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Úvod 

p. Čahojová, starostka MČ: Vážené dámy, vážení páni, vážené panie poslankyne, vážení 
páni poslanci, vážení hostia, vážení prítomní zástupcovia médií, vážení prítomní 
kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra, ktorí sedia v predsálí, ak ste tu prítomní, 
prípadne zástupcov verejnosti - tu nevidím, ale verím, že prídu a že majú otvorené 
dvere na miestny úrad. Vítam vás všetkých na dnešnom rokovaní. Je 14 hodín 11 
minút, vítam vás na 4. riadnom zasadaní miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. Želám vám všetkým príjemné popoludnie a zmysluplné 
konštruktívne rokovanie. Sme uznášania schopní, podľa... podľa prezencie, čiže 
otváram dnešné rokovanie. Prosím vás všetkých, keď budete vystupovať, aby ste 
vystupovali tak, že budete dôrazne rozprávať do mikrofónu, pretože z nášho rokovania 
sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý sa potom prepisuje. Predtým než pristúpime k 
hlasovaniu o programe by som vás upozornila, že na 16. hodinu a 16. 30. minútu je 
vyhradený čas pre vystúpenie zástupcov verejnosti, ak prídu a budú chcieť vystúpiť. A 
predpokladáme takú občerstvovaciu väčšiu prestávku, ak nebude potrebné z nejakých 
dôvodov vyvolať prestávku skôr, plánujeme okolo 18. hodiny. Možnože to už bude- 
ak budeme úspešní, ak budeme vystupovať konštruktívne, možno to bude naše 
záverečné stretnutie pri kávičke a pri čajíku. A verím, že sa budeme ponáhľať preto, 
lebo nás dnes večer čaká aj zaujímavý iný program. Takže začínam dnešné rokovanie 
tým, že sa ospravedlnil pán poslanec Berta z celého dnešného zasadania. Viete ešte o 
niekom kto by sa chcel ospravedlniť koho by bolo potrebné zapísať? Nie, nikto sa 
neospravedlnil. 

 
Bod 001 
Voľba overovateľov zápisnice 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím vás, aby ste nahlásili alebo aby ste schválili poslancov, 

ktorí sú navrhnutí za overovateľov zápisnice. Je to pán poslanec Horecký - podľa 
abecedného poriadku a pán poslanec... pán poslanec Horecký a pani poslankyňa .. pán 
inžinier koho ste mi napísali? Ja to tu teraz neviem, keďže pani Hanulíková tu nie je, 
tak by som poprosila, pani poslankyňa Khuriová, mohla by ste ... mohli by ste.. 
Ďakujem veľmi pekne. Čiže za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca 
Horeckého a pani poslankyňu Khuriovú. Prosím, ste za to, aby boli títo dvaja 
kolegovia overovateľmi? Prosím zahlasujte. 

 
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. 19 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 
 
 
Bod 002 
Voľba návrhovej komisie 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje schválenie návrhovej komisie. Za poslanecký klub 

Naša Bratislava prišiel návrh - pán poslanec Buzáš a pani poslankyňa Volková a za 
poslanecký klub Pravicový pani poslankyňa Khuriová. Ste za to? Prosím vyjadrite sa 
hlasovaním, či ste za to, aby títo poslanci boli členmi návrhovej komisie. Prosím 
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zahlasujte. Ďakujem vám veľmi pekne za schválenie členov návrhovej komisie a 
prosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesto. Prosím návrhovú komisiu, aby 
zaujala svoje miesto. /Zuzana, ďakujem./ Prosím vás, aby ste svoje návrhy predkladali 
návrhovej komisii výlučne v písomnej podobe, návrh aby bol podpísaný a spĺňal 
predpísané náležitosti. Ďakujem vám veľmi pekne. 

 
Bod 003 
Program rokovania - Zaradenie do programu 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Okrem toho nás čaká, okrem bežného programu, nás čaká 

dôležitá časť dnešného rokovania a to je voľba miestneho kontrolóra. Preto 
navrhujem, aby sme v tejto úvodnej časti zvolili aj volebnú komisiu. Za poslanecký 
klub Naša Bratislava... poslanecký klub Naša Bratislava navrhuje pána poslanca 
Buzáša a pani poslankyňu Volkovú. Prosím za Pravicový klub rovnako pani 
poslankyňa Khuriová. Prosím vás, aby ste sa vyjadrili hlasovaním o zložení volebnej 
komisie. Nech sa páči. Je problém technický ... s hlasovacím zariadením. Tak prosím, 
ste za to teda, aby teda toto hlasovanie bolo považované za zmätočné? Ste za to, aby 
sme zopakovali hlasovanie? Prosím vyjadríte sa zdvihnutím ruky či s tým súhlasíte? 
Ďakujem vám veľmi pekne. Čiže pripravíme technické zariadenie, aby bolo 
spoľahlivé. Môžme? Takže opakujeme hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme za členov 
volebnej komisie. Prosím pekne, nevyšlo nám ani teraz. Technika zlyhala bolo 
vyhlásené za zmätočné, takže musíme znova hlasovať. Čakáme, čakáme na znamenie. 
Dobre, ste za to, aby sa hlasovalo zdvihnutím ruky, kým sa technické problémy 
neodstránia. Ďakujem vám veľmi pekne za hlasovanie. Zjavná väčšina je za to, aby 
poslanci: pani poslankyňa Khuriová, pán poslanec Buzáš a pani poslankyňa Volková 
boli aj členmi volebnej komisie. Tým pádom môžme pristúpiť k schváleniu programu 
dnešného zasadania, ktoré ste dostali v pozvánke. Dovoľte mi, aby som vás oznámila, 
že po dohode poslaneckých klubov sťahujem bod číslo 14, 15 a 16 z rokovania 
dnešného zastupiteľstva a zároveň vás prosím, aby ste schválili bod číslo 19 Návrh na 
voľbu členov rady Karloveského športového klubu. Táto voľba je v kompetencii 
miestneho zastupiteľstva. Tento materiál neprešiel cez komisie. Prosím vás, aby bol 
zaradený dodatočne ako bod číslo 19. Ďalej tu máme návrh pána poslanca Záhradníka. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky: Áno, ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, chcel by som 

vás požiadať o zaradenie do programu materiálu, ktorý ste dostali pri prezentácii. 
Materiál sa volá Návrh splnomocnenia starostu mestskej časti na vykonávanie 
rozpočtových opatrení. Je to materiál, ktorý by som navrhoval, aby sme prerokovali 
ako bod 4a, za Čerpanie rozpočtu mestskej časti. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Mám tu ešte na stole návrh do bodu 

Rôzne, ale o tom nemusíme dať hlasovať. Takže ak je ešte nejaký iný návrh do 
programu, návrh na zmenu programu. Nie. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže vás 
prosím, pán kolega Beňo, máme v poriadku hlasovacie zariadenie. Môžme hlasovať? 
Dobre, takže vás prosím, aby ste hlasovali o zaradení bodu číslo 19 Návrh na voľbu 
členov rady Karloveského športového klubu. Prosím prezentujte a hlasujte. Sa 
prezentujete sa a hlasujte. No ... ale ja na obrázku nemám nič. Ja tu nemám nič. No, 
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teraz som naozaj v nepríjemnej situácii, takže toto hlasovanie musíme zrušiť znova 
opätovne a poprosím THP obsluhu, aby sa vyjadrila k týmto problémom. 

 
p. Sulovec,MÚ MČ: Problém bude predpokladám v signále. Čiže keď môžme, tak prejdime k 

voľbe kontrolóra. Počas toho my to skontrolujeme. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Tak sa vás pýtam - prosím pekne, nemáme schválený 

program. To je pravda, dobre. Takže za skrutátorov... za skrutátorov určujem pána 
inžiniera Kosnáča, ale potrebovali by sme dvoch. Pani inžinierku.. pani inžinierku 
Šabíkovú, samozrejme, čiže aby ste sa vzájomne skontrolovali a prosím vás, aby ste 
zahlasovali dvihnutím ruky za bod číslo 19 Návrh na voľbu členov rady Karloveského 
športového klubu. Kto je za, nech dvihne ruku. 

 
Hlasovanie: Za bolo 20 prítomných poslancov. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 

Nikto. Ďakujem vám veľmi pekne za zaradenie tohoto do programu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: A teraz vás prosím o hlasovanie za bod číslo 4, o hlasovanie za 

bod číslo 4a. Je to návrh pána poslanca Záhradníka - Návrh splnomocnenia starostu 
mestskej časti na vykonávanie rozpočtových opatrení. Prosím hlasujte kto je za 
zaradenie tohoto bodu do programu? 

 
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. Za bolo 21 poslancov. Kto je proti? Proti nebol 

nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Iný návrh neprišiel. Teraz dávam hlasovať o programe ako o 

celku. Prosím, kto je za takto predložený program dnešného rokovania? 
 
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. 21 bolo za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto 

hlasovania? 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, konštatujem, že program dnešného zasadania bol 

schválený. 
 
Bod 1 
Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže môžme pristúpiť k 1. bodu nášho rokovania. A je to 

voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. Miestne zastupiteľstvo na svojom 3. 
zasadaní... miestne zastupiteľstvo schválilo svojim uznesením deň konania voľby 
miestneho kontrolóra určilo na 5. mája. Čiže na dnešný deň prosím predkladateľku 
tohto materiálu pani poslankyňu Volkovú, aby sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Volková: Ďakujem za slovo. Dámy a páni, miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava 

- Karlova Ves na svojom 3. zasadaní 17. marca 2015 uznesením číslo 37/2015 
vyhlásilo deň konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves na 5. mája 2015. To je dnes. Podľa § 18 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kandidáti na 
funkciu miestneho kontrolóra museli odovzdať písomné prihlášky kandidáta na 
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funkciu miestneho kontrolóra aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 
15. 4. 2015 do 17. hodiny do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves v zalepenej obálke s označením "Voľba miestneho kontrolóra - 
neotvrárať". Kandidáti mohli svoje písomné prihlášky aj s ostatnými požadovanými 
dokladmi zaslať aj v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu úradu. V tomto 
prípade musela byť prezenčná pečiatka podateľne Miestneho úradu na obálke s 
najneskorším dátumom 15. 4. 2015. Na otváranie obálok kandidátov na funkciu 
miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí prihlášok týchto kandidátov sme zvolili 
na minulom zastupiteľste komisiu v zložení pán Ing. Rudolf Rosina, ja Zuzana 
Volková a pani Ing. Petra Nagyová-Džerengová. Táto komisia sa stretla 29. 4. 2015 a 
posudzovali sme náležitosti prihlášok. 17 došlo - teda 17 obálok 17 kandidátov. 
Môžem vám teraz prečítať ich mená: pán Antala Martin, Bakoš Peter, Beliš Pavel, 
Dašková Veronika, Dzivjaková Zuzana, Gauk Juliana, Kozovský Dušan, Ligová 
Miroslava, Mráz Branislav, Orolínová Monika, Palučová Zuzana, Patkoló Alexander, 
Paurová Renáta, Poldaufová Eva, Rožič Jozef, Sýkora Tomáš a pán Šinály Peter. To 
boli teda obálky, ktoré prišli na miestny úrad v požadovanom termíne, a komisia 
konštatovala že náležitosti prihlášky na funkciu miestneho kontrolóra podľa uznesenia 
číslo 37/2015 zo dňa 17. 3. 2015 splnili títo kandidáti. Bolo ich teda 11. Pán Antala 
Martin, Bakoš Peter, Beliš Pavel, Dzivjaková Zuzana, Kozovský Dušan, Ligová 
Miroslava, Mráz Branislav, Patkoló Alexander, Poldaufová Eva, Rožič Jozef a Šinály 
Peter. Komisia konštatuje, že náležitosti prihlášky na funkciu miestneho kontrolóra 
podľa uznesenia číslo 37 2015 zo dňa 17. marca 2015 nesplnili títo kandidáti: Dašková 
Veronika, Gauk Juliana, Orolínová Monika, Palučová Zuzana, Paurová Renáta a 
Sýkora Tomáš. Tí nesplnení kandidáti - tam išli hlavne o to, že nebolo tam úradne 
overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania alebo výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace. Tzn. nemali tam všetky tie náležitosti, ktoré sme 
požadovali. Voľba miestneho kontrolóra sa v zmysle vyššie uvedeného uznesenia 
miestneho zastupiteľstva odporúča vykonať tajným hlasovaním. Priebeh a organizácia 
tajného hlasovania je uvedená v rokovacom poriadku miestneho zastupiteľstva. Mám 
tu ešte teda ten rokovací... Ale, to je dobre. Ďakujem, to je všetko. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja veľmi pekne ďakujem za to úvodné slovo. Ja by som 

predtým než pristúpime k voľbe, aj podľa platného uznesenia dovolila pristúpiť k 
tomu, aby sme pozvali jednotlivých kandidátov pred auditórium. Máme informáciu, že 
pán Ing. Alexander Patkoló stiahol svoju kandidatúru, pán Ing. Peter Šinály rovnako 
stiahol svoju kandidatúru, bol medzitým zvolený za hlavného kontrolóra - za 
kontrolóra hlavného mesta Bratislava. Neviem, ktorý z kandidátov sú tu. Niektorí 
nepotvrdili svoju účasť, niektorí potvrdili svoju účasť napriek tomu budem ich tak, 
ako prečítala pani poslankyňa Volková v poradí, ich budem pozývať do rokovacej 
miestnosti. Každý kandidát dostane možnosť vystúpenia v dĺžke 3 minúty. A ak 
budeme ... nejaká otázka z vašich radov, môžte mu ju položiť. Takže ak dovolíte, 
prosím pána Ing. Antala Martin... Martin... Antalu Martina, aby prišiel do rokovacej 
sály. Nie je prítomný? Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán Peter Bakoš. Nech sa 
páči, nech sa páči, máte 3 minúty. 

 
p. Bakoš: Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, milé dámy, milí 

páni. Začal by som - mám 24 rokov, moje meno je teda Peter Bakoš, čo sa týka 
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vzdelania, tak, keďže som od piatich rokov bývam na Dlhých dieloch v Karlovej Vsi, 
tak základné vzdelanie bola teda Základná škola Majerníkova 62, neskôr som prešiel 
na Gymnázium Alberta Einsteina s matematickým zameraním, kde som teda aj 
maturoval z matematiky. Čo sa týka môjho najvyššieho dosiahnutého vzdelania, tak je 
to zatiaľ bakalársky titul na Ekonomickej univerzite, odbor verejná správa, regionálny 
rozvoj, Národohospodárska fakulta. V súčasnosti teda končím 5. ročník inžiniera v 
tom istom odbore. Pracovné skúsenosti mám - teda začal by som spoločnosťou Kribis, 
čo je správa obchodného a neobchodného registru, v súčasnosti aj teda úverového 
registru. A ďalej je to, bola to práca teda v Poštovej banke, tuto v Karlovej Vsi, na 
pobočke, na úverovom oddelení. Neskôr, teda v súčasnosti pracujem v Národnej banke 
pod odborom výskumu. Čo sa týka mojich ... angažovanie napr. počas štúdia, tak bol 
som organizátorom stretnutia s lekárom zo známej korupčnej kauzy s pánom 
Liptákom. A medzi moje záľuby - teda investovanie, verejný záujem a šport. Čo sa 
týka mojich - bakalárska práca bola na tému Informatizácia územnej samosprávy, 
ktorú som obhájil na A, a v súčasností teda som dopísal prácu na tému Ekonomický 
dopad vstupu KHL na mesto Bratislava, čo bola tá zverejnená informácia v rôznych 
denníkoch. Tak ďakujem zatiaľ za slovo. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, máme nejaké otázky? 

Ďakujeme veľmi pekne. Nedostávate žiadnu otázku od poslancov. Takže pozývam 
ďalšieho kandidáta. A je to pán Ing. Pavel Beliš. Nie je prítomný. Ďakujem pekne, 
nasleduje pani Ing. Zuzana Dzivjaková. Nech sa páči. 

 
p. Dzivjaková: Dobrý deň pani starostka, dobrý deň vážení páni poslanci. Ďakujem za 

možnosť predstaviť sa, a za možnosť prezentovať môj záujem pôsobiť ako kontrolórka 
v službách mestskej časti. Mali ste možnosť prečítať si moje údaje zo životopisu, a 
preto budem veľmi stručná. Snáď len dovolím upozorniť na to, čo je podstatné v tejto 
chvíli. A to že som absolventka vysokej školy ekonomickej v Bratislave, smer 
obchodná fakulta a vlastne celý môj... podstatná časť môjho profesného života som sa 
orientovala vo smere financovania, bankovníctva a posledných 16 rokov pracujem v 
Slovenskej konsolidačnej organizácií, ktorá je zriadená Ministerstvom financií za 
účelom správy a vymáhania pohľadávok bánk, verejných fondov, daňových úradov, 
sociálnych poisťovní. Čiže je to široký záber. Teda môžem povedať, že mám 
skúsenosti s prácou s exekúciami a konkurzmi. Posledné volebné obdobie, pred štyrmi 
rokmi, pracovala som - ďakujem - bola som zvolená za mestskú poslankyňu a teda 
pracovala som v príslušných komisiách. A teda zdôrazňujem, prácu vo finančnej 
komisii a v komisii územného plánu. Bola som členkou mestskej rady a som členkou 
dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. 2 funkčné obdobia som 
pracovala vo finančnej komisii mestskej časti ako neposlanec. Teraz, čo sa týka 
mojich ďalších skúseností zo samosprávy môžem uviesť, že som po novembri 89 som 
bola aktívna, aj teda po výkone samosprávy. A práve tam som získala prvé moje 
skúsenosti s prácou v tejto oblastí. Môžem povedať s odstupom času, keď tak 
porovnám svoje pôsobenie jednak v smere financovania a samosprávy, cítim a som 
presvedčená, že pôsobenie v samospráve je to pre mňa to pravé orechové. Je tam 
naozaj ...ten život pravý. Človek sa stretáva s konkrétnymi problémami, ak je napriek 
tomu, že je aj dané veľké úsilie, dočká sa niekedy aj teda - ako úspechu vo svojej 
práci, v podobe skvalitnenia života a ľudí v mestskej častí alebo konkrétneho človeka. 
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A teraz bližšie k nejak mojej predstave miestneho kontrolóra. Úlohy - snáď teda toľko, 
že orientovala by som prácu vo svojej činností smerom dovnútra. pardón... 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, je mi veľmi ľúto, ale váš čas vypršal. Určite 

veľmi pekne vám ďakujeme. Ja by som teda dala priestor poslancom, ak majú nejaké 
otázky, aby vám ich položili. Nech sa páči. Pán poslanec Horecký má slovo. 

 
p. Horecký: Zafungovalo to - že som sa prihlásil - to som vám signalizoval. Môžeme to 

vypršanie vášho času využiť vyriešiť týmto spôsobom. Začali ste hovoriť to, čo je 
predmetom mojej otázky - zaujíma ma, prečo chcete robiť práve kontrolórku. 
Rozumel som tomu, že máte už skúsenosť v práci v zastupiteľstve a mal som možnosť 
sledovať prácu kontrolóra. Viem, že je to náročná práca. Často aj náročná na vzťahy. 
Preto ma zaujíma, v akom ste vzťahu ku Karlovej Vsi, k úradu, k zastupiteľstvu? A 
prečo chcete jednoducho vykonávať túto náročnú prácu kontrolóra našej mestskej 
časti? Ďakujem. 

 
p. Dzivjaková: To je práve to, čo som chcela začať rozprávať. V súčasnom období existujúce 

problémy, ktoré sú v samospráve, ak tak človek sleduje ten život, čo sa deje, možno 
naozaj zhrnúť do takých troch oblastí, ktoré ja ako ekonóm vidím. A to, čo ľudí trápi, 
to je - a je to bez rozdielu na to, kde by človek ako pôsobil ako kontrolór v 
ktorejkoľvek mestskej časti a v ktoromkoľvek meste - a to je dohľad nad hospodárnym 
nakladaním s majetkom, finančná disciplína, platobná disciplína, to sú podstatné veci, 
dôležité, ktoré si myslím, že bez ohľadu na to, kde človek ako pôsobil alebo narodil sa. 
Je to jeden z charakteristických momentov, ktorý súčasnú samosprávu a ľudí trápi. 
Ďalej myslím si, že je dôležité vo vzťahu k občanom využívať inštitút sťažnosti. A to, 
nielen teda ako posúdiť sťažnosť -samozrejme v zmysle zákona, či je opodstatnená 
alebo nie, ale vnímať tieto sťažnosti obyvateľov aj teda z pohľadu, že každá tá 
sťažnosť môže priniesť aj zlepšenie kvality života v danej lokalite v danej mestskej 
časti. A teda posudzovať ju zo širšieho hľadiska. Z tohto dôvodu si myslím, že práve 
táto otvorenosť občanom, sťažovateľom, petičiarom by mala byť napr. aj petičiarom 
by mala byť oveľa teda akože ústretovejšia. A aj tu v tomto priestore môže mestský 
kontrolór... miestny kontrolór zohrať veľmi pozitívnu, ako, úlohu. A ďalšie, čo si 
myslím, že je dôležité, a to bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti a teda beriem to 
ako problém samosprávy je to, že kontrolór má poradný hlas pri sedení dozornej rady, 
pri sedení teda mestskej rady, pri mestskom zastupiteľstve. Ale kontrolór má byť 
tímový hráč. To znamená, že má byť spolupracovníkom s miestnym... s príslušným 
miestnym zastupiteľstvom. A teda, domnievam sa, že pokiaľ kontrolór budem , len 
pozícia nejakého štatistu a nebude vyhľadávať sám problémy a konzultovať s nimi, 
teda s poslancami - je to totiž veľmi dôležité to považujem za dôležité. Neviem, či som 
obsiahla vašu odpoveď? Alebo... 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Je ešte nejaká otázka? Nie sú ďalšie 

otázky? Veľmi pekne ďakujeme. Prosím ďalšieho kandidáta. Jedná sa o pani 
Miroslavu Ligovú. Je prítomná. Vítajte, nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Ligová: Dobrý deň volám sa Miroslava Ligová, pochádzam z okresu Svidník, študujem na 

Ekonomickej univerzite na Národohospodárskej fakulte, odbor verejná správa a 
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regionálny rozvoj. V minulostí som bola časťou organizácie menom AISEC. Je to 
medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá hlavne posúvaním- alebo vlastne 
výmenou stážistov medzi jednotlivými krajinami sveta. V tejto organizácii som bola 
časťou takou, že zúčastňovala som sa na tvorbe rozpočtu v danej organizácií, taktiež 
som robila rôzne promo ... promo akcie, pričom zúčastňovala som sa taktiež na 
interview týchto stážistov. Taktiež z môjho životopisu môžte vidieť, že som stážovala 
na bratislavskom samosprávnom kraji, pričom som som sa zúčastňovala dokumentácie 
ako PHSR-ku, taktiež do tohto PHSR som zisťovala rôzne štatistické údaje, čiže zber 
dát. Keďže som ešte len študentkou Ekonomickej univerzity, chcela by som v 
budúcnosti svoje nadobudnuté vedomosti využiť v praxi a tým vlastne... pardon... 
nadobudnuté vedomosti, ktoré by som chcela využiť v praxi. To je asi všetko. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči páni poslanci, ak máte 

otázky môžte klásť kandidátke. Nie sú žiadne otázky. Veľmi pekne ďakujeme. Prosím, 
pozývam pána Branislava Mráza, ak je tu - ahá - prepáčte, prepáčte, ale ja som 
preskočila kandidáta pána inžiniera Kozovského  Dušana. Prepáčte mi, pán Mráz, ja sa 
veľmi ospravedlňujem. Je mi veľmi ľúto, že som zasiala zmätok do vašich radov. Čiže 
pozývam pána inžiniera Kozovského. Ešte raz sa ospravedlňujem. Vitajte medzi nami. 

 
p. Kozovský: Ďakujem pekne za slovo. Takže ja sa budem snažiť využiť tieto 3 minútky na 

predstavenie mňa ako kandidáta. Vidím tu veľa známych, medzi vás. A tak - moje 
meno je Kozovský Dušan a niektorí ma už poznáte aj z vystúpenia z iných teda aktivít, 
ktoré sme realizovali v Karlovej Vsi. Teraz sa uchádzam o pozíciu miestneho 
kontrolóra. Čo sa týka niekoľko informácií o mne, tak úplne základne, pretože tie 
podklady iste máte k dispozícii. Od 2005. roku mám ukončené vysokoškolské 
vzdelanie 3. stupňa, teda doktorát z ekonómie. Odbor, ktorý som vyštudoval boli 
hospodársko-politické vedy a orientoval som sa predovšetkým na verejnú správu a 
samosprávu. Za posledných 15 rokov som intenzívne pracoval aj v praxi, v otázkach 
verejnej správy a samosprávy. Tzn. okolo 6 rokov moja prax bola sústredená na 
ministerstve financií. Ako finančný analytik, osobný tajomník pani ministerky, ďalej 
som pracoval v Združení miest a obcí Slovenska ako špecialista ekonomickej sekcie a 
niekoľko rokov som ... prednášal som .. prednášal otázky verejnej správy a 
samosprávy na troch vysokých školách. Tieto moje skúsenosti by som veľmi rád 
zúročil aj v tejto pozícií, kde samozrejme, za túto moju prax... ešte poviem túto vec - 
som aktívne publikoval cca 15 až 17 rokov aktívne publikujem. Mám cez 100 
publikácií, čo sa týka článkov, príspevkov, monografie atď. Cítim sa na túto funkciu, 
100 percentne som pripravený po odbornej, organizačnej, legislatívnej, ekonomickej, 
tímovej stránke zobrať túto funkciu na 100 % a jednoducho priniesť literu zákona, 
odbornosť, všetko, čo viem do tejto pozície, do pozície miestneho kontrolóra tak, aby 
sa naplnila litera zákona § 18 zákona o obecnom zriadení. Takže pevne verím, že túto 
... tieto skutočnosti budú náležite zvážené a uchádzam sa o vašu dôveru v hlasovaní. 
Takže ďakujem pekne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujeme. Nech sa páči, páni poslanci, ak máte 

otázky, môžte kandidátovi položiť. Keďže niet žiadnych otázok, veľmi pekne vám 
ďakujeme za vašu prezentáciu a pozveme ďalšieho kandidáta. Veľmi pekne ďakujem. 
Takže poprosím pána Branislava Mráza, nech sa páči. 
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p. Mráz: Ďakujem vážená pani starostka. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, 

aby som sa predstavil. Volám sa Branislav Mráz. Nakoľko mi záleží na tejto mestskej 
časti, keďže tu žijem od svojho narodenia, rozhodol som sa kandidovať za miestneho 
kontrolóra a svojou činnosťou prispieť k začatým pozitívnym zmenám, a k rozvoju 
tejto mestskej časti. Ako z môjho životopisu vyplýva, ponúkam vám svoje právne 
vzdelanie a vedomosti  - ekonomické znalosti, pracovné skúsenosti z kontrolnej 
činnosti, ktorú som vykonával pre územnú samosprávu. Jednou z hlavných povinnosti 
kontrolóra je vykonávať svoju funkciu nestranne a nezávisle. Nikdy som nebol členom 
žiadnej politickej strany alebo hnutia, čo spolu so skutočnosťou, že nemám žiadne 
väzby na vedenie tejto mestskej časti, je zárukou moje objektívnosti - pardon 
nepredpojatosti - pri výkone kontrolnej činnosti. Mojou výhodou je, nielen prax v 
oblasti kontroly, ale aj znalosť miestnych pomerov a potrieb obyvateľov Karlovej Vsi. 
Vo svojej práci budem otvorený všetkým podnetom a popritom chcem úzko 
spolupracovať s vami, s poslancami, aj nad rámec zákonných povinností sa 
zúčastňovať zasadnutí niektorých komisií miestneho zastupiteľstva. Taktiež sa chcem 
zamerať aj na prešetrenie niektorých závažných podozrení vyskytujúcich sa v 
minulosti. Mojou prioritou bude kontrolovať efektívnosť, hospodárnosť a zákonnosť. 
Kontrola nespočíva len v následnostiach, ale aj v prevencii. Preto v prípade môjho 
zvolenia hodlám doplniť plán kontrolnej činnosti o preskúmanie platných všeobecne 
záväzných nariadení, či sú v súlade zo zákonom, zákonmi, keďže aj všeobecne 
záväzné nariadenie upravujúce činnosť miestneho kontrolóra v tejto mestskej časti tak, 
ako mnohé iné, nebolo aktualizované a odporuje viacerým zákonom. Ďakujem za vašu 
pozornosť, a som pripravený vám odpovedať na vaše prípadné otázky. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. 

Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
 
p. Horecký: Neviem, či si dobre pamätám - ďakujem za slovo - vy ste advokát? 
 
p. Mráz: Advokátsky koncipient. 
 
p. Horecký: Čítal som životopisy všetkých kandidátov a v podstate by som túto otázku rád 

položil každému - toľko priestoru nezoberiem, ale vám ju tiež položím. Prečo chcete 
robiť práve kontrolóra? Z toho vášho životopisu som mal pocit, že robíte v práve, v 
legislatíve, v advokácii pomerne krátko, ale úspešne. Prečo chcete presedlať na inú 
dráhu? To je moja otázka. Ďakujem. 

 
p. Mráz: Ako som povedal, mne záleží aj na tejto mestskej časti. A vlastne, čo mám také 

osobné, prečo by som chcel robiť kontrolóra je aj to, že vlastne v práci v advokátskej 
kancelárii je mojou úlohou bezvýhradne hájiť záujmy svojho klienta. Úloha miestneho 
kontrolóra je diametrálne iná. Neháji subjektívne záujmy jednotlivca, ale háji zákon. A 
toto mne osobne je oveľa bližšie tá úloha kontrolóra. Spraviť kontrolu, zistiť 
objektívne skutočnosti, oboznámiť vás poslancov, ako zástupcov verejnosti a potom 
spolu s kontrolovaným subjektom ... s kontrolovaným subjektom odstrániť tie 
nedostatky a zabrániť ich opakovaniu. Je, myslím, oveľa - by som povedal pre mňa 
osobne taká krajšia práca. A mal by som z toho väčšie zadosťučinenie. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický. 
 
p. Martinický: Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať - proste, pre istotu, ak si dobre pamätám, 

hovorili ste že máte nejakú prax v kontrolnej činnosti. Zaujímalo by ma kde a koľko? 
A ešte prípadne teda jako vzdelanie, čo sa toho - kvalifikácie týka - dosiahnuté. 
Ďakujem. 

 
p. Mráz: Áno, pracoval som na miestnom úrade Mestskej časti Staré Mesto, na referáte 

sťažnosti a petícií. Takže vlastne tá kontrolná... kontrolná činnosť bola... bola v tejto 
oblasti. Je to trošku iná oblasť, lebo - ako - proces je rovnaký, ale miestny kontrolór 
kontroluje skôr... miestny kontrolór teda nekontroluje činnosti úradu, čo sa týka 
správneho konania - čo je vlastne úloha... bola tohto referátu a sťažnosti. Takže to boli 
asi 2 roky. A čo sa týka vzdelania, tak mám ukončené právnické vzdelanie. Áno, 
navštevoval som aj politológiu a ekonómiu. Žiaľ, mal som také rodinné udalosti, 
mama bola onkologický pacient a to mi vlastne nedovolilo, lebo som rodinne založený 
- vedomý som si svojich povinností ako dieťaťa voči rodičom a tak som vlastne tieto 
svoje ambície, čo sa týka ekonómie, ktorú som musel ukončiť v 4. ročníku a 
politológie v 5. som zanechal. Teda aby sa ... sa staral o svoju mamu. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Sú ešte nejaké otázky? Veľmi pekne 

ďakujeme. Pozývam... pozývam k mikrofónu pani Ing. Evu Poldaufovú. Ďakujem vám 
veľmi pekne. 

 
p. Poldaufová: Dobrý deň vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Volám sa Eva 

Poldaufová a na túto funkciu miestneho kontrolóra som sa prihlásila z toho dôvodu, že 
v Karlovej Vsi, konkrétne na sídlisku Dlhé diely bývam od decembra 93. Ako som 
uviedla v životopise, pracovala som v štátnej správe na Ministerstve obrany 
Slovenskej republiky, konkrétne na oddelení vybavovania sťažností a petícií. Neskôr 
to bolo Odbor vybavovania sťažnosti a petícií a asistenčnej činnosti. Takže mám 
bohaté skúsenosti, čo sa týka prešetrovania sťažností, vybavovania sťažností a taktiež 
z kontroly vybavovania sťažností a petícií. Ďalej som pôsobila na ministerstve obrany, 
na oddelení finančnej kontroly a kontroly zmluvných vzťahov. Neskôr sa to 
premenovalo na kontrolu akvizícií. Z pracovných skúseností by som spomenula - naša 
kontrolná činnosť bola zameraná hlavne na dodržiavanie zákona č. 502 z roku 
2001 Zb. zákonov o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona č. 10 z roku 96 Zb. 
zákonov o kontrole v štátnej správe. Ďalej bohaté skúsenosti mám aj z oblastí 
verejného obstarávania, čiže dodržiavanie zákona č. 25. A nedá mi nespomenúť, že v 
rámci adaptačného vzdelávania a zároveň v rámci prehlbovania si svojej kvalifikácie 
som absolvovala kurzy, ktoré usporadúvalo Stredisko pre inštitút verejnej správy a 
zároveň Úrad vlády a Ministerstvo financií. Spomeniem pre krátkosť času len 
niektoré. Za najdôležitejšie považujem špecializačný kurz Základy kontroly. Tento 
kurz bol v rozsahu 56 hodín a má celoslovenskú pôsobnosť. Ďalej to bol Zákon o 
účtovníctve o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 10 o kontrole štátnej 
správe, Zákon č. 9 z roku 2010 o sťažnostiach, samozrejme Zákon o petičnom práve, 
čiže zákon č. 85 z roku 90 Zb. A nedá mi nespomenúť, že môžem byť - len teda zo 
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svojej pracovnej skúsenosti môžem spomenúť len tie, ktoré sú všeobecného 
charakteru, vzhľadom na dodržanie Zákona o ochrane utajovanej skutočnosti. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, veľmi pekne vám ďakujeme, ale vyčerpali ste 

svoj časový limit. Však myslím, že kolegovia poslanci to majú veľmi dobre prečítané, 
váš životopis aj vaše curriculum - a prosím, ak máte nejaké otázky k pani inžinierke, 
že by si ich položili. Priestor na otázky ste dostali. Neboli vyčerpané. Ďakujeme vám 
veľmi pekne, pozývam ďalšieho kandidáta pána Ing. Arch. Jozefa Rožiča. Nech sa 
páči. 

 
p. Rožič: Dobrý deň vážené poslankyne, vážení poslanci, moje meno je Jozef Rožič. Moje 

meno je Jozef Rožič. Som architekt so skúsenosťami v kontrolnej činnosti - zatiaľ iba 
v súkromnej sfére. Avšak už dlhé roky sledujem dianie v mestských častiach Devín, 
Karlova Ves, Dúbravka. K všetkým trom mám blízky vzťah a chcel by som vlastne 
aktívne sa spolupodieľať na efektívnejšom fungovaní aspoň jednej z nich. Karlova Ves 
v minulom volebnom období bohužiaľ nepatrila k tým ukážkovým mestským častiam. 
Avšak po posledných voľbách vlastne sú pozitívne zmeny a ja si myslím, že aj funkcia 
hlavného kontrolóra si zaslúži vlastne novú mladú krv, niekoho bezúhonného, 
nezávislého a hlavne apolitického. V prípade, že by som bol zvolený do tejto funkcie, 
tak mám nasledovné ciele. V podstate zabezpečil by som bezproblémovú a efektívnu 
spoluprácu kontrolóra, zastupiteľstvá a starostky. Nekompromisne a neodkladne by 
som upozorňoval na zistené nedostatky a taktiež by som v podstate ponúkal aj 
riešenia. V rámci možností by som sa snažil eliminovať alebo zamedziť nejakým 
prešľapom zo strany kontrolovaných subjektov vlastne už v ich zárodku, aby to 
neprerástlo do nejakých väčších káuz. Samozrejme budem pokračovať v kontrolnej 
činnosti pani inžinierky, terajšej kontrolórky s dôrazom na to, aby v podstate tie 
problémy alebo prípady, ktoré teraz riešia, aby sa, čo najrýchlejšie doriešili. V 
neposlednom rade by som chcel dohliadnuť na zlepšenie výberu príjmov mestskej 
časti. A taktiež, ak sa bude dať, zamedzil by som nejakým novým vznikajúcim 
zbytočným alebo teda hlavne nevymožiteľných pohľadávok. Samozrejme, po tom 
nevyhnutnom zaučení sa a spoznaní agendy a zoznámení sa zo stavom financií 
Karlovej Vsi, behom pár týždňov, som si istý, že by som bol v podstate spoľahlivý a 
výkonný kontrolór mestskej časti. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, veľmi pekne vám ďakujeme. Vyčerpali ste svoj 

časový limit. Ďakujeme vám veľmi pekne. Je priestor na vaše otázky, vážení poslanci. 
Nech sa páči, pán poslanec Martinický. 

 
p. Martinický: Ďakujem. By som sa chcel opýtať - tie ciele, ktoré ste... ktoré ste povedali sú 

ako veľmi dobré. Druhá vec je, že v podstate tá kontrola do veľkej miery spočíva v 
kontrolovaní - s určitými - z hľadiska právneho, z hľadiska ekonomického a z 
hľadiska, no, nazvem to - legislatívneho postupu, čo treba mať aj určitú prax, a 
neviem... by som povedal ako znalosti zákonov a pod. že či v tomto máte nejakú prax 
alebo skúseností v týchto konkrétnych oblastiach alebo profesiách? Ďakujem. 

 
p. Rožič: Áno, máte pravdu, že som v podstate doteraz pracoval v trocha inej oblasti. Ale 

zákony, ktoré treba používať v tejto funkcii aj v podstate problematiku ovládam. A 
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akože, určite by som sa do toho dostal v najbližšej dobe. Zákon o obecnom zriadení, 
Zákon o rozpočtovej disciplíne - všetky tieto veci v podstate nepovažujem za nejakú 
prekážku v budúcej činnosti. 

. 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Sú ďalšie otázky? Keďže nie sú ďalšie otázky, 

ďakujeme vám veľmi pekne za vaše vystúpenie. Všetkým kandidátom, ktorí sa chceli 
osobne prezentovať pred naším zastupiteľstvom ďakujem za ich vystúpenie. A prosím 
predsedníčku volebnej komisie, aby nás oboznámila s priebehom a organizáciou 
hlasovania a voľbou hlavného kontrolóra našej mestskej časti. Nech sa páči, pani 
poslankyňa Volková, máš slovo. 

 
p. Volková: Volebná komisia sa dohodla, že predsedom volebnej komisie bude pán Peter 

Buzáš. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, pán poslanec 

Buzáš, nech sa páči. Predseda volebnej komisie nás oboznámi s priebehom hlasovania 
a metódou hlasovania. 

 
p. Buzáš: Priebeh a organizácia tajného hlasovania k voľbe miestneho kontrolóra. Voľby 

riadi volebná komisia zvolená miestnym zastupiteľstvom. Volebná komisia si určí 
svojho predsedu, meno ktorého oznámi miestnemu zastupiteľstvu. Hlasovanie sa 
vykoná podľa § 18a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 11 rokovacieho poriadku 
miestneho zastupiteľstva hlasovacím lístkom, na ktorom sú v abecednom poradí 
uvedené priezvisko a meno kandidáta označeného poradovým číslom. Hlasovanie sa 
uskutoční tak, že poslanec na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, 
ktorému dáva svoj hlas. Hlasovací lístok upravený iným spôsobom alebo neupravený 
je neplatný. Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa v 1. kole nadpolovičný počet všetkých 
poslancov. Ak v 1. kole ani 1 z viacerých kandidátov nezískal potrebný počet hlasov, 
na zvolenie v 2. kole sa volí z tých dvoch, ktorí získali najviac platných hlasov. V 
prípade rovnosti hlasov do 2. kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším 
počtom hlasov. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa v 2. kole volieb rozhoduje žrebom. Organizácia 
hlasovania: Každý poslanec obdrží v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu obálku a 
hlasovací lístok pre tajnú voľbu označený pečiatkou Miestneho úradu. Prevzatie 
obálky a hlasovacieho lístka potvrdí poslanec podpisom. Hlasovací lístok si poslanec 
upraví tak, že zakrúžkuje 1 poradové číslo kandidáta ktorého volí. Hlasovací lístok 
upravený iným spôsobom, alebo neupravený je neplatný. Upravený hlasovací lístok 
vloží do obálky a tuto vhodí do prenosnej schránky. Následne opustí priestory 
Kancelárie prvého kontaktu. Po tom, čo hlasoval každý poslanec, volebná komisia 
otvorí prenosnú hlasovaciu schránku, otvorí obálky, spočíta platné a neplatné hlasy, 
vyhotoví zápisnicu a oznámi miestnemu zastupiteľstvu výsledok hlasovania. V 
prípade voľby v 2. kole sa postup voľby zopakuje, ale už len s kandidátmi, ktorí 
postúpili do 2. kola v zmysle zákona. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pripomínam ešte raz, úprava 
hlasovacieho lístku je zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta ktorého ste si 
vybrali. Iná úprava zneplatňuje hlasovací lístok. Prosím, môžme spustiť hlasovanie - 
pristúpiť k voľbe. Nech sa páči. Slovo má predseda volebnej komisie pán poslanec 
Buzáš. Nech sa páči. 

 
p. Buzáš: Ďakujem pani starostka. Zápisnica o výsledkoch tajného ohlasovania zo dňa 5. 

mája 2015 z 1. kola voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves. Počet vydaných hlasovacích listkov - prítomných poslancov 24, počet 
odovzdaných hlasovacích lístkov 24, počet platných hlasovacích lístkov 24 a počet 
neplatných hlasovacích lístkov žiadny. Počet odovzdaných platných hlasov pre 
jednotlivých kandidátov: kandidátka číslo 4 - 15, kandidát č. 5 - 1, kandidát č. 7 - 8. 
Ostatní kandidáti nezískali žiadny hlas. Záver: Volebná komisia pre voľbu miestneho 
kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves konštatuje, že v tajnej voľbe bol 
zvolený kandidát číslo 4, inžinierka Dzivjaková Zuzana s počtom hlasov 15 za 
miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Podpísaní členovia 
volebnej komisie. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Blahoželám novozvolenému 

kontrolórovi, pani inžinierke Zuzane Dzivjakovej. Gratulujem. 
 
p. Dzivjaková: Ďakujem veľmi pekne za prejavenú dôverou a teším sa na tímovú spoluprácu 

so všetkými. Dovidenia. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ostatným neúspešným kandidátom 

želám veľa šťastia v živote. Istotne nájdu uplatnenie. Veľa chuti, entuziazmu, chuti do 
práce. Verím, že na nás nezanevrú a ďakujem im veľmi pekne, že sa prišli osobne 
predstaviť miestnemu zastupiteľstvu. Veľa šťastia. Takže prosím návrhovú komisiu, 
aby predniesla návrh uznesenia. Nie je potrebné pretože... nech sa páči. 

 
p. Volková: Ja sa vás ešte, ako predkladateľ materiálu, lebo druhou časťou toho uznesenia je 

určenie platu starostu ... pardon platu miestnemu kontrolórovi mestskej časti. A plat 
miestneho  kontrolóra sa určuje podľa § 18 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady. 
To je ten istý zákon 369 Zb. o obecnom zriadení ako súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa 
počtu obyvateľov obce. V našom prípade je to 2,24 × 858 - tak po zaokrúhlení ten plat 
vychádza 1.922 €. To si doplníme do toho návrhu uznesenia. Je to tam. Výborne. Čiže 
teraz už môžme. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže ... takže znenie uznesenia je - 

nech sa páči, prosím  prečítať návrh uznesenia. 
 
návrh. komisia: Teraz vystupujem ako návrhová komisia. Prečítam návrh uznesenia. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, po a) konštatuje, že bol 
zvolený v tajnej voľbe Ing. Zuzana Dzivjaková dňom 1. júna 2015 za miestneho 
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kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. A po b) určuje miestnemu 
kontrolórovi Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves mesačný plat v sume 1.922 €. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujeme. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal 

sa 1. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 2 
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k 2. časti dnešného rokovania. A je to - začína 

to Informáciou o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva - bodom 2. Predkladateľom 
materiálu je pán prednosta Ján Hrčka. Odovzdávam mu slovo. Nech sa páči. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo, čo sa týka plnenia uznesení, rád by som 

zmienil vlastne pri uznesení 43 - 2015 je napísané, že splnené - malo by byť napísané 
"plní sa" A je tam samozrejme niekoľko drobných komplikácií, ktoré sú s tým 
spojené. Jedna vec je, že nebolo jasné či to malo byť k 25. aprílu, na základe uznesenia 
už za marec, alebo to má byť, keďže tie aprílové uznesenie k 25. máju  - za apríl. 
Ďalšia vec je, že keď sme v rámci 211 požiadali o informácie, tak nám niektoré 
samosprávy a inštitúcie dali ... niektoré nám dali vyčíslenú čistú mzdu, iné hrubú 
mzdu. Sú tam trošku drobnosti. My to do najbližšieho zastupiteľstva teda pripravíme, 
a k tomu 25. máju predpokladám, že to bude zavesené tak, ako je prijaté uznesenie. 
Čiže není tam správne -plní sa - čiže mením to teda -na splnené - je to teda na -plní sa, 
lebo proste robíme kroky, ktoré majú byť v tomto smere. A -jasne- splnené je tá časť, 
kde je zverejnený odmeňovací poriadok poslancov. Ten teda splnený je. Ale uznesenie 
ako celok, hovorím, jedná jeho časť ešte na nej sa pracuje. Takže aby bolo jasné, že 
vzhľadom k tomu, že sa to skladá z dvoch častí, jedna je splnená druhá sa plní. Aby - 
autoremedúrou teda upravujem "splnené" na "plní sa". Pričom je teda v tom zahrnuté 
1. aj 2. časť. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto sa do 

diskusie nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. ... Tak 
dávam priestor pánovi poslancovi Zajacovi. Beriem späť svoje ukončenie diskusie. Ak 
mi to teda umožníte, lebo pre problémy s technickým zariadením nie som si celkom 
istá, či si naozaj bol prihlásený pán kolega. Takže nech sa páči, pán poslanec Zajac, 
má slovo. 

 
p. Zajac: Ja sa len chcem spýtať - my sme možno... chcem sa len spýtať na osud jedného 

uznesenia, ktoré sme schválili, ale ešte v predchádzajúcom ... v predchádzajúcom 
zastupiteľstve, ale nevieme, že či je v plnení alebo, čo sa vlastne s týmto uznesením 
stalo? Lebo nie je v zozname, ani nepamätám si ani, že by bol ani vyhodený, 
vypustený. My sme v predchádzajúcom zastupiteľstve nadniesli problém základných 
škôl, keď oni prenajímajú napr. pre krúžkovú činnosť nejaké svoje priestory. Tak 
vtedy tie príjmy idú do možno aj do kasy mestskej časti a oni dostavajú v zásade len 
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10 % z toho, z tej ceny, ktorú oni prenajímajú. My sme to vtedy na tom poslednom 
zasadaní otvorili a chceli sme vlastne iba vedieť, že ako to, lebo my sme tu potom tak 
komunikovali s pani s pani Jurkovičovou, predkladala to pani poslankyňa Šindlerová, 
ktorá spojila s tartanovou dráhou, a bolo to také veľmi komplikované, ale v zásade sa 
prijalo nakoniec uznesenie, že by mal vzniknúť nejaký - ako keby - a teraz mi pomôžte 
- zoznam - alebo teda analýza nájmu priestorov škôl. Ide totiž o to, že my sme teda 
komunikovali a bavili sme sa dokonca na mimoriadnej školskej rade o tom prenájme 
krúžku... také žiadosti, občianske združenie, krúžky, ktoré tam chce robiť - krúžky, a 
tam vznikol naozaj problém s tým, že tie školy majú veľmi nízku motiváciu vôbec 
komunikovať s takýmito, podľa nás, veľmi prospešnými a dobrými aktivitami. Preto, 
lebo oni možno aj tam mienia, aký nájom za to-ktoré dostanú, ale oni z neho vidia 
strašne málo peňazí. Čiže tá otázka, keď tam bola, že či si viete predstaviť, no áno, 
vieme si predstaviť. Ale keďže sme sa začali baviť aj na tej rade školy, že teda nejaká 
nájomná zmluva alebo niečo také a že ich to až tak ako nezaujíma, lebo vlastne z toho 
nič nemajú. A že keby to malo byť viac, ako... ako je - už neviem koľko, tak, ako ich 
tam taká veľmi demotivačná... demotivačná nálada. Plus oni teda tieto... títo aj 
zástupcovia rodičov aj zástupcovia učiteľov, lebo to bola rada školy, tak veľmi ...tak 
ako keby si spomenuli na to, že my sme tam boli traja poslanci, ktorí sme im povedali, 
že sa o tom budeme baviť. A my sme im aj hovorili, že nejaké uznesenie k tomu bolo 
prijaté, ale že sa vlastne nekoná, alebo nemáme ... neni ani v zozname tých, čo sú...  
plnia sa, ani v zozname tých, čo boli. Čiže ja neviem, že čo sa mohlo asi tak stať. A 
možnože, iba ako námet, že by sme ho nejako skúsili vypátrať, to uznesenie. Potom. A 
to je do budúcna. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík. 
 
p. Bendík: Ďakujem pekne. Ja len doplním, jedná sa o uznesenie číslo 597 z roku 2014. A 

naozaj, to uznesenie sa týkalo analýzy nájmov priestorov. A v podstate my sme sa na 
rade školy rozprávali o tom, že naozaj, ak to má byť motivačné, tak určite by to malo 
byť možno to, čo pôjde späť do tých škôl, minimálne na úrovni 80 %, možnože viac. 
Možnože ideálne - až to má byť pre tých riaditeľov motivačné, aby teda nejakým 
spôsobom sa starali o tie svoje priestory, aby hlavne, keď prenájmu, aby každý, kto 
príde do tých priestorov, tak v podstate svojím spôsobom sa to zariadenie poškodzuje 
a potrebujú peniaze znova naspäť na to, aby mohli znova obnovovať tú triedu. Tzn. 
možno by bolo najlepšie zmeniť, aby každý takýto prenájom, keď je to v rámci školy, 
ktorá... ktorú teda za ktorú zodpovedá riaditeľ, aby sa celá časť, tých 100 percent, 
vracala späť do tej školy. Tzn. a k tomu smerovalo aj to uznesenie, lebo tam sme prišli 
k informácii, že tých peňazí vraj zase nie je až toľko veľa. Tzn. preto sme požiadali, 
aby sme vedeli že o koľko peňazí sa tam jedná. Ďakujem pekne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja vám rozumiem. Ja si túto tému 

pamätám. Nepamätám si, že sme k tomu špeciálne prijímali uznesenie. Dúfam, že 
neprišlo k nejakému nedorozumeniu. Ale istotne vás ubezpečujem, že sa pripravuje 
veľké júnové zastupiteľstvo, ktoré sa prípraví veľký balík programu, čo sa týka našich 
škôl a škôlok v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Čiže to bude tematické možno 
zastupiteľstvo práve k problematike školskej. Takže určite sa to tam dostane. Je ešte 
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nejaká otázka? Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím návrhovú  komisiu, aby predniesla 
návrh na uznesenie. 

 
návrh. komisia: Návrh na uznesenie podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne dávam hlasovať o návrhu tohoto 

uznesenia. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, 

nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 3 
Správa o činností miestnej kontrolórky  
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďalším bodom nášho rokovania je Správa o činností miestnej 

kontrolórky. Odovzdávam slovo pani Ing. Janke Mahďákovej. 
 
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 

pani starostka, vážení prítomní. Máte pred sebou informáciu o kontrolnej činnosti za 
uplynulé obdobie, ktorá pozostáva z viacerých častí. V prvej časti - Kontrola plnenia 
uznesení, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcom bode, nie je potrebné sa venovať 
ďalej. Pristúpim k ďalšej časti, v ktorej vás informujem o vykonaní mimoriadnej 
kontroly, splnenia výzvy starostky Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorou 
vyzvala riaditeľku Základnej školy Alexandra Dubčeka neodkladne vykonať nápravné 
opatrenia a nezákonne uvedený priestor uviesť do pôvodného stavu. Táto kontrola 
bola zrealizovaná na mieste, ktoré bolo prenajaté. Tak ako sme sa o tom dozvedeli v 
predchádzajúcom výstupe z kontroly, bol prizvaný odborník, revízny technik a súdny 
znalec Ing. Rusnák. Na miesto som poprosila, mal čas, zúčastnil sa aj pán poslanec 
Borovička osobne. Informácie o tom, v akom stave - je priložená v písomnej podobe. 
V čase, keď sme sa tam, keď sme tam na mieste boli, boli priestory ... z priestorov 
odstránené strojové zariadenia. Priestor však bol ešte v stave pomerne neupratanom. 
Revízny technik bol na mieste, pozrel sa na zariadenia v rámci svojich kompetencií. 
Následne tam potom vykonal ďalšie... ďalšie skúmania a odborné vyjadrenie som vám 
poslala včera v elektronickej podobe, pretože až včera mi ho pán Ing. Rusnák zaslal. 
Mal nejaké iné aktivity, kvôli ktorým teda... takýmto časovým troška "prodlením", sa 
stalo že ste dostali informáciu. Mám to aj v tlačenej podobe. Kto by mal záujem o 
informáciu v takejto ... v takomto výstupe - a konštatoval technik, že teda -áno, na 
zariadení boli robené chyby... boli robené zásahy a /pardón  -okuliare/ úpravy boli 
vykonané v rozpore s platnými technickými normami. A pritom nebola zabezpečená 
ochrana pred úrazom. Na otázku, či sa dá zdokumentovať a preukázať odber, bolo 
zodpovedané, že nakoľko spotrebiče boli zdemontované, nie sú známe výkony. Odber 
by sa dal preukázať výpočtom na základe možnej odobratej energie. Takže v štádiu, v 
akom sa nachádza priestor, nie je možné presne exaktne zdokumentovať prípadný 
odber elektrickej energie, ktorá, ak sa tam zrealizoval. Takže toľkoto technické 
informácie o kontrole. Ja som následne do priestoru sa pozrela ešte raz, bez ohlásenia, 
námatkovo v termíne, ktorý je tu uvedený 28. apríla. A priestor bol vyčistený, 
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uprataný a už tam teda neboli žiadne zariadenia. V ďalšej časti mojej správy vás 
informujem o plnení uznesenia číslo 39 z roku 2015, ktoré uložilo kontrolórovi 
vykonať kontrolu systému vyplácania tzv. 13. platu s otázkou, či tento 13. plat nebol 
vyplatený aj iným pracovníkom, ako starostke mestskej časti. Podrobností, ktoré som 
zistila pri svojej kontrole sú uvedené v správe, ktorú máte pred sebou. V ďalšej časti 
sa venujem pravidelnej mesačnej kontrole hospodárenia Základnej škole Alexandra 
Dubčeka, ktorá dlhodobo podlieha sledovaniu, nakoľko jej hospodárenie vykazuje 
alebo teda vytvára mesačný deficit. Opäť veľmi podrobne máte... máte v správe 
popísané celú chronológiu, ako ...ako problematika vznikla. Tučným písmom v závere 
sú zvýraznené tie dôležité veci. Pre tých, ktorí nemajú čas čítať všetky podrobnosti je, 
že problematika školy spočíva v tom, že škola mesačne produkuje vznik schodku 
čerpaním mzdových prostriedkov, ktoré nie sú pokryté zo štátneho rozpočtu na 
prenesený výkon štátnej správy. Toto vlastne spôsobuje, že energie, ktoré škola 
spotrebovala sú nedofinancované a vlastne permanentne sa dostáva do schodku. Preto 
boli vytvorené opatrenia, ktoré sú v správe podrobne napísané. Aktuálne v správe je 
uvedené číslo, že k 31. marcu bola škola v mínuse 39 954 € aj 58 centov. Ja som dnes 
rozprávala s pani ekonómkou, ktoré tam nastúpila a zhostila sa teda svojej práce teda 
skutočne odborne. Medzi termínom, kedy mi ona k 25.aprílu posielala túto informáciu 
a dnešným dňom prešla platba z mestskej časti, kde refunduje mestská časť energie v 
škole za ten nájom. A dlh je k dnešnému dňu o 8.000 € nižší, pretože pani riaditeľka... 
pani ekonómka teda poukázala - tu sú podchytené pri škole - situácia je podchytená 
takže máme prehľad o veciach, ako sa dejú. Ekonómka si robí svoju prácu veľmi 
dobre. Avšak ešte stále neboli vykonané všetky opatrenia, ktoré, aby dostali školu do 
pohodového režimu, pretože tak, ako som povedala, mzdy stále prekračujú sumu, 
ktorá... ktorú dostáva škola na ich pokrytie zo štátu. Takže tejto problematike i naďalej 
bude potrebné venovať pravidelnú pozornosť a informovať toto zastupiteľstvo, už 
zrejmé novou pani kontrolórkou, ktorá bola zvolená. Iste sa toho zhostí. V poslednej 
časti, ktorú máte pred sebou je podaná informácia o plnení uznesení 34, kde bolo 
kontrolórovi uložené podať podnet orgánom činným v trestnom konaní. Presne bolo 
nadefinované, čo má byť predložené. Je predložené. A naviac je už aj spätná väzba z 
Okresnej prokuratúry Bratislava 4, ktorá potvrdzuje menom pána doktora Greška 
prijatie trestného oznámenia. Takže toľkoto z mojej správy, stručné antré. Nech sa 
páči, som pripravená zodpovedať vaše otázky. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za sprievodné slovo k tomuto 

písomnému materiálu. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči pán poslanec 
Dulla. 

 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak som teda dobre rozumel, subjekt Základná škola vypláca 

mzdy alebo časti miezd na úkor tovarov a služieb z hľadiska rozpočtovej klasifikácie. 
Chcem sa teda spýtať, či v rámci svojej kontrolnej činnosti ste zistili rozpis záväzných 
ukazovateľov - kategória 610 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, tak ako je 
kategória alebo nerozpísané, je to dosť podstatná okolnosť, aby sme vedeli sa ďalej 
rozhodnúť do budúcna aj vo vzťahu k minulosti. Druhá vec je, akým spôsobom sa v 
minulosti zisťovali vnútorné pomery čerpania rozpočtu danej školy. Alebo - vôbec - 
mne totižto z toho vychádza to, že napriek tomu, že tam bude kvalitná ekonómka, 
finančné operácie a právo disponovať s nimi má riaditeľ školy, predpokladám, 
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univerzálne bez potreby druhého podpisu. Ak by to tak zostalo, potom je to vždy len 
na čestnosti jedinca a nemá to princíp prevencie. Ďakujem. 

 
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Môžem odpovedať hneď. Odpoveď na vašu 

otázku, pán poslanec, i keď je tá otázka veľmi dobrá, ale odpoveď je ťažšia. A dlhšia. 
Táto škola - dnes už je ten môj materiál skrátený, ešte v minulom zastupiteľstve som 
predkladala aj správu, kde bolo zistené, nielen mojimi zisteniami, ale aj audítorkami, 
ktoré tam boli viaceré pochybenia na základe vlastne ktorých pochybení celý tento 
proces ozdravovania nastal. Lenže tam zároveň sú ... tam je niekoľko faktorov, ktoré 
vplýva do vyplácania miezd. Jednak zákon 317, ktorý hovorí, že musia byť vyplatené 
mzdy - to je tam súbeh viacerých zákonov, ktoré nie sú celkom skoordinované. Naviac 
vstupuje do hry aj vyplácanie kreditových príplatkov, ktoré v tejto, teda v školstve, 
ako také v tejto škole boli , dovolím si použiť to slovo -nadštandardne priznané a 
uznané. Tomuto sa toto zastupiteľstvo, tiež koncom minulého funkčného obdobia aj 
začiatkom tohto opakovane venovalo. Boli prijaté opatrenia. A momentálne v škole 
prebieha proces, ktorého snahou je znížiť vlastne tieto mzdové nadštandardné výdavky 
s cieľom harmonizovať dočerpanie, pretože - áno ako ste presne povedali vyplácanie 
miezd je na úkor prevádzkového normatívu. Takto by som to nazvala. Lebo je mzdový 
normatív, ktorý prichádza, nepokrýva a je na úkor prevádzkového normatívu. A preto 
vlastne vznikajú ďalšie tie... roztvárajú sa tie nožnice a pravidelne sa vytvára vlastne 
ten schodok. Ale je to veľmi, veľmi zložitý proces, ktorý v jednotlivých mojich 
správach aj z predchádzajúceho zastupiteľstva popísaný. Môžeme k tomu parciálne 
debatovať ďalej, toto zastupiteľstvo už sa tomuto opakovane a práve teraz je teda 
snaha ten proces a už istým spôsobom aj realizovaný. Okrem iného napr. pedagógovia 
- sú tam zamestnaní pedagógovia s vyšším platovým stupňami, vzhľadom na vek, 
takže tam sa tie mzdy ...sa tam - áno - čerpajú sa nad mzdový normatív. Postupne sa... 
odchádzajú do dôchodku a aj toto je jeden zo spôsobov ozdravenia, ktoré aj tie 
kreditové príplatky sa dali odobrať, prípadne nejaké osobné ohodnotenia... sa - tam 
bola snaha o zníženie, aby sme sa dostali. Ale je to proces, ktorý prebieha. Nie je to 
ukončené. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Khuriová. 
 
p. Khuriová: Ďakujem, nakoľko mám informácie z Rady školy Základnej školy 

Majerníková, tak nie iba mzdové prostriedky, ale oddelenie budov škôl Majerníková 
60 až 62 je problém. A ďalej jedným z uznesení tejto poslednej rady školy bolo, že 
žiada mestskú časť o nové systémové riešenie za platenie energií, platieb za prenájmy, 
vrátenia financií, aby nevznikalo opätovné zadlženie školy. Neviem, akým spôsobom 
by sme mohli ako rada školy v spolupracovať v podstate aj s mestskou časťou, aby 
tieto informácie boli, možnože aj sú, teda predkladané, nakoľko my ako členovia rady 
školy sa v podstate to dozvieme alebo to dotiahneme len po zverejnenie na stránke 
školy pri zápisnici. Takže ďakujem. 

 
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Áno, aj toto je dobrá pripomienka. Teda ak si to 

otvoríte, je to tam v jednotlivých bodoch ... jednotlivé body popísané aj tieto, ktoré 
pani doktorka vy hovoríte. Napr. bod 5 bolo - zaktualizovať nájomné zmluvy 
nájomcov s Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves, zjednotiť podmienky prenájmu 
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priestorov budovy Majerníkova 60, následne je napísané, čo sa udialo. Ďalej 
zrealizovať inštaláciu samostatných meracích zariadení, ktoré priamo nadväzuje na to, 
čo vy hovoríte. Bolo nainštalované. Pravidelne sa uskutočňuje - ale teraz sme práve v 
období na prelome apríla, mája, resp. v máji k 31. máju sa dáva vyúčtovanie. 
Prebiehajú tie vzájomné vyúčtovania jak medzi dodávateľmi energií - tuná na úrade sa 
spracuje - a vlastne sa nejaký systém sa vykreoval v minulom roku, bolestivý, viac či 
menej úspešný, skôr menej úspešný ako viac. Nie to definitívne. Stredisko služieb 
školám robí tie zabezpečovacie činnosti spolu. Teda, však pán prednosta sa na odpočty 
energií ... od začiatku sme sa tomu venovali. Bola tu podávaná informácia, a v 
spolupráci s oddelením školstva a právneho referátu sa hľadá riešenie. Ja som tak 
nejakým spôsobom gestorovala, pretože som dostala od zastupiteľstva úlohu 
informovať zastupiteľstvo. Takže vlastne u mňa sa nejako informácie stretávajú, a 
preto vám viem odpovedať, že - áno nejaký proces ozdravenia sa naštartoval. Stále je 
ale tak ako som hovorila. Nie je dokončený. Je to vec, ktorú treba doladiť. Nie je to 
celkom jednoduché, pretože tých vstupov a tých nedostatkov je tam viacero. Zmluvy 
sú tam uzatvorené do roku 2017. Bude treba zjednotiť formuly zmlúv, aby mali všetci 
jednotné podmienky. Nie všetky subjekty sú rovnako ochotné sa spolupodieľať. Takže 
to je aj otázka - však rada školy- myslím si, že veľmi dobre spolupracuje, jak zástupca 
úradu, tak aj je tam slušné zastúpenie. Myslím, že doteraz bola rada ... prenášala 
požiadavky na zastupiteľstvo a bola snaha spolupracovať. O úspechu tých 
jednotlivých krokov sa dozvedáme až s istým časovým posunom. A potom ich 
dolaďujeme. Ja som kontrolór, dolaďuje ich úrad. Takže, tak by som povedala, že je to 
proces. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, keďže sa nikto iný nehlási do diskusie, 

uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby preniesla návrh uznesenia. 
 
návrh. komisia: Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 4. zasadnutiu 
miestneho zastupiteľstva. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím hlasujte za takto predložený 

návrh. 
 
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, 

zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo v takto predloženej podobe prijaté. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dovoľte mi, ešte mimo rokovacieho poriadku, pár slov. Vážené 

dámy, vážení páni, toto bola pravdepodobne posledná správa o činností miestnej 
kontrolórky, ktorú pani Ing. Janka Mahďáková preniesla tomuto zastupiteľstvu. 
Dovoľte mi, aby som sa v mene miestneho zastupiteľstva i v mene svojom 
poďakovala pani inžinierke Mahďákovej za dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala pre 
Karlovu Ves. Zažila tu mnoho. Za prácu, mimoriadne náročnú, za prácu nevďačnú a 
neľahkú a ktorá sa mnohokrát odohrávala vo veľmi ťažkých a náročných 
podmienkach, čo všetci vieme. Dovoľte, aby som jej vo svojom mene ale i vo vašom 
mene zaželala v ďalšom osobnom živote i profesnom živote veľa, najmä dobrého 
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zdravia, dobrej vôle a ochoty ďalej pomáhať a pracovať v Karlovej Vsi a zaželať jej 
veľa šťastia. 

 
Bod 4 
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - marec 2015. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám veľmi pekne. Môžme pristúpiť teda k ďalšiemu 

nášmu programu. A je ním, keďže dostávam upozornenie od pána inžiniera Kostnáča, 
že nastala 16. hodina... 2 minúty do 16. kedy je vyhradený čas pre verejnosť, tak sa 
pýtam, či sú tu zástupcovia verejnosti? Chce niekto vystúpiť z verejnosti? Keďže 
nemáme žiadnych záujemcov, žiadne prihlášky do diskusie, tak navrhujem, aby sme 
pokračovali v dnešnom rokovaní. Ak by nebola teda vôľa o nejakú prestávku. Ale 
myslím, že sme ešte vcelku svieži. Pokiaľ udržiavame tempo, mali by sme 
pokračovať. Takže ak nie sú iné návrhy, ja pokračujem v dnešnom programe. A tým je 
bod číslo 4. A je to Správa o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
za január až marec roku 2015. Predkladateľom návrhu je pán prednosta. Dávam mu 
úvodné slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Čiže tak, ako je prijaté uznesenie, predkladáme 

v pravidelných intervaloch čerpanie rozpočtu. Môžte si pozrieť teda akým spôsobom 
máme percentuálne čerpanie z hľadiska celoročných schválených rozpočtov. A vlastne 
k tomu sa bude čiastočne viazať aj nasledujúci bod, pretože ja to možno trošku 
predbehnem, ale len pre vašu informáciu, mali sme narozpočtovaných 200 000 € na 
zimnú údržbu a faktúry, ktoré prišli len za prvé 3 mesiace boli 260.000 € v zmysle 
platnej zmluvy. Čiže vzhľadom aj k takýmto situáciám, by sme - vlastne by sme 
potom vlastne chceli požiadať o úpravu, čo vlastne bude ten bod 4a, ktorý bude 
predkladať pán vicestarosta. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sú otázky, nech sa páči, máte 

priestor. Keďže nie sú otázky, uzatváram k tomuto bodu diskusiu a prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na 

vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január 
až marec 2015. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím hlasujte o tomto bode programu. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za takto predložený návrh bolo 24 prítomných 

poslancov, nik nebol proti, nik sa nezdržal. 
 
 
Bod 4a 
Návrh splnomocnenia starostu mestskej časti na vykonávanie rozpočtových opatrení 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k bodu 4a, ktorý sme dodatočne zaradili. Je to 

bod Návrh splnomocnenia starostu mestskej časti na vykonávanie rozpočtových 
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opatrení. Predkladateľom tohoto materiálu je pán doktor Záhradník. Odovzdávam mu 
slovo. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pani starostka. Vážené dámy a páni v 

prvom rade by som sa vám chcel ospravedlniť, že vám predkladáme materiál v takejto 
veľmi skrátenej legislatívnej procedúre. Ako už povedal pán prednosta, tento rok je z 
hľadiska rozpočtu 1. rokom tohto funkčného obdobia. Máme i určité záväzky, ktoré 
vyplynuli z minulosti. Nie o všetkých sme boli v plnom rozsahu informovaní. 
Prichádzajú nám faktúry za služby, ktoré sa nedajú predvídať celkom obozretne - viď 
zimná údržba, ale aj niektoré ďalšie skutočnosti. Takže by sme vás chceli požiadať, v 
zmysle zákona 369 o obecnom zriadení, ktoré umožňuje, aby zastupiteľstvo poverilo 
starostu vykonávať zmeny v rozpočte v rozsahu, ktoré stanoví. Vám predkladáme 
návrh uznesenia, v ktorom by sme splnomocnili starostu mestskej časti vykonávať 
teda zmeny a rozpočtové opatrenia v rámci presunov jednotlivých programoch, v 
rámci presunov v podprogramoch, prvkoch a položkách rozpočtovej klasifikácie, ako 
aj presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, samozrejme pri dodržaní 
všetkých zákonom stanovených limitov. Teda, aby nedochádzalo k celkovej zmene 
výdavkov, neznižoval sa rozpočtový prebytok a platili všetky ostatné zákonné 
parametre s tým, že takéto zmocňujúce uznesenia obsahuje aj požiadavku 
zastupiteľstva, nielen evidovať riadne takto prijaté rozpočtové opatrenia, ale 
bezprostredne a neodkladne informovať príslušnú odbornú komisiu, v tomto prípade 
finančnú a podnikateľskú komisiu a následne miestne zastupiteľstvo na najbližšom 
riadnom rokovaní. Chcem vám povedať, že nehodláme takéto splnomocňujúce  
ustanovenie, ak ho schválite, nadužívať v miere, ktorá by ktorá by nejakým spôsobom 
nesvedčila o dobrej komunikácii medzi vedením úradu a zastupiteľstvom. Ide naozaj o 
nevyhnutné kroky, ktoré je potrebné urobiť preto, aby sme nejakým spôsobom 
neporušovali zákon a pravidlá rozpočtovej disciplíny, aby sme mohli zaúčtovať 
faktúry, ktoré prichádzajú riadne, aby všetky ekonomické operácie boli urobené, 
nielen v súlade s rozpočtom, ale v súlade s príslušnými zákonnými úpravami. Keďže 
bol krátky čas a nemali sme tento materiál vo finančnej komisii, tak som s niektorými 
z vás absolvoval také interné konzultácie. Touto cestou ďakujem najmä pánovi 
poslancovi Dullovi, tak isto som hovoril s pánom poslancom Kramplom. A na základe 
určitej dohody by som ešte v autoremedúre rád doplnil... doplnil v rámci návrhu 
uznesenia písm. a) kde splnomocňuje starostu mestskej časti slová - v rozpočtovom 
roku 2015 - chceme tým dať najavo, že toto uznesenie by platilo pre tento rozpočtový 
rok, aby sme jednak bližšie spoznali z hľadiska exekutívy úradu jednotlivé potreby, 
aby sme rozpočet na rok 2016 už mohli stavať na základe tohto poznania, aby nebola 
ani obava, že sa bude nejakým spôsobom dlhodobo obchádzať zastupiteľstvo z 
hľadiska rozpočtového hospodárenia v nejakých ďalších rokoch, prípadne pri nejakom 
inom zložení. Aby toto uznesenie bolo časovo obmedzené pre tento rok. A potom pri 
návrhu rozpočtu na rok 2016 by sme pristúpili možno k inovovanej, obdobnej alebo 
inej forme splnomocnenia, pre starostu takéto opatrenia prijímať. Je to bežné, majú 
takto upravené primátor hlavného mesta, obdobný princíp platí na Bratislavskom 
samosprávnom kraji a myslím, že aj vo viacerých mestských častiach. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne za úvodné slovo predkladateľa. 
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási do diskusie tak 
uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Návrh uznesenia mali sme všetci pred sebou, neprišli žiadne zmeny, takže 

podľa predloženého materiálu. - Áno s tým doplnením, čo doplnil pán Záhradník. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne dávam o tomto návrhu hlasovať nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie: Za bolo 24 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa nik. Ďakujeme 

veľmi pekne za prejavenú dôveru. 
 
 
Bod 5 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým 

sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k bodu číslo 5. Jedná sa o návrh všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa ruší 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 45 z roku 
1998/1998  -prepáčte zo dňa 24. 3. 1998, ktorým sa ustanovuje Zoznam skutočností 
tvoriacich predmet služobného tajomstva. 5. marca tohto roku nám bol doručený 
protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu číslo 45/1998, ktorým sa 
ustanovuje Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva. Na našom 
3. riadnom zasadnutí sme - miestne zastupiteľstvo - vyhovelo protestu prokurátora a 
požiadalo starostku, aby pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 
predmetné všeobecne záväzné nariadenie číslo 45 z roku 98 zruší. Máte ho pred sebou 
v návrhu na uznesenie. Toľko ako úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
Nech sa páči, keďže nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu a prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Keďže neprišli žiadne návrhy na zmenu, tak navrhované uznesenie je podľa 

predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie, nech sa páči 

hlasujte. Ďakujem veľmi pekne. Zabudla som vás upozorniť, že na to, aby toto 
všeobecne záväzné nariadenie prešlo, je potrebná trojpätinová väčšina, ale ďakujem. 

 
Hlasovanie: Je to - 22 poslancov je za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Čiže návrh tohoto 

uznesenia bol schválený. Ďakujem veľmi pekne. 
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Bod 6 
Návrh rámcových náplní práce komisií miestneho zastupiteľstva. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme prístupiť k ďalšiemu bodu rokovania to je bod číslo 6. 

Jedná sa o Návrh rámcových náplní komisii miestneho zastupiteľstva. Predkladateľom 
návrhu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Vzhľadom k tomu, že došlo aj k miernej zmene 

v rámci komisií, tak sa vytvorili rámcové náplne. Tento materiál prešiel komisiami, 
bol pripomienkovaný. Jedna z hlavných pripomienok bolo, že ak už si komisia 
vytvorila nejaký vlastný... vlastnú náplň,  aby nedochádzalo k duplicite, ale by bolo 
jasné, ktoré z týchto ustanovení má prednosť. Z toho dôvodu máte v spoločných a 
záverečných ustanoveniach doplnené, že rokovacie poriadky jednotlivých komisií 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti majú v prípade rozporu prednosť pred 
rámcovou náplňou. Čiže jedná sa o to, aby sme mali splnenu tú časť, že jednotlivé 
komisie teda majú svoju rámcovú náplň. Pokiaľ sa ale komisia rozhodne a nejakým 
spôsobom si ju špeciálne upraví alebo vylepši, tak samozrejmé je to niečo, ako v 
právnej terminológii lex specialis, tzn. že má prednosť pred tým všeobecným. Veríme, 
že sme teda zapracovali všetky požiadavky, ktoré boli v rámci toho prerokovania 
požadované. V prípade, že by sme na niečo zabudli, tak sa prosím ozvite. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže 

sa nikto nehlási diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 

 
návrh. komisia: Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram hlasovanie k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za takto predložený návrh uznesenia hlasovalo 23 

prítomných poslancov, nik nebol proti, nik sa nezdržal. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 7 
Voľba členov komisií - neposlancov. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k bodu číslo 7 a tým je Voľba členov komisií 

z radov neposlancov. Prosím predkladateľa tohoto materiálu, pána tajomníka miestnej 
rady, pána poslanca Šíbla, aby predniesol úvodné slovo k tomuto materiálu. Ďakujem. 

 
p. Šíbl: Máme možnosť popri poslancoch zvoliť do komisií aj neposlancov. Podľa 

predloženého návrhu. Pokiaľ sú nejaké doplňujúce návrhy, je na to možnosť teraz. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za krátke úvodné slovo. Otváram k 

tomuto bodu diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Buzáš. Nech sa páči,.... 
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pán poslanec Buzáš! /Neviem ako sa mohol prihlásiť ...je vonku/ - takže sa jednalo o 
omyl. A pán poslanec Zajac s riadnou s riadnou prihláškou do diskusie. Nech sa páči. 

 
p. Zajac: Ja by som len chcel predniesť procedurálny návrh, aby sme, keďže sa jedná o 

personálne hlasovanie, o personálnom obsadení, aby sme hlasovali verejne. A druhý 
návrh, aby sme hlasovali o všetkých tých komisiách, nakoľko to teda naozaj bolo už v 
komisiách "prežuté", aby sme hlasovali spolu naraz jedným hlasovaním o všetkých 
neposlancoch vo všetkých komisiách. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, keďže sa jedná o procedurálny návrh, 

musím dať o tomto hlasovať. Takže prosím vás, aby ste sa vyjadrili, aby sa hlasovalo 
verejne o tomto návrhu, aby sa hlasovalo naraz o všetkých komisiách. Prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 21 prítomných poslancov, 1 poslanec sa zdržal, 

proti nebol nik. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
návrh. komisia: Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte o predloženom návrhu 

uznesenia. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za predložený návrh hlasovalo 20 poslancov, proti nebol 

nik, zdržali sa dvaja. 
 
 
Bod 8 
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou na Baníkovej ulici, k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k ďalšiemu programu. A tým je návrh na 

uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou na Baníkovej ulici v Bratislave. 
Je to bod číslo 6. Predkladateľom je pán prednosta, odovzdávam mu slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Tak ako ste sa mohli dočítať v tomto materiály, 

ide... jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa. Dochádza k zmene nájomcu z 
dôvodu, že z hľadiska dedičského rozhodnutia došlo k zmene. Doba sa uzatvára na 
dobu určitú. Suma je vypočítaná v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Tento 
materiál získal podporu aj finančnej komisie aj komisie PHSR. Čiže... čiže v tomto 
zmysle vás žiadam o podporu tohto materiálu. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Návrh uznesenia podľa predloženého materiálu. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne upozorňujeme vážených poslancov, 

keďže sa jedná o prípad osobitého zreteľa, je potrebná... potrebný súhlas trojpätinovej 
väčšiny všetkých poslancov. Takže dávam o tomto bode hlasovať. Nech sa páči 
hlasujte. 

 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za takto predložený návrh hlasovalo 21 poslancov, proti 

nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 9 
Žiadosť Spojenej školy sv. Františka z Assissi o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-

Karlova Ves. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k bodu číslo 9. A tým je žiadosť Spojenej 

školy svätého Františka z Assisi o nájom pozemku v katastrálnom území Bratislava - 
Karlova Ves. Prosím predkladateľa materiálu pána Hrčku, pána prednostu, aby 
predniesol úvodné slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Dostali sme žiadosť z hľadiska toho, že táto 

škola plánuje v rámci... v rámci nejakých programov zveľaďovať svoj areál. A v rámci 
tohto by potrebovali použiť... aj potrebujú mať vzťah k pozemku. A potrebovali by 
vlastne pozemok, na ktorom sa nachádzajú, ktorý patrí - alebo je zverený mestskej 
časti, nachádzajú sa na jeho mieste 4 prefabrikované garážové... garáže s tým, že 
vlastne najväčší problém teda v rámci komisií a rady bolo, že čo s týmito s týmito 
garážami. Takže v materiáli máte aj návrh, akým spôsobom sa medzičasom dohodlo 
riešenie uvoľnenia tohto pozemku. Vzhľadom - tí, čo poznajú, tak vedia, akým 
spôsobom sa vlastne škola stará o svoj areál, akým spôsobom sa snaží zveľaďovať. Tá 
časť pozemku, ktorá tam patrí mestskej časti je len nejaká parciálna. Samozrejme, že 
sa snažíme vyjsť ústrety a pomôcť škole, aby mohla takéto projekty realizovať a 
zveľaďovať svoj areál. Čiže v prípade ... v prípade, že máte nejaké pripomienky, 
kľudne ich dajte, ale aj finančná komisia aj komisia PHSR odporučila tento materiál 
prijať. Takže vás žiadam o jeho podporu. A tak isto sa jedná o prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktoré schvaľuje zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
 
p. Horecký: Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať za také promptné 

spracovanie našej žiadosti a naozaj kooperatívne zaradenie už do tohto... do tohto 
rokovania miestneho zastupiteľstva, ako aj do príslušných komisií, kde ste sa rozhodli 
tento materiál dať. My sme o ňom hovorili aj v komisii v Rôznom, kde nebol tento 
materiál predmetom rokovania zaradený. Ja by som chcel povedať len niekoľko 
jednoduchých faktov, pre ozrejmenie poslancov, ktorí sa nestretli s materiálom. 
Doposiaľ náš areál je otvorený - tým náš myslím Spojenej školy svätého Františka z 
Assissi, tu na Karloveskej 32, v susedstve - v centre Karlovej Vsi, kde je otvorený 
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verejnosti. Možno vy, ktorí chodíte okolo tohto areálu, tak môžete vidieť taký 
zaujímavý fenomén, že do neskorých hodín, do 22. je ten areál plný ľudí, plný 
občanov z Karlovej Vsi, ktorí chodia na tento pozemok a športujú. Tam v tomto areáli 
má Karloveský športový klub svoje viacúčelové ihrisko o ktoré sa staráme spoločne. 
Upratujeme po návštevníkoch, športovcoch a aj pseudo športovcoch. Tieto práce, 
ktoré mienime robiť v rámci areálu - vás pozývam si pozrieť - myslím to celkom 
vážne, aby ste ako poslanci tejto mestskej časti mali možnosť vidieť školu, ktorá je 
určite tiež vaša. Nemáme k nej vzťah zriaďovateľa, nie sme vlastníkom budovy - to je 
magistrát. Ale táto škola je Karloveská. Deje sa tu čosi, čo je, verím, v prospech 
Karlovej Vsi. Väčší problém som mal presvedčiť niektorých rodičov na našom 
rodičovskom združení, prečo by mali šnúru sobôt prísť, prečo by mali dávať zo 
svojich peňazí na niečo, čo bude slúžiť viac verejnosti ako nám. Ak by sme urobili 
nejaký prieskum, ľahko sa dá zistiť, už len odhadom, koľko počas vyučovacích hodín 
môžu žiaci školy stráviť v areáli s prvkami fitnes, so športovými zariadeniami, s teraz 
upravovanou dráhou, asfaltovou plochou, kde sú ihriská, kde sme osadili 4 
basketbalové koše. Ako riaditeľ verím, že každý riaditeľ, každý pedagóg, každý 
poslanec tejto mestskej časti môže byť... len ... som len vďačný, keď obyvatelia tejto 
mestskej časti volia ako svoj program vo voľnom čase športovanie, alebo návštevu 
takéhoto areálu, než krčmy a herne. Práve preto sme ochotní znášať aj bremeno týchto 
návštev, aby priestorom, ktorý slúži tomuto verejnému záujmu, to, čo potrebujeme od 
mestskej časti je, aby sme ten kúsok pozemku, ktorý nebol magistrátny, ale ktorý je 
váš, aby sme ho mohli použiť. Chceme z tej hlavnej.. vstupu, kde sú kontajnery, kde v 
čase častej rannej špičky - ktoré vidíte, viete, že celý ten prúd je odstavený autami, jak 
prichádzajú ľudia aj z Dlhých dielov, vozia deti autami. Tak jednoducho v tom čase 
prichádzajú 2× do týždňa ....... a komplikuje aj ohrozuje túto situáciu pri hlavnom 
vchode. Chceme ich dať na druhú stranu práve tam, kde sú teraz tie garáže, kde 
chceme vybudovať nejaké státie pre aj zamestnancov, aby uvoľnili verejnosti tam to 
parkovisko rodičom. No a zároveň časť neusporiadaného pozemku, ktorý slúži ako 
odpad - na bio odpad - chceme revitalizovať pre účely športových a rekreačných 
prvkov, ktoré budú slúžiť verejnosti. Lebo školu sme vždy nechali otvorenú Karlovej 
Vsi a jej návštevníkom. Ďakujem za spoluprácu. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Neviem, či teraz neporuším rokovací poriadok, ale túto 

príležitosť nemôžem nevyužiť. Ja vám v prvom rade chcem poblahoželať k tomu, že 
takúto krásnu spoluprácu ste nadviazali aj s rodičmi aj s obyvateľstvom v okolí školy. 
Ale tým - ja podporujem tento materiál a veľmi by som si teda želala, aby vám ten 
projekt vyšiel. Lebo som ho videla, je veľmi pekný, ale aj my možno od vás budeme 
za to niečo chcieť. A je to veľmi konkrétna vec. Možno to nebude ľahké, ani to možno 
nebude hneď, ale môžem to povedať takto. Verejne máme všetci s tým veľký problém, 
že totižto obyvatelia na Perneckej ulici sa sťažujú na miestnom úrade, že nemajú 
chodník. My možno budeme musieť vymyslieť spoločný projekt, ako - trošičku tam 
urobiť priestor, aby tam bol pozdĺž vašej školy. Tam je jediné možné miesto, kde by 
chodník mohol byť. Čiže to by som vás chcela poprosiť, či by sme sa nad týmto 
nezamysleli - ako, do budúcna tento projekt pripraviť. Čiže či by to teda bola z vašej 
strany taká ochota na takomto projekte spolupracovať. Ale to sa nepýtam teraz, ani vás 
nevyzývam verejnej odpovedi. Ja som si neodpustila túto vsuvku a dávam slovo 
pánovi poslancovi Bendíkovi. 
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p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Podporujem tento tu... tento materiál a som rád, že tu 

pán Horecký, ako riaditeľ školy, povedal, že tento objekt alebo tento priestor bude 
otvorený vernosti. A keďže ide aj o verejnoprospešný účel, aj z toho dôvodu som na 
finančnej komisii navrhol nájom na celý - a teda predmet nájmu 1 euro za rok. 
Ďakujem aj za to, že ten materiál bol v podstate aj tak spracovaný. Takže ešte raz 
ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Krampl má slovo. 
 
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Najprv by som chcel poďakovať vedeniu úradu za doplnenie 

materiálov o informácie, ktoré sme želali na komisiách, ale v návrhu uznesenia vidím, 
že sa schvaľuje nájom na dobu 2 roky. Nie som si istý, či to bolo úmyslom alebo ide o 
omyl? Ak ide o úmysel, pýtam sa, či je takýto krátkodobý nájom teda nejak 
zdôvodniteľný? Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Má to byť samozrejme na dobu neurčitú. Čiže je to omyl. Ja to 

nemôžem autoremedúrou zobrať, lebo je to uznesenie, takže by som iba poprosil 
niekoho, kto by to dal ako návrh, lebo keďže je to prípad hodný osobitného zreteľa, 
poprosím o návrh zmeny. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pán poslanec Horecký. 
 
p. Horecký: Som veľmi vďačný za prebiehajúcu diskusiu. Ja som sa prihlásil s faktickou 

čisto len kvôli tomu, že som chcel okomentovať ten dvojročný nájom, ktorý som si 
všimol. Vzhľadom na to, že bude trvať náš poslanecký mandát, nerobilo mi to 
problém, aj keď teraz ste navrhli niečo v prospech tohoto projektu. Jednoducho, 
pretože som si istý sa budete môcť presvedčiť, že máte len dôvody ten nájom predĺžiť. 
Ale ak to urobíte hneď teraz, v rámci skúsenosti a porozumenia tomu, čo sa deje na 
dvore tej školy, ktorá nás nezaťažuje, ale naopak nám dáva, niečo do spoločného, tak 
to samozrejme vďačne príjmeme hneď. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina, máš slovo. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo vážená pani starostka. Vážené kolegyne, kolegovia, ako 

obyvateľ Karlovej Vsi, ako občan a ešte viac ako poslanec sa dennodenne stretávam s 
tým, že niečo nefunguje v tejto mestskej časti, niečo sa zanedbalo, niečo je v 
katastrofálnom stave. O to viac ma teší príklad tejto školy, kde to naozaj funguje. 
Funguje to pre verejnosť. Poobede sám som sa presvedčil návštevou tých priestorov a 
myslím si, že by to malo byť príkladom aj pre iné školy a iné zariadenia. Často sa 
stretávam s požiadavkami - hlavne mamičiek, ktoré majú malé detí, že nemajú priestor 
kam s tými deťmi ísť, pretože verejné plochy a verejné priestranstvá sú znečistené 
najmä s psími exkrementami. Možno riešenie by bolo využiť areály škôl a škôlok, 
ktoré sú väčšinu času nevyužité na to, aby tam nejakým spôsobom, procedurálnym, 
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mohli ísť mamičky s deťmi vtedy, keď ich tieto školy a škôlky pre svojich žiačikov 
nevyužívajú. Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. O slovo sa prihlásil pán poslanec Lenč, 

nech sa páči. 
 
p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Pán riaditeľ už povedal, že ako sme to teda 

pochopili, tu dvojročnú nájomnú dobu, že teda poslanci sa asi potrebujú presvedčiť, že 
naozaj to, čo tam bude, bude prospešné pre verejnosť. Ja mám troška problém s tým 
prenájmom na dobu neurčitú. Lebo tu je celkom ľahko možné vypovedanie tej 
zmluvy. Ja si myslím, že takú väčšiu právnu istotu dáva taký dlhodobý nájom. Tá 
budova, aj ten areál, zvyšný, ktorý je od mesta, bol prenajatý na dobu 20 rokov... 
pokiaľ ....30 rokov - pokiaľ sa nemýlim, bolo to pred piatimi rokmi, alebo tak nejako. 
Ja viem, že nie je zvykom v tomto zastupiteľstve na takú dlhú dobu prenajímať 
pozemky, ale možno nejakých 10 rokov alebo niečo takého. Alebo ak by ste zvážili, že 
je... že by tá doba nájmu bola povedzme rovnaká, takú akú máme od mesta. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, nedáte svoj návrh písomne? 
 
p. Lenč: Práve pracujeme na tom, aby sme zistili, že do ktorého roku to vlastne máme od toho 

mesta prenajaté. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Dulla má faktickú pripomienku. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Presne k tomu smerujem. Zosúlaďme to teda s tým dátumom, 

alebo meraním, ktoré je vo vzťahu ku k hlavnému mestu, teda jeho majetku, aby sme 
potom nemuseli zase posúvať. Čiže nech to je spoločné to, čo je zem a to čo je nad 
zemou. Nech je to na rovnaký dátum. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán zástupca starostky, máš slovo. Pán 

riaditeľ, prepáčte, ste sa prihlásili... už som mala... už som stála v polovici vety. Nech 
sa páči. 

 
p. Horecký: Ja som nevedel zastaviť ten prst. Ospravedlňujem sa. Ja jednoducho som chcel 

dať len informáciou zo zmluvy medzi hlavným mestom Bratislava, rehoľou minoritov, 
ktorí sú stranami tejto zmluvy o nájme pozemku - čítam čl. 2 bod 1 "nájom sa 
dojednáva na dobu určitú 30 rokov a začína dňom 1. 10. 2007". Čiže je to do 1. 10. 
2037, ak by ste chceli ten údaj. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za informáciu. Slovo má pán zástupca 

starostky. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Ja som chcel navrhnúť, že ak nechcete 

vy byť prekladatelia  vo vzťahu k vášmu návrhu, tak kľudne si môžem osvojiť taký 
návrh a podať ho ako písomne. Ak sa teda vieme zhodnúť, že by sme posunuli tú dobu 
na teda 22 rokov, alebo dáme presný termín ako asi na dobu určitú do 1. 10., 30. 9. 
2037. Dobre, tak podávam tento návrh pozmeňovací písomne. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Je niekto, kto sa chce ešte prihlásiť do 

diskusie? Keďže sa nikto nehlási, uzatváram k tomuto bodu diskusiu a upozorňujem 
znova vážené kolegyne a kolegov, že sa jedná o hlasovanie, kedy je na schválenie 
uznesenia potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Ďakujem vám veľmi 
pekne a prosím návrhovú komisiou, aby predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Takže návrh uznesenia k materiálu číslo 9 Žiadosť Spojenej školy svätého 

Františka z Assissi. Ide o nájom pozemkov v katastrálnom území Bratislava - Karlova 
Ves. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje nájom pozemku  registra C - KN p. č. 20/2 zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere 480 m², katastrálne územie Bratislava - Karlova Ves podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Spojenej škole svätého 
Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava na dobu určitú do 30. 9. 2037, s výškou 
nájomného jedno euro za rok na celý predmet nájmu. Účelom nájmu je prenajatý 
pozemok intenzívne využívať na školské a voľno časové aktivity. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne návrhovej komisie za prednesený návrh 

uznesenia. Prosím, aby ste, ctené auditórium, aby hlasovalo za tento návrh. Ďakujem 
pekne. 

 
Hlasovanie: Počtom hlasov 23 prítomných poslancov, ktorí hlasovali za, bolo toto uznesenie 

prijaté. Tešíme sa. 
 
 
Bod 10 
Žiadosť spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v 

k. ú. Bratislava-Karlova Ves. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pokračovať ďalším bodom rokovania. Jedná sa o 

žiadosť spoločnosti STYK Development RK, spoločnosť s.r.o. o dlhodobý nájom 
pozemku v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves. Jedná sa o materiál číslo 10. 
Predkladateľom je prednosta Miestneho úradu. Odovzdávam mu slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Tento materiál bol diskutovaný na komisiách, 

tak na rade, s tým, že zmyslom ... zmyslom tohto je žiadosť o dlhodobý nájom 
pozemku, približne 58 m². V zmysle všeobecne záväzného nariadenia a účelom je 
vlastne urobiť si tam predzáhradku a nejakým spôsobom trochu zlepšiť tú podmienku 
bytu, ktorý sa nachádza na úrovni... na úrovni zeme. Keďže je to prípad hodný 
osobitného zreteľa, tak je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. V 
prípade, že by ste mali nejaké otázky, tak nech sa páči, prosím pýtajte sa. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Otváram diskusiu. Ako prvý sa prihlásil s faktickou poznámkou 

pán poslanec Bendík. Nech sa páči. 
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p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel sa spýtať - pozerám stanoviská komisie 
finančnej a podnikateľskej a komisia regionálnej politiky - a tieto 2 komisie 
odporúčali pripraviť návrh nájomného vzťahu na dobu troch rokov a začať rokovať o 
prevode vlastníctva. Ako sa naložilo s týmito dvoma uzneseniami dvoch komisií? 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ten materiál - tu - akože je to také trošku zaujímavé. Najskôr tu 

bol v minulom volebnom období materiál ohľadom odkúpenia. Zastupiteľstvo 
odkúpenie neschválilo a deklarovalo, že je ochotné, ale prenajať. V tomto zmysle 
žiadateľ zmenil svoju požiadavku z odkupu na prenájom. A teraz síce zase prišla 
nejaká poznámka, že teda ako ono to potom vyzerá trochu divne z našej strany, aj 
napriek tomu, že sa tu zmenilo zastupiteľstvo, že najskôr chce kúpiť my mu povieme, 
že nepredáme, chceme prenajať. Potom dá žiadosť, že chce prenajať a my mu povieme 
tak - ako nie - neprenajmeme - dajte si žiadosť o odkúpenie. Samozrejme, je to možné, 
ak sa tu zastupiteľstvo rozhodne, že sa to neprenajme a pôjdeme touto 2. cestou, dá sa 
to samozrejme zapracovať. Len si musíme ujednotiť, že teda, či to chceme predať 
alebo to chceme prenajať. Aby nedochádzalo k takýmto - proste - takýmto spôsobom 
komunikovať. Na druhú stranu, lebo môže to samozrejme vyvolávať nedôveru, teda 
že, čo chceme, že či jedno alebo druhé. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou 

poznámkou. 
 
p. Bendík: Ďakujem pekne. Len tie komisie sa uzniesli na niečom inom. Oni nehovorili, že 

nechceme prenajať, chceme teda predať. Ale tie komisie povedali, že poďme to 
prenajať na 3 roky a následne poďme rokovať o predaji o prevode vlastníctva. Tzn. ja 
sa pýtam na toto, že prečo sa teda nešlo týmto spôsobom, keď tie 2 komisie sa 
uzniesli. 2 komisie. Tá tretia len zobrala na vedomie. Tzn. nejaké riešenie nedala, resp. 
povedala, že to riešenie je dobré. Len 2 komisie povedali tie najzávažnejšie, že poďme 
to prenajať 3 roky, následne to poďme predať. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ak môžem odpovedať ja, tak ja odpovedám, že návrh sa 

predkladá tak, ako požiadavku dal ten žiadateľ a takto predložený návrh bol 
prerokovaný na miestnej rade. A miestna rada odporučila v tejto podobe predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu. Prosím odovzdávam slovo pánovi Rosinovi s faktickou 
pripomienkou. 

 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len upozorniť, že rokovací poriadok hovorí, že 

na vystúpenie jedného rečníka je jeden poslanec má možnosť reagovať jednou 
faktickou poznámkou. Aby sme tu zasa neprišli, že, k tej praxi, že tú lietajú faktické 
poznámky bez príspevkov od buka do buka. Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za upozornenie. Nasleduje s riadnym príspevkom pán 

poslanec Dulla. 
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak si dobre pamätám, tak tie uznesenia sú ako odporúčacie. Nie 
je to niečo také, na ktorom by sa trvalo ako na jednom možnom - aj zaručene 
správnom riešení. Čiže pokiaľ si to odporúčanie predkladateľ neosvojil, tak sa 
nemôžme ani čudovať, že ho v materiáli neuvedie. Čiže je na nás, kto si myslí, že by 
to malo ináč, môže využiť svoje právo iniciovať zmenu a podať návrh na zmenu 
uznesenia. A nebehajme hore-dole, buďme racionálni. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa niekto ešte do diskusie? S 

riadnym príspevkom pán poslanec Bendík. 
 
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Pozerám ešte žiadosť, ktorú podala spoločnosť STYK 

Development, a čítam - teda to je spoločnosť, ktorá tam, asi každý vie, postavila byty 
a aj možnože na mieste, na tom prízemí, kde nemali byť byty, ale mali byť nejaké 
obchodné priestory, tak sa teda rozhodlo dodatočne, že tam urobí byty. A čítam v ich 
žiadostí, že v súčasnom stave sa tento byt, ktorý tam možnože nemal byť, ale bol 
dodatočne urobený, samozrejme bol povolený, atď., sa tento byt zdá bez dodatočného 
zväčšenia predzáhradky, zdá byť ako nepredajný. Tzn. to je ten skutočný dôvod prečo 
sa tento osobitný zreteľ predkladá. Tzn. ide - týmto schválením prenájmu - sa ide 
pomôcť developerovi, aby vedel predať svoj byt, lebo ako píše, tak sa mu zdá, že ináč 
je nepredajný. Ja by som si to možno vysvetlil ináč - on ten byt je predajný, ale nie za 
100 % ceny, ktorú by získal, keby tam bola predzáhradka, ale možnože za 60 % ceny. 
Tzn. čo sa teraz stane - stane sa to, že zlepšíme polohu toho developera alebo teda toho 
predajcu, a ten, kto si to kúpi, tak to kúpi za cenu možnože o 40 % vyššiu ako by to 
mohol kúpiť. A následne - ako - pre mňa správne riešenie by bolo, keby sa obrátil ten, 
kto kúpi ten byt na nás a my vzápätí mu prenajmeme ten pozemok. Lebo to mi dáva to 
tú logiku. Ale toto, tento materiál považujem za nevýhodný pre mestskú časť. Pretože 
naozaj, už keď teda... už keď taký materiál sa predkladá, tak tam aspoň nepíšte, že bez 
toho, čo napísal ten žiadateľ, že bez tejto predzáhradky tento byt nevie predať. Keby 
aspoň to ste do toho materiálu nenapísali, tak by sa to javilo, že ideme pomôcť 
nejakému budúcemu obyvateľovi tohto bytu. Ale tu z toho materiálu jasne vyplýva, že 
aký je účel skutočný tohto prenájmu. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Dulla s faktickou 

pripomienkou. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja znova hovorím - buďme racionálni. Nešpekulujme, čo si bude 

kto druhý o tom myslieť. My tu nie sme na to, aby sme sa pokúšali preniknúť do 
mysle možného kupujúceho a či zaplatí viac alebo menej. Skúsme povedať, čo je pre 
Karlovu Ves ako mestskú časť rozumnejšie. Či riziko, že sa to znova vráti na nebytové 
využívanie, so všetkými negatívami, možnými - o čom sme hovorili na komisiách, 
alebo nech to predá pre mňa za mňa aj so zárobkom. Pre mňa developer neznamená 
automaticky zlodej. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bendík. 

Ale neviem či faktická poznámka, lebo pán poslanec Dulla mal faktickú. Dobre, 
dobre, takže dávam slovo najskôr predkladateľovi materiálu, aby odpovedal na 
predložené otázky. Dobre. 
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p. Hrčka, prednosta MÚ: Čiže ja by som iba teda prečítal - tu v materiáli sa píše, že preto 

má investor problém tento byt predať, nie že je nepredajný, čiže tam nie je citované, že 
by bol nepredajný. Samozrejme, predajné je všetko. Otázka znie - cena. A teraz 
problém predať je - samozrejme - niekto, kto ten byt má, tak ho to, už ten byt sám o 
sebe samozrejme bude, predpokladám, pod trhovou cenou. Ale otázka znie, ako moc  - 
teraz čo sa dostávame k tej otázke, k tej otázke, že či je to výhodné, čo je to 
nevýhodné. Ak ten byt predá a príde sem občan požiadať, tak sa stavím, že 100 % 
poslancov zahlasuje, že tomu občanovi to za tých istých podmienok prenájme. Čiže asi 
akože zmysel, za ktorý sa to prenajíma nie je problematický. Lebo prenajíma sa to za 
to, aby tam niekto mohol bývať. Čiže bude tam bývať niekto, predpokladáme s 
trvalým pobytom v Karlovej Vsi a za tým účelom a za tú cenu s tým nikto nebude mať 
problém, lebo je to v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Samozrejme, problém 
je teraz ten, že ten kto ten byt postavil - a túto samozrejme sa stotožňujem s tým, že 
pravdepodobne ten byt je vystavaný nevhodne. Mal tam byť pravdepodobne nebytový 
priestor, možno garáže, možno niečo iné. Ale mohlo tam byť, samozrejme, aj možno 
nejaká ... nejaká prevádzka, ktorá by mala smerom zvonku prístup a tiež by možno 
nevnášala tak bezproblémovosť. A samozrejme, dostávame sa teda do otázky, či to 
prenajať alebo to neprenajať. Myslím si, že ten účel, taký, ako tak, ako je deklarovaný, 
nie je problematický. Samozrejme otázke je vždy cena. Čiže, či je tá cena adekvátna, 
či není adekvátna. A to je už proste na posúdení tu poslancov. Ale ja myslím, že ten 
zmysel tak, ako je deklarovaný, lebo teraz sa dostávame, keď o to požiadal ten, kto ten 
byt vlastní a chce ho predať, tak je to nemorálne alebo je to nedobre. Dobre, teraz keď 
to kúpi niekto od neho a bude to chcieť predať, aký bude rozdiel? Technicky vzaté, 
bude to zasa len niekto, kto vlastní ten byt a bude ho chcieť predať. A samozrejme, že 
každý si chce zhodnotiť svoj byt. Čiže napr. keď si niekto robí aj stavebné úpravy, 
robí si to za nejakým účelom zvýšenia komfortu. Čiže naozaj, dostávame sa podľa 
mňa do otázky - hlavná otázka znie - účel nespochybňuje nikto. Spochybnený je 
žiadateľ. A teraz ten žiadateľ, podľa mňa, a otázka je cena - či to bude rozdiel 40 % v 
cene. Ja osobne si myslím, že 40 % v cene, tá predzáhradka robiť nebude. Ale myslím 
si, že samozrejme aj ten investor, ako komerčný subjekt, si vie spočítať, že koľko je 
preňho investícia do záhradky a koľko mu to potom zníži cenu. A snaží sa nájsť 
preňho najvýhodnejší spôsob. A samozrejme, je tu na zvážení, či sa to použije takto. 
Či sa možno zvýši cena na 2 eurá na meter štvorcový. Ako - je to na vašom zvážení. 
Nech sa páči. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bendík. 
 
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som dal do pozornosti žiadosť, ktorá prišla od 

spoločnosti STYK Development 20. 3. A tam je napísané "v súčasnom stave sa nám 
tento byt, bez dodatočného zväčšenia predzáhradky zo strany parku javí ako 
nepredajný." Podpísaný Ing. Peter Styk. Tzn. to čo som povedal je pravda. A tvrdí to 
dokonca ten, kto tie byty vystaval. Tzn. on, majiteľ bytu alebo developer, nechcem to 
tak hovoriť, lebo developer v Bratislave znamená väčšinou skôr nadávka - tzn. 
spoločnosť, ktorá ten byt postavila, tak píše, že im sa zdá, keď nebude tá 
predzáhradka, že ten byt je nepredajný. Tzn. týmto pomáhame majiteľovi, prvotnému 
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majiteľovi, ktorý ten by postavil, pomáhame predať byt za dobrú cenu. To je všetko, 
čo som k tomu chcel povedať. Ďakujem pekne. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Záverečné slovo predkladateľa. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ja, samozrejme Igor, my sa veľmi dlho poznáme a ty veľmi dobre 

vieš, že ten, kto žiada, tak sa to snaží napísať najlepšie pre seba. Logicky. Takže on ti 
nenapíše, že keď mi dáte predzáhradku za 1.000 €, ja nemusím pustiť 5.000 z ceny. 
Napr. Tak samozrejme to napíše v zmysle, aby to prechádzalo. Ty sám dobre vieš, že 
na každú vec sa dá pozerať z viacerých... záleží, kto to píše a ako to píše. On to píše, 
logicky, že nebude písať v prospech - píše v svoj prospech. Keď niekto píše nejakú 
žiadosť, tak je logické, že sa snaží obhájiť svoju pozíciu a presadzovať alebo teda 
nejakým spôsobom presvedčiť o tom. Otázka znie, ešte raz, bavíme sa o zmysle. Je 
problém s tým, že tam bude predzáhradka a bude tam byt? Lebo ak je s týmto 
problém, tak potom sa o tom môžme baviť. Ak nie je s týmto problém, tak potom je 
naozaj problém žiadateľovi a ja sa pýtam, keby tam namiesto žiadateľa bola fyzická 
osoba, hocijaká, budeš rovnako argumentovať v tomto istom materiáli, keby to nebol 
ten žiadateľ? Lebo napr. bude to vlastniť Fero Mrkvička, ktorý to bude chcieť predať 
niekomu inému, a príde s rovnakou požiadavkou, už keď to nebude STYK 
Development, ale bude to Jožko Mrkvička, fyzická osoba, s trvalým pobytom - budeš 
mať rovnaké argumenty? Alebo sa tie argumenty zmenia? Lebo tu sa dostávame k 
tomu - a ešte raz  -rozumiem vecne, čo hovoríš, ale skús si proste túto situáciu inak 
dať. Že či by si mal rovnaké argumenty a rovnako by si k tomu pristupoval. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík. 
 
p. Bendík: Ďakujem pekne. No len nehovorme túto, jak som pochopil. Tak to bolo záverečné 

slovo, podľa rokovacieho poriadku, ak mi nebolo odpovedané, tak mám právo na 
faktickú poznámku. Tzn. treba si prečítať rokovací poriadok. V každom prípade, 
znova prečítajte si rokovací poriadok pán Dulla, tam to máte napísané. Ja rozumiem, 
len nedávajme to niekde inde, kde to nie je, hej? Dneska je to dneska, je to v tom 
stave, že ten žiadateľ je spoločnosť, ktorá ten byt postavila. A píše vo svojom - keby - 
hovorím čítam to, čo poslali v tom v tej žiadosti. Čo poslali je napísané, že v súčasnom 
stave sa im javí bez tej predzáhradky tento byt ako nepredajný. Ja len hovorím o tom, 
ja nehovorím o tom, že ak by to vlastnil 3, 4, 10, 10 majiteľ toho bytu... Ja hovorím o 
tom - čítam to, čo je tam napísané. To je všetko. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou nasleduje pán poslanec Dulla. 
 
p. Dulla: Ešte raz by som ... veľmi ďakujem za slovo - ešte raz by som pripomenul rokovací 

poriadok. Je zaujímavý  - od začiatku nie - až vtedy, keď sa hodí! Takže ak si ho 
máme prečítať, tak všetci a dodržujme, ak neodznel prvý príspevok, tak nemá prečo 
objaviť sa na svete faktická pripomienka. Lebo nemá k čomu. A bolo to tu boli 2. 
Takže mám rád informovaných ľudí, ale nech vidia aj seba ... a nielen druhých. 
Buďme si rovní a dodržujme teda rokovací poriadok všetci. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou nasleduje pán poslanec 
Rosina. 

 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na slovo predrečníka a myslím si, že 

nielen ako domácu úlohu - nejako inštitucionálne by sme sa mali dovzdelať z 
rokovacieho poriadku, pretože sa tu budeme vadiť a hádať a míňať čas zbytočne. 
Poprosím týmto pána prednostu, aby v danom smere vykonal buď školenie alebo 
niečo podobné. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Len pre informáciu, školenie sa pripravuje. Tak môžme sa 

rozprávať aj o rokovacom poriadku. Prosila by som vážených kolegov, aby ste sa 
vrátili k meritu veci. Nasleduje s prihláseným riadnym príspevkom pán poslanec 
Martinický. 

 
p. Martinický: Ďakujem za slovo ja by som chcel pripomenúť niekoľko podstatných bodov. 

Podľa môjho názoru, či ten konkrétny pozemok, ktorý žiadajú prinesie mestskej časti 
väčší úžitok, keď ho kúpia alebo keď ostane vo vlastníckej.. vo vlastníctve mestskej 
časti, či kúpou tohto pozemku za týmto účelom je nejakým spôsobom poškodená napr. 
nejaká miestna komunikácia, alebo proste vytvorí sa prekážka proste parku, chodníčku 
pre mamičky s kočíkmi alebo niečomu? To by mohlo byť negatívne. Pozitívne by 
bolo, že keď tam bude predzáhradka, niekto sa môže o ňu starať a pestovať tam 
kvetinky. Z čoho budú mať úžitok aj tí, ktorí sú za druhou stranou plota tej 
predzáhradky. Čiže v jednom prípade môže byť takýto predaj, za takýmto účelom 
škodlivý a v inom prípade môže byť dokonca prospešný. Nielen tým, že získame 
nejaké prostriedky, za to, viac-menej symbolické, alebo... ale aj napr. tím, že získame 
niekoho, kto sa o kúsok zelene bude vo vlastnom záujme starať. Čiže, predkladateľ tu 
nie je, ja by som bol rád, keby z tohto z tohto hľadiska tu zaznela nejaká odpoveď. 
Proste či to nejakým spôsobom nejakú ... náš budúci alebo jestvujúci záujem proste 
poškodí, obmedzí alebo... alebo nie a tým pádom, ak nie, tak či je možný aj takýto zisk 
z toho. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou 

pripomienkou. 
 
p. Bendík: Ďakujem pekne pán Martinický. Viete, ono na to sa dá odpovedať veľmi 

jednoducho. Ak si zoberiete nájom jedno euro za 1 m², tzn 57, 42, myslím je - činí 
ročný nájom, keď si dáte krát 20, tak sa dostávate niekde na hranicu alebo za 1.000 € 
za 20 rokov. Ak ten pozemok predáme štandardne - sa v meste predávali pozemky na 
Dlhých dieloch za cenu približne 160 €, možno okolo 200 - ak by sme ten pozemok 
predali... predali by sme ho za 160 €, tak dostaneme do rozpočtu 9.280 €. Ak by sme 
ho predali za 200 tak 11 600. Viem si veľmi živo predstaviť, že tieto peniaze by sme 
mohli kľudne použiť napr. na obnovu škôl, na zrevitalizovanie športovísk, na mnoho 
ďalších užitočných vecí. Takže keď sa pýtate, že či tam je rozdiel - áno - predaj je 
jednoznačne výhodnejší. Ak si niekto oplotí na 20 rokov pozemok, čo si myslíte, čo 
bude po dvadsiatich rokoch? Ten pozemok ostane oplotený a tým kvetinkám tam 
dokonca si každý chce ... alebo ten kto to kúpi, si chce oplotiť nepriehľadnou fóliou. 
Tzn. že bude tam mať kvetinky. Ale bude vidieť len on tie kvetinky, nikto iný, takže... 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, s riadnym príspevkom pán poslanec Rosina nech sa 

páči. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

programu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Keďže sa nikto iný nehlási, nemyslím si, že je potrebné dať o 

tomto hlasovať. Takže, keďže sa nikto nehlási ukončujem túto diskusiu. Spontánne sa 
ukončila sama a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesení uznesenia. 

 
návrh. komisia: Návrh uznesenia k bodu číslo 10 Žiadosť spoločnosti STYK Development 

RK spoločnosť s ručením obmedzeným o dlhodobý nájom pozemku v katastrálnom 
území Bratislava - Karlova Ves. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje návrh uznesenia tak ako máte v predloženom materiáli. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem za prednesený návrh uznesenia a 

opätovne upozorňujem vážených kolegov, že sa jedná o prípad hodný osobitného 
zreteľa. Ďakujem vám veľmi pekne a hlasujte o tomto návrhu uznesenia. 

 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 18 prítomných poslancov, proti boli 2, zdržali sa 

3. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 11 
Ponuka spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. na predaj pozemkov v k. ú 

Bratislava-Karlova Ves do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme prikročiť k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 11. Jedná 

sa o ponuku spoločnosti Styk Development RK spoločnosť s.r.o. na predaj pozemkov 
v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves do vlastníctva Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem a jedná sa o tú istú spoločnosť ako v predchádzajúcom 

bode. Zhruba nejakých 50 m od toho predchádzajúceho miesta, kde žiadali prenajať 
tých 50 m², tak zhruba nejakých 970 - 980 m² ponúkajú mestskej časti za ... odkup za 
jedno euro s tým, že mestská časť ako - je v tej oblasti sú záujemcovia, ktorí by - tam 
je taký park, tí, ktorí ste tam boli - a vlastne tam sú také trojuholníky, ktoré... ktoré táto 
spoločnosť vlastnila, na ktorých nič nevystavala, ale je to súčasťou verejného parku. 
Takže ponúka nám tieto priestory na odkúpenie za jedno euro, aby sme sa teda 
samozrejme o tie priestory starali. Medzičasom sa už aj ozvali nejakí záujemcovia, 
ktorí by v častiach - a zhodou okolností aj v tých častiach, ktoré, ktoré sú ponúknuté za 
kúpu, chceli postupne vybudovať nejaké... nejaké príslušenstvo - ako sú povedzme 
malé detské ihrisko, ohradené a pod. Čiže ten priestor tam má z hľadiska 
príslušenstva, tzn. nejaké športoviská, nejaké... nejaké ihriská pre deti - tam nie sú. 
Čiže je tam záujem zo strany obyvateľov, aby sme tam niečo podobné budovali. Aj za 
týmto účelom, zhodou okolností a možno aj v tom priestore, ktorý sa takýmto 
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spôsobom odkúpi, to mestská časť bude vedieť spraviť, keď bude mať vzťah k 
pozemku. Bola otázka, že keď nám to predáva o koľko prídeme na dani z príjmu. 
Dostali sme informáciu, že to je okolo 70 € ročne. Čiže len pre informáciou - tak - som 
dostal. Daň z nehnuteľností - ospravedlňujem sa - samozrejme - daň z nehnuteľnosti, 
takže je to zhruba za tých... za tých 980 m2 zelenej plochy. Je zhruba takýto príjem 
mestskej časti, ktorý pripadá, aby ste vedeli. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 

 
návrh. komisia: Návrh na uznesenie - podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím vás o hlasovanie za tento návrh, nech 

sa páči. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 22 prítomných poslancov, proti bol 1, zdržal sa 

1. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 12 
Žiadosť p. Gizely Zelískovej o prenájom nebytových priestorov - vývarovne na Lackovej 

ul. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k žiadosti pani Gizely Zeliskovej o prenájom 

nebytových priestorov - vývarovňa na Lackovej ulici. Je to materiál číslo 12 
predkladateľom je prednosta miestneho úradu. Prosím ho o úvodné slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Čiže v minulosti v týchto priestoroch, tieto 

priestory slúžili ako výdajňa strany spoločnosti Stravex. V súčasnosti sa tam tak isto 
vydáva strava. Zmyslom je - alebo teda cieľom pani Zeliskovej je tieto priestory 
opätovne sprevádzkovať a využívať ich ako... ako normálnu kuchyňu. V tom uznesení 
máte napísané, že vlastne jej žiadosť je na 5 rokov za jedno euro na meter štvorcový 
na rok - ako nájom. Samozrejme, energie budú fakturované zvlášť. Tzn. vlastne bude 
to jedno euro za nájom, plus energie. Pokiaľ máte nejaký ...je to prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou. V 
prípade, že by ste mali nejaké otázky, tak sa prosím pýtajte. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Ako prvý sa prihlásil 

pán poslanec  Labuda. Nech sa páči, udeľujem mu slovo. 
 
p. Labuda: Ďakujem pekne. Pán prednosta to teraz vlastne doplnil, ale nie je to tu napísané - 

plus tie energie. Takže preto som sa prihlásil. Ako - nemal by som sa ja k tomuto 
bodu, hlavne, hlásiť. Ale - takže plus energie. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. O slovo sa prihlásil pán poslanec Dulla. Nech sa páči. 
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Z materiálu, tak ako je predložený, je zrejmé, že sa predpokladá 
preinvestovanie 17 000 pardón 15.700 €, podľa prílohy 2, žiadateľkou, ak teda bude s 
ňou uzavretá nájomná zmluva. Nie je však vôbec nijako zrejmé, či je toto nejak časovo 
merateľné. Či sú nejaké - teda dokedy najneskôr? - aby to preinvestovanie prinášalo 
nejaké efekty - ako sa hovorí, čo najskôr. Osobne by som si to vedel predstaviť, že to 
bude súčasťou zmluvy, aj keď to nebude súčasťou uznesenia. Takže by ho nebolo 
treba meniť, tak ako je predložené. Neviem, či je rozumné žiadať za tejto situácie, aby 
to bolo do 6 mesiacov. Ale myslím si, že ak tá doba nájmu má byť tých 5 rokov, tak 
do roka by to mohlo byť, aby sa to amortizovalo, v... primerane, za väčšiu časť doby 
nájmu. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Horecký, nech 

sa páči. 
 
p. Horecký: Chcel by som podporiť, túto žiadosť. A to dvomi faktami. Jeden z nich je, čo si 

každý z nás vie prečítať, že nielenže ponuka od pani Zeliskovej je cenovo výhodnejšia 
na tú stravnú jednotku, ale aj že... ale aj že máme skúsenosť s kvalitou tejto služby, 
pretože ona obsluhuje, nielen niekoľko škôl. Jednu priamo, niektoré, kde vyváža 
stravu - viete, že karloveských dôchodcov tak isto obsluhuje, ktorí prichádzajú priamo 
na výdajňu na Karloveskú 32. Faktom je, že kapacitne nestíha túto kvalitnú službu - 
veľmi ťažko ju vykonáva, napriek tomu ju robí, lebo nechceme ani dôchodcov 
obmedziť ani iných stravníkov cudzích, lebo už úplne by Spojená škola svätého 
Františka naplno vedela zamestnať. Preto ona potrebuje ďalšiu výdajňu na to, aby bola 
táto - nie výdajňu - ale novú kuchyňu. Aby bola sprevádzkovaná musí splniť 
kolaudačné, musí splniť hygienické a iné predpisy - bezpečnostné. Tie sú zárukou 
toho, že tie investície tam jednoducho naozaj vykonané byť musia. Ja by som sa bál jej 
to predpisovať tu v našom uznesení alebo do zmluvy, pretože je zaručené z merita 
veci, že toto sa stať musí. A záruky dáva zákon, pretože ona nemôže spustiť tú jedáleň, 
kým nevyhovie všetkým zákonným bezpečnostným a hygienickým požiadavkám. Už 
by som nechal na jej ekonomizáciu celého procesu. Skúsenosť máme, že to robí 
kvalitne a nebojíme sa toho, žeby nám chcel uniknúť nejakým lacným riešením. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. O slovo sa prihlásila pani poslankyňa 

Hanulíková. Nech sa páči. 
 
p. Hanulíková: Ja si myslím, že prácu pani Zeliskovej a hlavne stravu pani Zeliskovej všetci 

veľmi dobre poznáme. Takže určite všetci súhlasíme, aby to v tomto zmysle aj tak 
pokračovalo. Ale chcela by som sa ubezpečiť, či nebude nejako narušená tá činnosť 
Senior klubu šachistov a tých ostatných aktivít, ktoré tam prebiehajú. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Čiže, pani Zelisková požiadala samozrejme len o nájom, lebo tam 

tá budova je väčšia. Časť majú prenajatý Senior klub a ona vlastne požiadala len o 
prenájom tej časti, ktorá momentálne nebola nikomu prenajatá. Lebo tam tie nájmy, či 
už Senior klubu alebo iných subjektov, vlastne sú nezávisle od tohto a pokračujú. Čiže 
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nejakým spôsobom sa neovplyvňujú. To je na jednu vec. Druhá - ja som si to pozrel, 
ja - není to v uznesení - my sme... ja sa musím priznať, že rozumiem pánovi Dullovi. 
Lebo - vlastne, mali by sme mať rovnaký meter. To je jedno, že či niekoho poznáme, 
nepoznáme, pani Zelísková je, samozrejme, máme s ňou zatiaľ tiež rovnako veľmi 
dobré skúsenosti. Na druhej strane - a skúsim to, čo pán Dulla povedal, dohodnúť a 
zapracovať do zmluvy, aj keď to nie je v uznesení, lebo je pravda, že by to malo byť 
niekde špecifikované, že teda akú sumu, do akej doby atď. Lebo tých 5 rokov je dlhá 
doba. Nepredpokladáme, samozrejme, že by sa to stalo u nej, ale my napr. z mesta 
mávame častokrát skúsenosť, že si niekto prenajme za jedno euro na 30 rokov, a 
potom blokuje ten pozemok alebo niečo podobné. Čiže naozaj, myslím si, že 
zastupiteľstvo by nemalo prihliadať na žiadateľa, malo by mať na všetkých rovnaký 
meter. A z tohto dôvodu to viem pochopiť. A samozrejme, budem... poprosím potom 
pána Tarabaja, ktorý bude mať na starosti zmluvu, že aby to tam zapracovali. Teda s 
pani Zelískovou odkomunikovali, aby si ona dala nejaký harmonogram. Budeme sa jej 
samozrejme... vyjsť v ústrety, ale ten harmonogram tam dáme, do zmluvy 
zapracujeme. Ďakujem za pripomienku. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou vystúpi pán poslanec 

Bendík. Ale ešte predtým predstavujem ctenému zastupiteľstvu pána magistra 
Tarabaja, nového vedúceho oddelenia legislatívno-právneho. Takže teraz pán 
prednosta ho - referátu - pardón. Pán prednosta vám ho predstavil neplánovane. Slovo 
má pán poslanec Bendík. 

 
p. Bendík: Ďakujem pekne. Len jedna malá poznámka. Tú sumu tam treba dať - že 

minimálne, aby sa nefixovala, že musí ...neviem - iba toľko - lebo je to dosť možné, že 
tie investície budú musieť byť - je tak vyššie. To je bežná prax, keď sa rekonštruujú 
budovy. Takže-. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja zase by som v tom bola opatrná, lebo si myslím, že tie 

náklady môžu byť aj nižšie. Treba to prekonzultovať - dobre? aj s pani Zeliskovou. A 
som presvedčená o tom, že niektoré tie z tých nákladov sú nevyhnutné, aby tam vôbec 
tú prevádzku mohla spustiť. Lebo bez toho to nájomné ona nemôže spustiť. Ona si je 
toho veľmi dobre vedomá. A pokiaľ ja mám vedomosť, tak ona to chce všetko 
realizovať do konca leta, aby v septembri už mohla tú plnú prevádzku spustiť. S 
faktickou pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

 
p. Bendík: Tak som to myslel. Tzn. nemusí tam byť suma 15 000. Možno že tam bude reálna 

suma, možno že tam má byť reálna suma 12 000. Ale to "minimálne" je tam dobre 
dať. Pretože môže to byť naozaj viac ... ako. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla sa 

prihlásil. Nech sa páči. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo, ak dobre rozumiem, príloha číslo 2 je dielom žiadateľky. Čiže to 

je jej odhad. U nej môžem predpokladať, že má isté skúsenosti, na základe dlhých 
rokov praxe. Ale napriek tomu ju nezaraďujeme medzi niečo ako -autorizované osoby- 
aby robila kalkulácie nákladov. A preto ja sa zastávam toho, že túto sumu treba brať 
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ako informačnú. Ide skôr o vecný rozsah toho, čo tam chce inštalovať, ako o presnú 
sumu. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, keďže nikto iný sa nehlási do diskusie, 

uzatváram k tomuto bodu - diskusiu - a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Tak, jak mi bolo aj vysvetlené, jak je to chápané. - Vždycky sa 

bavíme o cene nájmu. A energie sú vždy zvlášť. Ako, principiálne nikdy cena nie je - 
zvlášť - teda nikdy cena energií nie je zahrnutá do ceny nájmu. Aspoň takto tu 
vždycky chodilo. Čiže v tomto zmysle ja nemôžem pri osobitnom zreteli to prijať 
autoremedúrou, ale značíme si - a v zmluve 100 percentne bude, že metre štvorcové sú 
za jedno euro a energie budú fakturované podľa spotreby, ktorá tam je. Čiže k tomuto 
sa zaväzujem že je to jednoducho súčasťou zmluvy samozrejme bude. A pre 
budúcnosť to  budeme samozrejme pripravovať typizovane už v tých uzneseniach a v 
dôvodových správach, aby bolo jasné a nemuseli sme sa na toto pýtať. Čiže napriek 
tomu, že to tak je štandardizované, tak to tak budeme dávať do uznesenia, aby ste 
nemali pochybnosť, aby to takto bolo schválené už v samotnom uznesení, na ktoré sa 
de facto odvoláva zmluva na základe ktorej sa to schvaľuje. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Takže prosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia. 
 
návrh. komisia: Keďže neprišli žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie, prijímame 

uznesenie podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie: Za bolo 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo prijaté. 
 
 
Bod 13 
Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z evidencie 

majetku 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k Návrhu na vyradenie majetku Mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves z evidencie majetku. Je to materiál číslo 13. Predkladateľom 
materiálu je znova pán prednosta. Odovzdám mu slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Tak, ako som už hovoril na rade, už počas minulého 

volebného obdobia bolo inventarizáciou zistený nefunkčný a nerentabilný majetok na 
opravu. My sme iba urobili to, že keďže nám zaberal veľké množstvo, priestoru tak 
sme vytvorili komisiu a žiadame o jeho vyradenie. Pretože podľa zákona o vyradení 
môže rozhodnúť iba miestne zastupiteľstvo, ak to chceme vyradiť. Napriek tomu, že to 
tu nie je v materiáli, tak sa vám posielala komplet fotodokumentácia pri tých pri tých 
zariadeniach, ktoré sú z roku 1995, 6, 7, 8. Tam asi nikto nemá pochybnosť, keďže sa 
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jedná zväčša o výpočtovú techniku, že nie sú len fyzicky, ale aj technologicky 
zastarané. Tie, ktoré boli v posledných piatich rokoch, k tomu sme spravili špeciálny 
materiál, kde boli samostatne odfotografované a popísané, aby bolo jasné, že prečo - 
napriek tomu, že niektoré - naozaj tam boli asi 2 alebo 3 zariadenia, ktoré boli 2 a pol, 
resp. 3 roky od obstarania, napriek tomu naozaj v súčasnosti sa niekedy kupuje 
výpočtová technika, tak že kúpite tlačiareň a cena tej tlačiarne v hodnote tonerov. Čiže 
keď sa vám pokazí, tak sa vám neoplatí tá tlačiareň ani opravovať, lebo keď si kúpite 
nový set tonerov, tak k nej de facto dostanete aj novú tlačiareň. Čiže bolo to tam 
špecificky popísané. Celé... ten návrh, resp. to, čo už inventarizáciou prešlo ako 
neupotrebiteľné sme nerobili my, my sme to už iba zprocesovali, aby sa to vyradilo z 
majetku, aby sme to mohli zlikvidovať a uvoľniť priestory a nedržať zbytočne naozaj 
staré veci. Postupne sa budeme snažiť predkladať aj ďalší majetok, ktorý je na 
vyradenie. Lebo tou inventarizáciou, ktorá sa robí každé 2 roky sa postupne takýmto 
spôsobom.... Sú návrhy a sú tam popisy a budeme - len deklarujem, že to budeme zase 
postupne sem dávať na zastupiteľstvo a zase vám dokladovať, že čo?, prečo? pokiaľ 
budú nejaké otázky, tak samozrejme budeme sa ich snažiť vždy vysvetliť. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech 

sa páči, pán poslanec Horecký má slovo. 
 
p. Horecký: To, čo teraz poviem, naozaj nie je vtip. Chcem sa spýtať, že či v rámci procesu 

vyraďovania by nebolo možné, lebo vidím, že sú tam aj počítače, sú to staré počítače, 
nepoužiteľné, ale oni majú súčiastky, ktoré sú zaujímavé napr. pre školy. A to sú len 2 
zdroje a karty pamäťové. Ak by bolo možné poslať tam niekoho, tak by sme mohli 
zobrať pre tie školy - zdroje a karty. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja za seba poviem len toľko, že budem veľmi rada, keď sa to 

bude dať ešte nejako upotrebiť. Ale určite odborne vám to vyloží pán prednosta. Nech 
sa páči. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Áno - takto - ja majú skúsenosť so školami, tak viem, že 

školy častokrát majú veľmi zlú výpočtovú techniku. A ja tiež ako, kde môžem tak sa 
tam snažím proste presúvať počítače, či už z vlastnej firmy alebo niekde zháňať. Tu 
vám na rovinu poviem, my samozrejme, tie použiteľné súčiastky, ktoré sú 
technologicky... máme povyberané z toho. Naozaj, vyskladané už len z takých, ktoré, 
ktoré si... Dneska hocijaký mobilný telefón je technologicky ďalej ako to, čo sa 
vyraďuje. Samozrejme, nie je problém. Kľudne, pokiaľ máte, príďte. Vieme aj z toho, 
čo máme povyťahované, pokiaľ viete použiť, "mile-rádi" vám dáme. Máme, 
samozrejme, nejaké disky v rezerve, ktoré... máme... máme pamäťové karty, máme 
toho dosť. Aspoň to, čo je ešte funkčné. Takto samozrejme preventívne držíme, lebo je 
to škoda vyhadzovať. Takže, pokiaľ- príďte určite. Ale myslím si, že z toho, čo sme 
naozaj navrhli na vyradenie, není použiteľné nič. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec Rosina. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja som len chcel poprosiť pána prednostu a teda vedenie 

mestskej časti, že rovnaký problém, ako s týmto dubióznym nepoužiteľným majetkom 
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má tuná úrad, miestna časť, majú jednotlivé školy a škôlky, ktoré sú zavalené 
počítačovou technikou, ktoré v minulosti z miestneho úradu tam boli vlastne 
vyhodené. Pretože to bola pred.... počítačová technika nepoužiteľná. A sú tam ďalšie 
majetky, ktoré zapĺňajú priestory. A jednoducho taktiež bude treba v ďalšom kroku 
nejakým spôsobom pozrieť sa na ten majetok a podľa možnosti ho vyradiť, pretože na 
haraburdy niet miesta. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vieme o tom, počítame s tým, že to 

bude nasledovať. Ďakujem pekne. Keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie, 
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 

 
návrh. komisia: K bodu 13 - Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Bratislava - Karlova 

Ves z evidencie majetku. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves, schvaľuje vyradenie nepoužiteľného opotrebovaného a nefunkčného majetku 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v obstarávacej cene 66.184,91 €, zostatková 
cena majetku je 0 €. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech 

sa páči. 
 
Hlasovanie: Za bolo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie 

bolo prijaté. 
 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ak dovolíte, vidím, že veľmi disciplinovane sa správame v 

dnešnom zastupiteľstve. Vidím tu už takú trošku zvýšenú pohyblivosť a nervozitu. Ja 
by som vám navrhla malú prestávku. Záleží od vás teda, či bude 15 minút alebo 20 
minút? Mali by sme sa na tom dohodnúť, aby sme boli presní. Ak potrebujete, tak 30 
minút, ale teda, aby bolo potrebné, aby sme sa to potom stretli. Je pre vás pripravené 
občerstvenie v zasadačke miestnej rady. Takže koľko minút? Takže 20 minút. A po 30 
sme tu všetci do nohy! Želám vám príjemnú prestávku. Občerstvenie v miestnosti 
miestnej rady. Platí pozvanie aj pre prítomných novinárov, kameramanov. 

 
 
Bod 17 
Návrh na kúpu jazdeného autobusu od spoločnosti Slovak Lines, a. s.. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pozývam vás do rokovacej miestnosti. Pokračujeme v našom 

programe. Ukončujem prestávku... verím, že ste sa občerstvili primerane, aby nám 
práca išla rýchlo od ruky. Hokej sa blíži. Pokračovali sme by sme bodom číslo 17. 
Jedná sa o návrh na kúpu ojazdeného autobusu od spoločnosti Slovak Lines akciová 
spoločnosť. Prosím pána predkladateľa, aby nás zoznámil s týmto materiálom. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo tento materiál nešiel cez komisie dali sme ho až 

na radu kvôli tomu, že v súčasnosti Mestská časť má 28 rokov starý autobus, ktorý 
používa teda najmä na pre vlastné školy škôlky alebo využívajú ho takisto klub 
seniorov a tento autobus už aj v minulosti o ňom bola na tomto zastupiteľstve diskusia. 
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Ten autobus napriek tomu, že spĺňa technické parametre, ale čo sa týka samozrejme 
komfortu, štandardu, je relatívne adekvátna k tomu svojmu dvadsaťosemročnému 
veku. V minulosti bola tiež nejaká možnosť kúpiť autobus. Ale tá cena bola podstatne 
vyššia. A teraz pri nákupe autobusov od spoločnosti - teraz Slovak Lines nakupoval 
nové autobusy a časť autobusov vyraďoval. A vďaka poslancom, aj teda vďaka pánovi 
Bertovi sa podarilo teda skontaktovať so Slovak Lines a ponúkli nám teda niekoľko 
autobusov, ale také tie kritériá, ktoré má mestská časť napr. veľký batožinový priestor 
kvôli tomu, že sa využíva na školu v prírode a pod. spĺňal prakticky jeden. Ale naozaj 
sa na ňom všetci, aj ľudia z úradu, aj súčasný vodič autobusu zhodli, že ten autobus je 
vo veľmi zachovalom stave, vzhľadom k tomu, že má 12 rokov, tak tá cena je naozaj 
veľmi, veľmi dobrá, k tomu technickému stavu a ostatným vlastne veciam, ktorým 
sme... Tak preto sme navrhli, alebo teda predkladáme návrh na kúpu tohto autobusu. 
Tým pádom ten 28 ročný sa budeme samozrejme snažiť - po a) predať, ak to bude 
možné, a pokiaľ - my veríme, že sa to nejakým spôsobom podarí predať, tým pádom 
by potom vlastne tá cena toho nákupu by sa adekvátne k tomu znížila. A samozrejme, 
tento autobus na ďalších 10 rokov vyrieši problém, lebo je ... jedine jeho problém je, 
že teda nemá pásy a nemôže ísť do zahraničia. Ale na území Slovenskej republiky a 
Česka je bezproblémovo použiteľný. A určite teda aj z hľadiska bezpečnosti aj z 
hľadiska servisu aj z hľadiska komfortu jazdy bude prínosom pre mestskú časť. Sme 
prepočítavali, či súčasný autobus je stratový alebo teda je rentabilný. Z výpočtov, 
ktoré máme tak súčasný autobus generuje zhruba 1.000 € zisk, čo teda - ročne - čo 
samozrejme nie je nejaká vysoká suma. Ale teda primárne my ten autobus 
nepoužívame na to, aby tvoril zisk, ale aby nejakým spôsobom tvoril pridanú hodnotu. 
Je možné, že keď budeme mať nový autobus, budeme sa ho snažiť samozrejme viac 
využiť. A cieľom je, aby sme v budúcnosti po tých desiatich rokoch vedeli na tom 
autobuse nie zarobiť, ale aspoň našetriť to, koľko by zase stal potom možno nejaký 10 
ročný autobus. A vedeli by sme sa potom niekde udržiavať v tomto intervale. Čiže to 
je nejakým spôsobom zámer. Podrobnejšie informácie nájdete v materiáli. Pokiaľ máte 
nejaké otázky, tak sa prosím pýtajte. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som ešte rada doplnila, že naozaj ďakujem pánovi Ing. 

Bertovi, že nám veľmi pomohol pri vybavovaní aj dokumentácie aj vôbec pri rokovaní 
so spoločnosťou Slovak Lines. A zároveň chcem poďakovať aj poslancovi miestneho 
zastupiteľstva, ktorý sa významnou mierou tiež pričinil o túto kúpu. Je to pán poslanec 
Savčinský. A veľmi pekne sa poďakovať aj veľmi iniciatívnemu nášmu poradcovi pre 
niektoré záležitosti, pánovi inžinierovi Sedlákovi, ktorý ako prvý si bol pozrieť tie 
vystavované autobusy, ktoré sú k predaju a ktorý veľmi intenzívne komunikoval. Aj 
viete, že nás reprezentuje pred karloveskými dôchodcami a že dôchodcovia veľmi 
často ten autobus využívajú. Ale nie sú to len oni. Sú to školy, škôlky, požičiavajú si 
od nás alebo prenajímajú si od nás iné mestské časti. Takže verím, že ho v zdraví, 
doderieme ten autobus. Ak sa teda rozhodnete podporiť túto kúpu, myslím si, že nám 
urobí veľa služieb, že potešíme našich obyvateľov. Takže odporúčam podporiť tento 
materiál. Hlási sa pán poslanec Borovička. A ak sa chce prihlásiť pán inžinier Sedlák 
do diskusie, musí sa prihlásiť oficiálnou cestou. Ďakujem. /Je mi ľúto./ 

 
p. Borovička: Ďakujem za slovo. Samozrejme, že ja súhlasím. Plne súhlasím s tým, že sa 

kupuje nový autobus. Lebo zánovší autobus - nie najnovší - nakoľko aj my, športovci, 
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futbalisti - či sú to tenisti, alebo čo, to stále potrebujeme autobus. Aj my si 
prepožičiavame tento autobus. A dobre viete, že naši chlapci chodia po celom 
Slovensku, nakoľko sa hrá 1. liga 2. liga slovenského futbalu, už potrebujeme nejaký 
autobus. Keď sme niekde došli s tým starým autobusom, nie, že sa nám smiali, no, ale 
vyzerali sme si... normálne "korytnačky bez kruníře" česky povedané. Ale musím 
povedať, že za "todlec to" poďakovanie a ten autobus naozaj bude pre nás dobrý. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som ešte sa chcela vrátiť k 

tomu, čo som hovorila predtým, než odznel príspevok pána poslanca Borovičku. 
Neuvedomila som si, že pán inžinier Sedlák bol aj spracovateľ predkladaného 
materiálu, takže nemusí oficiálnou procedúrou, ale dávam mu slovo ako 
spracovateľovi. Nech sa páči, pán inžinier, povedzte, čo ste chceli povedať. 

 
p. Sedlák: Jenom pre informáciu, že sme oslovili aj iných. Že sme oslovili, že sme oslovili aj 

iných - Regio jet - je na autobusovej stanici autobus, má ... tiež predávajú, aby ste 
vedeli porovnanie - ako ceny. Tak autobus od nich, ako je ponuka 30 - 40 000 ako €. 
A ešte v hre je... iné se tu spomínalo, že tento autobus do zahraničia, myslím mimo 
východnej Európy nemá jako tie pásy - tak, ale Regio jet nám ponúkol, že požičia. Len 
za cenu 1,20 odjetého kilometru autobus pre tieto účely na prísnejšie zahraničie, kde 
tie pásy sú, ten 2. autobus o ktorom hovorím by mal aj klimatizáciu, lebo tento náš tú 
klimatizáciu nemá. To je všetko. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Priestor na vaše otázky. Nech sa páči. 

Keďže sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
nárh. komisia: Návrh uznesenia - podľa predloženého materiálu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, aby ste sa prezentovali, aby 

ste zahlasovali. 
 
Hlasovanie: Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme. Naozaj, že ste podporili tento 

materiál. 
 
 
Bod 18 
Návrh Dodatku č. k Organizačnému poriadku Karloveského športového klubu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k ďalšiemu nášmu programu. A to je materiál 

číslo 18. Jedná sa o Návrh dodatku číslo 1 k organizačnému poriadku Karloveského 
športového klubu. Predkladateľom tohoto materiálu je pán poslanec Savčinský. 
Odovzdávam mu slovo, nech sa páči. 

 
p. Savčinský: Ďakujem za slovo. V náväznosti na predchádzajúce miestne zastupiteľstvo, 

kedy sme zvolili nového predsedu Karloveského športového klubu, je ešte potrebné 
zvoliť si teraz kvôli sfunkčneniu Karloveského športového klubu radu Karloveského 
športového klubu. Dôvodom tejto ... tohto návrhu, tohto uznesenia, po konzultácii 
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práve s novým pánom predsedom, ktorý bol aj v predchádzajúcom období volebnom - 
bol aj členom rady KŠK, často dochádzalo k tomu, že rada KŠK nebola 
uznášaniaschopná z dôvodu veľkého počtu členov. Takže hlavným dôvodom je teraz 
zefektívnenie, sfunkčnenie práce. Úprava sa dotýka teda zníženia počtu jednak 
poslancov, kde z pôvodných piatich by sme išli na štyroch, a tak isto aj zástupcov 
klubov, kde z pôvodných troch zástupcov by sa išlo na dvoch zástupcov. Takže toto je 
toto je návrh v súlade s organizačným poriadkom, teda má tento návrh uznesenia 
schváliť... schváliť miestne zastupiteľstvo. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova 

Ves schvaľuje dodatok k organizačnému poriadku Karloveského športového klubu s 
účinnosťou odo dňa schválenia. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie k tomuto bodu. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za jednohlasne schválenie tohoto uznesenia počtom 

hlasov 21, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
 
 
Bod 19 
Návrh na voľbu členov Rady Karloveského športového klubu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pokračovať bodom číslo 19. Je to bod, ktorý sa volá 

Návrh na voľbu členov rady Karloveského športového klubu. Je to bod, ktorý priamo 
nadväzuje na predchádzajúce uznesenie. To je, že v rade Karloveského športového 
klubu nás zastupujú zatiaľ poslanci, ktorých zvolilo bývalé zastupiteľstvo. Čiže v 
súlade s platným organizačným poriadkom Karloveského športového klubu navrhujem 
odvolanie starých členov rady Karloveského športového klubu, zástupcov miestneho 
zastupiteľstva a dovoliť za členov rady Karloveského športového klubu poslancov z 
dnešného miestneho zastupiteľstva, alebo zo súčasného zastupiteľstva. Ak teda sa nič 
nezmenilo, tak za dovolenie za členov dovolenie za členov: Savčinský, pán poslanec 
Buzáš a pán poslanec Berta. Ja by som sa spýtala každého z týchto kandidátov, či teda 
súhlasia so svojou kandidatúrou - pani poslankyňa Lukačevičová, pán poslanec 
Savčinský, pán poslanec Buzáš. Pán poslanec Berta je ospravedlnený z dnešného 
rokovania, tak ja neviem, či nám dovoľuje rokovací poriadok, aby sme ho zvolili dnes, 
alebo či ho budeme dovoľovať na budúcom zastupiteľstve, ako pána Bendíka, keď 
sme volili do miestnej rady. Poprosila by som, že by sa návrhová komisia poradila s 
pánom inžinierom Kostnáčom a dohodli ste sa ... prepáčte technickú prestávku. 

 
p. Zajac: My sme si dovolili sa teraz s vedúcim organizačného oddelenia neporadiť a 

rozhodli sme sa postupovať rovnako ako v prípade pána poslanca Bendíka, aby bola 
zachovaná rovnosť príležitostí. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Takže prosím vás kolegovia, tlmočte pánovi poslancovi 
Bertovi, že dovolíme ho na budúcom zastupiteľstve. Dobre? Že potrebujeme jeho 
výslovný súhlas s kandidatúrou. Takže prepáčte. 

 
návrh. komisia: Návrhová komisia trvá na svojom návrhu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Zajac. 
 
p. Zajac: Že - len procedurálne by som chcel poprosiť, keby sme rozdelili tie hlasovania na 

dve. V tom prvom by sme mali odvolať starých členov a v tom 2. hlasovať. Aby sme 
to nespájali... to by  .. aj jeden... mám 3 teda návrhy procedurálne. A mali by sme 
hlasovať, aby sme potom nemali hlasovanie. Lebo v tom jednom prípade sme vlastne 
jedným hlasovaním hlasovali o dvoch veciach. A potom to nie je úplne... neni to úplne 
dobre, lebo človek by možno v jednom hlasoval inak. A keď sa to spojí, takže... keby 
sme dali teraz hlasovať o tom prvom, že by sme najprv oddelili tie hlasovania o 
odvolaní a o menovaní nových členov. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Si povedal pán poslanec 3 poznámky, 3 procedurálne návrhy. 
 
p. Zajac: Áno 2. procedurálny návrh, bude aby sme teda hlasovali o tých poslancoch, ktorí... 

o ktorých návrhová komisia povedala, že budeme hlasovať, hlasovali verejne. A 3. 
návrh, aby sme o nich hlasovali naraz no, čiže - naraz jedným hlasovaním o všetkých 
piatich alebo štyroch. Neviem koľkých budeme nakoniec... troch ukazuje návrhová 
komisia. Ale bol by som rád, keby sme o tom hlasovali v troch hlasovaniach o týchto 
našich procedurálnych návrhoch. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže dávam hlasovať o tom o 

procedurálnom návrhu pána poslanca Zajaca, aby sme o časti a), časti b) uznesenia 
hlasovali samostatne - navrhovaného uznesenia. Prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh bol prijatý. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Zajaca, aby sa 

hlasovalo verejne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie: Ďakujem tento návrh bol jednohlasne prijatý 21 hlasmi. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o 3. návrhu pána poslanca Zajaca a t.j. aby sa 

o všetkých troch kandidátoch hlasovalo spoločne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 21 prítomných poslancov, nebol proti nik, 

nezdržal sa nik. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz sa pýtam, či je ešte niekto kto sa chce prihlásiť do 

diskusie? Ak nie, uzatváram k tomuto bodu diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh na uznesenie. 
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návrh. komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova 

Ves odvoláva dňom - k dnešnému dňu - z rady Karloveského športového klubu týchto 
členov: Ing. Zuzana Valková - poslanec miestneho zastupiteľstva, Mgr. Juraj Kadnár - 
bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva, Mgr. Ján Labuda - poslanec miestneho 
zastupiteľstva, Mgr. Ľubica Hulajová - bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva a 
Štefan Turan - bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie: Ďakujem, uznesenie bolo prijaté počtom 21 hlasov, proti nebol nik, nezdržal sa 

nik. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím ďalší návrh. Slovo má návrhová komisia. 
 
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves volí dňom 

5. 5. 2015 členov rady Karloveského športového klubu z radov poslancov takto: páni 
Ivu Lukačevičovú, pána Petra Buzáša a pána Richarda Savčinského. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto návrhu hlasovanie. Nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie: Ďakujem uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 21, proti nebol nik, nezdržal sa 

nik. 
 
 
Bod 20 
Návrh Zásad podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus 

apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách 
budov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pokračovať bodom číslo 20. Jedná sa o návrh zásad 

podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného -Apus apus - /aj 
zátvorky?/ - Apus apus a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných 
úpravách budov na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom 
tohoto návrhu je tajomník miestnej rady, pán poslanec Jaromír Šíbl. Odovzdávam mu 
slovo. 

 
p. Šíbl: Ďakujem za slovo. Tento návrh, resp. táto téma nie je nová v tomto zastupiteľstve. 

Podobný materiál sme schválili, ak si pamätáte už v minulom volebnom období. Žiaľ 
vtedy nenašiel dostatočnú podporu zo strany vedenia mestskej časti a pani starostka ho 
nepodpísala. Dokonca ešte bol rôzne dezinterpretovaný - akože - chceme "poručiť 
vetru dažďu" a kupovať... nakupovať netopierie a násilím ich sťahovať do Karlovej 
Vsi. Takže nie je to tak. Tieto živočíchy aj dážďovníky aj netopiere sa prirodzene 
vyskytujú už niekoľko desiatok rokov, prakticky odkedy sa postavili tie sídliská, 
karloveské. Našli tu veľmi, veľmi vyhovujúci domov, ktorý -tie deravé paneláky im 
pripomínajú ich prirodzené hniezdne biotopy v skalných štrbinách. A okrem toho teda, 
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že tvoria takú prirodzenú súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva našej mestskej 
časti a dotvárajú ten typický letný kolorit svojimi optimistickými hlasmi, tak vedia byť 
aj pomerne veľmi prospešné, keďže sú to hmyzožravé živočíchy. Výhradne 
hmyzožravé. Tak s obľubou konzumujú všetko, čo lieta a je dostatočne drobné, aby to 
mohli zjesť - najmä komáre, muchy a iné druhy hmyzu. Čiže tieto zásady len 
upresňujú spôsob, akým môžme týmto živočíchom v rámci zákona a v rámci nášho 
rozpočtu pomôcť. Nemá to vplyv na rozpočet mestskej časti, keďže pri schválení 
rozpočtu sme schválili aj taký princíp, že v rámci ochrany proti komárom budeme 
uprednostňovať biologickú ochranu a prevenciu pred akútnymi postrekmi. V tejto 
súvislosti by som možno ešte povedal, že možno si ani neuvedomujeme, ako tieto 
charakteristické druhy Bratislavy z Bratislavy miznú. Pokiaľ napr. ide o lastovičky, 
ktoré ešte pred niekoľkými desaťročiami patrili neodmysliteľne ku Karlovej Vsi, dnes 
lastovičku prakticky hniezdiť v Karlovej Vsi nenájdete. Sú vyhubené na väčšine 
územia Bratislavy. Ak chcete vidieť lastovičky hniezdiť, musíte ísť do takých 
vidieckych mestských časti ako sú Jarovce, Rusovce alebo Čunovo. Aj tam ich nie je 
veľa. Takže v tejto súvislosti chcem pripomenúť len to, že zhodou okolností dnešný 
deň je veľmi blízko Svetového dňa sťahovavého vtáctva, ktorý pripadá tento rok na 
sobotu , nedeľu... myslím, že to je 9., 10. máj. Takže toto by mohol byť náš drobný 
príspevok k tejto celosvetovej udalosti. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Keďže sa nikto nehlási, diskusiu... pán poslanec Krampl, nech sa páči. 
 
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja len ... čítam si, vlastne, uznesenie - nie je mi jasné - rád by 

som bol, keby mi pán tajomník miestnej rady vysvetlil spôsob, kto bude vyberať 
konkrétnu búdku, pretože, samozrejme nie pre každý druh vtáctva sa hodí každá búdka 
- z hľadiska veľkosti stupňov otvoru, svetlosti, vnútorného usporiadania. Proste tu 
vidím len systém preplácania ceny tej búdky. Ale už jej výber tu nevidím. Čiže, kto 
bude rozhodovať o tom? Budú rozhodovať vlastníci bytov, akú búdku si tam má ten 
dom namontovať? Ďakujem. 

 
p. Šíbl: Ďakujem za otázku k veci. Celkom na konci materiálu je príloha, kde je vlastne 

formulár žiadosti o poskytnutie príspevku. A celkom na konci toho formulára jedna 
veta, ktorá odpovedá na túto otázku. Tzn. že samozrejme v každom špecifickom 
prípade je potrebné vybrať optimálne technické riešenia, aby sa dosiahol maximálny 
efekt za minimálne množstvo peňazí. A súčasťou toho - povinnou súčasťou... 
povinnou prílohou k tej žiadosti bude odborné stanovisko odbornej organizácie štátnej 
ochrany prírody, alebo odborne spôsobilej osoby, kde všetky tieto technické detaily 
budú špecifikované. Táto prax sa osvedčila aj na území Bratislavy, aj na území 
mestskej časti, aj v minulosti. Ten rozdiel oproti minulosti je teda v tom, že mestská 
časť bude ochotná prispieť na takéto opatrenia. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Pán poslanec Rosina nám 

hádam prepáči, lebo si mal prednosť nech sa páči máš slovo. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať predkladateľa, aká je momentálna 

početnosť populácie dážďovníka v Karlovej Vsi? To je 1. časť otázky. A 2. časť 
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otázky, aký počet dážďovníkov by bol potrebný na to, aby nebolo potrebné používať 
chemický postrek proti komárom? 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, Jaro máš slovo. 
 
p. Šíbl: Obidve tieto otázky sú odborne veľmi zaujímavé. Ľahšia je tá prvá. Čiže odhadovaný 

počet celkovej populácie v Karlovej Vsi je rádovo ... rádovo niekoľko 100 hniezdnych 
párov. Presné čísla viem... presnejšie čísla viem zistiť a dodať. Pokiaľ ide o tú druhú 
otázku, je to oveľa zložitejšia. Keďže ide o interakciu viacerých faktorov, čiže myslím, 
že sa na ňu nedá jednoznačne odpovedať. Ale dá sa na ňu odpovedať vo všeobecnejšej 
polohe. Tzn. čím viacej, tým lepšie. Odpoviem ešte v konkrétnej podobe. Otázke... 
otázke chemických postrekov proti komárom sa samozrejme venujem tak isto 
profesionálne, a mienim sa tomu naďalej venovať aj na pôde miestneho zastupiteľstva, 
aj na pôde mestského zastupiteľstva, keďže táto problematika je dlhodobo 
zanedbávaná a podceňovaná. A podstatou problému je v tom, že ako je to už na 
Slovensku a v tomto regióne celkovo zvykom, problémy sa riešia až vtedy, keď už 
nám padajú na hlavu. Takže zásadou prístupu magistrátu ku komárom je, že vždy sa 
ten problém začne riešiť vtedy, keď sa zrazu vyroja po nejakej kalamite ... A medzi 
dvomi kalamitami - čo zvyčajne býva rok odstup - sa nerieši nič. Takže toto by som 
chcel zmeniť a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, a zrejme aj s 
podporou tohoto miestneho zastupiteľstva, materiál, ktorý by skutočne koncepčne, 
dlhodobo a bez ohľadu na to, či práve kalamita je alebo nie je, riešil problematiku 
komárov na území Bratislavy a Bratislavského kraja. A posledná - teda dobrá správa - 
máme podaný s kolegami z Prírodovedeckej fakulty projekt na ministerstve... 
ministerstve školstva na rozsiahly výskumný projekt práve na túto tému na území 
Bratislavy a Bratislavského kraja. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. A keďže vidím, že veľa poslancov už 

nedáva pozor - asi vieme všetci ako vyzerá komár, ale možno niektorí nevedia ako 
vyzerá dážďovník, nabudúce prosíme názornú ukážku. Ďakujeme pekne. Sú ešte 
nejaké otázky k tomuto k tejto problematike? Pán poslanec Rosina s faktickou 
pripomienkou. Nech sa páči. 

 
p. Rosina: Ďakujem. Ja si dovolím nesúhlasiť s kolegom Šíblom, že čím viacej, tým lepšie. 

Pretože, ak sa počet dážďovníkov bude limitne blížiť k nekonečnu, budeme mať 
kalamitu dážďovníkov a budú na nás padať úplne iné problémy. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Jaro, chceš reagovať? 
 
p. Šíbl: Musím reagovať, keďže kolega, nechcem teda podceňovať jeho odborné znalosti, ale 

zanedbal jeden podstatný... podstatnú informáciu z ekológie tohoto druhu. 
Dážďovníky patria - alebo- sú najlepšími letcami spomedzi vtákov na svete. A 
skutočne predstava, že on ten vták je závislý na komároch v Karlovej Vsi, ako 
hlavnom zdroji potravy - on je oportunista, čiže samozrejme nebude lietať zbytočne 
ďaleko, keď to má pod nosom. Takže najprv vyžerie proste to, čo má v blízkom okolí, 
ale nemá problém napr. v prípade zlého počasia, že sa ochladí uprostred leta si 
zaletieť... zaletieť niekoľko 100 km napríklad na Jadran, bez väčších problémov. Tam 
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proste počkať, kým zlé počasie prehrmí a potom sa vráti naspäť. Preto na zimu lietajú 
do Afriky, bez väčších problémov. Čiže naozaj netreba sa obávať, že ľubovoľné 
množstvo by sa umiestnilo v tom regióne, keďže ich akčný rádius v prípade potreby 
môže byť niekoľko 100 až 1000 km. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Naozaj - znova mimo rokovacieho poriadku- ale myslím si, že 

nie som prvý starosta, ktorý ho porušoval, že akosi som tušila, že tento bod bude mať 
najbohatšiu diskusiu - už na začiatku dnešného dňa. Takže ak nikto iný nie je 
prihlásený, tak prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 

zásady podpory - ochrana hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného - Upus upus... 
Apus Apus -pardon- a netopierov Chiroptera, pri zatepľovaní a iných stavebných 
úpravách budov na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s účinnosťou od 1. 
júna 2015. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram hlasovanie k tomuto bodu. 
 
Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa 

nik. Uznesenie sme prijali. 
 
 
Bod 21 
Návrh Štatútu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k nasledovnému bodu. Jedná sa o návrh 

Štatútu fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, z 
rovnakej dielne. Predkladateľom je pán tajomník Jaromír Šíbl. Nech sa páči, máš 
slovo. 

 
p. Šíbl: Na komisii životného prostredia ochrany prírody sme sa zhodli na tom, že táto oblasť, 

zeleň a ochrana prírody by si zaslúžila, podobne ako niektoré iné oblasti, mať svoj 
vlastný fond, kde by sa mohli zhromažďovať účelovo viazané prostriedky a tieto by 
nebolo nutné teda minúť v rámci rozpočtu, v rámci kalendárneho roka, ale mohli by sa 
v prípade nejakých prebytkov prenášať do nasledujúceho roka. Autoremedúrou, na 
základe konzultácií ešte s pánom magistrom Tarabajom a s pánom poslancom Dullom 
by som si dovolil upraviť paragraf 3 v predkladanom návrhu a tým, že sa vypúšťa celý 
bod C) v znení- "kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov", nakoľko implicitne 
kontrola použitých prostriedkov v rámci rozpočtu prináleží miestnemu kontrolórovi. 
Čiže nie je potrebné toto posúvať na niekoho iného. A tak isto drobná chybička v § 5, 
kde v bode 3 je odkaz na § 6 odsek 1. Po prečíslovaní a premenovaní ods. 1 je § 6 
písm. a) namiesto ods. 1. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto 

sa nehlási. Dovoľte, aby som v našom mene poďakovala pánovi tajomníkovi za 
ochranu našej prírody a otváram k tomuto bodu hlasovanie. Prepáčte, preskočila som 
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dôležitú... dôležitú procedúru. Zastavujem hlasovanie, vyhlasujem ho za neplatné a 
prosím návrhovú komisiu aby prečítala návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Potrebujeme od predkladateľa, aby tu priložil účinnosť. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Treba doplniť účinnosť... je vybodkovaná. 
 
p. Šíbl: No túto otázku som chcel - práve požiadať o nejakú. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Diskusia bola ukončená. 
 
p. Šíbl: Tak potom od 1. 6. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Tak dobre, od 1. 6. Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh uznesenia. 
 
návrh. komisa: Uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

schvaľuje Štatút fondu zelene a ochrany prírody Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves s účinnosťou od 1. 6. 2015. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram hlasovanie k tomuto bodu. Pán 

poslanec, diskusia bola ukončená, hlasovanie bolo ukončené - tak je to chybné - 
budeme musieť možno hlasovať ešte raz. Dáme to nejako do poriadku. Však v tomto 
prípade nás čas nenaháňa. 

 
Hlasovanie: Takže za bolo 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
 
 
Bod 22 
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia – predstavenie projektu rekonštrukcie 

električkovej trate. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme ďalším bodom programu, a to je Návrh na 

zvolanie verejného zhromaždenia - predstavenie projektu rekonštrukcie električkovej 
trate. Materiál číslo 22, predkladateľom tohoto materiálu je pán poslanec Lenč, 
odovzdávam mu slovo... a ďakujem. 

 
p. Lenč: Ďakujem za slovo. Pani starostka, v dôvodovej správe je napísané všetko, čo sa týka 

zvolania tohto verejného zhromaždenia. Ako viete, tak mestská časť bola prizvaná do 
pracovnej skupiny, ktorá pripomienkovala projekt v tomto štádiu v akom je. A vtedy, 
keď sme sa stretli so zástupcami magistrátu, bola to taká narýchlo zvolaná mimoriadna 
komisia dopravná aj stavebná, tak sme sa dohodli, že zorganizujeme toto verejné 
zhromaždenie. Termín je odobrený, myslím, že všetkými stranami. Takže je to 
záležitosťou miestneho zastupiteľstva, aby schválilo, alebo aby zvolalo toto verejné 
zhromaždenie občanov. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vás len podporila, poprosila o 
podporou tohoto uznesenia, podporu tohoto termínu a otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Krampl. Nech sa páči. 

 
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja mám len jednu prosbu na pána poslanca Lenča. Tá téma 

celej tej rekonštrukcie je veľmi citlivá. Určite sa na mnohých poslancov obracajú 
obyvatelia mestskej časti, či by nás nemohol aj informovať, priebežne, povedzme - o 
tom rokovaní, ktoré prebieha na meste, aby sme boli informovaní. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina má slovo 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja vlastne od začiatku pôsobenia v komisií pre verejný 

poriadok, bezpečnosť a dopravu žiadam a nastoľujem túto tému. Tá téma sa neustále v 
našej komisii odsúvala. Ako bolo... ako sme mali od bývalého pána tajomníka 
vyjadrenie, mestská časť nemala žiadne pripomienky k príprave projektu. A dostali 
sme sa do stavu, že svojho času prišla v piatok poobede pani hlavná dopravná 
inžinierka so svojou suitou a prezentovala nám nejaký projekt, ktorý, si myslím mal 
veľa nedostatkov pre Karlovú Ves. A žiadali sme priamo na tom rokovaní nejaké 
úpravy. Úpravy na tom projekte prebehli, ale žiaľ myslím si boli to úpravy k horšiemu. 
Ja ten projekt, tak, ako je ako je teraz predložený, nemôžem vnútorne akceptovať, 
stotožniť sa. A naozaj mi to pripadá zase, že to je ďalší prostriedok na minutie 
európskych peňazí za každú cenu. A účel, aby ten projekt slúžil obyvateľom je úplne 
niekde inde. Takže ja s týmto projektom súhlasiť nemôžem. To je za prvé. Za druhé - 
stotožňujem sa s kolegom Kramplom, že nikto v tomto zastupiteľstve vlastne nevie, o 
čom sa hovorí. Možno okrem pána Lenča. Takže naliehavo žiadam, už asi x-tý krát , 
aby sme sa stretli a ujasnili si našu pozíciu. Lebo s týmto projektom sa nedá súhlasiť. 
Ak sa zrušia všetky obrátištia - od Molecovej až po neviem kam, tak to znamená  len 
jednu vec : zápcha na Molecovej a Botanickej sa strašne zvýši. To je len jeden detail 
zrejme. Ten kto to riešil, v živote ráno nebol v Karlovej Vsi. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lenč chce reagovať. 
 
p. Lenč: Ďakujem. Nie je to celkom pravda, že by som o tom vedel iba ja. Ja priebežne 

informujem komisiu dopravnú. Minimálne aj som vyžiadal - vlastne ten projekt sa v 
priebehu menil tým, že sa akceptovali niektoré pripomienky, niektoré sa 
neakceptovali. A ja som teda vyžiadal od projektanta vždycky tú najnovšiu verziu toho 
projektu. Cez pána tajomníka komisie som ju poslal aj ostatným členom komisie. Ja 
chápem rozhorčenie - ja tiež... mne sa tiež nepáčia niektoré záležitostí. Ale už na 
komisii sme hovorili o tom, že... že veľmi tlačiť na pílu asi ... asi nemá zmysel. Proste, 
jednoducho nemáme ani páku na to, aby sme zastavili ten projekt. Zadávateľom aj 
objednávateľom je mesto. Ja si v tomto štádiu vážim, že vôbec prizvali nás do tej 
pracovnej komisií a že sa teda snažili výjsť nám v ústrety akceptovaním niektorých 
tých pripomienok, ktoré sme vzniesli. Neviem, či nie je prehnanou ambíciou myslieť 
si, že akceptujú úplne všetko. Sú tam - naozaj ja nemôžem spochybniť ich dôvody, pre 
ktoré niektoré vecí nevedia akceptovať - lebo neviem, či nechcú akceptovať. Proste je 
to tak. Takže toľko. Zatiaľ ďakujem. 

 



Zápisnica zo 4.MiZ Bratislava-Karlova Ves 05.05.2015 
 

53 
 

p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Len aby nevzniklo nedorozumenie - to, čo pán Rosina nazval 

obratiskami, to sú v skutočnosti tie priecestia, ktoré sa využívajú na ľavé odbočenia. 
Častokrát teda otočenia do protismeru. Je zrejmé, že si na to budeme musieť sadnúť. 
Napriek tomu, že tá cesta nie je v správe mestskej časti a formálne nemáme priznané 
možnosť rozhodovať, ale sme občania Bratislavy, nielen mestskej časti, sme držitelia 
originálnych práv so všetkými dôsledkami, ktoré z toho sú. Je to o našich daniach. A 
peniaze európskej komisie sú naše peniaze. Rovnako ako každého iného. A prejav 
verejnosti je Európskou komisiou mimoriadne vnímaný, so všetkými dôsledkami, aj 
negatívnymi. Takže nechcem tvrdiť, že máme niečo zablokovať, ale máme pozitívne 
formulovať, ako si to predstavujem, že to bude slúžiť predovšetkým pre 
Karloveščanov, ale i ostatných Bratislavčanov. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím v tejto faktickej poznámke poznamenať, že som 

členom komisie pre dopravu a naozaj si myslím, že tie informácie, ktoré sa k nám 
dostali, sú viac ako nedostatočné. To je prvá vec. Za 2. neviem o tom, že by sa nejaká 
požiadavka, ktorú sme tlmočili magistrátu ohľadom riešení akceptovala. Naopak, 
spravilo sa všetko presne naopak. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: To veľmi nerada počujem. Ja mám také informácie, že niektoré, 

teda, naše pripomienky boli zapracované. Vrátane s tým, že sa uvažuje o tom 
zatrávnení a odhlučnení trate. Ale neviem, nemám presné informácie. Veľmi by na 
tom mrzelo, ak by to tak bolo. Prosím pána poslanca Martinického s technickou 
poznámkou. 

 
p. Martinický: Ďakujem. Myslím si, že aj v tejto chvíli, tejto diskusii by pomohlo, keby sme 

tu mali - pravdepodobne si to, ako, nevyžaduje veľmi veľa - neviem čoho.. papiera? 
alebo proste strán v počítači?- kedy sme tu mali stručný zoznam tých požiadaviek, 
ktoré sme my dali, - ktoré vyhoveli, ktoré sme dali, -ktoré nevyhoveli. A pokiaľ ide o 
rušenie tých priechodov cez cestu - to tak nazvem, aby sa takú jednu proste mapu, kde 
by bolo vyznačené, ktoré zostávajú, ktoré sú plánované zrušiť. A prípadne, ak sa 
plánujú nejaké nové. A v každom prípade, pokiaľ má byť verejné zhromaždenie, tak 
pokiaľ takáto -proste- mapa a takáto informácia tam nebude, tak myslím si, že je úplne 
zbytočné, aby sa konalo. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ak dovolíte, pán poslanec Horecký, odpoviem pánovi 

poslancovi Martinickému. Konala sa spoločná komisia dopravná a neviem, či druhá 
bola stavebná - kde prišli zástupcovia magistrátu, zástupcovia projektantov, pani 
hlavná dopravná inžinierka, kde mali tieto materiály, kde sme všetko videli. Ja som 
teda sa zúčastnila tej komisie. Aj sa tam hovorilo o tom, čo by sa malo zrušiť, čo by sa 
malo, čo by sa malo pridať - možno do veľkých detailov - čo vtedy to išlo do to EIA ... 
alebo neviem... nepamätám si do UR-ka alebo prečo sme to do EIA. Preto sa to tak 
ponáhľalo s tým stretnutím, aby sme vedeli, teda o tých základných veciach. Ale ja si 
veľmi naozaj vážim postoj hlavného mesta, že aj do tej komisie nominovali našich 
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zástupcov, ktorí by mali byť priamo informovaní o najnovších teda rozhodnutiach a 
ktorí by mali spätne informovať gesčnú komisiu. Ja si nemyslím, že je to predmetom 
dnešného rokovania zastupiteľstva. Že teda vzďaľujeme sa od podstaty tohoto návrhu 
uznesenia. Ja si myslím, že členovia dopravnej komisie a následne, ak je potrebné - aj 
ostatných poslancov- nie je problém zaradiť taký bod do rokovania zastupiteľstva. 
Môžme zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo, ak to bude mať potrebný efekt. Ale to 
verejné zhromaždenie, ktoré plánujeme, ktoré bude onedlho - o 10 dní ...alebo 18. 
mája, je to o pár dní, má presne ten cieľ. Aby sme tam ten projekt predstavili. Teda, 
aby ho predstavilo hlavné mesto v dostatočne prijateľnej podobe, aby to bolo 
zrozumiteľné. A čo sa dá oddiskutovať, aby bolo ešte oddiskutované, čo sa dá 
zapracovať, aby bolo zapracované. Je to v záujme hlavného mesta, aby ten projekt bol 
kladne verejnosťou prijatý. Ja si myslím, že je veľký záujem. Pokiaľ viem, tak veľa 
ľudí sa na to teší a sa chystá navštíviť toto verejné zhromaždenie. Preto ho 
potrebujeme aj dobre pripraviť. A budem rada, ak schválite nám termín, aby sme 
zabezpečili všetko, čo je k tomu potrebné. Nech sa páči, s faktickou poznámkou, pán 
poslanec Kmeťko. 

 
p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť - pokiaľ sú takéto dôležité 

veci - nenechávajte to len na jednu, na dve komisie. Ja som teda mimo obidvoch 
komisií, zhodou okolností, ale mňa by to zaujímalo, lebo hore ma terorizujú teda 
susedia, bombardujú, že čo sa deje - a ja som doteraz hovoril, stále, že ja o ničom 
neviem, nič sa nedeje. A teraz zrazu sa dozvedám, že v úvodzovkách - za týždeň 
ideme zatĺkať klince do koľajníc... do koľajnice. Trebalo by takéto dôležité veci dať na 
vedomie všetkým - kto chce nech príde. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, to musím oponovať. Lebo dôležité veci sú všetky 

- a z hľadiska uhla pohľadu - komisie naše majú program rokovaní verejný, majú ho 
zverejnený na stránke. Každý poslanec má dvere - nie, že poslanec - každý občan má 
otvorené dvere do komisií. Čiže, ak sú veci, ktoré ťa prednostne zaujímajú, tak proste 
musíš si ich ... ale ak chcete... ak výjde iniciatíva z komisie, tak proste - alebo cez 
radu, tak proste môže byť tento bod zaradený do rokovania miestneho zastupiteľstva, 
môžeme prizvať odborníkov. Záleží to od vás, ako sa rozhodnete. 

 
p. Kmeťko: Tak navrhujem, alebo myslím, že by bolo vhodné, že pokiaľ chceme - v prvom 

rade my musíme byť presvedčení o tom, že to je v poriadku. Lebo ľudia nás 
ukameňujú! Áno, na toto sa môžeme ....buď vytiahnuť hore- alebo si zlomíme väz! 
Pokiaľ to pokazíme, že nám tie obratiská - jak Rudo povedal - zrušia však - 
prepánajána! 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Nie obratiská. 
 
p. Kmeťko: Otáčky na, kde to auto, pôjde keď príde tam, oproti OMV, mu dajú hneď 

policajti pokutu. Áno. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja neviem, či sa bude rušiť oproti OMV niečo. 
 
p. Kmeťko: Ale nie, ja hovorím, tam sa nesmie práve... dobre... ale to zabiehame do detailov. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Takže, to nie je predmetom tohoto. Nemáme tu ten projekt, 

nevieme k čomu sa vyjadrujeme. Máme tam svojich zástupcov. Pán poslanec 
Martinický. 

 
p. Martinický: Ja som nemal námietku proti zvoleniu toho zhromaždenia, nemal som 

námietku proti tomu, ako to prebehlo na komisií. Len som si vyjadril názor, že keď o 
tom, tu, tu - na zasadaní zastupiteľstva hovoríme, že bolo by dobré, keby sme mali 
pred nosom, proste, v grafickej podobe to naznačené. A ten zoznam, ktorý som 
spomenul, pomohlo by nám to. Lebo ako povedal predrečník, sú tu ľudia aj z iných 
komisií, ktorí... to tiež zaujímajú, ktorých to tiež zaujíma. Lepšie by sa nám 
diskutovalo. A v tejto chvíli by sme viac vedeli, keby sme to mali. Ja som len toľko 
chcel povedať. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 
 
p. Zajac: Ja sa trochu musím zastať pána poslanca Lenča, ako predsedu komisie dopravnej. 

Tento problém sme si totiž my pomaličky vydupali, aby sa vlastne dostal cez komisiu 
územného plánu - je  to na podnet občana. Aj v minulom zastupiteľstve sme dokonca, 
myslím, že tuto na miestnom zastupiteľstve, čiže v pléne o tomto probléme hovorili. A 
aj sme teda zvolali verejné zhromaždenie k tejto téme. Žiaľ bohu, prišlo tam dokopy 5 
ľudí. Takže ... alebo možno 12. Je to trošku smutné, preto, lebo... lebo potom sa ťažko 
počúva, že sa vám susedia sťažujú, keď vlastne na pozvánku... a na pozvanie verejnej 
diskusie, ktorá bola - no už je to dobre viac ako pol roka, v čase, keď sa naozaj veľa 
ešte dalo zmeniť... Čiže... čiže tu proste - ja ...toto je taká trošku slabina deliberačnej 
demokracie, že dokedy sa má diskutovať? Dokedy sa proste vyjednáva? A dokedy sa 
vraciame v tých diskusiách do bodu nula? Čiže, čiže ja tiež chcem povedať, že mne je 
to veľmi ľúto, že povedzme niektorí poslanci neboli, alebo že sa to teraz nedostalo 
možno na nejakú širšiu komunikáciu zastupiteľstva, kde by sa k tomu dostali všetky 
komisie, alebo teda všetci poslanci. Alebo že materiál nešiel do všetkých komisií. Ale 
my, ak v tomto momente fungujeme iba reakčne, tzn. reagujeme na ponuku - áno - 
mesta.. mest, ktoré prišlo a my sme teda sa zúčastnili stretnutia, ktoré... ktorého sme 
boli radi. A teda ja len chcem podporiť a zastať sa pána Lenča, že nie je to len vecou 
tejto dopravnej komisie. Je to už dlhšie vecou verejnou. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horecký s riadnym príspevkom. 
 
p. Horecký: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si chcel len... ja by som chcel len 

pripomenúť, že návrh uznesenia, resp. materiál, ktorý je predložený hovorí o verejnom 
zhromaždení obyvateľov mestskej časti. A nepojednáva do detailu o týchto veciach. 
Tak práve všetky príspevky, ktoré som počúval, ktoré tým, že boli faktické boli predo 
mnou, tak hovorili o tom, že nevyvíjajú sa veci až tak dobre, ako by sme si tí, čo sú 
informovaní predstavovali. A tí, ktorí nie sú informovaní hovoria, že potrebujú tieto 
informácie. Oboje rieši toto verejné zhromaždenie. Jednak nepochybujem o tom, že 
táto mestská časť pripraví do toho času kvalitný materiál, ktorý, keď mu porozumejú 
ľudia, ktorí tam náhodne prídu, o to viac mu môžeme porozumieť my. Zvlášť keď sa 
môžeme obrátiť jeden na druhého a vypýtať si informácie, nielen na miestnom 
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zastupiteľstve rokovaní, ale aj cez e-mail alebo iným kontaktom od pána Lenča alebo 
kohokoľvek, kto vie viac. No a... takže verím, že bude pripravený perfektný 
prezentačný materiál, ktorý ukáže, čo sa chystá. Zároveň sme počuli, že tá naša 
vyjednávacia pozícia je oveľa slabšia. Nie sú to komunikácie zverené nám. Sme radi, 
že sme prizvaní k tejto spolupráci s mestom, realizátorom stavby. Aby sme - ako 
mestská časť - prezentujúca svojich obyvateľov sa k tomu vyjadrili. A keď vidíme, že 
vecí sa nevyvíjajú vo všetkých bodoch dobre, tak my len zvýšime a zlepšíme svoju 
vyjednávaciu pozíciu tým, keď môžeme, nielen predložiť názor tohto zastupiteľstva, 
ale sa oprieť aj o názor občanov, skrze to verejné zhromaždenie. Naozaj, tiež chcem 
byť aktívny v tejto veci. Neviem si predstaviť, že by priecestie v centre Karlovej Vsi, 
kde máte kostol, kde chodia na bohoslužby naozaj stovky ľudí, kde máte miestny úrad, 
karloveské centrum, hneď vedľa v tom istom bode je škola, ktorá má 550 žiakov, že 
by práve tam bolo zrušené priecestie. A celá táto masa by sa presúvala hore - dole. To 
určite každý z nás, kto tu žije a má skúsenosť, poznanie s tým, s problematikou tohoto 
projektu, bude vedieť o tom referovať. Občania uvidia, že my stojíme za ich 
záujmami. Preto veľmi podporujem toto... tento návrh uznesenia a pripomínam, že 
bavíme sa o nie projekte, ale o návrhu na zvolanie verejného zhromaždenia. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Rosina s technickou pripomienkou. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja samozrejme nemôžem inak, ako súhlasiť s týmto verejným 

zhromaždením. Tam nesmeruje moja... moja kritická poznámka. Moja kritická 
poznámka smeruje k tomu, že nemáme dostatok informácií. Dokonca členovia 
odborných komisií. A vadí mi, že hlavné mesto sa stavia do pozície, že my vám niečo 
dávame a buď to zoberiete alebo nezoberiete. Veď kto je hlavné mesto? To nie sú tí 
úradníci, ktorí sedia kdesi v centre mesta. To sme aj my. Ak sa to nemá robiť pre nás - 
a nerobí sa pre nás, mám ten dojem - tak pre koho sa to robí?! 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Lenč. 
 
p. Lenč: Ďakujem za slovo. Pani starostka, už tu viacerí povedali, čo som chcel povedať. Ja ... 

ja si myslím, že aj my poslanci sme občania. A práve zvolaním tohto verejného 
zhromaždenia sa otvára istá možnosť, aby sme ešte ako občania nejakým spôsobom 
vstúpili do toho projektu. A tlačili... tlačili na tie zmeny v tých veciach, kde sa nám to 
nepáči. Ja môžem povedať len to, že všetky dostupné informácie, ktoré sa mne 
podarilo získať, ja som posunul pánovi tajomníkovi. Ja za to nemôžem, že on to už 
neposunul ďalej. Ja som mu to posielal s tým, že aby to rozposlal všetkým členom 
komisie. Ešte - nesúvisí to teda s týmto zvolením, ale padla tu taká otázka, že ktoré z 
požiadaviek mestskej časti boli akceptované. Tak ja vám prečítam uznesenie, ktoré 
prijala stavebná komisia... 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pokoj. Veľmi dôležité vám ide prečítať pán poslanec. 
 
p. Lenč: ....kde predložila následné pripomienky. Za 1.) bola zriadiť malý prestupný 

integrovaný uzol v priestore zastávky Borská. Myslí sa... myslelo sa na prestupovanie 
na autobusy, keď je výluka smerom do Dúbravky. Tak toto je riešené síce nie na 
Borskej, ale tam, kde je teraz obratisko pred Metrologickým ústavom. Tam bude 
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zriadený takýto integrovaný uzol prestupný. Neopomenúť modernizáciu prístupov 
nadchodmi a podchodom. Zabezpečiť bezbariérový prístup. Tak - bezbariérové 
prístupy sú všade zabezpečené. Zo všetkých nadchodov aj podchodov. Budú 
rekonštruované všetky podchody. Ďalej - stožiare trolejového vedenia umiestniť medzi 
koľajovými pásmi. Tejto požiadavke bolo vyhovené. A teda najdôležitejšia, podľa 
mňa, je vychádzať pri riešení prestupového uzla Molecová prvotne, z návrhu 
občianskej iniciatívy Lepšia doprava.  Rozmením to na drobné. Vnávrhu občianskej 
iniciatívy Lepšia doprava bolo riešenie, kde je vlastne na Malecovej integrovaná 
zastávka, kde sa na jednej hrane prestupuje z trolejbusov na električky. Toto tiež bolo 
akceptované. V tom prvotnom návrhu bolo iba v jednom smere takto riešené. Takže 
toľko k tomu. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím kolegov, aby sa teda vyjadrovali 

k predmetnému uzneseniu, k téme. A túto debatu, že by sme preniesli na iné fórum. 
Takže slovo má pán poslanec Dulla. 

 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. K danej téme. Ja si myslím, že ak existujú aktuálne informácie, 

tak by sme ich mohli všetci teda dostať. Aby nikto nemal pocit deficitu - bez ohľadu 
kto je, do ktorej komisie zaradený. Či v jednej, dvoch, alebo viacerých. Takže 
poprosím, v najkratšej možnej dobe sprístupniť aktuálne informácie, ktoré poskytol 
pán Lenč tajomníkovi Komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy aj všetkým 
ostatným a teda všetkým poslancom bez rozdielu, kto si ho prečíta. Fajn, kto ho 
vynechá, je to jeho slobodné rozhodnutie. Druhé, čo by som odporúčal, je minimálne 
týždeň pred tým, ako je termín - navrhovaný termín verejného zhromaždenia 
obyvateľov, urobiť ešte jednu mimoriadnu spoločnú schôdzu komisie dopravy a 
výstavby, ako dvoch najdôležitejších s tým, že informácia o tom, pozvánka, pôjde 
opäť všetkým poslancom. A kto bude  mať záujem, sa zúčastní. Každý je slobodný. 
Rozhodne sa, či mu to vyhovuje, či môže. Ale aby sme o tom vedeli - odkedy a kde sa 
to bude diať. A tam si prejdeme po odbornej stránke. Najnovší stav toho, čo mesto 
predložilo do hodnotenia EIA. To nie je záverečný projekt. Hej? A tretie, čo by som 
odporúčal pre priamu organizáciu toho verejného zhromaždenia, aby boli angažovaní 
profesionáli - ľudia, ktorí majú skúsenosti s moderovaním takých podujatí. Ktorí nie 
sú emočne ani nijak zaangažovaní, z našich radov, alebo priameho dotyku toho 
problému, ktorý tam má byť prezentovaný, aby boli -ako sa hovorí -nad vecou a 
zabezpečili rovnocenný prístup. Lebo môžme predpokladať, že tam prídu ľudia s 
rôznymi záujmami a prejavmi. Tak, aby tam bola nejaká kvalita toho riadenia. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Iste, to máme na zreteli. Pokúsime sa to urobiť tak, aby ste boli 

spokojní. Pán poslanec Lenč chce reagovať. 
 
p. Lenč: Ďakujem. My sme včera mali mimoriadnu dopravnú komisiu, kde sme - len veľmi, 

veľmi skratkovité o tom hovorili. Ale dohodli sme sa, že by sme spravili práve takúto 
komisiu, ktorú pán kolega Dulla spomína a predbežný termín - teda aj budúci týždeň v 
pondelok. Ja som ešte nekomunikoval s pán Zajacom, predsedom stavebnej komisie - 
jedenásteho - áno, my to ešte dohodneme a dáme potom všetkým vedieť. Dobre. 
Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický s riadnym 

príspevkom. 
 
p. Martinický: Myslím, že ako téma bodu je jasná. Väčšinou sme diskutovali, teda vrátane 

mňa, už ku konkrétnemu riešeniu, na ktoré nemáme dostatok podkladov. Verím, že pri 
príprave zhromaždenia budú podklady prichystané, čo najlepšie, a dávam návrh na 
ukončenie diskusie k tomuto bodu. Lebo viacej sa už asi nedostane... aj tak 
nedozvieme. Ide o to či sme za zhromaždenie alebo nie. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Podľa rokovacieho poriadku, pán kolega, keďže sa všetci 

učíme, nemôže byť procedurálny návrh... nemôže byť prednesený v riadnom 
diskusnom príspevku. Takže nemôžem ho akceptovať. S faktickou poznámkou pán 
Rosina. 

 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel pani starostku opraviť. V tom bode -Návrh na 

ukončenie diskusie sa dáva v riadnom príspevku - ale nesmie sa žiadna iná téma 
preberať. Takže to je len... 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ale téma bola prvá až potom bol návrh. 
 
p. Rosina: Áno, samozrejme, len aby to bolo aj všetkým jasné. Za 2. - veľmi by som nerád, 

aby vyznel, že ja nejako chcem napadnúť pána kolegu a predsedu Lenča. Myslím si, 
že komisia pre dopravu mala už 5 mimoriadnych zasadnutí, že robí úplne nad rámec. 
Ale hovorím, že snažím sa o to - diskusiu už dávno a stále to je len v rovine ešte 
nejakého odďaľovania. Ale už niet na čo čakať. Možno moja nespokojnosť súvisí aj s 
neinformovanosťou a preto by som si to rád vydiskutoval. A teším sa, že bude tu 
ďalšie mimoriadne zasadnutie v pondelok. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja len si dovolím tlmočiť - že dúfam v hojnú účasť na tej 

komisii. Aby sme potom neboli sklamaní, ako na tej prvej spoločnej, že nás tam bolo 
dokopy 5 a pol. Slovo má pani poslankyňa Hanulíková. 

 
p. Hanulíková: Ďakujem. Ja si myslím, že určite nikto nepochybuje o dôležitosti zvolenia 

verejného zhromaždenia. A chcela by som súhlasiť s pánom Martinickým a s pánom 
Rosinom, že je treba určite pripraviť ten zoznam tých pripomienok, ktoré boli 
akceptované, ktoré neboli akceptované. Tak isto mi tu chýba slabá informovanosť. A 
myslím si, že je tiež chybou, že to nešlo do všetkých komisií. A ďalej by som možno 
ešte chcela povedať to, že vlastne pán tajomník - teda je to je obrovská chyba, že 
dostal tento materiál od pána Lenča. Vtáky sme tu odsúhlasovali a takýto dôležitý 
materiál - teda - jako nebol nám ... nebol nám predložený! A nebol poslaný ďalej 
všetkým poslancom. A chcela by som ešte, že vlastne dneska tu máme tento materiál, 
ale ja som dostala do schránky - ideme tu niečo odsúhlasovať a vlastne ono to je už vo 
všetkých schránkach. Čiže, teraz neviem, o čom tu teraz budeme hlasovať, keď už to 
zhromaždenie vlastne dané. Čiže teraz sú tu také, že či to zhromaždenie dáme teraz 
alebo trošičku neskoršie kvôli tomu, že sme neinformovaní, že chceme ešte komisiu  - 
a vlastne načo teraz túto o tom hovoríme, keď už to vlastne je zvolané. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Pani Hanulíková, pani poslankyňa, návrh na zvolanie verejného 

zhromaždenia musí podať miestne zastupiteľstvo. Musí ho schváliť. Bohužiaľ, 
nevedela som, že už  sa tento materiál ocitol v schránkach. Ale ak by sme dnešný 
termín neschválili, tak my ho budeme musieť dementovať. Lebo by žiadne verejné 
zhromaždenie sa nemohlo konať. Čiže ja vás prosím o podporu tohoto návrhu. To, že 
sa to ocitlo na letáku je z technických dôvodov, pretože ak máme informovať, čo 
najväčší počet obyvateľov, že sa to bude diať, musíme to dostať, čo najbližšie a v čo 
najväčšej možnej miere cez všetky informačné kanály. A tento leták, viete teda, že je 
to pravidelná ...informačný... informačná informačný kanál, ktorý sme - odkedy 
nemáme Karloveské noviny, ktoré odišli s bývalým vedením mestskej časti, je to 
proste prostriedok ako verejnosť informujeme. Nechceme znásobovať prostriedky. 
Možnože budeme musieť použiť ešte ďalšie prostriedky, aby sa to k obyvateľom 
dostalo, ale dúfam, že teda tento termín schválite. Čo sa týka pána tajomníka, ja som 
presvedčená, že pán poslanec Lenč myslel tajomníka svojej komisie a nie pána 
tajomníka miestnej rady. Pán poslanec Šíbl ..nie? S faktickou... s faktickou pani 
poslankyňa Hanulíková. Nech sa páči. 

 
p. Hanulíková: Nie, ja som iba chcela - možno na začiatku mohlo byť povedané, že teda toto 

už išlo. Lebo vidím, že je tu polemika, nie z mojej - ja nepochybujem o zvolaní tohto 
zhromaždenia, ale je tu vlastne pán Martinický a viacerí povedali, že či vôbec zvolať 
to, keď nie sme - to verejné zhromaždenie už na ten termín - ja chcem iba, ktorí to ešte 
nemajú, upozorniť, že vlastne o termíne už nemáme, čo rozprávať. Lebo už ste to dali 
von. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pani starostka, to, že sme to dali von, to neznamená, že to vtedy 

- pardon pani poslankyňa - vy to musíte vedieť, predsa verejné zhromaždenie zvoláva 
miestne zastupiteľstvo a nie nejaký letáčik, alebo nejaký úrad. Takže musíme... musí o 
tomto rozhodnúť miestne zastupiteľstvo. Takže ja tu nevidím nikoho, kto by 
spochybňoval, či sa má konať alebo sa nemá konať. A bohužiaľ, ten termín nebol 
závislý len od nás. Ten termín bol závislý od úradu hlavného mesta, od magistrátu, 
skadiaľ chceme, aby prišli projektanti, aby prišla pani hlavná dopravná inžinierka a 
ďalší zamestnanci hlavného mesta, ktorí nám podajú ten odborný výklad a pripravia 
nám tie odborné podklady, ktoré my si sami nevieme ani zadovážiť ani ich 
interpretovať. My ich tam potrebujeme. Čiže od nich závisel ten verdikt a konečný 
termín. Pán poslanec Zajac s faktickou. 

 
p. Zajac: A hlavne teda by som chcel povedať, že ide o to, aby to zhromaždenie prebehlo ešte 

v čase, keď sa dá niečo rozhodnúť. A nie v čase, keď sa už nič nedá rozhodnúť. Ako 
boli zvolávané niektoré verejné zhromaždenia za bývalého vedenia tejto mestskej 
časti. Pamätám si na verejné zhromaždenia aj ku školskému námestiu, kde sa občania 
stretli a nehovorili už k ničomu. A pamätám si  aj - alebo nestretli - pamätám si teda aj 
trochu to spomínané zhromaždenie, ktoré sme už spomínali, ktoré bola aj k tejto téme 
zvolané a aj vďaka informovaniu, takému, aké bolo bolo, tak masovo obsadené. Takže 
ide o to, aby sme sa naozaj v kľudne dohodli, prispôsobili sa termínmi tak, aby to 
sedelo, nielen teda s časom našeho zastupiteľstva ale aj s časom magistrátu, ale hlavne 
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s časom, pre ten projekt dôležitým, aby sme ešte mohli o niečom potom aj tam 
rozhodnúť. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Borovička s riadnym 

príspevkom. 
 
p. Borovička: Ďakujem za slovo. Ja by som iba tak málinko. Ja plne súhlasím s pánom 

Lenčom. Ja súhlasím v podstatne so všetkým. Akurát mi nejde dokopy jedna vec. A to 
vec je tá, že keď sa stavala trať hore v Dúbravke, tak už sa vedelo o tom, že bude sa 
nadväzovať normálne na Karlovu Ves a smerom do mesta. A tak si myslím, že 
predošlé vedenie ... predošlé vedenie urobilo tú chybu, že toto už nerobilo. My teraz sa 
vyhovárame ... my doteraz hľadáme chybičku, že jeden nevie o druhom - lebo toto - 
ale to sa už malo robiť minulý rok. Títo mladí a ja som tu prvýkrát, ako poslanec, aj 
títo kolegovia - to malo robiť bývalé zastupiteľstvo! Nie my teraz normálne  robiť 
záplaty za to, čo nespravilo predošlé vedenie. O tom si ja myslím, že už vtedy sa 
mohlo rokovať. Teraz by sa možno robili iba maličkosti, možno detaily. Ale veľké 
veci sa mali robiť už v minulom volebnom období.  

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina s riadnym príspevkom. 
 
p. Rosina: Nevedel som, či sa ešte niekto prihlási do diskusie. Preto som sa rozhodol prihlásiť 

ja a dať návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Keďže sa nikto ďalší nehlási do diskusie, nedávam hlasovať o 

tomto procedurálnom návrhu a uzatváram diskusiu. Prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
návrh. komisia: Keďže nám neprišli žiadne pozmeňovacie ani doplňovacie návrhy, tak 

dávame hlasovať o uznesení ako ho máme  - predložené v materiáli. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Otváram hlasovanie, nech sa páči. 
 
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za predložený návrh bolo 22 prítomných poslancov, 

proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
 
 
Bod 23 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďalším bodom nášho rokovania je bod číslo 23 Informácia o 

vybavených interpeláciách. Predkladateľom návrhu je pán prednosta. Odovzdávam mu 
slovo. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže v materiáli nájdete odpovede na 

interpelácie. V prípade, že by na niektorú z odpovedí nebola, alebo pokiaľ by ste 
neboli spokojní s odpoveďou, tak samozrejme budeme sa ich snažiť zapracovať. Môže 
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sa samozrejme niekedy stať, že - či už nemáme dostatok informácií, alebo sme úplne 
nepochopili, alebo možno nie ste spokojní, takže samozrejme pokiaľ máte nejakú... 
nejakú výhradu, tak sa budeme snažiť dopracovať. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, 

uzatváram diskusiu k tomuto bodu. A prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 

 
návrh. komisa: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na 

vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za bolo 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 

poslanci. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 24 
Rôzne 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje štandardný bod rokovania miestneho zastupiteľstva. 

Je to bod Rôzne. Bod Rôzne. Pýtam sa vás, kolegovia, či sa hlási s niečím, s nejakým 
návrhom do bodu Rôzne? Prihlásil sa pán poslanec Horecký. Nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Horecký: Vážená pani starostka, vážené dámy a páni kolegovia, priatelia. Dovolím si vás 

pozvať touto formou, osobne, malo sa tak stať aj prostredníctvom organizačného 
výboru a odovzdaných pozvánok do skriniek, ale sám som ju nedostal. Predpokladám, 
že som tiež pozvaný. Chcel by som vás pozvať na takú jednu nádhernú komunitnú 
akciu, ktorú robíme každý rok. Bude 16. mája. Nazývame ju F-day. Tradične - ako 
František - family - free ... alebo čo len chcete, fine day. Teraz je to FM day, spojené s 
hudobným takým podtónom. Program je veľmi bohatý. Dostanete ho e-mailom. Ak 
vás to nebude obťažovať, aj takou formou, a na tomto stretnutí, ktoré začíname o 14-
tej otvorením, bude aj prezentovaná revitalizácia toho areálu. Chceme ľudí, ktorí sa 
nachádzajú v takom optimálnom stave, že sú šťastní a vďační, vtedy sú naklonení 
konať dobro. Tak im chceme - a tak myslím trošku aj na vás tak chcem - sa 
zhromaždiť, dať vám zakúsiť tú atmosféru tej komunity rodičov, učiteľov, školy, 
farností obce, čo je veľmi dôležité. Lebo žijeme tu, a cítime. Že máme práve túto pani 
starostku a máme práve túto adresu, tak prosím, cíťte sa pozvaní. Neformálne. Ale tak, 
naozaj tak srdečne, úprimne. Pretože ste vítaní u nás. Ak si to tak dáte do kalendára, 
môžte prísť aj so svojimi blízkymi - 16. máj o 14-tej začíname. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie. Tešíme sa. Sobota. Pán 

poslanec Dulla, nech sa páči. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pevne verím, že ste dostali 

listinnú podobu materiálu, ktorý som pripravil na základe odporúčania klubu Naša 
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Bratislava, vo vzťahu k pravidlám odmeňovania, došlo oproti pôvodnej verzii návrhu, 
ktorý bol rozoslaný elektronicky k úpravám, ale s poľutovaním, do dôvodovej správy 
sa všetko neprenieslo. Takže oproti tomu, čo ste dostali, pod návrh uznesenia si 
doplňte - s účinnosťou od 1. 6. 2015. A v dôvodovej správe vypustiť druhú vetu, ktorá 
odkazuje na PN. To by boli úpravy oproti tomu, čo bolo pôvodne predložené, aj 
medzitým upravené. V spolupráci s organizačným útvarom požiadam vás o podporu 
kvôli tomu, že tieto sankčné úpravy sú vo vzťahu k zasadnutiam rokovania, mimo 
schválený harmonogram, mimoriadne krutým dôsledkom pre tých, ktorí majú 
plánované svoje povinnosti na dosť dlho dopredu, a nie sú úplne slobodní v 
rozhodovaní o svojom čase a sú podriadení, zamestnanci alebo inak viazaní na výkon 
svojej pracovnej činnosti, povolenia alebo podnikania. Ďakujem vám. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Lenč. 
 
p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja si musím tak troška nasypať popol na hlavu, a 

teda priznať sa k jednej veci. Ja som porušil doteraz platné pravidlá v odmeňovaní. 
Ale v tomto zmysle, ako to teraz pán kolega navrhuje, už to bolo spomenuté, že 
komisia pre verejný poriadok bezpečnosť a dopravu mala už asi 3 mimoriadne 
zasadania. No ja viem o dvoch - minimálne - dobre, to jedno - koľko ich bolo? -ešte 
jedno bolo to mimoriadne, ktoré bolo spojené so stavebnou komisiou, kde sa 
prejednávala práve električka. Mne sa vidí veľmi neseriózne proste niekoho trestať za 
to, že neprišiel na mimoriadnu komisiu. Zhodou okolností tá električková bola zvolaná 
zo dňa na deň. Takže ja som zohľadňoval pri rozhodovaní o odmene členov komisie 
len podľa tých riadnych. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Rosina. 
 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Návrh pána predkladateľa, poslanca, kolegu Dullu je úplne 

logický, zrejmý. Myslím si, že tento odmeňovací poriadok to bola taká, v minulosti, 
zbraň minulého vedenia ako trestať poslancov. A okúsili sme to ešte aj my v tejto 
komisii, kedy pán, bývalý predseda komisie, zvolal v pondelok mailom, ktorý 
odosielal v pondelok o 16. hodine s textom - "mimoriadne zasadnutie komisie je zajtra 
o 16. hodine" Takže niektorí si to vôbec neprečítali do konania schôdze. Niektorí - ako 
ja - to otvorili na 2. deň a povedali si, zajtra o 16-tej, fajn, výborne. Alebo - bolo to, 
myslím si, vyslovená zlomyseľnosť - povedal niečo iné bývalý tajomník tak. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán zástupca starostu. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Pán predseda, neurobil si chybu. 

Nemusíš sa nám ospravedlňovať. Lebo táto úprava, ktorú navrhuje kolega Dulla sa 
týka sankčného mechanizmu, ktorý sa uplatňuje za príplatok za členstvo v komisii, 
štandardne. A ty si rozhodoval o štvrťročných mimoriadnych odmenách. To je v tvojej 
kompetencii. Ak si zvolil kritérium, že si bral do úvahy len účasť na riadnych 
zasadnutiach, je to na tvojom rozhodnutí. Takže si neporušil žiadny... žiadny predpis. 
A to, čo vlastne Vlado Dulla navrhuje, súvisí s tým, aby pri mimoriadne zvolávaných 
zasadnutiach, či už teda miestnej rady alebo komisií sa neuplatňoval ten princíp toho 
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krátenia tých odmien. Tých zasadnutí môže byť niekoľko v danom mesiaci. Takže aby 
- to robí organizačné oddelenie - to ide mimo predsedov komisií. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec Kmeťko. 
 
p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja už nemám k tomuto nič osobne. Ale trápi ma jedna 

vec. Pred časom sme dostali list od bývalej pani starostky Hanulíkovej, že zistila, že 
13. plat, 13. odmeny... nazvem to 13. plat si sama sebe podpísala a zistila, že je teda 
protiprávny. Požiadala nás aby sme to nejakým spôsobom vyrovnali, aby to mohla 
niekde vrátiť. Neviem teda, kde to skončilo, ako to skončilo. Ale moja otázka znie. 
Toto je ôsmy - a predtým bolo 7 platov. A s tými čo? Tie sú v poriadku, pani 
Hanulíková? Alebo aj tie sú protiprávne. Takže pokiaľ je jeden zlý, tak predpokladám, 
že aj tých 7 je zlých. Ak - bolo by morálne vrátiť ich všetkých 8. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Zajac s riadnou prihláškou do 

diskusie. 
 
p. Zajac: No. Lebo sme sa dočkali, že pani poslankyňa Hanulíková ostala aj na záver, tak 

teraz sa to na ňu zosype! Ja chcem predložiť komisii na ochranu verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcií podnet, ktorý som predložil a sme ho aj schválili na 
poslednom zastupiteľstve. Je to podnet na - začalo konanie v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. 
a) zákona 357/2004 voči poslankyni na základe zistení, ktoré sú uvedené v dôvodovej 
správe. Ide o list, ktorý rozposlala pani vtedajšia starostka držiteľom vyhradených 
parkových miest, kde - teda ja priložím aj tie listy - a teda vycitujem iba veľmi voľne, 
nebudem to tu celé čítať, že teda ak budú voliť ju, tak teda ako... nechá tie miesta 
zachované. A dokonca sa pokúsi znížiť platbu. Ale tá citácia môže byť presnejšia, to 
uznesenie. Čo má teda veľmi prekvapilo, pani bývala starostka a súčasná poslankyňa 
ste sama nepodpísala, lebo ste sa domnievala, že teda odporuje zákonu. Je to teda 
divné, keď niekto, kto dostane na stôl uznesenie - začať konanie voči sebe, sa 
domnieva a nenechá teda - lebo to bolo uznesenie, ktoré smerovalo k začatiu konania. 
To konanie je... prejednávanie, čítanie toho listu, posúdenie toho listu, posúdenie 
zákonnosti, nezákonnosti - všetkých teda tých náležitostí, ktoré by teda mal ten, či to 
spĺňa alebo nespĺňa - až tá komisia mala dať na zastupiteľstvo návrh, ako sa teda s 
týmto podaním vysporiada. Je mi to preto veľmi divné, že ste teda nepodpísala. Preto - 
pod tým - ste de facto zastavila konanie. Čím, ja nechcem povedať, v mojich očiach 
určite - ste sa priznala k tomu, že to porušenie zákona bolo. Keďže teda to riadne 
prešetrenie ste nedala, ja teda, keďže mňa to ani nenapadlo, ale čítal som, že 
momentálne na meste prebiehajú veľmi podobné... veľmi podobné skúmania. Aj v tom 
čase, ja sa priznám, že som bol motivovaný práve prípadom pána Borgulu, ktorý 
obdobný list poslal do ... pre zamestnancov myslím si, že Dopravného podniku mesta 
Bratislavy. Táto skutočnosť bola medializovaná. A ja teda- vtedy - spojac si tento list s 
listom, ktorý sa mne náhodou dostal do rúk, som na tom poslednom našom 
zastupiteľstve v tejto veci chcel, aby sa začalo konanie. Takže momentálne tiež teda 
odovzdávam - nie je tu žiaľbohu predseda tejto komisie, takže ja to pravdepodobne 
odovzdám vám na úrad. Ak by ste mu to mohli nejako doručiť, aby teda zvolal 
komisiu a s tým, že teda by som bol rád, keby tak komisia na najbližšie zastupiteľstvo 
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dala nejaký... nejaké vysporiadanie sa s daným podnetom. Teda predkladám to teraz 
ako podnet. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Martinický s riadnym 

príspevkom. 
 
p. Martinický: Ďakujem ja som akosi zistil, že sme úplne plynule prešli od jedného bodu, 

ktorý začal pán poslanec Dulla, nebolo ani hlasovanie ani nič a proste zrazu sa začalo 
hovoriť o niečom inom. Aspoň neviem, či som... No tak dobre. Jako v rámci ...v rámci 
bodu Rôzne by som sa chcel vrátiť k tomu, že pokiaľ v jednej komisii za neúčasť na 
mimoriadnej sa škrtalo, všetko podľa tohoto bodu a podľa druhej sa to všetko 
neškrtalo, tak potom je tu určitá nerovnosť - by som povedal- nedemokratická. Lebo 
sa v dvoch komisiách, na dvoch alebo dvanástich, alebo koľkých poslancov rôznym 
spôsobom uplatňoval ten istý paragraf. No tak sa mi to vidí také, trocha zvláštne. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, pán zástupca starostu. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky: Kolegovia. Sú dva režimy a postupuje sa rovnako. Tzn. 

máte príplatok... máte základnú odmenu, ako poslanci k tomu máte príplatok za 
členstvo v každej komisii. Tento príplatok sa kráti, ak sa nezúčastníte zasadnutia 
komisie. A aplikuje sa rovno v cene, v každých komisiách. A potom máte tretiu 
zložku. To sú mimoriadne štvrťročné odmeny, ktoré pre mnohých poslancov vlastne 
až teraz po prvýkrát sa budú vyplácať. Tak tam rozhoduje o odmene predsedovi 
komisie, podľa kľúča, ktorý je ustálený, miestna rada. A zvyšok prostriedkov pre tú 
komisiu prerozdeľuje predseda. Preto som reagoval na kolegu Lenča, ktorý sa nám 
ospravedlňoval, že neaplikoval tento princíp. Ale on neporušil žiadne ustanovenie, 
lebo je to na predsedovi. Nemusí prihliadať vôbec na účasť. A môže rozhodnúť ako 
uzná za vhodné. Je pravda, že sa spravidla prepočítava tá mimoriadna odmena cez 
počet človeka/účasti - taký je ustálený zvyk. Takže aplikujú sa pravidlá rovnako. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Rosina s riadnym príspevkom. 
 
p. Rosina: Chcel som s inou témou začať. Ale myslím si, že by bolo vhodné, naozaj, 

dokončiť ten bod, ktorý otvoril kolega Dulla. Dokončíme to a potom by som vás 
požiadal, aby som si mohol zobrať slovo. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja si myslím, že môžme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Dullu. Ale zvykom býva, teda, že uznesenia sa schvaľujú na konci bodu Rôzne všetky 
predložené prednesie návrhová komisia. Ale môžme to tak urobiť, ak s tým súhlasíte, 
aby sme hlasovali konkrétne za predložený návrh pána poslanca Dullu. Súhlasíte s 
tým? Môžte sa vyjadriť dvihnutím ruky. Ďakujem veľmi pekne. Zjavná väčšina. Takže 
poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia pána poslanca Dullu. 

 
návrh. komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova 

Ves schvaľuje uznesenie - podľa predloženého materiálu s účinnosťou od 1. 6. 2015. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram hlasovanie k tomuto bodu, 
teda k tomuto uzneseniu. 

 
Hlasovanie: Ďakujem. Za bolo prítomných ... za bolo 20 prítomných poslancov, proti nebol 

nik, zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo prijaté. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže môžeme pokračovať v bode Rôzne. Pokračujeme v 

diskusii. Hlási sa niekto do diskusie? Nech sa páči, pán poslanec Rosina s riadnym 
diskusným príspevkom. 

 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Pred pár minútami sme diskutovali celkom inú tému. Kolegyňa 

Hanulíková tú veľmi kriticky sa vyjadrila jednak k organizácii verejného 
zhromaždenia, jednak k príprave tohoto celého projektu. A tie spomienky na to, ako sa 
voľakedy organizovali verejné zhromaždenia, že sa rozposielali pozvánky tak, aby 
došli do schránok až po termíne konania verejného zhromaždenia, a to, že miestna 
časť mala dať pripomienky k formulácii projektu a nedala nič, pretože pán .Bato.. 
povedal, že netreba nič neriešiť, všetko v poriadku, tak to má primälo zase vrátiť sa k 
téme, ktorá bola na minulom zhromaždení, kde sme teda požiadali našu pani starostku, 
aby usporiadala s bývalou pani starostkou záležitosti toho 13. platu, aby sa došlo k 
nejakej dohode o vrátení prostriedkov. Keďže informácie o tom žiadne nemám, rád by 
som počul nejakú informáciu a rád by som počul aj nejaké slovo dotknutej. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, odovzdávam slovo pánovi prednostovi. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže z hľadiska toho, naše právne 

oddelenie, teda vlastne vyjadrujem sa aj k otázke pána Kmeťka, naše právne oddelenie 
zastáva názor, že 13. plat bol neoprávnene vyplatený vo všetkých ôsmich rokoch. Na 
základe toho sa vypočítala suma, ktorá pozostáva z dvoch častí. Jedna časť je priamo 
vyplatené - teda priamo vyplatených 8 13-tých platov. A druhá časť - sú k tomu 
odvody o ktoré bolo navýšené, keby 13. plat nebol vypočítaný. Tu sa musím troška 
priznať, že vzhľadom k tomu, že sme sa to naozaj snažili vypočítať, čo najpresnejšie a 
čo najspravodlivejšie. Lebo je tam niekoľko prístupov, ktoré môžte riešiť. Tak my sme 
museli prepočítavať aj spätne niektoré roky, kedy už vtedy proste výpočty boli iné, 
boli iné vymeriavacie základy, boli iné maximálne... atď asi 2 alebo 3 × sme sa s 
ekonomickým o tom pobavili, až sme sa teda dohodli na nejakom - teda konečnom - 
takom, ktoré je spravodlivé, súčasťou aj celý ten vypočet, ako sa k tej sume prišlo, je 
súčasťou návrhu. A tá suma teda pozostáva 8 platov, 8 trinástych platov je 18.603,23. 
Tie sú nespochybniteľné, tie sú na tých výplatných páskach napísane jednoznačne. A 
teda to, čo činilo ten... tú nejakú dobu, ktorú sme to bohužiaľ počítali trochu dlhšie, to 
sú tie adekvátne odvody k tomu. A tie odvody, ktoré prislúchali k tomuto, k tým 13. 
platom boli 1.954 €. Čiže dohromady úrad vypočítal sumu 20 557,86 €, ktoré boli 
neoprávnene vyplatené v súvislosti s 13. platom. Keď toto celé bolo vypočítané a bola 
pripravená... bol pripravený návrh, dohoda o urovnaní, tak 24. apríla to bolo zaslané 
pani Hanulíkovej na mail. Opätovne to bolo zaslané 28. apríla a dneska nám prišla 
odpoveď, že len - my sme teda ako poslali len to, že je to vlastne pripravené a výpočet, 
a že si ho môže skontrolovať. Konkrétna dohoda nebola poslaná. A dneska pani 
Hanulíková teda požiadala o to, že by chcela celú dohodu. Celú dohodu sme v 
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písomnej forme pripravili s tým, že povedala, že to máme poslať mailom, že to 
nepotrebuje v papierovej forme. A tak je to pripravené, takýmto spôsobom, takto to 
vypočítané s tým, že zatiaľ nemáme spätné vyjadrenie, že či akceptuje ten výpočet čo 
tam je. Lebo hovorím, snažili sme sa, naozaj, asi... asi 10, dní 12 sme niekoľkokrát sa 
vrátili naspäť s ekonomickým prepočty, lebo najskôr sa riešilo, že polovica z odvodov 
prislúcha k 13. platu, čo ale ja s tým nesúhlasím, pretože tam boli maximálne 
vymeriavacie základy. A keď sa vyplatil plat zo sumy prevyšujúcej, tak už z toho nešli 
ďalšie odvody, resp. šli len v minimálnych počtoch. Čiže hovorím, bolo tu 
niekoľkokrát a naozaj, aby nedošlo k žiadnemu spochybneniu, aby aj vlastne keď 
niekto bude chcieť vedieť, tak aby mal presný výpočet, ako sa kto, ku ktorej sume 
dopracoval a mohol si to proste prekontrolovať. Tak z toho dôvodu, hovorím, my sme 
to teda zaslali 24. apríla. Do dnešného dňa teda máme len, tak, jak som vám povedal, 
nemáme stanovisko. Dohoda je pripravená. Len je tam ten... teda pripravený ten 
výpočet a tieto údaje, ktoré som vám povedal. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Nejaká otázka k tomu, k tejto téme? Pán poslanec Kmeťko. 
 
p. Kmeťko: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo - technická. Len chcem sa spýtať - 

dostal som teda odpoveď, že bolo to poslané pani Hanulíkovej. Podľa všetkého, ako, 
som tu síce nový, ale vidím ako reaguje, tak podľa všetkého nebude reagovať. Ako 
budeme postupovať ďalej? 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Neviem... ako hovorím... 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Momentík... nehovorte prosím... je mimo záznamu... lebo to sa 

nedá zaznamenať. Prosím teda, ak pani starostka... bývalá starostka, nech sa páči, 
môžem vám udeliť slovo. Nie? Takže... 

p. Záhradník, zástupca starostky: Áno. Ja si dovolím takú poznámočku, že od pani 
kolegyne Hanulíkovej sa asi nedočkáme reakcie. Lebo ona sa tu vyjadrovala k 
nejakému letáčiku. Za chvíľu nás možno bude interpelovať nie kvôli nejakému 
zábradliu, ale k tomuto, že kedy vráti tie prostriedky. To zrejme asi sa nevyjadriš lebo, 
tak ťa poznám za tie roky. A mňa to teda neprekvapuje. Vás ako nových, keď to 
prekvapuje, tak myslím si, že si na to po čase zvyknete. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: S technickou poznámkou pán poslanec Rosina. 
 
p. Rosina: Ja by som si dovolil v rámci rozpravy k tomu bodu pripomenúť ešte výzvu kolegu 

Dullu z minulého zasadnutia, ktorý vyzval pani kolegyňou Hanulíkovú, aby sa na 
základe všetkých údajov, ktoré sú dostupné, dobrovoľne vzdala mandátu poslanca 
miestneho zastupiteľstva, aj mestského zastupiteľstva, aj všetkých verejných funkcií. 
Keďže odpoveď sme na túto otázku nedostali, dovoľujem si túto výzvu zopakovať a 
vyzývam pani kolegyňu Hanulíkovú, aby odstúpila dobrovoľne zo všetkých verejných 
funkcií. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, s technickou poznámkou pán poslanec Zajac. 
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p. Zajac: Ja chcem len povedať, že ja ani neviem, ako sa pripájam k tomu, pán zástupca, že 
neprekvapuje - ma to ale udivuje, lebo ja si pamätám pani terajšiu poslankyňu, keď 
bola bývalou starostkou, ako oveľa odvážnejšiu osobu. Preto, lebo tu niekoľkokrát 
vykrikovala na poslancov a teda aj na mňa o tom, aký som klamár! Ukazujem sa pri 
brigádach ... a podobné nezmysly, ktoré nevedela dokázať. Vtedy jej -ako -tá cudnosť 
hovoriť a neprihlasovať sa nejak chýbala - a tak by som povedal, trošku premýšľanie 
predtým, ako niekoho obvinite z toho, že nie je aktívny alebo že klame. Ja teda si 
myslím, pani poslankyňa, že okrem teda všetkého iného, prečítajúc si váš list a 
prečítajúc si dôvodovú správu k tomu poslednému, opäť ste nás klamala. A to písomne 
klamala, ste nás... lebo ste povedala, že neviete, že sa vám náhodou objavili peniaze, 
že máte spoločný účet a že teda ste to neskoro zistili a že o tom nemáte žiadnu 
vedomosť, a čo teda máte robiť. Ale pritom v dôvodovej správe bolo napísané, že vy 
ste bola podpísaná pod príkazom, na základe ktorého boli financie uhradené. Vy ste 
nevedela, čo podpisujete? Takže ja sa samozrejme pripájam k výzve poslancov Dullu 
a poslanca Rosinu. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, ak nie je nikto iný prihlásený do diskusie, tak 

dovoľte, aby som aj ja v bode Rôznom vás poprosila o podporenie jedného návrhu 
uznesenia. Jedná sa o žiadosť našej bývalej pani kolegyne, pani poslankyne 
Šinglerovej, ktorej sa bude vydávať dcéra na našom úrade a poprosila nás o 
ústretovosť, pretože miestne zastupiteľstvo je orgán, ktorý poveruje poslancov, aby 
mohli sobášiť zo zákona o obecnom zriadení, táto kompetencia prináleží automaticky 
starostovi obce. Ale miestne zastupiteľstvo môže poveriť poslancov a túto 
kompetenciu im umožniť. Keďže sa jedná o našu bývalú pani kolegyňu, prosila by 
som vás, aby ste teda vyšli v ústrety tomuto návrhu. Žiada si, na základe osobného 
vzťahu s bývalou pani starostkou, aby pre tento prípad sme umožnili pani Ing. Ivete 
Hanulíkovej, aby sobášila jej dcéru. Ja vám prečítam termín. Jedná sa o deň 23. mája 
roku 2015 a sobáš pani Lucie Vajglovej a pána Mareka Štefloviča. Ďakujem. Keďže 
ešte stále prebieha bod Rôzne, by som vás chcela poprosiť, či ešte niekto má niečo s 
čím by chcel prispieť. Ak nie, tak uzatváram tento bod a prosím návrhovú komisiu... 
pán Borovička sa prihlásil. Nech sa páči, teda, veľmi rýchlo. Nevšimla som si, že by 
ste boli prihlásený ešte. 

 
p. Borovička: Ja iba tak krátko. Jak ste teraz pani starostka teraz povedala, ohľadne tohoto 

sobáša, poznám postrehy niektorých ľudí. Ja by som chcel tento bod, aby sa tajne 
volil. Hlasovanie tajné pri tom, či pani starostka, bývalá bude - ja hovorím - poznám 
niektoré... niektoré ľudí. A myslím si, že nech to je tajné. 

 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ak by som mohol, len pre vašu informáciu, ja som mal 

obdobnú situáciu v Petržalke. Za mnou prišli - mojej ženy najlepšia kamarátka, ktorá 
chcela, aby som ich zosobášil. A jeden rok mi mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo, 
aby som mohol zosobášiť. Bola to pomerne trápna situácia. Samozrejme, potom si 
dotyční museli urobiť svadbu niekde inde, pričom oni ju nechceli mať v Petržalke, kde 
som mohol sobášiť ja, a len kvôli tomu, lebo chceli mať niekoho, koho poznajú, lebo 
sobášenie nebývajú... akože ...je to čiastočne osobné. Ale častokrát sa stáva, že ten 
sobášiaci, to je rutina - tak bola takáto požiadavka. A ja som si tú situáciu vyskúšal. A 
napriek akýmkoľvek výhradám by som vás poprosil, aby ste toto naozaj neriešili, lebo 
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neviem - ja by som to neurobil ani najväčšiemu nepriateľovi. A ocitol som sa v tej 
pozícii na druhej strane. A neodporúčam to nikomu, kedy naozaj vás niekto požiada a 
je to proste... Ja si osobne myslím, hovorím z vlastnej skúsenosti a bez ohľadu na to, 
aký máte názor, tak ja vás osobne žiadam, aby ste proste  naozaj toto podporili a 
kľudne nech pani Hanulíková, pokiaľ je z druhej strany záujem, nech zosobáši 
každého, kto o to stojí. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán Záhradník. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky: Ja by som možno nadviazal, napriek svojmu 

predchádzajúcemu kritickému vystúpeniu k pani kolegyni Hanulíkovej, myslím si, že 
to je hlavne žiadosť tých, ktorí sa chcú zosobášiť. Ak si takto naozaj želajú túto osobu 
z poslancov, aby ich zosobášil, a tak by sme tomu asi nemali brániť. Takže tak isto vás 
prosím, keby sme to mohli podporiť a odosobniť sa od tej diskusie, ktorá možno 
prebehla pár sekúnd a minút predtým. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som sa vrátila ešte raz k tej žiadosti. Chcela by som vás 

poprosiť, aby ste ju podporili. Mali by sme sa správať tak k iným, ako chceme, aby sa 
iní správali k nám. Čiže vás prosím, aby sme jednoducho postupovali slušne. To, že 
sme politickí rivali, alebo že sa nemáme radi, alebo že si všeličo vyčítame, s touto 
záležitosťou by nemalo mať nič spoločné. Čiže prosím vás tiež o podporu tohoto 
návrhu. A slovo má pán poslanec Dulla. 

 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja si chcem len ujasniť, aby som tomu rozumel, schvaľujeme 

jednorazové? Alebo schvaľujeme - každé - kto osobitne požiada do budúcna takého 
istého... Ide o princíp, či k tomu budeme pristupovať. Alebo keď požiada niekto ďalší 
o sobášenie tou istou... tým istým poslancom, tak sa bude druhýkrát schvaľovať, tretí 
15-krát sa budeme k tomu vracať? Že teda, aký precedens vlastne zakladáme. Raz a 
nikdy viac alebo zakaždým? Raz pre jedného poslanca, jednu poslankyňu alebo 
ľubovoľný počet razov? Vždy jednorázovo, pre jednotlivý sobášny akt? Ja som 
systematicky založený človek. Ja tomu chcem rozumieť. Nejde mi o osobu, ktorá by 
mala získať to oprávnenie, ale o vzťahy, ktoré tým zakladáme, aby sme vedeli, čím sa 
budeme pravdepodobne musieť riadiť, ak sa nájde ďalší záujemca o vybratie 
sobášiacej osoby z radov poslancov inej, ako je schválená doterajším uznesením. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nemala by som vstupovať do diskusie, lebo 

som tuná moderátor, ale napriek tomu si myslím, že je to plne v kompetencii 
miestneho zastupiteľstva o tom rozhodnúť. V tomto, i v každom inom prípade. Tak, 
ako ste volili sobášiacich, som presvedčená, že v tomto prípade ide o jednorazový akt. 
A bolo by úplne najlepšie, keby sa k tomu vyjadrila pani Ing. Hanulíková. V tejto 
chvíli sa prihlásil s faktickou poznámkou pán poslanec Rosina. 

 
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja som sa len chcel spýtať, že v prípade, že toto zastupiteľstvo 

rozhodne kladne, bude si pani sobášiaca uplatňovať nárok na ošatné? Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Chcete reagovať pani inžinierka? Nech sa páči pani poslankyňa 
Hanulíková. 

 
p. Hanulíková: Nerozumiem, či sa mám vysvetliť či chcem ten sobáš... 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Či sa jedná o jednorazový akt, alebo že či sa môže v budúcnosti 

vyskytnúť ešte takáto požiadavka z vašej strany? 
 
p. Hanulíková: Nie. Ja som pochopila, že toto je, keď ste sa pýtali, že kto chce sobášiť, 

poslanci sa prihlásili. Ja som sa neprihlásila. Teraz má oslovila pani Šinglerová. Ja 
som povedala, že áno, môžem, ale hovorím, pravidlá sú také - týchto sobášiacich 
schvaľuje zastupiteľstvo. Tak v podstate je treba, aby zastupiteľstvo sa k tomu 
vyjadrilo. Je to na vás. A ja jakože k tomu nemám, čo dodať ďalej. Ja osobne som jej 
povedala, že ak to zastupiteľstvo odsúhlasí, ja ich odsobášim. Tam je čisto ... iba týka 
sa, lebo našich sobášiacich, pravidelne na 4 roky na celé volebné obdobie máme 
odsúhlasených. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Buzáš s technickou 

pripomienkou. 
 
p. Buzáš: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja som chcel si iba tiež to ozrejmiť, či sa bude 

jednať, teda o celý deň - a čítam - je len ten 1 sobáš, alebo tento deň bude sobášiť pani 
poslankyňa a už potom nie? Alebo len ten 1 sobáš spraví pani poslankyňa, potom 
príde 2. poslanec, ktorý bude ostatné sobáše realizovať? Nie je mi to z toho tiež jasné. 
Ďakujem. 

 
p. Záhradník, zástupca starostky: Áno, ďakujem. Ide o splnomocnenie jedného z poslancov 

na vykonanie konkrétneho sobáša. Nehovorí sa, o akom čase, ale o tomto sobáši. My 
sme potrebovali vedieť, či pani Hanulíková s tým súhlasí, lebo zase proti jej vôli... Ale 
bolo to s ňou konzultované, ten súhlas tu dala. Nevidím v tom naozaj problém. A 
myslím si, že je to len pre tento konkrétny prípad. Inak máme určených sobášiacich 
uznesením, ktoré zostáva v platnosti aj naďalej. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec Zajac s technickou pripomienkou. 
 
p. Zajac: Ja chcem len povedať, že niekto povedal, že nerobme druhým to, čo nechceme, aby 

robili im. A to je dobré, že si mi to pripomenul preto, lebo ja teraz si musím - ani som 
si na to nespomenul a teraz ma to napadlo, že ja som bol v minulom období sobášiaci, 
prišli za mnou priatelia, či by som nemohol ich odsobášiť, v ten deň sobášila pani 
starostka ja som išiel za ňou a poprosil by som... poprosil som ju či by som nemohol 
týchto odsobášiť ja a nebolo mi to umožnené. A musím povedať, že teda  - jako 
zbytočne kývete hlavou pani starostka, lebo to tak je! Lebo sme... lebo išlo tam o 
nejakých mojich priateľov, ja som bol za vami ... bol som za vami vo vašej kancelárii 
u starostky, pýtal som sa vá,s či môžem. Vy ste s tým nesúhlasila. Ja som potom vám 
len povedal, že či by si ste ich mohla... už neviem, čo to chceli ... nejakú pesničku si 
zaspievať ešte, tak jako tá situácia bola veľmi obdobná, ale ja vám chcem len povedať, 
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že ja sa vám nebudem pomstiť, ja budem hlasovať za vás, aby ste videli, že mám 
trošku iné vybavenie morálne ako vy. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec pán poslanec Martinický s technickou 

poznámkou. 
 
p. Martinický: Ja si myslím, že pokiaľ je to v súlade so zákonom, želajú si to tí korektní 

občania, tí konkrétni ľudia, ktorí sa chcú sobášiť - my tu urobíme službu občanom, 
želajú si takúto ... je v súlade so zákonom, nestojí nás žiadne náklady, pani poslankyňa 
Hanulíková s tým súhlasí, nie je problém to schváliť. A všetko ostatné  -či to to bude o 
deviatej, alebo o 16-tej atď. sú technické záležitosti, ktoré.. . ktoré by malo vyriešiť 
organizačné oddelenie v dohode so sobášenými. A je zbytočné, aby sme tu tratili čas 
tým, že sa v tom budeme rýpať. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, s technickou poznámkou pani poslankyňa 

Hanulíková. 
 
p. Hanulíková: Ja by som chcela povedať, že pani starostka na začiatku presne prečítala 

mená osôb, ktoré chcú byť zosobášení. Čiže jedná sa o 1 sobáš. Čo sa týka pána 
Rosinu, neuplatňujem si žiadne ošatné, pretože na ošatné máte nárok až po nejakých 
troch mesiacoch. Čiže... čiže ani keby bolo to možné, tak si neuplatňujem. A, čo sa 
týka pána Zajaca - pán Zajac, ak si pamätáte, prišli ste za mnou, že máte nejakých 
známych, že by ste chceli, že - lebo majú nejaký špecificky sobáš, že sobášim ... Ja 
hovorím - viete čo, kľudne môžete, a teda, že či môžem nejako špeciálne odsobášiť 
sobášiacich, ktorí majú nejaké také špeciálne...Hovorím- kľudne môžem. Alebo, že 
keby som ja nesúhlasila, tak že to môžete odsobášiť vy. Tak to bolo. Ja hovorím -
kľudne ich odsobášim. Dokonca tých ľudí som aj poznala, mala som tam susedu, 
pretože oni chceli nejakú pesničku zaspievať. Čiže všetko to takto prebehlo. A vôbec 
nie je pravda, jako ste povedali! Vy ste mi povedali - chcete špecificky - či to 
spravím? Ja som povedala - áno, ale kľudne môžete aj vy. Čiže toto bola celá celá 
diskusia k tomu. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou pripomienkou pán Záhradník. 
 
p. Záhradník, zástupca starostky: No, Iveta, odpusti. Ale vidíš, pomerne nepodstatná vec, 

sa veľmi podrobne vyjadruješ. To sme si tiež zvykli na to. K tým 13. platom si sa stále 
nevyjadrila. No chcem ti pripomenúť, pri tých ošatných, keď si takto dôkladne 
citovala, kedy ti vzniká nárok. Škoda, že ťa nepoučili, lebo ty si si ako starostka 
uplatňovala ošatné a sobášne. A som toho názoru, že si na to nemala nárok. Ale to 
možno bude predmetom nejakej ďalšej... ďalšej diskusie. Takže len pre istotu a pre 
poriadok. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, s technickou poznámkou pán poslanec Zajac. 
 
p. Zajac: Nie je to opäť celkom tak, ako ste povedala. Je to veľmi podobný prípad, ako keď 

ste napísala, že ste nevedela o tom, že teda vám bol vyplatený 13. plat. Ja som to riešil 
najprv s pani matrikárkou. A s pani matrikárkou som hovoril, že by som bol veľmi 
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rád, keby som si mohol vymeniť ten jeden sobáš. A ona mi povedala vtedy, že sa 
musím spýtať vás. Takže určite som nešiel za vami, len  - že špeciálny sobáš - môžme 
sa o tom baviť, aj s pani matrikárkou, keď teda veľmi vám záleží na tom, aby sme boli 
úplne čistí. Čiže bol by som veľmi rád, keby ste naozaj nepokračovala už v tých 
ďalších klamstvách -a klamstvách -a klamstvách! Ja som skutočne vtedy chcel 
vymeniť ten sobáš. Pýtal som sa najprv pani matrikárky, ktorá mi povedala, že bez vás 
to nemôže urobiť. To rozhodnutie. Ja som to akceptoval. Išiel som za vami. 
Akceptoval som aj to, že teda ste nemala ochotu to vymeniť. A bol som veľmi rád, že 
nakoniec aspoň teda tú pesničku ste im zaspievala. Inak si veľmi pochvaľovali. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: S technickou poznámkou pán poslanec Kadnár nech sa páči. 
 
p. Kadnár: Ďakujem. Spravím si takú malú premiéru, hneď prvýkrát. Chcem sa len spýtať, že 

ako to bude v budúcnosti? Keď každý priateľ poprosí nejakého poslanca, že či ho 
nemôže zosobášiť - lebo ja som mal tiež taký prípad a bavil som sa s kolegom 
Marcelom, že či by som mohol zosobášiť tiež akože priateľa a on povedal, že to sa 
nedá, lebo sa tí sobášiaci určujú na začiatku a že to má matrika zapísané atď. Takže 
chcem sa spýtať, že keď za týždeň zase niekto príde s tým, že chcem, aby ma 
zosobášil, tak či to o tom budeme prejednávať? A ... a tak toto môže nastať, že budeme 
pri každom zasadnutí v bode Rôzne riešiť, že kto bude sobášiť koho. Takže načo sa 
potom určovali sobášiaci, keď sa tu teraz bavíme o tom, že či ten bude Šindlerovú ...a 
teda kolegyni Šindlerovej - ja som v tých sobášiacich ani nepočul meno Šindlerová 
alebo Šindler? Bolo tam také meno? - Takže koho idú sobášiť? -Príbuzných pani 
Šindlerovej?. Však dcéra ...ona sa volá Šindlerová. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za technickú pripomienku. Nasleduje pán 

Rosina s technickou pripomienkou. 
 
p. Rosina: Halo! Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil upozorniť na to, že zase tu nastala 

taká prestrelka faktických poznámok. A mám viac ako silný pocit, že to nie je v súlade 
s rokovacím poriadkom. Bol by som rád, keby sme dodržiavali rokovací poriadok. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec Krampl. 
 
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Vlastne chcel som len požiadať vo svojom príspevku pani 

bývalú starostku, teraz poslankyňu, aby sa ona vyjadrila k samotnej téme, pretože mi 
to prišlo dôležité. To už ona urobila. Čiže v podstate ani nemám veľmi, čo povedať. 
Ale rád by som upozornil, naozaj, že to je merito veci. Je to žiadosť tých 
novomanželov. Čiže, nebavme sa tu o pani bývalej starostke - ak si to tí novomanželia, 
budúci, teda želajú, ja si myslím, že by sme im to mali umožniť. Malo by to byť 
súčasťou nejakej novej kultúry. A proste teraz odovzdávam slovo pánovi Šíblovi. 
Dúfam, že povie to, čo teda čakám. Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Slovo pánovi Šíblovi odovzdávam ja. 
 
p. Šíbl: Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu programu. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o ukončení diskusie. Prosím vyjadrite sa 
hlasovaním. 

 
Hlasovanie: Ďakujem pekne za ukončenie diskusie bolo 17 prítomných poslancov, zdržal sa 

1, proti nebol nik. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Do diskusie bol ešte prihlásený pán poslanec.../ prosím vrátite 

mi to?.. myslím pán poslanec Buzáš... prosím vrátite mi tam ten záznam?/ pán 
poslanec Martinický, áno dostáva slovo, lebo bol pred ukončením diskusie prihlásený, 
takže ešte má právo predniesť svoj príspevok. Nech sa páči. 

 
p. Martinický: Ďakujem za slovo. 10 sekúnd kolega Šíbl ma predbehol. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Buzáš s riadnym príspevkom. 
 
p. Buzáš: Ďakujem za udelenie slova pani starostka. Bez nejakých osobných vecí, čiste 

prakticky, ak to dnes schválime, budúci týždeň alebo budúce zasadanie tu máme 
ďalšiu takú žiadosť. A potom znovu. To si zvážme. A teraz tak trošku pragmaticky. Z 
minulosti, pamätáte si pani starostka, keď ste ma oslovili aby som zosobášil pár, ktorý 
si želal, aby ste ho sobášili vy. Pamätáte si za minulé volebné obdobie - ja si to 
pamätám veľmi dobre, preto sa tohto hlasovania nezúčastním. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne diskusia bola uzavretá. Prosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Tak prepáčte, prosím pekne, keď bol 
prednesený návrh na tajné hlasovanie neviem, či o tomto procedurálnom návrhu sa 
dáva hlasovať, takže dávam hlasovať kto je za tajné hlasovanie v tomto prípade. 
Prosím, vyjadrite sa hlasovaním. 

 
Hlasovanie: Za bolo 9 prítomných poslancov, proti 2, zdržali sa 9. Tento návrh neprešiel. 
 
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím hlasujeme... návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia. Hlasujeme verejne. 
 
návrh. komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Karlova 

Ves poveruje Ing. Ivetu Hanulíkovú poslankyňu Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves, zosobášením Lucie Vajglovej a Mareka Štefloviča dňa 23. mája 2015. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram hlasovanie. 
 
Hlasovanie: Ďakujem. Za bolo 12 prítomných poslancov, proti bolo 5, zdržali sa 4, 

nehlasoval 1. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. 
 
 
 
Bod 25 
Interpelácie 
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p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme bodom Interpelácie. Otváram bod Interpelácie. 
Nech sa páči. Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa páči. 

 
p. Hanulíková: Ja som sa prihlásila ešte ako posledná do bodu Rôzne, ale bohužiaľ ešte bol 

predo mnou aj pána Rosina, ani tomu ste nedali možnosť. A ja už potom... asi to 
zariadenie to nejako nezareagovalo, lebo som chcela zhrnúť viacero výziev na mňa. 
Takže som chcela... chcela k tomu vystúpiť, lebo nemá cenu vlastne vy pinpongujete 
všetci proti mne,  tak ako to vždy bývalo. A potom - tak som to chcela zhrnúť potom, 
na záver. Neviem, či ste počuli, ale pán prednosta povedal mne, pán nový právnik 
poslal teda mail, že aby som sa nejako vyjadrila k niečomu. Ale neposlal mi tú dohodu 
tam. Tak ja som mu napísala, aby mi poslal ten návrh tej zmluvy. A tú zmluvu som 
teda ešte nedostala. Takže až dostanem tú zmluvu, potom sa vyjadrím. Čiže toto je... 
toto je celý ten... Len ste sa potrebovali nejakým spôsobom odprezentovať. A - čiže to 
bolo možno na to vysvetlenie, že teda ja zatiaľ ten návrh zmluvy nemám! Takže 
musím si ho najprv pozrieť a chcela by som podať písomnú interpeláciu na opravu 
schodiska, ktoré je na Kempelenovej 17, lebo sú tam uvoľnené 2 alebo 3 kocky. A sú 
veľmi nebezpečné. Keď sa postavíte na ten... na tú poslednú kocku, tak ona sa takto 
prevrhne. Takže tam môže prísť k zlomeninu nohy alebo k niečomu takému. Takže 
toto by som chcela. A vždy, keď budem mať nejaký podnet od nejakého občana, pán 
Záhradník, tak vždy to podám! Myslím si, že to bolo aj v minulosti a že to aj bude. 
Ďakujem. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Dávam slovo pánovi prednostovi. Udeľujem ti slovo. 
 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Dobre. Ja tak, jak sme sa dohodli, v elektronickej forme vám 

to samozrejme zašleme. V papierovej forme to mám. Čiže keď chcete, kľudne vám to 
teraz ešte môžem dať aj v papierovej forme, aby ste mali tú papierovú okamžite k 
dispozícii. A elektronická vám bude zabezpečená, zajtra poslaná. 

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže pani poslankyňa Hanulíková 

prevzala návrh dohody. V elektronickej podobe jej to bude zaslané. Ak má ešte niekto 
do tohoto bodu príspevok, nech sa páči. Je tu priestor. Ak nie, tak ukončujem i tento 
bod. A tým sme úspešne zavŕšili - v čase tesne pred vzrušujúcim športovým zážitkom 
- naše dnešné rokovanie. Želám vám príjemný večer. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro v 
zdraví. Majte sa dobre. Príjemný zvyšok dňa. 

 

                      v. r.                                                                                      v. r.                                        
......................................................                                     .......................................................   

                   Ján Hrčka                                                                Dana Čahojová 
                   prednosta                                                                     starostka 
                                                                             . 

Overovatelia:   Mgr. Ján Horecký            ............... v. r.  ................................. 

                     JUDr. Mária Khuriová     ................ v. r. .................................  


