisie poslanecké, ktoré majú omnoho bohatší program. 
Toto je proste jedna téma, ktorej sa treba dôkladne venovať do hĺbky. Čiže preto sme tam 
zapojili aj zamestnancov miestneho úradu, aj Karloveský športový klub, ale o tom, aký bude 
ten budúci režim, o tom rozhodne toto zastupiteľstvo.  Ďakujem aj ja. Chceš ešte? Takže 
končíme diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č. 10, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves b) volí do pracovnej skupiny pre riešenie budúcej prevádzky školskej 
plavárne na Základnej škole Majerníkova 62 - bazénová skupina - Ing. Rudolfa Rosinu, Ing. 
Vieru Prepiakovú, Dr. Pavla Bernáta, Mgr. Richarda Savčinského, Ing. Juraja Kmeťa, Mgr. Annu 
Paučovú, MUDr. Martinu Magátovú, RNDr. Zuzanu Melušovú kutarňovú, Ing. Martina Ganza, 
Ing. Martina Viciana a Mgr. Ing. Annu Zemanovú. Do pracovnej skupiny pre riešenie budúcej 
prevádzky lodenice Karlova ves - lodná skupina - Ing. Milan Ďurica, RNDr. Jaromír Šíbl, Ing. 
Peter Magát, Mgr. Anna Paučová, Ing. Martin Ganz, JUDr. Petra Hudáková, Mgr. Richard 
Savčinský, Ing. Janka Mahďáková. Do pracovnej skupiny pre tepelné hospodárstvo  - TH 
skupina - Ing. Juraja Kmeťku, Ing. Petra Sedláka, Ing. Janku Mahďákovú, Jozefa Lendiho, Ing. 
Petra Magáta. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 24 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem za schválenie tohto uznesenia. Vážení 
kolegovia, pripomínam, že odbila 16ta hodina. 
 
 
Slovo pre verejnosť 
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D. Čahojová - starostka: Je tu čas pre zhromaždenú verejnosť. Pán Ing., máme nejaké prihlášky 
do diskusie? Na vystúpenie verejnosti? Chce vystúpiť pani Mikulová, ktorá dodatočne vyplní 
prihlášku do diskusie, aby sme ju mali v zápisnici, vitajte, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Mikulová: Mám aj takú krátku prezentáciu, či môžeme ju pustiť, aby ste videli, že... 
 
D. Čahojová - starostka: Ak to stihnete v nejakom rozumnom časovom limite.. máme 5 minút 
podľa rokovacieho poriadku, pokúste sa byť stručná. Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Mikulová: Na doktorandskom nás cepujú, takže to máme v pohodičke. Jasné. Tak vážení 
prítomní, ja som dneska sem prišla kvôli tomu, že práve teraz je na posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie jedna stavba na Krčacoch, kde máme teda my záhradku a je nás oveľa viac, 
ktorí tam máme drobné pozemky a sme veľmi nešťastní z tejto stavby, ktorá tam je takto 
navrhnutá. Dúfam, že sa to podarí načítať. Je to ako prezentácia Krčac. No a čiže je to teraz v 
tomto posudzovaní EIA a my ako drobní majitelia pozemkov, tak by sme skôr uprednostňovali, 
aby tam boli rodinné domy a takáto malopodlažná zástavba a toto je niečo, čo nás absolútne 
šokovalo, keď sme zbadali, že tam má byť. Je to budova, ktorá má 16... vlastne 2 budovy, ktoré 
majú 16 a 18 nadzemných podlaží.. áno, toto je už prvý slajdík k tomu, že aký tam máme raj 
teraz, na tej záhradke.. Ale môžete to kľudne posunúť ďalej. Toto je vlastne ten návrh tých 
budov. Vidíte, že jedna má 16 poschodí, druhá 18 poschodí a ešte tam sú aj podzemné 
podlažia. Áno, to je vidno aj na tomto obrázku teda, že sú tam dve tzv. podzemné podlažia, 
ktoré majú ale veľkosť, proste výšku, to sú akoby dve galerijné poschodia a ešte plus sú 
podzemné podlažia. No a toto všetko bude mať neskutočný vplyv na celú biodiverzitu toho 
územia a tak isto potom aj na všetky chránené územia a sústavu Natura 2000 a všetko toto... 
ja som to podrobne spísala v pripomienkach, ktoré sa vám dúfam dostali a tak isto aj 
medzinárodný vplyv na Alpsko-Karpatský biokoridor, pretože toto územie je posledné možné 
miesto, kde sa môže Sitina..., a kde teda zvieratká tam naozaj behajú a kde sa teda napája na 
tento Alpsko- Karpatský biokoridor. Neviem, či to tam vidíte.. no, asi to takto nevidíte, ale to 
je ešte tam vyššie, ako sú Krčace, tam, tam, presne tam a tam presne je ten prechod, kde tie 
zvieratká behajú a vlastne spájajú regionálne biocentrum Sitina s Alpsko-Karpatským 
biokoridorom cez Devínsku Kobylu. Takže.. no.. A táto výstavba.. a keď si predstavíme 
kumulatívny vplyv, ktorý by bol, keby sa postavili ďalšie takéto budovy, čo je teda logické, 
keďže to bude ako precedens, pozdĺž celej Karloveskej ulice, tak vlastne zabráni úplne 
prechodu tých zvierat a celkovo tá obrovská betónová masa, čo tam bude, absolútne nebude 
vyhovovať aj súčasnej biote, ktorá je tam veľmi zaujímavá, cenná a aj pre ostatné okolité 
chránené územia je toto miesto vlastne kde majú lovný biotop rôzne dravce a zároveň to 
prepája územie Európskeho významu a no... skúste sa opýtať ešte.. je toho strašne veľa. Takže 
je to všetko v tých pripomienkach. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, vnímame význam tohoto územia, my sme 
ako mestská časť tiež pripomienkovali. Neviem, č viete. Pán poslanec Ďurica sa vás možno chce 
niečo opýtať, nech sa páči.  
 
M. Ďurica: Dobrý deň, ja sa chcem len spýtať, hovoríte, že tá EIA sa spracuváva, že kto ju 
spracuváva? Lebo pri tej EIA sa dajú dať celkom relevantné pripomienky voči tomu. A tak isto 
akože sme proti tejto zástavbe, aby ste vedeli. 
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p. Mikulová: To veľmi rada počujem a ja teda dúfam, že tie pripomienky budú tiež také prísne 
a že ... Aj som videla teraz, že bolo v programe, že sa má robiť urbanistická štúdia.... 
 
D. Čahojová - starostka: Súkromný podnikateľ plánuje urbanistickú štúdiu v tom území.. 
 
p. Mikulová: A som z toho trošku prekvapená, lebo tá už tam je urobená... a akurát nie je 
urobený územný plán zóny a my by sme boli radi, keby tam bol urobený, ale s tým, že by teda 
zodpovedal aj nám všetkým, týmto majiteľom, ktorí sa teraz združujeme do občianskeho 
združenia Krčace a je nás tam už momentálne cez 40 ľudí. 
 
D. Čahojová - starostka: Čo sa týka územného plánu zóny, tak to je naozaj taký proces, ktorého 
sa zúčastňujú všetky zúčastnené strany, aj majitelia pozemkov, ale upozorňujem opätovne, že 
je to predovšetkým na území v katastri mestskej časti Dúbravka. Nás sa to dotýka len okrajovo. 
Takže predovšetkým sa treba obrátiť na mestskú časť Dúbravka. Pán vicestarosta žiada slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja vám chcem poďakovať, že ste prišli, aj že ste 
vystúpili. My sme vlastne, asi ste tu ešte neboli, keď ste mali tú diskusiu priamo k tejto veci a 
myslím si, že zastupiteľstvo vyjadrilo postoj tým, že neodporučilo pani starostke, aby sa 
pripojila k tej urbanistickej štúdii, ktorú investor navrhoval. Takže, kolegovia, viete, ak sme.. 
ak niekto z vás mal nebodaj ilúziu o tom investorovi, tak tu teraz ste mali odpoveď 
odprezentovanú, čo teda plánuje. A ja si myslím, že je mimoriadne povzbudivé a veľmi cenné, 
že prichádzajú majitelia pozemkov. Viete, lebo s takýmto zámerom... Viete, lebo majiteľ 
pozemku by v podstate mal byť rád, keď to predá tomu developerovi, ktorý tam bude mať 
maximálnu mieru využitia toho územia. Lebo aj tá cena toho pozemku pôjde.. sa  priamo 
úmerne vlastne viaže na to, aký je možný budúci investičný zámer. Takže ja vám chcem 
poďakovať, že takto odvážne a statočne bojujete a verím, že budete vidieť, že mestská časť 
Karlova Ves bude v tomto naozaj stáť na strane verejného záujmu a chrániť toto územie, 
ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ja som bola prednedávnom.. už len dovetok kratučký, ďakujem veľmi 
pekne, pani Mikulová, na jednej konferencii, ktorá sa týkala alebo usporadúvala podujatie 
Slovenská rada pre zelené budovy. A jeden z príhovorov , ktorý zaznel v úvodnej vete bol, že 
dnes už všetci vedia, čo sú zelené budovy. A ja som tam tiež tuším krájala tortu, či čo.. tak som 
povedala, že no áno, dnes si všetci presne takto predstavujú zelené budovy, ako bolo na tom 
obrázku.. že tam dokreslia visiace liany z každého balkóna. No toto nie sú zelené budovy a 
nestretávame sa s takýmto obrázkom po prvý krát. Je to .. stretávame sa s tým úplne 
pravidelne a naozaj je to zavedenie verejnosti. Takže veľmi pekne ďakujeme, pani Mikulová, 
myslím si, že čo sa Krčacov týka, sa ešte stretneme. Veľa šťastia. O slovo požiadal pán Ing. 
Pronay. Nech sa páči, poďte ďalej. 
 
p. Pronay: Dobrý deň. Len veľmi kratučko na tú istú tému. Ako obyvateľ Karlovej Vsi a priamy 
sused lesa Sitina si dovolím ešte raz zdôrazniť, že Sitina bez Devínskej Kobyly stráca zmysel, to 
sú prepojené dva prírodné útvary pupočnou šnúrou a celá tá snaha udržať ten krásny priestor 
okolo parku SNP a ten svah po bývalých vinohradoch, to je živý priestor, kde žijú fakt veľké 
cicavce. Aj keď niektorí nemajú radi, keď občas sa zjaví diviak na ulici, ale je tam kopec srniek, 
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sú tam líšky atď. A to všetko by zmizlo, keď Krčace budú zastavané. Takže bojujeme aj o vlastné 
územie a o jeho kvalitu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme , pán Ing., ďakujeme. Pán Kosnáč, je tam ešte niekto? 
Dobre, takže záujem zo strany verejnosti už vystúpiť nie je, tak tým pádom, vážené kolegyne, 
kolegovia, by sme si teraz urobili prestávku. 20 minút? 25 minút? Koľko potrebujeme? 
  
 
 
Bod 11. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového klubu 
 
D. Čahojová - starostka: Prechádzame k bodu 11. a tým je Návrh na odvolanie a voľbu členov 
rady Karloveského športového klubu, jednej z našich príspevkových organizácií. Predkladateľ 
pán Záhradník tu nie je, takže poviem ja, že podľa zriaďovacej listiny rada Karloveského 
športového klubu má určené zriadenie vedúceho Karloveského športového klubu, ktorým je 
momentálne pani riaditeľka Anna Paučová, štyroch poslancov, ktorých volí Miestne 
zastupiteľstvo a dvoch zástupcov zložiek klubu, ktorých volí plenárna schôdza členov 
Karloveského športového klubu. Dnes budeme odvolávať bývalých členov, poslancov a voliť 
nových. Návrh personálny máte pred sebou vytlačený. K materiálu č. 11. za novozvolených 
boli navrhnutí pán Mgr. Peter Buzáš, JUDr. Petra Hudáková, Ing. Peter Lenč a pán Mgr. 
Savčinský. Toľko ako úvod. Otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, nominanti.. 
predpokladám ich súhlas, lebo bola dohoda medzi poslaneckými klubmi, prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č. 11., Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti  Bratislava - Karlova ves prijíma bod a) a b) a dňom 20.2.2019 vymenúva poslancov za 
členov rady Karloveského športového klubu - Mgr. Petra Buzáša, JUDr. Petru Hudákovú,. Ing. 
Petra Lenča a Mgr. Richarda Savčinského. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý máte 
predložený pred sebou, nech sa páči, hlasujte. Za 17 poslanci, proti nebol nik, nezdržal sa nik, 
uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Bod 12. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozorného orgánu VPS Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: Ďalší personálny návrh je odvolanie a voľba členov dozorného orgánu 
Verejno-prospešných služieb mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Slovo má predkladateľ, 
pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, v zmysle zriaďovacej listiny 
našej príspevkovej organizácie Verejno - prospešné služby je zriadená dozorná rada ako orgán, 
ktorý má troch členov a má vlastne vykonávať dozor nad činnosťou tejto príspevkovej 
organizácie. Predkladáme vám návrh na odvolanie pôvodných členov dozornej rady a voľbu 
nových troch členov dozornej rady, opäť na základe výsledkov konzultácií navrhujeme zvoliť 
za členov dozorného orgánu poslancov pána Buzáša, pána Magáta a pána Viciana. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu končím a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č. 12, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves volí dňom 20.2.2019 týchto členov dozorného orgánu príspevkovej 
organizácie VPS Karlova Ves - Mgr. Petra Buzáša, Ing. Petra Magáta, Ing. Martina Viciana. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako vám 
bolo preložené. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto uznesenie 
bolo schválené. Pristupujeme k bodu č. 13 a tým je prerokovanie dodatku, návrhu dodatku,... 
pán Šmotlák... Takže poprosíme opakovať hlasovanie, overíme funkčnosť hlasovacieho 
zariadenia pána poslanca Šmotláka. Hlasujeme ešte raz o personálnom návrhu na odvolanie 
pôvodných členov dozorného orgánu a nových členov dozorného orgánu VPS. Prosím 
hlasujeme za návrh tak, ako ho máte predložený. Takže, hlasovacie zariadenie funkčné, za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi pekne. 
 
 
  
Bod 13. Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: ... k dodatku č.1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova ves, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v dôsledku novelizácie zákona 
o obecnom zriadení. Úvodné slovo má pán vicestarosta, nech sa páči.  
 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani starostka, tak ako bolo povedané, tento 
dodatok reflektuje novelu zákona č.5/2019, ktorým sa novelizoval zákon o obecnom zriadení 
a ktorý reflektoval na právnu úpravu, ktorá v predchádzajúcom období obmedzila príjem 
poslancov obecných zastupiteľstiev na jednu dvanástinu platu starostu v rámci ročnej 
odmeny, ale neriešila práve otázku najmä sobášiacich poslancov, ktorí vykonávajú tieto 
činnosti obvykle v dňoch pracovného voľna a samozrejme je s tým spojený výrazne väčší 
časový nárok na takýchto sobášiacich poslancov. A podľa pôvodného znenia odmena 
sobášiaceho poslanca sa započítavala do toho celkového limitu, čo bolo teda nespravodlivé z 
hľadiska.. s prihliadnutím na určitú mieru zaťaženosti sobášiacich poslancov, takže bola v 
Národnej rade schválená novela zákona, ktorá upravila aj niektoré ďalšie otázky odmeňovania 
uvoľnených poslancov atď. Takže my vlastne predkladáme dodatok č. 1 nášho interného 
predpisu odmeňovania poslancov, ktorým vlastne dávame do súladu s platnou právnou 
úpravou, ktorá je v súčasnosti platná. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za úvodné slovo, otváram diskusiu. Keďže do diskusie sa 
nikto nehlási, končím a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
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Návrhová komisia: K bodu č. 13 Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a 
členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves volených a 
menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, hlasujeme 
podľa predložených podkladov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Za návrh hlasovalo 20 poslancov, 
proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne, tento návrh bol schválený. 
 
 
 
Bod 14. Návrh na spoluúčasť projektu "Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so 
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova ves" v rámci výzvy OPKZP - PO2 - SC211 - 2018 - 
40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 
ochranu pred povodňami, operačného programu Kvalita životného prostredia. 
 
D. Čahojová - starostka: Pristupujeme k Návrhu na spoluúčasť projektu "Realizácia prvkov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova ves" v rámci výzvy 
OPK ... atď. prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 
ochranu pred povodňami, operačného programu Kvalita životného prostredia. Pani 
prednostka, prosím vás ako predkladateľku o uvedenie. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, tak ja len veľmi stručne. Ide o súhlas s predložením 
žiadosti a spoluúčasťou na financovaní toho projektu. Naozaj len zopakujem to, čo už máte 
uvedené v materiáli. Napriek tomu, že to znie možno zvláštne, že ide možno o zníženie rizika 
povodní, tak ide samozrejme nie o povodne prostredníctvom rieky Dunaj, ale ktoré sa týka 
prívalových dažďov a toho, ako voda kvázi stojí alebo odteká v priestoroch sídliska Dlhé Diely. 
Základné tri veci, s ktorými sa počíta, že sa budú realizovať, ide o vybudovanie extenzívnej 
vegetačnej steny, pardon strechy v rámci budovy miestneho úradu, vytvorenie vegetačnej 
steny v mestskej časti na Veternicovej ulici a výmena nepriepustného povrchu pochôdznych 
plôch v areáli Materskej školy Borská. Spolufinancovanie, aby som sa k tomu ešte vrátila, k tej 
finančnej zložke, je vo výške 5%, predpokladaná hodnota zákazky je asi 210 000, to znamená, 
to vychádza približne 10 526 E. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu. Keďže sa 
nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č. 14, Návrh na spoluúčasť projektu  "Realizácia 
prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves" v rámci 
výzvy, prioritnej osi 2, adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 
ochranu pred povodňami, operačného programu Kvalita životného prostredia, Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje podľa predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto bode. Za 19 prítomných 
poslancov, dvaja sa zdržali, proti nebol nik, toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi 
pekne.  
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Bod 15. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k.ú. Karlova Ves počas výstavby 
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.  
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
Bod 16. Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov 
135 0 33 60 06 
 
D. Čahojová - starostka: Prechádzame k bodu č. 16, lebo bod 15 bol stiahnutý z rokovania a 
týmto je zámer mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 33 
60 06. Krátke úvodné slovo, mestská časť Bratislava - Karlova Ves prenajala zmluvou o nájme 
priestory na Segnerovej ulici spoločnosti Creativ line. Je to nájomná zmluva na dobu určitú, 
dlhodobá nájomná zmluva, ktorá.. bol návrh upraviť nájomné v zmysle zvýšenia nájomného 
ešte minulým zastupiteľstvom, na čo nájomca nepristúpil, nebol podpísaný dodatok o zmluve. 
Mestská časť Karlova Ves má dôvod ukončiť túto nájomnú zmluvu, dá sa ukončiť iba 
vzájomnou dohodou. My máme veľmi vážny dôvod, pre ktorý by sme tieto priestory 
potrebovali. Viete, že máme skutočný problém priestorový s umiestnením našich Verejno- 
prospešných služieb. Tento objekt by bol ideálny a prosíme o podporu Miestneho 
zastupiteľstva, ktoré teda tento náš zámer by mal podporiť. Toľko na úvod, otváram diskusiu. 
Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ešte na rade sme sa rozprávali, že možno by bolo 
dobre tú deklaráciu obohatiť o tú preambulu a ja som chcel zasa poďakovať pánovi 
kontrolórovi, ktorý s tým textom aj trošku pomohol a pripravil ho. Takže je v tej preambuli, v 
tej deklarácii. 
 
D. Čahojová - starostka: Čiže urobili sme to, na čom sme sa dohodli na mestskej rade. Dobre, 
ďakujem.  
 
P. Buzáš: Ešte raz veľmi pekne ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Lenč.  
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, len aby som sa uistil o význame tohto aktu, ktorý 
Miestne zastupiteľstvo má urobiť.., čiže ak schválime to navrhované uznesenie, zakladá to 
potom nejaký dôvod na vypovedanie tej zmluvy alebo nejakým spôsobom to pomôže? Lebo 
bolo povedané, že tá zmluva sa dá ukončiť len dohodou. Tak preto sa na to pýtam. 
 
D. Čahojová - starostka: Budeme sa pokúšať, samozrejme, o tú dohodu, ale deklaruje to 
naozaj verejný záujem mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na iné dôležité využitie tohto 
priestoru. Pani prednostka má slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Priamo v zmluve je ešte možnosť vypovedať zmluvu v prípade, 
ak vznikne potreba z dôvodu, ak sa nemýlim, dôležitého verejného záujmu a preto je to v 
zastupiteľstve, aby sa ten verejný záujem deklaroval kolektívnym orgánom, ktorý je asi 
najlepšie na to povolaný.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási, diskusiu 
uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 16 Zámer mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových 
priestorov, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje zámer mestskej časti vypovedať nájomnú zmluvu zo dňa 29.9.2006 v znení k dodatku 
č. 1 zo dňa 4.3. 2015 nájomcu Creativ line, ateliér reklamy s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1962, 
Vranov nad Topľou. V súčasnosti Creativ line s.r.o. so sídlom Segnerova 1/B, Bratislava z 
dôvodu zmeny využitia predmetu nájmu špecifikovanom v tejto zmluve.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu. Za 21 
prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, ďakujem veľmi pekne. 
 
 
 
Bod 17. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: Prechádzame k bodu 17, Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na 
pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves, pani predkladateľka má slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ide o de facto uzatvorenie pomerne  štandardných zmlúv a prvé 
dve zmluvy sú zmluvy, ktoré sa týkajú nájmu pozemkov, ktoré sú pod stavbami, to znamená 
pod garážami. V tom poslednom prípade ide o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok - 
záhradu. Tam sa mení nájomca z dôvodu, že predchádzajúci nájomca predal nehnuteľnosť, 
ktorá priamo susedí s touto záhradou a kupujúci toho jeho domu by naďalej chceli tú časť 
pozemku využívať ako záhradu. Takže toto sú také .. myslím že áno, tri zmluvy sú to. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, 
diskusiu uzatváram, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Podotýkam, 
že toto bude hlasovanie podľa osobitného zreteľa, čiže potrebná na schválenie tohto návrhu 
je 3/5tinová väčšina všetkých poslancov.  
 
Návrhová komisia: Bod č. 17 , Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. 
Bratislava - Karlova Ves, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje a) uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, b) 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok - záhradu. Hlasujeme podľa predložených 
podkladov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Za 22 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne, návrh sme schválili. 
 
 
 
Bod 18. Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme žiadosťou pána Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom 
parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves, pani prednostka, máte slovo. 
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K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o prenájom 5 parkovacích miest, ktoré budú 
využívané prevádzkou Naša hospoda Karloveská, ktoré budú mať osobitný režim vyhradenia. 
Na jeden rok sa uzatvára táto zmluva a parkovacie miesta budú mať osobitný režim taký, že 
od 19tej hodiny to vyhradené parkovanie nebude, to znamená, že budú k dispozícii verejnosti. 
Cena za 1 parkovacie miesto je 350 E za kalendárny rok a ide o 5  miest, to znamená 1750 E, 
pričom ešte upozorním na ten fakt, že v prípade, ak by sa v tejto lokalite zavádzalo vyhradené 
parkovanie, tak zmluva vlastne umožňuje jej rozviazanie, aby sme tie miesta vedeli využiť v 
rámci vyhradeného parkovania. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel len požiadať pani Procházkovú ako 
predkladateľa, či by vedela do toho návrhu zapracovať prenájom na 3 roky a do zmluvy potom 
prípadne veľmi tak opatrne možnosť úpravy cien za prenájom. Lebo tie ceny tých parkovacích 
miest sa môžu v čase prudko meniť. Nemusia, ale je dobre, keby tam tá možnosť bola. 
 
K. Procházková - prednostka: Dá sa to, pán Buzáš, len nevyrieši to skôr to, ak to dáme na 1 
rok a potom budeme cenu zvyšovať, ak bude vyššia? Lebo neviem si úplne predstaviť, ako by 
sme... kto by nám podpísal zmluvu, že mestská časť by mohla jednostranne zvýšiť cenu? Viem 
si to ešte predstaviť v takom zložení, že by sme výpovednú lehotu dali napríklad kratšiu, ak by 
sa zvýšili ceny. Ale nechávam to na zvážení. 
 
P. Buzáš: Môžem odpovedať? Aby som.. dodržal rokovací poriadok.. 
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči. 
 
P. Buzáš: My máme za to, že tie 3 roky sú výhodné pre mestskú časť, nie preňho. On potrebuje 
deklarovať prenajatie parkovacích miest na to, aby mohol zahájiť činnosť. A nič mu nezabráni 
potom tú zmluvu trebárs vypovedať v tej lehote, aká bude, a ešte ak ju skrátite.. Takže ak si 
viete osvojiť tie tri roky, nechajme tam tie tri roky, potom budeme múdrejší. 
 
K. Procházková - prednostka: Dobre, tak skúsime sa potom ešte vyhrať so zmluvou. Tak ak sa 
dá autoremedúrou, že by sme tam dali namiesto jedného roka do uznesenia tri roky.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, ukončujem diskusiu k tomuto bodu a 
upozorňujem teda, že tam máte dve alternatívy uznesenia. Jedna alternatíva schvaľuje , druhá 
alternatíva neschvaľuje. Asi o prvej budeme hlasovať asi ako schvaľuje, v poradí v akom sú 
uvedené a autoremedúrou si opravila pani prednostka dobu nájmu na 3 roky. Upozorňujem, 
že je to hlasovanie podľa osobitného zreteľa, čiže opäť je potrebná 3/5tinová väčšina všetkých 
poslancov na schválenie takéhoto vzťahu. Nech sa páči, návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Takže k bodu č. 18, Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom 
parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves schvaľuje dlhodobý prenájom časti pozemku registra C nájomcovi 
podľa predložených podkladov.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 21 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden, uznesenie bolo schválené, ďakujem veľmi pekne. 
 
 
 
Bod 19. Žiadosť Ing. Juraja Galla o kúpu pozemkov registra C - KN parc. č. 643/2 a parc.č. 
2968/17 k.ú. Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: Prechádzame k bodu č. 19, Žiadosť Ing. Juraja Galla o kúpu pozemkov 
registra C - KN parc. č. 643/2 a parc.č. 2968/17 k.ú. Karlova Ves. Pani Procházková, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, tak Ing. Gallo požiadal listom zo dňa 16.8.2018 hlavné 
mesto o odkúpenie týchto pozemkov do výlučného vlastníctva, ide o pozemky,.. je to jeden 
veľký pozemok, jeden malý kúsok, ktoré sa nachádzajú v rámci zástavby rodinných domov 
medzi dvoma rodinnými domami a pán Gallo deklaruje ich využívanie ako záhradu. Vzhľadom 
na to, že komisia, miestna rada neodporučila, ani komisia územného rozvoja, finančná komisia 
taktiež, odpredaj pozemku, je uznesenie formulované negatívne, to znamená, neschvaľuje 
zámer o kúpu pozemkov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, Pán poslanec 
Hrda. 
 
S. Hrda: Ja by som sa opýtal, čiže keď budeme hlasovať za toto uznesenie, tak je to ten záver, 
že neschvaľujeme?  
 
D. Čahojová - starostka: Áno, neschvaľujeme, z dlhodobého hľadiska nepredávame v mestskej 
časti a toto je naozaj cenný pozemok, ktorý môže časom slúžiť ako spojovací chodník medzi 
ulicou Staré Grunty a Líščím údolím. Ďakujem veľmi pekne. Takže budeme asi hlasovať o 
alternatíve... prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia v plnom znení. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 19, Žiadosť Ing. Juraja Galla o kúpu pozemkov registra C - KN 
parc. č. 643/2 a parc. č. 2968/17 k.ú. Karlova Ves, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves neschvaľuje zámer Ing. Juraja Gallu o kúpu 
pozemku registra C - KN parc. č. 643/2, záhrada o výmere 168 m2, LV č. 1 a parc. č. 2968/17 - 
ostatné plochy o výmere 11 m2, LV č. 2513 k.ú. Karlova Ves, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, do výlučného vlastníctva. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme. Veľmi pekne ďakujem. Za hlasovalo 
23 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Bod 20. Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
D. Čahojová - starostka: Bod č. 20, Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy 
a zrušenie uznesenia č. 443/2018. Nech sa páči, pani prednostka. 
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K. Procházková - prednostka: V tomto prípade ide taktiež o alternáciu uznesenia, to znamená, 
ide o prenájom nebytového priestoru v garážových priestoroch o výmere 303 m2 s tým, že 
môžete sa rozhodnúť, či bude zachované nájomné vo výške 16,70E za m2 za rok alebo 50E za 
m2 za rok. Myslím, že tú genézu tohto ste tam mali celkom pekne rozpísanú v dôvodovej 
správe. Referát majetko-právny, resp. oddelenie majetko-právne si vypýtalo aj odhadované 
nájmy, alebo resp. ako sa pohybujú nájmy v obdobných priestoroch v Karlovej Vsi. To máte na 
druhej strane materiálu. Stanovisko komisie dopravy je - odporúča zotrvať na uznesení, to 
znamená 50E m2 a stanovisko komisie finančnej - zobrala na vedomie ten materiál. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu. Pán 
poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len doplniť v tejto súvislosti, že v tomto prípade 
ide o nájomnú zmluvu voči časti garáže, ktorá je vo vlastníctve Karlovej Vsi. Tuto máme okolo, 
pokiaľ moje informácie neklamú, okolo 18 parkovacích miest, ktoré by mali byť sprístupnené 
verejnosti. To znamená, že ja, v prípade predĺženia tejto zmluvy navrhujem, aby zmluva bola 
predĺžená s podmienkou, že budú zavedené nové podmienky pre nájomcu, to znamená, že 
stanovenie sankcií v prípade, že bude uzatvárať alebo akýmkoľvek spôsobom znemožňovať 
sprístupnenie týchto verejných parkovacích miest, lebo sa už tak stalo v minulosti niekoľko 
krát. Súčasne aby bolo do zmluvy zakomponované aj to, že bude možnosť okamžitého 
skončenia nájomnej zmluvy v prípade, že dôjde k opakovanému porušeniu zmluvných 
povinností a ešte žiadam aj o to, aby nájomca technicky uzavrel iba ten okruh alebo tú oblasť, 
ktorú má v reálnom nájme. To znamená, aby nedochádzalo k tomu, že on vlastne svojou 
bránou uzatvára celú tú garážovú jednotku a tým pádom je znemožnené užívanie aj pre 
verejnosť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani prednostka bude reagovať. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja len veľmi stručne k tomu, že to nie celý priestor tých garáží je 
náš, ale tam časť má Billa a my vlastne teraz rokujeme s Billou o revitalizácii celého toho 
priestoru. Takže tam sa aj ako keby s najväčšou pravdepodobnosťou bude meniť projekt 
statickej dopravy. Inak sa budú prepisovať tie parkovacie miesta, ale to je .. áno, je to na dlhšie, 
ale určite nie je problém tieto veci do nájomnej zmluvy zapracovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ale ja súhlasím s pánom poslancom, že verejne prístupné miesta 
musia byť verejne prístupné, čiže na to dohliadneme, aby sa to stalo dňom podpisu zmluvy. 
Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem. Ja by som chcel pani prednostku poprosiť, či by si nevedela osvojiť 
autoremedúrou dobu prenájmu nie 5 rokov, ale 3 roky, tak, ako býva zvykom pri prenájmoch 
tohto typu. A zároveň podávam procedurálny návrh, aby sme hlasovali ako o prvej o 
alternatíve b). 
 
K. Procházková - prednostka: V poriadku, tak autoremedúrou by som upravila uznesenie na 
dobu nájmu 3 roky spoločnosti ALL 4 CAR.   
 
P. Buzáš: Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Hrda má slovo. 
 
S. Hrda: Ja by som sa rád opýtal, keď teda uvažujeme o prenájme tých priestorov a v inom 
prípade prenájmu takýchto priestorov na Segnerovej máme časovo obmedzené po 19tej 
hodine je to pre verejnosť, či aj v tomto prípade nie je taká možnosť, že by tie miesta slúžili 
verejnosti po ukončení pracovného času toho živnostníka. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, možno na vysvetlenie, vy bývate dole v Karlovej Vsi. 
Toto je priestor suterénny, kde sú stavebné úpravy a on tam má zriadený pneuservis. To 
znamená, že on tam má dielne a nejaké príslušenstvo. Toho, čo sme schvaľovali predtým, to 
boli verejne prístupné parkovacie miesta pod holým nebom. Takže tam je trošku rozdiel. Keďže 
sa nikto viac do diskusie nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby preniesla návrh. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 20,  Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy, 
o zrušenie č. 443/2018/1. Ale najprv by sme mali dať hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána 
Buzáša. Autoremedúrou? Tak pardon. Tak návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje alternatívu b), to znamená 50E m2/rok, čo predstavuje 
15 150,30E za prenájom nájmu za rok a 1265,03 E za mesiac. A je to na dobu 3 rokov.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, podotýkam, že sa jedná o osobitný zreteľ. Ďakujem. 
Za 21 prítomných poslancov, proti žiaden, zdržal sa jeden, toto uznesenie bolo schválené, 
ďakujem veľmi pekne. 
 
 
 
Bod 21. Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme žiadosťou spoločnosti HORTULANUS s.r.o. o predĺženie 
nájmu nebytového priestoru. Pani prednostka, nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 78,93 m2, 
ktorý nájomca užíva už od roku 1995 a účelom nájmu je poskytovanie primárnej zdravotnej 
starostlivosti so špecializáciou na gynekológiu a pôrodníctvo. Len by som v tejto súvislosti 
upozornila na to, čo som hovorila na začiatku, to znamená, že už v budúcnosti by sme mali 
mať len tabuľku s prehľadom výšky nájomného a už nebudete mať ako súčasť príloh tie zmluvy. 
Aby ste vedeli, ako to bude v budúcnosti vyzerať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, keďže žiadateľka sa volá MUDr. Miroslava 
Záhradníková, len by som chcel povedať, že je to menovkyňa a nemám s ňou žiaden vzťah, 
takže budem hlasovať slobodne. Tak, aby ste vedeli, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, nikto iný sa do diskusie nehlási, takže prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
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Návrhová komisia: K bodu č. 21., Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru. Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom týchto priestorov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu , jedná sa osobitný 
zreteľ. Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem za schválenie 
tohto materiálu. 
 
 
 
Bod 22. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru 
 
D. Čahojová - starostka: Ďalším bodom je Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie 
nájmu nebytového priestoru. Nech sa páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: Opäť ide o alternatívne uznesenie, to znamená buď sa schváli 
priamy prenájom týchto nebytových priestorov.. S/ to nebytové priestory bufetu o výmere do 
9m2, školský bufet na Základnej škole Dubčeka. A schvaľuje podmienky b) verejnej obchodnej 
súťaže  a poveruje starostku, aby vyhlásila novú verejnú obchodnú  súťaž, ak žiadny záujemca 
nepodá ponuku. Ak sa nemýlim, asi to uznesenie... pani Mahďáková... malo byť alternatívne. 
Takže buď sa schváli a) alebo b) alebo c). Takže buď pôjdeme priamym prenájmom alebo 
verejno-obchodnou súťažou.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže v 
diskusii nikto sa neprihlásil, skúsim dovetok, odporúčam ja, odporúčam, aby sa hlasovalo o 
alternatíve a), také je aj stanovisko miestnej rady. Návrhovú komisiu prosím, aby predniesla v 
takomto poradí návrhy uznesení. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 22 Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje alternatívu a) podľa predložených dokumentov.  
 
D. Čahojová - starostka: Ja by som poprosila tú časť a) prečítať, čo schvaľujeme. 
 
Návrhová komisia: a) schvaľuje v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1) písm. c) v spojení s 
ustanovením §9a), odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 Zbierky o majetku obcí v aktuálnom znení, 
priamy prenájom nebytových priestorov žiadateľovi Ľudmile Vasile Hrubjákovej, Matejova 
1580/7, Bratislava, IČO 32162383 nájom nebytových priestorov o výmere 8,7 m2, ktorý sa 
nachádza v objekte na Majerníkovej ul, č. 60 v Bratislave s nájomným vo výške 42E/m2/rok s 
dobou prenájmu od 1.8. 2019 do 31.7.2022 za účelom prevádzkovania školského bufetu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu. Za 22 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. 
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Bod 23. Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať Žiadosťou č. 23 o o zmenu nájomcu nebytových 
priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: V tomto materiáli by som najmä upozornila na zmenu, ktorú 
sme urobili po tom, ako už vám boli doručené materiály a to tak, že posledná veta v bode a) 
znie.. ja to asi prečítam celé.. 
 
D. Čahojová - starostka: Ako nemáme v materiáli alternatívu a), máte doručené oneskorene 
nové znenie uznesenia. Nový návrh máte v tlačenej podobe, myslím, že ste ho našli aj na stole.. 
 
K. Procházková - prednostka: A to v časti, ktorá sa týka účelu nájmu a to, mení sa časť „za 
účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu“ na „za účelom poskytovania 
sociálnych služieb podľa §12, odsek 1), písm. b) č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 
orientovaných na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 
starostlivosti o deti do 3 rokov veku“. Vysvetlím tú situáciu - tam pani, ktorá poskytovala tie 
služby jaslí, došlo k transformácii spoločnosti s.r.o. na občianske združenie a preto sme si dali 
spraviť analýzu, či jej prechádzajú práva a povinnosti z s.r.o. na občianske združenie. 
Výsledkom je, že nie, preto je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. A nakoľko zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu bolo obchodnou.. v rámci zapísania v obchodnom registri 
pre s.r.o., tak sme to skopírovali, ale v skutočnosti ako o. z. v zmysle zákona poskytuje služby, 
v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a ide vlastne o jasle. Takže účel je zachovaný, 
len formulácia je iná vzhľadom na to, že ide o občianske združenie už teraz.  
 
??? Nemení sa doba nájmu? 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, doba nájmu je rovnaká. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja som sa len chcel spýtať, či sa nám podarilo premietnuť do zmluvy tú podmienku, 
o ktorej sme rozprávali, že my im vlastne prenajímame za tých nezmenených podmienok 
v prípade, ak dostanú od župy schválenie tohto zámeru a tým pádom legitimitu poskytovať 
tieto služby. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, v zmluve je uvedené, že môžeme vypovedať, ak nebudú 
priestory užívané za účelom, podľa ktorého bola tá zmluva uzavretá. Práve preto sme to 
zmenili veľmi presne, aby keď nedostanú v zmysle tohto ustanovenia tú registráciu, tak 
môžeme vypovedať okamžite zmluvu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja a podotýkam ešte, že doba nájmu sa nemení, tak ako s 
pôvodným nájomcom. Ďakujem veľmi pekne, keďže nikto iný sa nehlási, prosím návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Jedná sa rovnako o osobitný zreteľ. 
 
Návrhová komisia: K bodu 23. Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte 
Materskej školy Ľ. Fullu, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
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Karlova Ves schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a) ods. 9, písm. c) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zbierky o majetku obcí v aktuálnom znení nájom 
nebytových priestorov, pavilón v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave, s podlahovou 
plochou 255,6 m2 pre žiadateľa Naše jasličky Svetielko, o. z., Púpavová 677/34 Bratislava, IČO 
5192514 s nájomným o výške 12E/m2/rok s dobou prenájmu od 1.3.2019 do 31.7.2023 za 
účelom poskytovania sociálnych služieb podľa §12, ods. 1), písm. b) č. 4 zákona 448/2008 
zbierky zákonov o sociálnych službách orientovaných na podporu zosúlaďovania rodinného 
života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. b) berie na 
vedomie ukončenie nájomného vzťahu predmetného nebytového priestoru uzatvorenou v 
zmysle uznesenia č. 410/2018 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
zo dňa 24.4.2018, ktorým sa predĺžil nájom detskému súkromnému zariadeniu Svetielko s.r.o. 
v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12 od 1.8.2018 do 31.7.2023. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu. Za hlasovalo 
20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto uznesenie sme schválili. 
 
 
 
Bod 24. Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu 
 
D. Čahojová - starostka: Bodom č. 24 je Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k 
rezidentskému parkovaniu. Odovzdávam slovo, predkladateľke pani prednostke.  
 
K. Procházková - prednostka: Ja by som asi tuto počkala na otázky poslancov, lebo ja môžem 
povedať takú základnú analýzu a to je to, že upozornenie prokurátora nie je protest 
prokurátora. To znamená, nenapadá žiadne naše uznesenie, žiadne naše rozhodnutie alebo 
VZN. Ide o upozornenie, že v prípade, ak budeme pokračovať napríklad, tak už sa môže vybrať 
aj tou cestou, že nejakým spôsobom oficiálnejšie požiada o nápravu. To, čo prokuratúra nám 
vyčíta je, že sme neaplikovali §6a) cestného zákona, ktorý sa vzťahuje na spoplatnenie 
dočasného parkovania motorových vozidiel. Vzhľadom na to ale, že mestská časť má zavedené 
rezidenčné parkovanie nie na základe §6a) cestného zákona, ako dočasné parkovanie, ale v 
zmysle §3, odsek 2 toho istého zákona ako vyhradené parkovanie. Rezidenčné parkovanie je 
vyhradené parkovanie. Tak, ako keď máte značku a je tam ŠPZ auta, tak je to to isté vlastne a 
to rezidenčné parkovanie sa zaviedlo osadením dopravného značenia, ktoré hovorí, že iba 
autá, ktoré spĺňajú podmienku, ktorá je na tej tabuli uvedená, môžu zastaviť na tom 
parkovisku. To znamená, že my sme vlastne argumentovali v tom stanovisku prokuratúre, že 
to nie je možné, tá aplikácia toho §6a), pretože to nie je ako keď zastavíte v Starom meste a 
zaplatíte si parkovanie. Že je to úplne iný systém, ktorý nám okresný úrad, odbor dopravy 
schválil na základe §3. To znamená, to nie je len, že my si hovoríme, že sme išli podľa §3, ale 
dopravný projekt bol schválený podľa §3, odsek 2 cestného zákona, ako vyhradené 
parkovanie. Takto sme formulovali aj celé to stanovisko. Bolo už zaslané. Vzhľadom na to, že 
nám prokurátorka dala čas do 15.2., sme jej zaslali uznesenie Komisie a stanovisko Rady k tejto 
veci a potom naše stanovisko. Takže keď ho potvrdíte, tak len znovu jej ho pošleme. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu. Keďže sa do 
diskusie nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu o prednesenie... Pardon, pani poslankyňa. 
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???: Ja sa len chcem opýtať, pani prednostka, keď je protest prokurátora, tak je zastupiteľstvo 
povinné sa tým zaoberať. A keď to bolo len upozornenie, prečo sa tým zaoberáme? 
 
K. Procházková - prednostka: Lebo je to slušné sa tým zaoberať. Lebo číslo dva je potom 
teoreticky protest. To znamená, aby aj tá prokurátorka vedela, aký je náš postoj k tej veci. 
Lebo môže sa stať... odporúča... áno, ona žiadala prerokovanie v zastupiteľstve, to je prvá vec. 
 
???: Aha, aha.. 
 
K. Procházková - prednostka: Druhá vec je, že často krát sa stane, že keď dostanú ako keby 
vysvetlenie, tak už nejdú do protestu. Neviem, či sa to stane teraz, ale dúfam. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa nehlási, ďakujem za diskusiu, 
prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 24 Prerokovanie upozornenia vo vzťahu k rezidentskému 
parkovaniu, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
berie na vedomie upozornenie prokurátorky v zmysle predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o takomto návrhu. Za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, ďakujem vám veľmi pekne. 
 
 
 
Bod 25. Žiadosti o dotácie na rok 2019 
 
D. Čahojová - starostka: Žiadosti o dotácie na rok 2019, bod č. 25, poprosím pani poslankyňu, 
predkladateľku, pani Anku Zemanovú, aby predniesla úvodné slovo, ďakujem. 
 
A. Zemanová: Vážení kolegovia, predkladám tento materiál, zdôvodním, prečo práve ja. Na 
prvom zasadnutí zastupiteľstva sme zvolili dotačnú komisiu, nezvolili sme predsedu, teda 
predsedníčku, keďže sme tam samé ženy, dotačnej komisie, takže.. a odvolávali sme sa na 
VZN. VZN nepojednáva o tom, že by si komisia volila sama predsedu, takže vychádzam z toho, 
že sa na túto komisiu vzťahujú rovnaké pravidlá ako na iné komisie a budeme v nejakom 
momente... zastupiteľstvo napraví tento stav... Tak som si dovolila, keďže podľa VZN aj s 
ohľadom na činnosť organizácií, ktoré žiadali o dotácie ešte na jeseň minulého roku,  som si 
dovolila navrhnúť komisiu zvolať. Komisia sa zišla. Táto komisia opätovne tak, ako v minulom 
volebnom období sa dohodla na tom, že bude dospievať k rozhodnutiam konsenzom, takže 
sme podrobne prebrali všetkých 32 žiadostí, ktoré prišli. Dlho sme diskutovali o všetkých a 
konsenzuálne sme rozhodli o sumách, ktoré ste videli v prílohe, ktorá vám prišla v materiáloch. 
A rozdelili sme teda 26 500 Eur jednotlivým subjektom a 3500 Eur sme nechali ako rezervu 
pani starostke, keďže naša mestská časť má len 1 kolo podávania žiadostí. Tak toto je rezerva, 
keby sa vyskytli situácie alebo nejaké podujatia, ktoré by organizovali tieto organizácie, tak 
aby mali šancu sa ešte nejakým spôsobom uchádzať o peniažky.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, doplním, že tá rezerva alebo moja 
kompetencia je obmedzená hranicou do 500 Eur a je to čiastka 3500 Eur. Pani poslankyňa 
Melušová, nech sa páči. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ja by som len chcela, že vzhľadom na to, že sa v tých žiadostiach 
nachádza aj rodinné centrum Dlháčik, tak sa zdržím hlasovania.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Ja by som.. tu mám takú rolu personalistu na 
tomto zastupiteľstve a keďže kolegyňa Zemanová povedala, že sme vlastne nezvolili predsedu 
tejto dotačnej komisie a zrejme by bolo dobre, aby naozaj tam bola osoba, ktorá bude zvolávať 
komisiu, bude komunikovať s úradom a keďže viem, že ste sa dohodli v rámci dotačnej komisie, 
že tak isto bude to rotujúce predsedníctvo, že každý rok by sa to vymenilo, tak by som si dovolil 
navrhnúť bod b) tohto uznesenia, že volíme za predsedu Dotačnej komisie pre rok 2019 Ing. 
Mgr. Annu Zemanovú. Vy by ste si to ako predkladateľka mohla osvojiť. Tak myslím že by to 
bolo správne a už potom bude zas potrebné nezabudnúť na to pred koncom roka, aby bola 
zvolená ďalšia osoba. Ďakujem. 
 
A. Zemanová: Tak ak ctené plénum nemá námietky, tak si osvojujem bod b), volí Annu 
Zemanovú za predsedníčku.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, mne sa len žiada dodať, že tak, ako všetky 
komisie naštartovali veľmi konštruktívne, tvorivo a v pracovnej atmosfére spolupráce, tak aj 
táto komisia je vzorová, že sa naozaj dokázala zhodnúť, spoločne našli zhodu a našli tie 
kompromisy. Aby sme ten skromný obnos, ktorý my venujeme na takéto finančné príspevky, 
rozdelili čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne za prácu a s faktickou pán poslanec Horecký. 
 
J. Horecký: Ďakujem pekne za slovo, taktiež ohlasujem konflikt záujmov, pretože aj škola, 
ktorej som riaditeľom, hoci je to nezisková organizácia, žiada dotáciu, tak nebudem hlasovať, 
ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Takže poprosím návrhovú komisiu o 
prednesenie uznesenia. Pán poslanec Hrda, prepáčte. 
 
S. Hrda: Ja by som sa chcel opýtať teda, keď je limitovaný prostriedok, ktorým môžete 
disponovať na 500 Eur a je tam rezervovaná suma 3500 Eur, čiže nevznikne tak problém, že 
nebudú tie alokované prostriedky...  
 
D. Čahojová - starostka: Na jeden. 
 
S. Hrda: V rámci jedného? Tak som zle pochopil, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: To je v poriadku, treba sa pýtať. Takže prosíme návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 25, Žiadosti o dotácie na rok 2019, návrh uznesenia - Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje a) v zmysle všeobecne 
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záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 7/2016, v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 8/2017 zo dňa 3.10.2017 o podmienkach poskytovania dotácií na 
základe predloženého návrhu dotačnej komisie poskytnutie dotácií na rok 2019, príloha č. 1; 
b) na rok 2019 Miestne zastupiteľstvo volí predsedníčku dotačnej komisie pani Annu 
Zemanovú. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 19 prítomných 
poslancov, zdržal sa 1. Ďakujeme veľmi pekne. Na dôvažok sa mi ešte žiada povedať, vážení 
kolegovia, mala som to urobiť na úvod, ani to nemá súvis s týmto bodom, samozrejme. 
Každoročne nám materské centrum.. áno pardon, rodinné centrum Dlháčik venuje všetkým 
poslancom mestskej časti, každoročne, je to už dlhoročná tradícia, takýto krásny kalendár, 
ktorý ste našli na svojom stole. Takže v mene všetkých poslancov veľmi pekne ďakujeme, 
dúfam, že ešte poslúži, však sme ešte len na začiatku tohto roku, takže ďakujeme. 
  
 
 
Bod 26. Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2018 
 
D. Čahojová - starostka: Bod 26 je Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 
2018. Predkladateľ je pán vicestarosta, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, v zmysle príslušných 
ustanovení  zákona o obecnom zriadení môže miestne zastupiteľstvo schváliť odmenu 
miestnemu kontrolórovi až do výšky 30% z mesačného platu, ktorý je stanovený zákonom 
podľa veľkosti obce. To znamená, predkladám vám návrh na schválenie odmeny pánovi JUDr. 
Hrádekovi za 4. štvrťrok 2018 vo výške 1924 Eur. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, 
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 26 Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 
2018, návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje miestnemu kontrolórovi odmenu za 4. štvrťrok 2018 vo výške 1924 Eur.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Bod 27. Informácia o vybavených interpeláciách 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme Interpeláciami, bod 27. 
 
K. Procházková - prednostka: Ide o dve interpelácie poslancov, bývalých poslancov, teda pani 
Hanulíkovej a pána Dullu, ktorá sa týkala piatich otázok. Požiaru na Stoklasovej ulici a 
územného plánu zóny Karlova ves Líščie údolie, zadania a návrhu. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, 
diskusiu uzatváram, prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 
 
Návrhová komisia: K bodu č. 27.  Informácia o vybavených interpeláciách, návrh uznesenia - 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova  
Ves berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o takomto uznesení. Za 20 
prítomných poslancov, 1 sa zdržal, proti nebol nik. Ďakujem veľmi pekne, uznesenie bolo 
schválené.  
 
 
Bod 28. Rôzne 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme k bodu 28, nech sa páči. Pani poslankyňa Melušová má 
slovo. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ja by som do bodu Rôzne chcela podať návrh vzhľadom na to, že sa 
tu predebatovávala tá téme Krčace a ten investor a aj prišli občania, ktorí tam majú pozemky, 
reálne, aby sa zriadila nejaká pracovná skupina tak, ako máme pracovnú skupinu Bazén a 
podobné, ktorá by sa možnože zaoberala aj touto vecou, aby sme to podchytili ešte teraz pri 
zrode. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani Melušová, neviem presne, v akej ste zaradenej komisii, ale máme 
Komisiu výstavby a územného plánovania, ktorá si to môže kedykoľvek zaradiť ako predmet 
svojej činnosti. To, čo vieme ovplyvniť my ako mestská časť, kde sme dotknutým orgánom 
alebo kde máme možnosť sa vyjadriť, určite tento prípad Krčace budeme sledovať a budeme 
sa vyjadrovať vždy, keď nám to zákon umožní, ale... 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ja by som to dalo možno aj do toho uznesenia.. 
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, formulujte uznesenie, je to vaše právo. Máte hotové? 
 
Z. Melušová Kutarňová: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, tak nech sa páči, prečítajte. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Miestne zastupiteľstvo odporúča zriadiť pracovnú skupinu Krčace 
Sitina a predložiť do budúceho Miestneho zastupiteľstva na schválenie aj jej členov. Do toho 
30.4. 2019.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Tak, aby sme.. vidím, že je tu plno poslancov 
ďalších prihlásených, tak prosím návrhovú komisiu, aby predniesla tento návrh uznesenia, 
budeme o ňom hneď hlasovať. 
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia  - Miestne zastupiteľstvo odporúča zriadiť pracovnú 
skupinu Krčace Sitina a predložiť do budúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva na 
schválenie jej členov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Melušovej. Za 
9 prítomných poslancov, proti 2, zdržali sa 7, takže tento návrh nebol schválený. V poradí bol 
pán poslanec Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja chcem povedať jednu vec k bodu, ktorý sme 
schválili pred časom a teda to boli nominácie poslancov do rád škôl a školských zariadení. 
Totižto mám pocit, že v tomto období... teda minimálne sa to týka škôlky na Borskej, kde ja 
som bol členom rady, tak o dva týždne je tam už naplánované zasadanie rady a na miesto mňa 
je tam teraz pani poslankyňa Záhradníková, tak bolo by dobré upozorniť predsedníčku tej rady, 
že sa to tam zmenilo a nech pošlú tie materiály, ktoré už som ja dostal, nech teda pošlú jej. 
Možno sa to týka aj viacerých rád škôl, treba si to pozrieť, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne za upozornenie. Pán poslanec Savčinský.  
 
 
R. Savčinský: Ďakujem za slovo, mám dve veci. jedna vec, napadlo ma to v súvislosti tej 
dotačnej komisie a predsedu Anky Zemanovej. Chcem sa opýtať, či nenastane v pracovných 
skupinách to isté, že či.. kto bude vlastne zvolávať tie pracovné skupiny, keď tam nemáme 
predsedov. Či nejak kolektívne sa zvoláme alebo miestny úrad bude zvolávať. Či by tiež tam 
nebolo dobré mať... 
 
D. Čahojová - starostka: Myslím si, že nemajú problém členovia pracovných skupín sa 
dohodnúť. V každej pracovnej skupiny je zástupca úradu a v každej pracovnej skupine je pani 
Paučová, to sa týka hlavne teda tých športových zariadení dvoch. Ale môžu si členovia 
pracovnej skupiny medzi sebou poveriť svojho jedného člena týmto, to nevidím ako problém.  
 
R. Savčinský: Čiže pani Paučová, dobre. 
 
D. Čahojová - starostka: Alebo zástupca úradu. 
 
R. Savčinský: Dobre. A druhá vec , ak môžem, chcem sa poďakovať už práve spomínanej pani 
Paučovej, včera sme absolvovali veľmi milé profesionálne veľmi pekné podujatie, vyhlasovanie 
najúspešnejších športovcov Karlovej Vsi za rok 2018. Veľká vďaka, malo to veľkú úroveň a my, 
ktorí sme sa zúčastnili, to oceňujeme. Takže keď jej môžete odkázať, tak že veľmi pekne 
ďakujeme. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, určite odovzdáme. Pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Ja by som sa chcel spýtať pani starostky na pretrvávajúci problém s parkovaním v 
lokalite poliklinika, kde z dlhodobého pohľadu vlastne ubúdajú parkovacie miesta, je tam 
komerčný subjekt Billa, ktorý si získal nejaké miesta, potom pošta, ktorá obsadila nejaké 
miesta, z druhej strany Allianz, ktorý má za rampou nejaké miesta. Podľa informácií z vnútra 
polikliniky časť tých zamestnancov, ktorí nie sú za rampou a nemajú svoje vyhradené miesta, 
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obsadzujú zase miesta pod poliklinikou. A neni tam nejaký dlhodobejší plán vidno, ktorý by 
vlastne nejaké miesta vrátil občanom Karlovej Vsi. nakoniec to končí tak, že tam ľudia parkujú 
na chodníku, dostávajú pokutu. Čiže chcem sa opýtať, či v tejto zóne plánujeme nejaké 
opatrenia na zlepšenie tejto situácie. 
 
D. Čahojová - starostka: No, pán poslanec, určite áno, je to požiadavka predovšetkým zo 
strany návštevníkov polikliniky. To, čo sa stalo, už sa neodstane, sú tam títo súkromní vlastníci. 
My neviem či viete, asi rok alebo pol druha roka je nová pani riaditeľka polikliniky, to bola 
jedna z prvých tém, ku ktorým sme sa stretli. My by sme potrebovali, aby najmä priestor pod 
tou terasou polikliniky bol využívaný účelne, aby tam neparkovali dlhodobo vozidlá, ktoré tam 
sú vlastne služobné vozidlá a možno tam parkujú aj z niektorých blízkych firiem vozidlá a 
blokujú tam miesta pre návštevníkov polikliniky. To je jeden problém. Sú tam bohužiaľ 
vlastnícke pomery také, že nám neumožňujú vstúpiť aktívne do toho. Tak isto sa občania 
sťažujú na neporiadok, ktorý tam je a niekto to musí udržiavať. A druhá vec, ktorá nám teda 
veľmi je nepríjemná, je to, že výťahy sú prístupné zo zadnej časti, to znamená z Líščieho údolia. 
Ľudia, ktorí majú problémy s pohyblivosťou a chcú zaparkovať zozadu, tam sú vyhradené 
miesta pre zamestnancov polikliniky a je tam parkovanie pri komunikácii, chodí tam veľké 
množstvo áut, pohybujú sa tadiaľ cyklisti. Mali sme v minulosti nachystaný projekt, ktorý šiel 
do Komisie dopravy, myslím, že ste aj jej členom... nie ste, ale pokojne sa môžete zúčastniť, 
keď to budú mať v programe. My sme tam navrhli dopravné riešenie, ktoré ale nezískalo 
podporu medzi poslancami v minulom volebnom období. Určite sa k tomu vrátime. Určite. A 
s poliklinikou spolupracujeme teda... a ešte neviem, že či viete, momentálne je u nás výberové 
konanie na vedúcu pozíciu na oddelenie dopravy a životného prostredia, čiže očakávame 
posilu aj v tomto zmysle. To je jedna z vecí, ktorej sa budeme určite venovať. Pán poslanec 
Kovács, nech sa páči. 
 
M. Kovács: Rozmýšľal som, ako vieme agilne zareagovať na vystúpenie občanov a čo vieme 
urobiť ako Miestne zastupiteľstvo v súvislosti s Krčacami a chcel by som predložiť návrh, že či 
by sme mohli zaviesť redakciu Karloveských novín, aby zvážila zaradenie témy do redakčného 
plánu. Na informovanie občanov o procese jej riešenia, keďže je to jedno médium, na ktoré 
máme dosah. Nehovorím, ako má informovať, nehovorím, čo má o tom hovoriť alebo akú 
stranu má zaujať, ale myslím, že by bolo fér, aby sa občania o tom dozvedeli, aby sme vedeli 
aj týmto spôsobom teoreticky vytvárať tlak na developerov, ktorí sa arogantným spôsobom 
chovajú k ľuďom, ktorých majú byť v budúcnosti susedmi. 
 
D. Čahojová - starostka: Rokovania Miestneho zastupiteľstva pozorne sleduje aj šéfredaktor 
Karloveského nášho média, určite táto téma ho zaujala, my sme spolu o tom hovorili už, je tu 
aj prítomný pán Branislav Heldes, ak ho ešte nepoznáte. Takže táto téma je jedna z tých 
kľúčových dnešného zastupiteľstva, určite sa jej bude venovať aj v našich novinách. A čo sa 
týka toho, aký postoj zaujať, ja teda presne neviem, aké sú lehoty, ale ešte beží čas, kedy sa 
dajú poslať pripomienky k procesu EIA, ktoré prebieha. Myslím, že pán poslanec Šíbl by vám k 
tomu vedel poskytnúť bližšie informácie, ale už je to na knap. Čiže treba aktívne. Pán poslanec? 
 
M. Kovács: Ďakujem. Takže máme hlasovať o tejto žiadosti? 
 
D. Čahojová - starostka: Nie je to potrebné. Určite sa to stane. 
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M. Kovács: Nie je to potrebné. Dobre. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: To je samozrejmá vec, že budeme o tom informovať. Keďže už niekto 
sa do bodu Rôzne nehlási, tak bod Rôzne ukončujem. 
 
 
Bod 29. Interpelácie 
 
D. Čahojová - starostka: Otváram bod Interpelácie. Do bodu Interpelácie sa nehlásite. Dúfam, 
že budú nejaké otázky, však vy viete, na koho sa máte obrátiť, náš úrad je otvorený. Pardon, 
pán poslanec Šmotlák. 
 
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel požiadať pani prednostku, aby 
poslancom zaslala to upozornenie pani prokurátorky na mestskú časť a pokiaľ disponujete aj 
upozornením, ktoré dostala mestská polícia, tak aj to keby ste nám vedeli prosím poslať do 
mailu. Ďakujem. 
 
K. Procházková - prednostka: V poriadku, pošleme. Chcete teda upozornenie a ešte?  
 
A. Šmotlák: Ešte upozornenie na mestskú políciu. 
 
K. Procházková - prednostka: To je totožné.  
 
A. Šmotlák: Totožné? Tak potom iba to jedno. Ďakujem. 
 
K. Procházková - prednostka: Len tá záväzová časť, že žiadala prokurátorka od nich iné veci, 
ako od nás, ale je to totožná argumentácia úplne. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, keďže nie sú iné otázky, tak končím bod Interpelácie a keďže 
to je záverečný bod nášho rokovania, ja vám všetkým chcem veľmi poďakovať za prácu v 
komisiách, za prípravu na toto zastupiteľstvo, za naštudovanie si materiálov. Áno, bolo to 
vidieť, pán vicestarosta a ešte raz zablahoželať všetkým novým oteckom aj budúcim oteckom, 
lebo tých je tu viac, o ktorých viem, na ktorých som zabudla niektorých. Aj všetkým mamičkám 
a budúcim mamičkám aj starým mamičkám, lebo ja som znova stará mamička od minulého 
týždňa a aj starým oteckom. Dobre, takže želám vám krásny zvyšok večera a ďakujem za 
výbornú prácu, uvidíme sa čoskoro.  
 
  v. r.       v. r. 

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

prednostka            starostka 
 
        v. r. 
Overovatelia: Ing. Milan Ďurica   …………………………………………. 
 
        v. r. 

Mgr. Stanislav Hrda   ……………………………………….… 


