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Zápisnica 
zo 4. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
17.05.2019 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
O B S A H 

 
Pôvodný program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel. 
2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania 

motorových vozidiel na území Bratislavy). 
3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón). 
4. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
P r o g r a m finálny: 
 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 2 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 2 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní 

hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy. (Nový).   str. 3 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel. (V pôvodnom návrhu č. 1).    str. 6 
3. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  v oblasti dočasného parkovania 

motorových vozidiel na území Bratislavy. (V pôvodnom návrhu č. 2).  str. 24 
4. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  v oblasti nízko-emisných zón. (V 

pôvodnom návrhu č. 3).         str. 25 
5. Rôzne. (V pôvodnom návrhu č. 4).       str. 25 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 36 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené panie poslankyne, vážená páni poslanci, milí naši hostia, aj v predsálí 
zástupcovia médií, milí kolegovia z miestneho úradu, vitajte na 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Karlov Ves, v ôsmom volebnom období, tentokrát na mimoriadnom stretnutí 
pracovnom, ktorého hlavná téma bude pravdepodobne parkovacia politika hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava. Vítam vás, som rada, že ste sa stretli, prosím, prosím pokoj v sále, pani poslankyňa 
Volková, prosím pokoj v sále, aby sme sa počuli, takže začíname. Ja som veľmi rada, že ste sa stretli v 
takom hojnom počte napriek tomu, že je nezvyčajný termín na stretnutie naše pracovné, ale keďže sa 
jedná o tak závažnú tému, mesto napreduje v príprave parkovacej politiky a je potrebné, aby sme k 
tomu zaujali postoj. Takže to je dôvod stretnutia dnešného. Na začiatku vám ako vždy pripomínam, že 
keď budete vystupovať, diskutovať, že vás veľmi pekne prosím, aby ste hovorili priamo do mikrofónu, 
pretože tento záznam potom používame k prepisu. Ďalej vás veľmi pekne prosím, keď budete dávať 
doplňovacie, pozmeňovacie a iné návrhy písomne, pán inžinier Kosnáč vám dá tlačivá, treba sa 
podpísať a ešte vás veľmi pekne prosím tí v prvej rade, ktorí nemáte zabudované kvôli, je to teda aj 
sobášna miestnosť, tak musíte si posúvať tento mobilný mikrofón. Veľmi pekne ďakujem ešte raz teda 
že ste prišli. Ako prvé si budeme, vám teda oznamujem, že sa ospravedlnil z rokovania pán poslanec 
Šíbl z celého priebehu a pani poslankyňa Magátová. Vieme ešte o niekom kto sa ospravedlnil alebo 
príde neskôr? Áno (nejaké hlasy v pozadí), pán Martinický príde neskôr, ďakujem veľmi pekne. Takže 
by sme mali byť...pán poslanec Kmeťko. Ďakujem veľmi pekne.   
 
Voľba overovateľov zápisnice. 
 
D. Čahojová - starostka: No tak začneme voľbou overovateľov zápisnice ako vždy. Za overovateľov 
zápisnice, zápisnice podľa abecedného poradia sú navrhnutí: pán poslanec Kmeťko, ktorý tu nie je, čiže 
pán poslanec Kotal a nasleduje pán poslanec Kovács. Súhlasíte pán poslanec Kotal? Súhlasí. Takže 
budeme hlasovať o overovateľoch zápisnice, budeme za nich hlasovať, nech sa páči, prezentujte sa a 
hlasujte. (hlas v pozadí: „neukazuje sa mi to tu“, „veľmi pekný obrázok“). Za - 19 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže máme schválených overovateľov zápisnice, ďakujem veľmi pekne. 
Ďakujem a budeme pokračovať voľbou návrhovej komisie. 
 
Voľba návrhovej komisie. 
 
D. Čahojová - starostka: Za členov návrhovej komisie podľa abecedného poradia sú navrhnutí: pán 
poslanec Kovács, pán poslanec Magát a pán poslanec Martinický, ktorý tu ešte nie je, čiže za pán 
Martinického... pani Melušová to je návrhová tuna..áno pán Kovács? Môže byť? Pán poslanec Magát? 
Áno, pani Melušová, ďakujem veľmi pekne. Takže budeme hlasovať o týchto troch poslancoch - pán 
poslanec Kovács, pán poslanec Magát a pán poslanec Martinický. Nech sa páči, hlasujeme. Pani 
Melušová, pardon.  Za - prítomných 19 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže máme 
návrhovú komisiu.  
 
Hlasovanie o programe ako celku. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali toto miesto 
pravidelné a prosím ich veľmi pekne, aby teda čítali návrhy uznesení tak, ako im boli doručené v 
písomnej podobe a potom to schválené uznesenie podpísali. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, 
vážení páni, teraz pristúpim k hlasovaniu o programe dnešného zasadnutia. Program ste dostali v 
elektronickom, v elektronickej pozvánke, bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti, čiže najprv 
budeme hlasovať o pozvánke alebo o programe tak, ako bol zverejnený. Nech sa páči. Prosím vás, aby 
ste sa zaregistrovali a zahlasovali. Za - 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, čiže 
pozvánku sme schválili, program ako bol v pozvánke sme schválili.  
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Program rokovania - zaradenie do programu. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené dámy, vážení páni, nie je žiadnym tajomstvom, že dnešného nášho 
pracovného stretnutia sa zúčastní aj pán primátor hlavného mesta Bratislavy pán Matúš Vallo. 
Predpokladáme, že príde okolo 14 hodiny. Ja by som si dovolila...príde práve k téme rezidenčného 
parkovania, k VZN-ku a k dodatku štatútu. Ja by som si dovolila vás požiadať o zaradenie ešte jedného 
bodu programu a tým je žiadosť, ktorú sme dostali tento týždeň sme dostali žiadosť od hlavného mesta, 
zaradiť alebo vyjadriť stanovisko miestneho zastupiteľstva, k pripravovanému Všeobecne záväznému 
nariadeniu o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta. Dostali sme tento týždeň 
žiadosť podpísanú pánom primátorom a máme na to jeden mesiac na vyjadrenie stanoviska miestneho 
zastupiteľstva. Čiže dovoľujem si, a je to jednoduchý materiál, poprosiť vás o zaradenie do dnešného 
programu a keďže tu pán primátor nie je, tak by som to navrhla zaradiť ako bod č.2, teda ako prednávrh 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní. Čiže pred bod č.1 a 
číslovanie sa posunie. Čiže tým by sme mali začať. To by bol môj návrh, bude sa o ňom hlasovať 
samostatne. Otváram diskusiu, ak sú ďalšie návrhy, nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási, tak budeme 
hlasovať o tomto mojom doplňujúcom návrhu, aby sme zaradili prerokovanie Všeobecne záväzného 
nariadenia o prevádzkovaní hazardných hier ako prvý bod dnešného pracovného rokovania. Nech sa 
páči, hlasujte.  Za - 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže máme schválený 
dnešný program. Ďakujem vám veľmi pekne a môžeme začať pracovať. 
 
 
Bod 1. Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o 
prevázkovaní hazardných hier 
 
D. Čahojová - starostka: Prvý bod, ako sme si práve schválili, je prerokovanie návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta k prevádzkovaniu hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky. Ako som vám povedala, dostali sme list tento týždeň a mali by sme vyjadriť svoje 
stanovisko k nemu, stanovisko miestneho zastupiteľstva. Prepáčte. My sme vám poslali všetkým, 
dúfam, že ste si to našli, poštou tento materiál. Je k nemu priložená aj krátka dôvodová správa. 
Prevažná väčšina z nás je asi dostatočne zorientovaná v problematike, hazardných hier, ale ja predsa 
len na úvod ak dovolíte vám možno trošku občerstvím pamäť. Pred časom, alebo v minulom volebnom 
období, prebehla cez mestské časti Bratislavy a územím celého hlavného mesta petícia proti 
hazardným hrám, ktorá bola za zákaz hazardných hier na území hlavného mesta Bratislavy, ktorá 
vyzbierala dostatočný počet podpisov na to, aby hlavné mesto Bratislava, teda mestské zastupiteľstvo 
prerokovávalo tento, toto Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze, celoplošnom zákaze hazardu na 
území hlavného mesta. Prečo celoplošný zákaz? Pretože vtedy jednoducho platil zákon o 
prevádzkovaní hazardných hier, ktorý neumožňoval žiadnu reguláciu, len celoplošný zákaz okrem 
niektorých vymedzených druhov ako tipovanie a podobné. Iná cesta nebola. Petícia získala dostatočnú 
podporu, ale teda dopadlo to neslávne, pretože viete po komplikácie s petíciou, stratili sa veľké 
množstvo hárkov sa stratilo z priestorov Magistrátu, boli spochybnené niektoré podpisy, kontrolovali 
sa, veľké množstvo podpisov bolo vyradených.  Napriek tomu medzitým sa zmenil zákon, bola prijatá 
novela leg Bratislava, takže sa znížil počet potrebných podpisov na to, aby bolo VZN-ko prerokované. 
VZN-ko nebolo na prvý pokus schválené, schválilo sa až na druhýkrát, bolo to spochybnené, napadnuté 
na súde, bol protest prokurátora, nasledoval súd. Súd Bratislava prehrala. Čiže napriek úspešnej petícii 
Bratislava so svojím negatívnym stanoviskom väčšiny populácie, teda veľkej časti populácie dospelej 
tých, ktorí mali volebné právo a vyjadrili svoj názor podpisom petície, tak toto želanie tejto veľkej 
skupiny obyvateľov Bratislavy sa nenaplnilo. Medzitým sa samozrejme zákon zasa menil, a zákon, ak 
ste to sledovali, stále vyžaduje petíciu - 30% občanov s volebným právom hlavného mesta alebo 
akéhokoľvek mesta, akejkoľvek obce na území Slovenskej republiky, aby sa vyjadrila k zákazu alebo aj 
k regulácii hazardu na svojom území, ale napriek tomu tento nový zákon umožňuje, istú, podľa názoru 
mnohých, aj môjho, veľmi mäkkú reguláciu, ktorú hlavné mesto do maximálnej možnej miery chce 
využiť v tomto pripravovanom Všeobecne záväznom nariadení. Sú to opatrenia, že herňa by sa nemala 
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nachádzať alebo vzniknúť do vzdialenosti 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb a podobne, že herne by mali byť od seba vzdialené minimálne 200 metrov chôdze a 
nie vzdušnou čiarou, ale chôdze - to tam je špeciálne uvedené - a že sú dni zákonom stanovené, myslím, 
že ich je 12, sviatky, kedy herne nesmú byť otvorené, nesmú mať prístupnú prevádzku. Čiže toto sú 
jediné možnosti, ktoré máme prijatím Všeobecne záväzného nariadenia ako momentálne hazard 
obmedziť. Upozorňujem na fakt, že tie prevádzky, ktoré získali licenciu v poslednom období alebo majú 
platnú licenciu, tá aj napriek prijatiu tohoto Všeobecne záväzného nariadenia dobehne. Tým 
upozorňujem na fakt, že máme herne aj v Karlovej Vsi, ktoré sú v blízkosti školských a predškolských 
zariadení, to znamená, že nebudeme môcť automaticky toto VZN-ko uplatniť na existujúce zariadenia, 
ktoré majú platnú licenciu. Toľko na stručný úvod. Nech sa páči vážení kolegovia, otváram k tomuto 
bodu diskusiu.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
 
J. Horecký - poslanec: Ďakujem. Vážená pani starostka, kolegovia. Ja patrím tiež k ľuďom, ktorí sú za 
maximálnu reštrikciu pôsobenia prevádzkovateľov hazardných hier z viacerých dôvodov. Pozorne som 
preštudoval toto krátke VZN-ko, budem zaň hlasovať, pretože si uvedomujem, ako povedala pani 
starostka, že toto je to maximum, čo v súčasnej, súčasných legislatívnych podmienkach mesto spolu s 
obcami môže robiť. Budem určite patriť k ľuďom, ktorí budú dôsledne vyžadovať plnenie každej litery 
tohto VZN-ka. Teraz sa ozývam najmä kvôli tomu, že chcem takto explicitne vyjadriť svoj názor, že ani 
tých 200 metrov tej minimálnej vzdialenosti od škôl a školských zariadení sa mi nezdá dobrým riešením, 
pretože tých 200 metrov jednoducho málo to dieťa prejde samé bez kontroly rodiča alebo inej dospelej 
sprevádzajúcej osoby. Napriek tomu samozrejme hlasovať budem za, pretože zákon nám nedáva inú 
možnosť, než akceptovať podmienky, ktoré sú dnes platné a toto je to maximum, čo vieme urobiť pre 
ochranu detí a rodín. Takže budem hlasovať za a som si vedomý, že toto je to najlepšie, čo dnes 
môžeme pre ochranu v záujme ľudí urobiť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Nikto? Pán poslanec Magát a potom pán 
poslanec Vician. 
 
P. Magát - poslanec: Ďakujem pekne pani starostka za slovo. Ja by som sa pripojil k predrečníkovi s 
tým, že by som poprosil, keby vy z titulu svojej pozície alebo štatútu starostky ste vedeli znova sa nejak 
pripojiť k tomu, aby vznikla nová petícia na zákaz hazardu v nejakom podstatne razantnejšom 
regulovaní, nie ako celoplošný zákaz hazardu, ale aby sme vyvinuli iniciatívu, aby tá petícia, keďže ju 
podpísalo viac ako  100 000 obyvateľov Bratislavy, nevyšla navnivoč a nehazardovali sme s dôverou 
obyvateľov. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem. Možno odpoveď, ak dovolíte pán Vician pánovi 
Magátovi, že mestskí poslanci sledujú túto tematiku, problematiku a v posledných 2 týždňoch tuším to 
bolo, čo predložili niektorí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky poslanecký návrh na zmenu 
zákona o prevádzkovaní hazardných hier. Tá novela spočívala, alebo je ťažisko v tom, že by sa odstránila 
petícia ako potrebná podmienka prerokúvania VZN a možno aj iné ustanovenia, nepoznám ich, ale táto 
novela, teda táto poslanecká iniciatíva nebola úspešná. Takže ja si myslím, že naozaj či na pôde 
mestského zastupiteľstva alebo Regionálneho združenia bratislavských starostov, určite vznikne 
priestor na túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický s faktickou a potom pani 
prednostka.  
 
P. Martinický - poslanec: Áno, ja len stručne. Ďakujem pani starostka teraz za toto vyjadrenie. A len 
poznámka k tej dôvere, dôvere občanov, tak predovšetkým občania by nemali to brať kolektívne, ale 
zistiť si, ktorí poslanci v predchádzajúcom období podporili túto petíciu a iniciovali sa a hlasovali za ňu, 
ktorí boli proti alebo zdrhli z hlasovania, a ktoré strany v parlamente, ktorý schvaľuje zákony Slovenskej 
republiky, v tejto veci ako hlasujú v Národnej rade. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pani prednostka chce ešte odpovedať pánovi Magátovi. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja len stručne ak môžem ešte k tomu textu, že prečo je to tak ako to je. 
Vlastne ten paragraf dva a paragraf, paragraf dva je presnou kópiou v zásade zákona. To znamená, že 
zákon povedal, že toto môže obec spraviť, tam využíva mesto maximálne svoje možnosti, a v paragrafe 
tri ten zoznam tých sviatkov, zákon ustanovuje zoznam sviatkov, kedy sú zo zákona zakázane tieto 
hazardné hry a uvádza, že mesto môže Všeobecne záväzným nariadením určiť ešte ďalších 12 dní. 
Takže mesto opäť využíva maximálne svoju možnosť, ktorú dostalo zo zákona to upraviť.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vician. 
 
M. Vician - poslanec: Ďakujem. Ja vítam tento návrh VZN-ka. Ako už bolo spomenuté, ide v podstate 
lícuje zákon, ktorý nám dovoľuje zatiaľ takto prijať túto politiku a ešte ma zaujíma tých 200 metrov - je 
tu napísané, že je to teda pešou chôdzou, okej. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec prerušíme tento bod. 
 
D. Čahojová - starostka:  Pán primátor, nebudete zaznamenaný, lebo robíme zvukový záznam, ten 
prepisujeme, takže ja vám hneď odovzdám mikrofón. Ale sme veľmi radi, že ste si našli čas a v tejto 
téme, ktorá teda hýbe Bratislavou už niekoľko rokov, ale teraz trošku rýchlejšie, chcete s nami a s 
našimi poslancami podiskutovať na tejto pôde. Ja som veľmi rada, že ste prišli. My momentálne 
prerokúvame bod o hazardných hrách...už končíme, budeme hlasovať. Ešte pán poslanec Vician chce 
dohovoriť svoj príspevok, ďakujem veľmi pekne. 
 
M. Vician - poslanec: V podstate chcem sa iba spýtať, že momentálne vstup do herní je obmedzený 
vekom 18 rokov. To znamená, keď je to síce pri školských zariadeniach, ale nemali by sa tam žiaci 
nachádzať, áno? Je to teraz tak. Dobre, to je všetko. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Sú aj iné formy regulácie čo sa týka vstupu do herní, ale nepovažujeme ich za 
dostatočné. A ďalšia vec je, že nechceme, aby herne boli naozaj v blízkosti škôl, školských zariadení a 
tak ďalej. Čiže  diskusiu týmto pádom ukončujem, ešte možno tlmočím pánovi primátorovi, ak teda 
nikto z vás nechce zopakovať, pán primátor, že medzi poslancami vznikla diskusia, že by radi boli teda, 
ak po neúspechu tejto poslaneckej aktivity, čo bola prebehla v Národnej rade na vypustenie petície ako 
požiadavky pre Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta, že či by sme si našli čas a starostovia s 
vami prerokovali, že či by nebola možná znovu nejaká petícia, aby sme sa tým zaoberali na pôde 
mestského zastupiteľstva.  
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme je to téma, ktorú riešime. Zachytili ste, že som 
bol aj účastný na tlačovke dvoch poslaneckých klubov zo Spolu alebo nezávislých poslancov OĽANO, 
kde sme apelovali na to, čo som sa aj s ministrom stretol ešte pred 2 mesiacmi, aby niečo urobili s tým. 
Vtedy sme to chceli, prezident vetoval zákon ako celok, čo bol trošku problém, takže oni ho potom 
prijali, sľúbili nám nejakú novelu. Bol pokus o to, aby sa vyhodilo už z tohto existujúceho zákona tá 
povinnosť referenda, nepodarilo sa to. To znamená, že to bol maximálny bod, na ktorý sme čakali. 
Teraz urobíme to, že iniciujem presne toto stretnutie a začíname proste poctivo od nuly, zbieranie 
podpisov a ideme do toho. Je to dôležité a máme na tom myslím že úplnú zhodu. V každom prípade 
to, čo robíte dneska vy, my už máme v procese na veľkom zastupiteľstve, že ideme tie možnosti, ktoré 
sú dneska možné, a to sa bavíme o tých 200 metrov od škôl a tak ďalej, všetko ideme prijať, aj do 
veľkého VZN-ka, aby to aj mesto povedalo a tým pádom to aj zjednodušilo mestským častiam. Takže 
to už je u nás v procese tak isto a som rád, že je to téma, o ktorej nikto nepochybuje myslím že nikde.  
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D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem pán primátor. Týmto uzatváram tento bod a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem.  
21:00 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia predkladá vyjadrenie k bodu 1, lebo bol predsunutý. Miestne 
zastupiteľstvo súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy o 
prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasujeme, nech sa 
páči. Za - 20 prítomných poslancov, nezdržal sa nik, proti nebol nik, tým sme toto uznesenie schválili. 
 
 
Bod 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel. 
 
D. Čahojová - starostka:  Prechádzame naozaj k tej nosnej téme dnešného nášho pracovného 
stretnutia a tým je prerokovanie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Opätovne a ešte raz vítam medzi 
nami pána primátora hlavného mesta, pána Matúša Valla a jeho spolupracovníka pána Netriho, ktorý 
je gestorom parkovacej politiky alebo prípravy parkovacej politiky hlavného mesta. Ešte je tu pán 
Konečný, pán Bruno  Konečný, ktorý je splnomocnenec pre styk  úradu hlavného mesta s úradmi 
mestských častí, čiže náš spojovací mostík. Ďakujeme veľmi pekne zaň, aj kolegov z tlačového 
oddelenia vášho, hej? Ďakujem veľmi pekne, takže odovzdávam úvodné slovo ... môžem Vám, pán 
primátor? Takže pánovi primátorovi, nech sa páči. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne, vážená pani starostka, vážené panie poslankyne, poslanci, 
ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť na vašom miestnom zastupiteľstve. Budem úprimný... asi 
som to aj spomínal inde... asi nie je komplikovanejšia téma, ktorú som si vieme predstaviť, ako zmeniť 
návyky Bratislavčanov a Bratislavčaniek a dotknúť sa tej svätej kravy, ktorou dnes v mnohých rodinách 
a u mnohých ľudí, auto je. Naozaj, keď si zoberiete hitparádu tém komunálu, ktorých sa každý 
nepoctivý poslanec alebo starosta alebo primátor, ktorému nejde o lepšiu Bratislavu, ale bojí sa toho, 
čo ľudia povedia, tak parkovacia politika je tá. Ale tu to nemusím vysvetľovať, pretože Karlova Ves je v 
parkovacej politike zo všetkých mestských častí, keď nerátame Staré mesto, asi najďalej a to všetko, o 
čom ja teraz hovorím, ste už absolvovali a absolvujete. To znamená, že tu to, že ten strach z toho, čo 
povedia ľudia ale zároveň ten commitment alebo ten záväzok urobiť niečo dobré pre mestskú časť je 
dávno ukázaný a naplnený. Takže poučovať vás o tom by bolo smiešne. Ja chcem iba povedať to, že 
prečo sme sa do toho pustili. Jeden z hlavných dôvodov je ten, že sme presvedčení, že prišiel čas na to, 
aby sa radikálne zmenilo to, akým spôsobom sa pozeráme na príklad na verejný priestor v Bratislave. 
Sme presvedčení, že počet áut, ktorý stúpa každým rokom, zaregistrovaných v Bratislave, privedie 
Bratislavu do stavu, o ktorom mnohí tušíme, najmä my, ktorí sa tu pohybujeme, vy alebo my, na tejto 
strane stola.. A tie ulice nenafúkneme a tá katastrofa s tým, že kde pôjdu všetky tie autá, je naozaj 
veľmi blízka. Tak isto pre mňa sú dôležité.... stále tu je, v Bratislave, podľa generelu dopravy z r. 2016 
skoro 40% ľudí, ktorí nemajú auto, napríklad. Stále tu máme tisíce, desať tisíce ľudí, ktorí sa pohybujú 
po Bratislave mestskou hromadnou dopravou. A myslím si, že zaregulovaním parkovania myslíme aj na 
nich. Budeme mať lepšie ovzdušie, budeme mať menej áut parkujúcich na zeleni alebo na chodníkoch, 
lepší verejný priestor a koniec koncov, cieľ parkovacej politiky je, aby sa v Bratislave robilo menej jázd. 
Či to budú jazdy, ktoré robia mimobratislavčania, ktorí dúfam, sa naučia, tým pádom, že musia platiť 
za každú hodinu, ktorú by parkovali v Bratislave v regulovanej zóne, parkovať pred Bratislavou a 
používať MHD, alebo to bude lepšie parkovanie. Lebo, áno, napriek tomu, že všetci sa toho boja, 
jedným z cieľov parkovacej politiky alebo férového parkovania, ako my to voláme trochu krajšie, je, 
aby ľudia vedeli zaparkovať lepšie. A keď si zoberieme,... keďže my nerobíme experiment... tak isto, 
ako v Karlovke ste boli inšpirovaní prípadmi zo zahraničia... keď si zoberieme percentá, ktoré hovoria, 
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z iných regulovaných parkovaní v iných mestách, naozaj po zaregulovaní parkovania ubúdali autá v 
rozmedzí 25 až 40% menej áut, ktoré tam parkujú. Môžeme sa baviť o tom, že tí, ktorí tam parkujú, 
lebo prídu každý deň a zaparkujú niekde na sídlisku bez problémov.... dnes Rača má napríklad problém 
ten, že ľudia už, ktorí nechcú ísť ďalej do mesta, parkujú v uliciach Rače a potom idú ďalej. Jeden príklad. 
Tak zmiznú títo ľudia, zmiznú vraky, zmiznú ľudia, ktorí majú možno garáže, ale majú tam sklady, lebo 
dnes sklad je dôležitá vec.. To znamená, že som pevne presvedčený, že ciele, ktoré chceme naplniť, sú 
potrebné. Je veľmi potrebné sa do toho pustiť. Ja som tak isto presvedčený, že regulácia parkovania to 
môže urobiť. Nemusím tu asi vysvetľovať, že keď poviem "regulácia parkovania", nie je to, že schváli sa 
to, stlačíme gombík a všade ľudia platia a je tam panika, nevedia nájsť parkovacie miesto.. Nie. V 
Karlovke viete, že ak chce niekto zaregulovať nejakú zónu, urobí prieskumy. Zistí maximálny počet 
informácií od toho napríklad, koľko áut tam v tej zóne sa nachádza v noci, koľko parkovacích miest 
reálnych je. Koľko parkovacích miest bude po tom, čo sa zlegalizujú všetky parkovacie miesta. To je 
jeden z tých strachov, ktorý je v tomto. Koľko parkovacích miest treba vytvoriť, aby to fungovalo. Je 
opäť príklad Trenčína, kde po zavedení parkovacej politiky zistili, že ak chcú tú zónu zregulovať, 
potrebujú vytvoriť parkovacie miesta. Urobili to tak a funguje to. To znamená, že to sú všetko veci, 
ktoré predtým, ako by sa akákoľvek zóna zregulovala, budú musieť uskutočniť - zbieranie dát, príprava. 
A my vieme, že to VZN je nastavené tak a bude prílohou... budúci týždeň už dáme von aj presnú prílohu 
medzi mestom a mestskou časťou, ktorá bude hovoriť o procese, akým sa bude daná zóna regulovať. 
To znamená, že mesto neurobí bez toho, aby mu mestská časť povedala "potrebujeme to", aby mesto 
a mestská časť nespolupracovala, to neurobí. Už je tam iba legislatívny dôvod, že proste trojky, štvorky 
mesto ani nemá. To znamená, že... myslím si, že nedávate do našich rúk nejakú divokú kartu. Myslím 
si, že to, ako bude zaregulovaná vaša mestská časť budete mať stále veľmi, veľmi pod kontrolou. Čo 
berie mesto tú ťarchu trošku z vás, je tá organizácia toho. Ako viete, nebude to 17 mestských častí, ako 
je to v doteraz platnom VZN, ktoré budú robiť parkovaciu politiku. Bude to mesto, jedna organizácia, 
jeden výber, jeden spôsob kontroly, jedno dozeranie nad spravodlivosťou toho celého parkovania. Tak 
isto to prinesie to, že nebudú sa súťažiť nejaké firmy. Keď to bolo predtým, tak mestské časti nemali... 
asi každá by nemala energiu vyrobiť si vlastné oddelenie. Magistrát na to energiu má a musí to robiť. 
Zaviazali sme sa, že nebudeme súťažiť dodávateľa systému parkovacej politiky. Bude sa súťažiť asi 
nejaký software atď., ale mesto si bude parkovaciu politiku organizovať samo. Nebude žiadna firma, 
ako to bolo v Košiciach alebo v Petržalke, ktorá sa na to prisaje a bude vyberať z toho peniaze a získavať 
peniaze. Tam sú dva spôsoby. Buď to bude nejaká organizácia, právnická osoba 100% vlastnená 
mestom alebo dokonca uvažujeme nad oddelením na magistráte alebo nové oddelenie napríklad v 
jednej z našich akciových spoločností, kvôli DPH. To je vec, na ktorú máme, na to, aby sa to vyjasnilo, 
nasledujúce mesiace. Spracúva sa na to.... aj daňoví experti a právni experti na tú spracovávajú nejaký 
malý prieskum. To znamená, že.. samozrejme dnes sa budeme baviť alebo vy sa budete baviť, o Štatúte. 
My sme ho nastavili tak, že mestskej časti ostane väčšia časť peňazí z nášho pohľadu. Viete 
pravdepodobne o delení 85:15 čo sa týka abonentských kariet a kariet, ktoré... prepáčte... to sú.. 
krátkodobé 85:15. 50:50 medzi mestom a mestskou časťou sú rezidentské karty, ale aj abonentské 
karty. Vo finále, keď si to zoberieme, že je to približne delenie 70:30, chcel by som vám naozaj vysvetliť, 
že z tých 70% čo ostane mestu, je 30% náklady na prevádzku tohto systému. Mestu ostane 40% z tej 
vybranej sumy. Zo 40% sa dá do fondu mobility. Ten fond mobility štátu bude zverejnený už 22.5. Bude 
to klasický fond, akých je viac, ktorý bude mať jasne určené, na čo môžu byť tie peniaze z neho 
vynaložené. V tomto prípad na mobilitu. Budú ho mať pod kontrolou poslanci mestského 
zastupiteľstva. A je tam ešte záväzok, ktorý tam bude, že 10% z tohto fondu mobility, vybraných v danej 
mestskej časti, musia byť investované do zlepšenia akejkoľvek mobility. A to sa dá aj na chodcoch, 
cyklistoch, MHD, autá, v danej mestskej časti. Takže vo finále z toho koláču ostane mestskej časti ako 
keby 40% a mestu ostane 30%. Zo 40% mestská časť tých 30, ktoré má, môže použiť na čokoľvek iné. 
Ja nechcem teraz nútiť mestskú časť... a mestské časti robia kopec práce, dobrej práce, aj v mobilite. 
Ale sú projekty, ktoré musí robiť mesto. Mestská časť na to ani nemá tie prostriedky, ani to nemôže 
robiť. Ja chcem, aby mestská časť využila tie peniaze, keď budú..... nebavíme sa o miliónoch eur, 
samozrejme, aby ich využila na to, aby ich dala tam, kde potrebuje. Mesto si splní tú úlohu a povie 
občanom "My nedávame na vás daň, my vyberáme prostriedky na to, aby sme zlepšili Bratislavu, aby 
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sme ju zaregulovali a zároveň všetky tie prostriedky vrážame okamžite späť do lepšej dopravy." To je 
jedna z našich hlavných vecí. Nateraz sú dva hlavné piliere, na ktorých my výrazne pracujeme. Prvá je 
MHD. Možno poviem... je to na druhej strane mesta, ale možno poviem ten príbeh z tej Gagarinovej. 
My keď sme tam urobili tie dva bus pruhy, smerom von aj dnu, resp. odborne to nie sú bus pruhy, sú 
to pruhy, z ktorých je vyčlenené osobné auto, tak počet ľudí v MHD v 201 a 202 trolejbusu sa zvýšil o 
38%. Áno, boli mesiac aj zadarmo. Teraz zbierame nové údaje, aby sme vedeli, čo to urobilo, keď sa 
vrátilo spoplatnenie. Ale tak isto poviem, že na Gagarinovej, tam máme dáta, hovorím preto o tom, v 
jednom pruhu prejde za hodinu v špičke 700 áut. Plus mínus je to že 900 ľudí. V tom pruhu za hodinu 
v tej špičke prejde v MHD vyše 3000 ľudí. To znamená, že ja skúšam aj vysvetliť na tých dátach, že 
napriek tomu, že ... a ľudia, ktorí majú auto a každý z nás tu má, pravdepodobne auto a ho aj potrebuje 
občas, majú silný hlas. Ale je tu strašne veľa ľudí, ktorí dokážu na tých miestach, kde to je dobré a 
Gagarinova je miesto, kde v niektorých úsekoch je naozaj veľmi veľa spojov, sa pohybovať iným 
spôsobom. Nechcem to tu naťahovať, myslím, že som na odbornom fóre, takže nejdem vysvetľovať tie 
detaily. Poviem iba to, že my sme... už dnes to VZN, ktoré máte a ktoré sme nemohli zmeniť u vás, lebo 
to je taký legislatívny proces, už pripravujeme mnohé zmeny, na základe pripomienok, na základe 
diskusií. Pribudne tam tá možnosť robiť si pilot, to znamená že do 1.1.2021 si bude môcť mestská časť 
robiť svoj pilotný projekt, v ktorom bude sa napríklad o to starať, ako to chce napríklad Petržalka. 
Umožňuje jej to robiť, že sme vytvorili tzv. 10€ kartu. Možno ste zaregistrovali, že prvá, to bolo 49€ a 
v tých 49€ iba to prvé auto malo bonus 2 hodiny v každej mestskej časti denne zadarmo. My sme to 
znížili tú, kartu na 39, to je to, čo chystáme na budúci týždeň, keď to budeme dávať von pre verejnosť. 
Vlastne to je tá možnosť, kedy to prvé kolo tých pripomienok bude ukončené. A ten 10€ dvojhodinový 
bonus si bude môcť kúpiť každý, kto bude mať trvalý pobyt v Bratislave a má auto prislúchajúce k tomu 
trvalému pobytu. To znamená, že my sme.... bol by som úplný blbec, keby som prišiel s nejakým 
návrhom a na konci by som tlačil ten istý návrh. My sme prišli s tým návrhom, aby sme vypočuli ľudí, 
ktorí sa do toho vyznajú, či už sú tu v Karlovke alebo v Starom meste alebo v iných mestských častiach. 
A kopec koniec koncov aj ľudí, ktorí nám napísali vyše 2000 odkazov. Takže ten návrh sa zlepšuje, 
modifikuje a najmä sa trošku prispôsobuje tomu, čo ľudí najviac páli. Hej? Akože .. bolo to napríklad... 
iba poviem príklad, že tá karta bola len na 1 auto a strašne veľa sme mali požiadaviek "ale v rodine 
máme 2 autá, manželka vyberá dieťa ráno, manžel ho vyberá poobede. Každý chce mať možnosť zastať 
v inej mestskej časti a nemať z toho stres." To znamená preto sme to otvorili úplne všetkým. Tú 
podstatu, o čo nám ide v tej parkovacej politike, že niekto z mimobratislavčanov príde, krúži hodinu 
niekde v Ružinove a potom tam 10 hodín zadarmo stojí a to isté aj s nočným parkovaním, že tu stoja 
ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, nijakým spôsobom nenarušujú tieto zmeny. To gro si držíme. 
Poviem príklad s tým Starým mestom. To bolo presne to, že tam nám možno chýbalo ďalšie jedno, dve 
stretnutia s poslancami, aby sme mali všetky veci vyjasnené. Je toho strašne veľa. Poviem otvorene, 
mali námietku, že ideme rýchlo. Ja som presvedčený, áno, ideme rýchlo, ideme veľmi rýchlo, ale 
myslíme si, že je čas ísť rýchlo. Už to neznesie odklad. My musíme akože kopnúť do vrtule a tie veci 
urobiť. A tým som chcel povedať to, že my vieme, že nerobíme dokonalý produkt, nevieme ho urobiť. 
My robíme nejaký produkt, ktorý začne a my robíme nejaký produkt, ktorý budeme vedieť upravovať, 
keď zistíme, že niečo fatálne nefunguje. Nie je to náš výmysel, vychádzame z mnohých príkladov 
parkovacích politík, ktoré sme preskúmali v Európe alebo už iba v Čechách. Niekde sme sa inšpirovali 
jednou vecou, niekde inou, ale je to živá vec, je to nejaká mestská politika, ktorá sa tak isto ako iné 
politiky, môže meniť, zdokonaľovať, zlepšovať a reagovať na to, čo prinesie život. A to som chcel 
povedať, že je to veľmi dôležité. To znamená, že nebudem vás tu nejako dlhodobejšie trápiť s mojimi 
rečami. Ja vás samozrejme prosím, aby ste nám dali tú šancu a podporili, aj s prísnymi a 
nekompromisnými pripomienkami, ako napríklad Petržalka včera, ale dali súhlasné stanovisko na to, 
aby sme mohli s lepšou silou a s lepšou agendou sa posúvať ďalej. A ja sľúbim a som presvedčený, že 
viem, že práve vo vedení Karlovky máme veľmi dobrého partnera, ktorý je možno v tých znalostiach 
ešte ďalej, ako my v tejto sekunde, lebo to tu má vyskúšané. Na druhej strane, viete, že Táňa 
Kratochvílová, viceprimátorka, ktorá to má na starosti, to pomáhala robiť aj tu. To znamená, že je to 
dobré prepojenie medzi mestom a Karlovkou, čo sa týka parkovacej politiky a určite dúfam, že bude aj 
Karlova Ves jedným dobrým a jedným úplne najskorším partnerom v tejto iniciatíve. Takže ďakujem 
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veľmi pekne, nebudem už asi dlhšie hovoriť. Som stále čakal, že mi to zapípa, ale ja vlastne môžem 
hovoriť, koľko chcem. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pán primátor, otváram diskusiu k tejto téme. Len prvé 
dve vety k nej poviem, že, no, podujali ste sa na neskutočne sizyfovskú úlohu. Nezmiznú ani autá, ani 
vraky, ani nepribudnú parkovacie miesta zo dňa na deň, ani šmahom žiadneho prútika. Bude to ťažká 
drina, bude to veľa problémov, veľa zložitých situácií vznikne, ale vážime si teda, že ste sa na tú úlohu 
podujali a pokiaľ to len bude racionálne a zmysluplné a pre našich obyvateľov výhodné, budeme vám 
radi pomáhať. Ja otváram diskusiu a nech sa páči, páni poslanci, panie poslankyne, máte slovo. Pán 
poslanec Savčinský, ako prvý sa prihlásil. 
 
R. Savčinský: Pani poslankyňa, ďakujem za slovo. Pán primátor, vážim si, že ste si našli čas a ste medzi 
nami. Tak, ako ste povedali, Karlova ves je v podstate spolu so Starým mestom najďalej. Som rád, že 
Karlova Ves za posledné 4 roky v tejto oblasti bola aktívna, robila kroky a snažila sa tento problém, 
ktorý je vypuklý, riešiť. Priznám sa, že som aj nedočkavo čakal na parkovaciu celomestskú politiku, ako 
to dopadne. To, čo ma vyrušuje, a vy ste to aj pomenovali, je celý ten proces a to, čo asi zo všetkých 
mestských častí dostávate ako výčitku, je rýchlosť toho procesu. Kvantum pozmeňovacích návrhov, 
ktoré asi.... to budú desiatky, dvadsiatky, tridsiatky... Predsa teda moja otázka na vás je, či neuvažujete, 
že by ste to všeobecne záväzné nariadenie stiahli z rokovania a presunuli ho na jeseň. Ďakujem. 
  
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne, dnes máme 17 mestských častí a máme myslím že 11 alebo 
12 súhlasných stanovísk z týchto mestských častí a máme zatiaľ 3 nesúhlasné stanoviská. Zo 17. To 
znamená, že ten signál je taký, že my sme to poctivo odšliapali. Tam, kde nás chceli počúvať a vypočuli, 
a dali nám možno druhú, tretiu, štvrtú možnosť niečo vysvetľovať, tam to zafungovalo. Zatiaľ nevidím 
dôvod, prečo to posúvať na september. Ja sa bojím, že sa stane to, čo vždy a už veľa krát. Posunieme, 
uvidíme, zvážime, ešte poďme robiť nejakú stratégiu, ešte sa o tom pobavme a nakoniec bude stred 
volebného obdobia a to už naozaj sa bojím, že v tom zastupiteľstve na to silu nenájdeme alebo 
nenájdeme medzi poslancami. To znamená, že myslím si, že dnes, aj keby to bolo 13-14 mestských 
častí, ktoré s tým súhlasili, aj s ťažkými pripomienkami, ktoré my vyhodnocujeme už teraz, lebo tie 
zastupiteľstvá prebehli minulý, predminulý, aj tento týždeň, tak je to dostatočný mandát, aby sme išli 
ďalej. Chcem povedať, že Ivo Bútora, ktorý je hlavným garantom, dnes tu bohužiaľ nemôže byť, 
parkovacej politiky, pracuje na úrade x rokov. Robil to VZN, ktoré je aj dnes platné. Má to zo všetkých 
strán prežmolené a prežuvané. Nie sme v tom ani s ostatnými kolegami žiadni nováčikovia. A myslíme 
si, že sme schopní to urobiť. Myslím si, že stratiť 2-3 mesiace by bola škoda. Vieme to urobiť okamžite, 
vieme sa do toho pustiť. A stále držíme ale ten dátum, že tie prvé zóny veľké začneme robiť, až keď 
bude daná mestská časť, s ktorou na tom budeme spolupracovať, v poriadku, bude spokojná, budeme 
vedieť, že čísla fungujú. A o tom sa dá baviť na konci roku 2020, na začiatku roku 2021. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem, pán primátor, že ste prišli. verím, že nie len preto, aby ste prezentovali nejakú 
politiku, ale aj by ste si vypočuli názor mestských častí. Takže v zásade som pripravený hlasovať za tento 
návrh, ako tu je predložený, ale považujem za potrebné upozorniť na niekoľko vecí alebo teda dať aj 
nejakú otázku vám. Všetci vieme, že takú dopravnú politiku, s ktorou budú všetci občania spokojní, sa 
spraviť nedá, lebo to by sa muselo niekoľko tisíc parkovacích miest v blízkosti bydliska vyčarovať, čo sa 
nepodarí. A všetci vieme, že na čo sa ale málo myslí, že zaplatiť trebárs 100€ ročne za parkovanie je 
rozdielne pre niekoho, kto má 400€ dôchodok a pre niekoho, kto má 4000€ plat. A toto asi nie je 
dostatočne možné zohľadniť, neviem, či sa s tým nejako počíta. No, ale teraz som chcel ešte k niečomu 
inému. Vieme, že..... Ak sa to nejako zohľadňuje, tak budem rád, keď dostanem informáciu. Všetci 
vieme, že parkovacia politika súvisí s politikou dopravnou. Spomínali ste situáciu na Gagarinovej. Našej 
mestskej časti, aj Devína, aj Dúbravky sa špeciálne a zvlášť dotýka situácia dopravná na Nábreží. Od 
mosta SNP k Riviére a ďalej. Vieme, že tam fyzicky nie je možné vybudovať žiaden ďalší pruh a ani nič 
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také. Čiže treba strážiť len kapacitu. Túto dopravnú situáciu výrazne zhoršil River Park. Znovu ju zhoršil 
Zuckermandel, ktorý predchádzajúce zastupiteľstvo a primátor povolili v rozpore s tým, čo primátor 
pred voľbami sľuboval, že tam dovolí takú veľkú výstavbu v Starom meste. Teraz sa chystá ďalšia 
výstavba, pokračovanie River Parku na mieste bývalého PKO, ktoré bolo tiež ... Vtedy, keď pôvodne 
schvaľovali PKO, bolo to viazané na rozhodnutie, že nájde mesto iný primeraný objekt na takúto 
funkciu kultúrnu. Ubehlo koľko? 15 rokov. Taký objekt sa nenašiel a ani sa nenájde. Lebo PKO bolo v 
centre, na kľudnom mieste, v blízkosti mestskej dopravy, v blízkosti pešieho centra a také miesto sa už 
nenájde. Teraz už ide len o to, že či... čo by bolo podľa mňa záhodné,.. je možné s územným plánom 
vrátiť túto funkciu... Nie je možné meniť, podľa mňa, nie je dobré meniť územný plán len v zmysle 
zhoršovania takýchto vecí, ale občas aj vrátiť späť k lepšiemu. Ale predovšetkým ako plánuje vaše 
vedenie, tak to zjednodušene nazvem, regulovať to, aby na mieste PKO nevznikla ďalšia taká obludná 
zástavba, ako Zuckermandel, ktorá znovu zaťaží parkovaciu aj dopravnú politiku v širokom okolí. Už 
dnes sú všetky chodníky plné zaparkovaných áut na celej tej trase. A zaujímalo by ma zase aj z tohto 
hľadiska dopravného, riešenie medzi Zuckermandelom a mostom SNP, kde už sa plánujú zrušiť nájazdy 
na Nový most a plánuje sa výstavba, ktorá mám obavy, že bude znovu taká obludná a znovu takto 
zaťaží. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, bavíme sa o rezidenčnej parkovacej politike, chápem ten 
súvis....  
 
P. Martinický: Spomínam to preto, lebo to súvisí aj s rezidenčným, aj s parkovaním, aj s dopravným. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Hej, hej. Pán primátor, odpovedzte. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne. Tam bolo strašne veľa tém a otázok, ale v podstate 
rozumiem... Možno začnem tým, že mnohí z vás si spomínajú, keď som tu bol na slávnostnom 
zastupiteľstve úplne prvom a otvoril som tému, ktorá nás čaká a čaká nás už o niekoľko týždňov, a to 
je výmena alebo rekonštrukcia Karloveskej radiály. Takže, to sa blíži a to je podľa mňa dobrý signál pre 
všetkých tých, ktorí chcú cestovať MHD. Dnes je to problém, už župa nám hlási, že pokiaľ nezačneme 
a bude s tým problém, so stavom tej električky, zrazu tam budeme môcť púšťať električky trošku 
rýchlejšie atď, atď. Bude to príjemnejšia jazda. Takže moja odpoveď na veľa áut je v podstate hlavne 
MHD, najmä v tomto smere, kde naozaj to nevieme nijakým iným spôsobom urobiť. Čo sa týka celej 
tej výstavby na konci tejto radiály, ktorá končí mostom SNP.. To je... PKO je obrovská pre mňa tragédia, 
to, že ho nemáme. Mesto sa dokonca vzdalo možností vstupovať do nejakých procesov, ktoré tam je... 
a to je extrémne za hranou normálnosti. Poviem iba tak, že Vydrica tak, ako je, má už rozhodnutie, má 
už územné stanovisko, pretože to je vec, ktorá je z minulosti. Ten developer to kúpil aj s územným 
stanoviskom. To ešte za čias Ďurkovského alebo Vtáčnika, si myslím. Začalo to... územný plán zóny bol 
za Ďurkovského a potom za pána Vtáčnika. To znamená, že nejaké autá, nejaké metre a nebude ich 
málo, pribudnú v tejto zóne. Moja odpoveď, ktorú viem na to urobiť, je len tá, že Mesto, a v tomto 
smere je to veľmi dôležité, investuje od začiatku preto, aby tu bola lepšia MHD. To je základná vec. Tak 
isto, keď ste ešte hovorili na začiatku o tom, že pre niekoho je 39 € - 49 €, kto má 300 € plat alebo 400, 
iné, ako 4000 €.... Mestské časti budú mať možnosť práve svojím... možno niekde to boli, že 
mnohopočetné, mnohodetné rodiny alebo ľudia, ktorí sú v nejakej núdzi, si nastaviť nejaký program a 
určiť niekoho, komu môže vrátiť späť ten príspevok a vlastne mu dať nejakú zľavu alebo nejakým 
spôsobom takto robiť. Takže nebude to progresívne, že kto má väčší zárobok, kto platí väčšie dane, 
zaplatí väčšie parkovné, to je skoro nemožné napísať takto, ale mestská časť bude mať možnosť 
podporiť niektorých ľudí, ktorých samo uzná za vhodné tým, že nie že im odpustí, ale že im vráti tú 
sumu. Strašne veľa vecí bolo v tej otázke, takže ja som skúšal aspoň na toto zodpovedať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Magát. 
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P. Magát: Ja tiež ďakujem pán primátor, že ste prišli a že sme si mohli vypočuť vašu predstavu, lebo 
tak, ako plynie čas, ako plynie predstavovanie tej parkovacej politiky, tak veľa vecí sa mení a tým pádom 
mne z toho dnes vyplýva tak, že vám podpisujem bianco šek. Lebo nevieme konkrétnu vec. Vieme 
filozofiu, ale nevieme veci, ktoré budú ozaj nakoniec schválené. A druhá vec, zachytil som, že ste 
povedal, že to nie je daň. No, je to nejaký poplatok, ktorý, či sa nazve daň alebo poplatok, ide do 
peňaženky bežného človeka. A keď si vezmeme nejakú priemernú rodinu, ktorá má tie 2 autá, tak na 
tom vstupnom poplatku je to 200 € a keď si vezmeme nejaké priemerné veci, ktoré strávi v meste a pri 
tých hodinách, tak je to niekde medzi 400 až 600 € za rok. Čiže sa hýbeme v poplatku, ktorý tá 
priemerná rodina vynaloží niekde medzi 800 až 1000 € za rok. Nehovorím to preto, že by som nechcel, 
aby sa to vyriešilo. Hovorím, aby tu bola poctivá rétorika k tomu, že tie peniaze takto pôjdu tým ľuďom. 
Ďakujem. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne, dovoľte mi zareagovať. Viete, že.... s tým bianco šekom.... 
ale ja iba otvorene komunikujem to, čo sa deje v tom procese. Veď ten proces legislatívny 
pripomienkovania je nastavený tak, že my po tom, čo sme zozbierali všetky mestské časti, niektoré veci 
chceme zapracovať a je podľa mňa normálne a je dokonca nutné, že tá verzia, ktorú sme poslali 
mestským častiam, nebude identicky tá istá verzia po ich pripomienkovaní, ale že bude lepšia. Tak isto 
prichádza pripomienkovanie verejnosti, ktoré bude trvať ďalšie dni a tiež je normálne, že tá finálna 
verzia bude ešte ako keby ešte tretia verzia. Takže to nie je o tom, že my vám dáme jednu vec, že to je 
táto a ten sám proces to vyžaduje a ten proces otvára nám dva krát priestor v tom celom procese, aby 
sme to vylepšili. Ja iba čo robím, komunikujem to, že tie niektoré zmeny už teraz vieme, že chceme 
urobiť. A síce verejnosť začne... bude verejné prerokovanie je 22. mája alebo 23. mája, ale viete, v 
momente, keď sme to dali von, tak sme dostali viac ako 2000 odkazov, mailov, správ od verejnosti. Ja 
som mal 4 verejné stretnutia s občanmi, kde bolo po 300 ľudí... v Karlovke tiež máme budúci alebo ten 
ďalší týždeň na tú tému..., kde som dostal ďalšie inputy. To znamená, že je úplne normálne, že tá vec 
sa mení a nebol by som asi pozorný vedúci mesta, ak by som si tlačil jeden názor od začiatku do konca. 
A teraz je to čisto pragmatický dôvod. Naozaj, tie pripomienky, ktoré sme dostali, boli niektoré z nich 
veľmi dobré. Tak isto chcem povedať, že my ale... jasné, že to niektorých ľudí bude stáť peniaze, 
všetkých nás, ale napríklad robíme to, že uvažujeme a bavíme sa o tom a to myslím na úrovni župy a 
mesta, že pri zavedení parkovacej politiky zlacníme ročnú električenku. Sú dáta, ktoré hovoria, že 
zlacnenie v nejakých peniazoch dokáže vykryť to, že viac ľudí si  kúpi tú električenku a vykryje tie straty. 
Máme jednu verziu, že ak ju zlacníme na 199 € ročne, mesto na to bude doplácať iba 50 000 € ročne. 
Za 199 € ročne, na celoročný lístok, to znamená že skoro o 60-70€, mesto na to bude doplácať 50 000 
€ ročne a to sú práve tie peniaze, to je to dotovanie, ktoré ide z fondu mobility pre viac prístupnú MHD. 
Takže, akože rozumiem vám, ale že my uvažujeme o tom takto.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina chce faktickú. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chápem kolegu Magáta, čo sa týka rodinných výdavkov. 
Dotkne sa to nás všetkých. Ale myslím si, že desaťročia neriešenia parkovacej politiky vytvorili jednu 
deformáciu - predstavu, že parkovanie je zadarmo. Zadarmo nie je nič. Idete k holičovi, k obuvníkovi, 
zaplatíte. Aj v Lidli zaplatíte a nikto sa tomu nečuduje. A teraz zrazu po rokoch takejto divočiny sa ľudia 
čudujú, že musia platiť za parkovanie. Ak by sa platilo 365 € ročne, je to na 1 deň 1 €. Ak sa platí rádovo 
nejakých 40-50 €, tak je to pár centov denne a myslím si, že to je poplatok, s ktorým by mal byť každý 
uzrozumený. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme aj my, pán poslanec Horecký. 
 
J. Horecký: Vážený pán primátor, pani starostka, máme pred sebou principiálny návrh a ja dnes 
samozrejme sa nebudem pridávať k drobeniu témy, aby sme riešili detaily, pretože budeme na tom 
roky spolupracovať, tieto najbližšie. Lebo verím, že to tak dopadne, že do toho spolu pôjdeme. A ja 
vám na váš principiálny návrh chcem dať aj principiálnu odpoveď, ktorá chce sa pokúsiť zmerať, prečo 
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by som hlasoval o chvíľu snáď za tento návrh. Nie je to otázka nejakej nezodpovednej nádeje, že za nás 
niekto vytiahne gaštany z ohňa a vyrieši ten problém. Je veľmi ľahké povedať „Nech sa tak stane." a 
nemať zodpovednosť za výsledok. My ju máme. Ja osobne bývam na Dlhých dieloch, som niekoľko 
rokov robil v dopravnej komisii a taktiež nie som prvé volebné obdobie poslanec. Zhodou okolností 
som riaditeľ veľkej školy, úspešnej, za ktorou ľudia cestujú aj v rámci mestskej časti, aj mimo. Máme 
dva školské areály, riešime dopravu, riešili sme ju aj s predchádzajúcimi predstaviteľmi magistrátu. 
Teda nejaké skúsenosti mám a stretol som sa na tú tému s veľa ľuďmi, občanmi, ktorí myslia, že aj so 
mnou môžu tieto veci riešiť. Aj keď moje právomoci ako poslanca a riaditeľa školy sú samozrejme 
obmedzené. No, a ja mám skúsenosť s týmto Miestnym úradom, s pani starostkou, s týmito poslancami 
takú, na ktorú som veľmi hrdý. Verím, že títo ľudia... videl som, mám tú skúsenosť, že dokážu urobiť aj 
nepopulárne opatrenie, dokážu sa postaviť principiálne k veciam a dokážu urobiť oveľa viac ako 
alibistické nič. Tak isto mi dnes pripadá tento koncept ako niečo, čo naozaj pre nás nie je bez rizika, ako 
niečo, do čoho keď vojdeme, tak budeme pracovať na tom, aby sme zmaximalizovali pravdepodobnosť 
úspechu tohto projektu. A to sa nestane spôsobom, že by sme fantazírovali o veciach, že by sme si dali 
len nadpisy kapitol riešenia, ale niekto musí dotiahnuť tú prácu do detailného konca. Prechodiť tie 
ulice, riešiť územno-právne záležitosti, riešiť nezaradené ulice, dopravu, ako ste hovorili o zahustení 
siete, vôbec o takom komplexnom riešení. A uvedomujeme si, že veľa tých problémov je lokalizovaných 
tu. A vy budete túto vec organizačne zastrešovať, aj v podstate na úrovni mesta manažovať, o čom sme 
my tiež predchádzajúce roky hovorili, že potrebujeme túto koordináciu, aby každá obec nebola iný štát. 
Takže moja skúsenosť je aj o tom, že keď som napríklad získal... keď sme získali školu, ktorá je pod 
cirkevným zriaďovateľom, pred 16 rokmi budovu, ktorá patrí vám, magistrátu, tak to bolo zrelé na 
bager, pretože naozaj to bolo niečo veľmi zanedbané. Za roky práce sme urobili z tej školy jednu top 
medzi slovenskými školami, ktorá má meno, ktorá zdobí Karlovu Ves a zakúsil som, že taká poctivá 
práca sa oplatí, pretože títo poslanci a tento Miestny úrad nám dal dôveru a spravovali sme aj ten 
druhý areál školy, lebo máme teraz dva. Spomínam to preto, pretože to je tá skúsenosť, že my sme išli 
tiež do rizika. Vtedy, keď sme prevzali budovu, ktorá nemala strechu funkčnú, elektriku, toalety, všetko 
a postarali sme sa o váš majetok, vedeli sme, že to neurobíme vlastnými silami, ale vďaka 
dobrovoľníkom, vďaka projektom, vďaka spolupráci a vďaka dôvere, ktorej sa nám dostalo od tohto 
Miestneho úradu a od týchto poslancov. Na tejto báze skúseností chcem stavať. Nie ako naivný 
nadšenec, že niekto za nás vytiahne tieto gaštany z ohňa, ale ako niekto, kto vie, že ak chceme niečo 
zmeniť, musíme si ohraničiť prijateľné riziko, ísť do toho s dôverou vzájomnou, ktorá nebude sklamaná 
a tie podmienky, ktoré si dávame a pripomienky k VZN, naozaj musia byť smerované k tomu, aby sme 
zvýšili pravdepodobnosť úspechu celého projektu, v ktorom sa tak povediac, môžeme viezť spolu. 
Takže toto je taká moja koncepčná odpoveď, aj dôvod, prečo chcem hlasovať za a tiež povzbudiť 
kolegov k tej odvahe. Ďakujem vám za vašu návštevu. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, pán poslanec Šmotlák. 
 
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne za slovo, vitajte, pán primátor, som naozaj rád, že ste prišli medzi 
nás. Asi všetci sa tu zhodujeme, že Bratislava potrebuje celomestskú rezidenčnú parkovaciu politiku. 
Sám osobe som to hovoril pred voľbami, konzistentne to hovorím aj po voľbách. Zúčastnil som sa 
diskusie aj tuto s vaším kolegom v Dúbravke aj spolu s ďalšími mojimi kolegami. Pozrel som si viacero 
on-line diskusií, ktoré boli k tejto parkovacej politike, téme, k tomuto návrhu. A musím povedať, že 
stále mám veľa otáznikov. Ja podporujem ten návrh, ktorý povedal kolega Savčinský, že či by nebolo 
rozumné presunúť hlasovanie na september. Lebo mne je sympatické že ste sem aj prišli, že ste do 
toho osobne zaangažovaný, ale naozaj to rovnako vnímam ako podpísanie bianco šeku. Ja neviem, čo 
ak za rok a pol nebudete pripravený.. a to môže byť naozaj z veľkých objektívnych dôvodov. Vieme, aké 
je podnikateľské prostredie na Slovensku, legislatíva. Nemusia byť vytendrované nové autobusy, 
postavené parkoviská atď. Čo potom mestská časť? Ja napriek tomu stále si myslím, že musíme začať. 
Čiže ja som pripravený zahlasovať za tento návrh, ale teda chcem, aby ste vedeli, že necítim sa 
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komfortne. Zároveň teda mám jeden návrh, ktorý navrhla moja kolegyňa Caroline Líšková a ktorý včera 
prešiel v Petržalskom zastupiteľstve a ide o tzv. rodinnú parkovaciu kartu. Budem rád, ak k tomu bude 
prípadne aj nejaká diskusia. Ja som pripravený aj o tom... aj prípadne si osvojiť nejaké návrhy, ktoré by 
ešte vylepšovali tento návrh. Čiže, táto rodinná parkovacia karta by mala zjemniť tie reštriktívne 
podmienky, ktoré parkovacia politika prinesie hlavne z finančného dopadu na obyvateľov Bratislavy z 
pohľadu parkovania v iných zónach, ako teda majú trvalý pobyt. Ten návrh má iba 5 bodov, je veľmi 
jednoduchý. Bod č. 1, parkovacia karta by bola len na 1 auto v domácnosti, so splnením podmienok 
parkovacej politiky, ako ste to vy navrhovali alebo ako to navrhujete. Platila by rodinná parkovacia 
karta v rodine, kde by bolo aspoň 1 dieťa do veku 10 rokov. Obsahovala by predĺženie časového limitu 
možnosti parkovať v iných rezidenčných zónach z 2 hodín na 4 hodiny. Zvýšenie limitu bonusového 
času pre návštevu majiteľov rodinnej parkovacej karty. A posledný bod - dať kompetenciu starostov by 
bolo, aby mali, prípadne ak sa schvália nejaké voľno-časové lokality, ako Kuchajda, Železná studnička, 
u nás do úvahy napríklad pripadá Líščie údolie, ktoré je populárne aj medzi mladými rodinami a že by 
prípadne, ak by sa toho týkala parkovacia politika spoplatnenia, lebo my naozaj ešte nevieme, tak 
naozaj aby aj tuto mala táto rodinná karta nejaké zvýhodnenie. Či už v podobe dlhšieho času alebo 
financií. Je to návrh, ktorý dám aj písomne a teda prosím o podporu ctených kolegov, aby to bolo naozaj 
aj také prorodinné gesto, že to vnímame komplexne. Ja rozumiem vášmu pohľadu, aj keď teda chodím 
autom, rozumiem, že treba robiť niečo s dopravnou situáciou, ale zároveň, máme tu rodiny, kde ten 
dopad môže byť väčší, návštevy lekárov, krúžky, atď., čiže je toho naozaj dosť. Ďakujem veľmi pekne.  
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem pekne. Ja len rýchlu reakciu. Rozumiem vašim pripomienkam, aj kam 
smerujú. možno iba poviem to, že my... viete, že pani Líšková má rodiny. Petržalčania majú 
Petržalčanov. Vrakunčania majú Vrakunčanov. Ja mám všetkých. Ja musím dať dokopy všetkých. To 
znamená, že v Líščom údolí bývajú ľudia a viem, aká je tam situácia s tým parkovaním občas... stále. A 
my dáme možnosť dlhšieho  parkovania v Líščom údolí a ako k tomu príde ten obyvateľ Líščieho údolia, 
ktorý nechce, aby pod jeho domov, tak isto ako vy pod vaším, ako hocikto na sídlisku, niekto parkoval. 
To znamená že,... hovorím to len kvôli tomu, aby som vysvetlil, že to hľadanie tej rovnováhy alebo toho 
kompromisu medzi rôznymi skupinami v meste, je veľmi citlivé a tam práve vidím... Pán riaditeľ to 
dobre povedal, že tá úloha mesta je... práve tam ju vidím. Veľmi by sme chceli každému možnému 
pomôcť, zľaviť, pomôcť, ale môže sa nám rozsypať ten systém. Takže ja veľmi pekne ďakujem, že to 
tam dáte, už to máme v podstate v nejakej forme z Petržalky, myslím a budeme uvažovať, kde ešte 
môžeme pomôcť rodinám a kde nám to nabúrava to, že zrazu rodina, ktorá žije v dome alebo v 
paneláku vedľa nejakého subjektu, kde by mohlo byť to dlhšie parkovanie pre ostatných, kde to môže 
urobiť im ten diskomfort a môžu sa cítiť vlastne z toho len.... Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: S faktickou poznámkou pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Na pána Šmotláka... ja len upresnenie. Ja som nenavrhoval presunutie. Ja som sa opýtal 
pána primátora, či on neuvažuje o presunutí. A tá druhá vec, čo nás žiadate teda, však aj konkrétne za 
seba budem hovoriť... mrzí ma, že tieto pripomienky ste nám možno, kolegom neposlali skôr, aby sme 
sa vedeli nejako rozanalyzovať si to, lebo... Aj keď boli ste za mnou pred zastupiteľstvom tesne, ale ja 
za seba momentálne nie som schopný, aj keď určite chápem to, čo navrhujete, ale pre krátkosť času 
nie som schopný momentálne povedať, či to nerozbíja celú tú koncepciu, to, čo tu bolo spomínané. 
Napríklad to predĺženie tých návštev. Že či to vôbec nejde proti filozofii toho, čo tá parkovacia politika 
chce dosiahnuť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi kladne hodnotím všetky snahy o sociálny rozmer každého 
opatrenia, ale zároveň si myslím, že daňové nástroje, poplatkové nástroje, ostatné nástroje podobné 
by nemali byť predmetom sociálnej politiky. Sociálna politika sa má robiť cez sociálne nástroje. A teda, 
ak sú tam rodiny s počtom detí atď., niektoré môžu byť veľmi dobre situované, naopak niektoré môžu 
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byť veľmi zle situované a podporovať rodinu, ktorá má príjem 5000 € mesačne sa mi zdá byť 
kontraproduktívne. Sociálna pomoc by mala byť adresná a smerovať cez sociálne nástroje. Ďakujem. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne, áno, je to úplne tak. Práve preto my, na základe požiadavky, 
myslím že to bolo z Rače konkrétne, kde zastupko bolo už pred dvoma týždňami, myslím, chceme nájsť 
mechanizmus a my ho tam dáme do toho ako keby manuálu, ktorý bude sprevádzať to VZN a ten 
Štatút, aby mestská časť vedela, opakujem, v spolupráci s mestom, cez nejaké vrátenie poplatku tým 
rodinám, ktoré to naozaj potrebujú, hej? Pretože mestská časť pozná najlepšie svojich obyvateľov a vie 
urobiť to, čo ste povedali, čo je veľmi dôležité, byť adresná. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Šmotlák. 
 
A. Šmotlák: Chcem sa vám poďakovať, pán primátor, za tento prísľub. V podstate, bola to téma do 
diskusie, takže budem rád, ak zohľadníte tie návrhy, ktoré ja predsa len aj písomne predložím ešte. 
Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Zemanová s poznámkou. 
 
A. Zemanová: Ja by som veľmi stručne ku kolegovi Šmotlákovi aj pokračovať v tom, čo hovoril pán 
kolega Rosina. Myslím si, že tento model parkovacej politiky ako predkladáte, nám trošku pozmení aj 
rozmýšľanie v prospech všetkých mestských častí, v prospech toho, aby sme rozvíjali miesto, kde 
bývame a žijeme. Pretože podľa mňa si zamieňame často parkovaciu politiku za sociálnu politiku, za 
školskú politiku, za iné politiky, ktoré by sme mali rozvíjať na iných fórach alebo teda inde, nie v rámci 
parkovacej politiky. A teda nahral mi pán kolega Horecký, podľa mňa dieťa má v tom mieste, kde 
vyrastá, mať kamarátov, môcť chodiť von, chodiť do školy, vytvárať si vzťahy. Odvážanie dieťaťa na 
druhý koniec mesta, vytváranie elitných škôl, si myslím, že nevedenie k rozvoju a teda tá škola, o ktorej 
hovoril pán kolega Horecký, je presne toho príkladom. Ja som jeden z rodičov, ktorý ju pomáhali 
budovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, slovo má pán vicestarosta pán PhDr. Záhradník. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážená pani starostka, vážený pán primátor, dámy a páni, 
v prvom rade sa pripájam k tým kolegom, ktorí ocenili prítomnosť pána primátora na tomto 
zastupiteľstve, ale najmä by som chcel oceniť jeho odvahu, že sa do tak zložitej a ťažkej témy, ako je 
parkovacia politika v hlavnom meste pustil. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa do toho pustil hneď 
v prvom roku funkčného obdobia, lebo zažil som ja v minulosti dvoch primátorov, ktorí nejakým 
spôsobom sa o to pokúsili, poslali aj do mestských častí nejaké svoje predstavy, ale potom to skončilo 
tak, ako to skončilo. Bratislava jednotnú parkovaciu politiku potrebuje. Sme hlavné mesto, v Európskej 
únii, myslím si, že ako jedno možno z posledných nemá takúto koordinovanú parkovaciu politiku. Takže 
my v podstate by sme sa mali pripojiť k takémuto zámeru. Treba aj oceniť otvorenosť a 
komunikatívnosť nového vedenia mesta, ktoré naozaj si dá tú prácu a prechádza mestské časti a snaží 
sa na všetky pripomienky nejakým spôsobom reagovať, aj keď je jasné, že sa úplne všetkým 
pripomienkam nebude dať prakticky vyhovieť. Ja by som teraz tak isto nechcel rozdrobiť tú diskusiu 
technickými, právnymi a organizačnými problémami alebo možnými vylepšeniami alebo korekciami 
toho návrhu, lebo myslím si, že teraz by sme mali ako zastupiteľstvo dať jasný postoj, teda povedať, či 
máme odvahu ísť do toho  s hlavným mestom alebo tú odvahu nemáme. A mali by sme sa k tomu takto 
vyjadriť. Pre mňa ako mestského poslanca je dôležité, aby som mal istotu, ako vníma túto situáciu 
miestne zastupiteľstvo Karlova Ves, lebo viete, že naša mestská časť má špecifické problémy s 
parkovaním. Ja viem, že pán primátor a jeho kolegovia vedia o týchto špecifických problémoch najmä 
s nočným parkovaním a najmä s parkovaním na Dlhých dieloch. To sú naše špecifiká, ktoré 
potrebujeme, svojím spôsobom, pri realizácii parkovacej politiky mesta aby boli zohľadnené. Ja, ako 
poslanec očakávam, že parkovacia politika prinesie ochranu rezidentov Karlovej Vsi a zlepšenie 
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podmienok pre ich parkovanie. To je pre mňa kľúčové. Je mi jasné, že bez úzkej spolupráce mesta, 
hlavného mesta a mestskej časti to nepôjde. Myslím, že by nebolo dobre, aby sme sa my postavili do 
takej vyčkávacej, alibistickej pozície, že ukáž, pán primátor, ako sa ti to bude dariť. Keď to pôjde, tak sa 
pripojíme, keď sa budeš trápiť, tak sa k tomu nepripojíme a budeme ťa kritizovať. Myslím si, že my, 
práve preto, že sme boli svojím spôsobom jedni z prvých, ktorí rezidenčné parkovanie zavádzali, my 
máme možno aj povinnosť v tom pokračovať a ten systém aj pre obyvateľov Karlovej Vsi dotiahnuť 
ďalej, ako len do dvoch pilotných rezidenčných zón, lebo vieme, že aj ostatní obyvatelia Karlovej Vsi 
čakajú na parkovaciu politiku. Ja by som dal v závere môjho vystúpenia návrh na doplnenie uznesenia. 
Chcel by som, aby sme uzavreli dohodu medzi mestom a mestskou časťou o spolupráci pri zavádzaní 
parkovacej politiky a bol by som rád, keby táto dohoda o spolupráci obsahovala záväzok hlavného 
mesta k 4 alebo na 4 oblastiach, ktoré sú pre nás kľúčové. Prvá vec je záväzok posilniť MHD v mestskej 
časti, druhé - záväzok súčinnosti a spolupráce pri budovaní nových parkovacích miest v Karlovej Vsi, 
tretí bod  - záväzok alebo spoluprácu pri navýšení kapacít mestskej polície na ochranu vynútiteľnosti 
tohto rezidenčného parkovania, ochranu našich rezidentov, lebo iba vtedy tá parkovacia politika bude 
fungovať, ak bude aj sankčná stránka, ak sa budeme môcť domôcť ochrany rezidentov. A štvrtá oblasť 
alebo štvrtý bod, kde je dôležitá spolupráca, je práve riešenie nezaradených komunikácií do siete 
mestských komunikácií. Viem, že pán primátor vie, že tento problém tu máme. Nie sme jediní, ktorí ho 
máme, ale bol by som rád, keby sme mohli takéto uznesenie odporúčacie na uzavretie takejto dohody 
s takýmito podmienkami podporiť aj v návrhu uznesenia, ktorý predložím. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, vitajte, pán primátor, na pôde Karlovej Vsi. ja chcem povedať 
k tomu toľko, že v rámci vášho hesla, že "Musíte nám dôverovať", tak ja teda vyslovujem to, že vám 
dôverujem a myslím, že aj kolegovia... z diskusie to tak vyplýva. A napriek teda dôvere a môjmu 
oceneniu, že vám nechýba vízia, tak k naplneniu vízie je treba ešte aj peniaze. A oceňujem teda všetko 
vaše úsilie, ktoré v tejto veci vykonávate, aj v iných súvislostiach, ktoré sa mesta týkajú. Určite bude 
treba ozdraviť mestské financie, to znamená že vysúťažiť nových dodávateľov služieb pre mesto, zbaviť 
sa všelijakých Deloittov a iných peňazovodov, cez ktoré sa strácajú mestské peniaze. Ja mám k tomu 
návrh na doplnenie uznesenia. Miestny úrad vypracoval nejaké pripomienky, ktoré sú ale veľmi 
technické, k tomu návrhu VZN. Neviem, či to bude celkom platné, keďže sa tam už veľa toho zmenilo, 
ale ja teda navrhnem, aby sa doplnilo do uznesenia... neviem teda, ktorá časť to bude.. asi tá, ktorá 
bude za tým návrhom, čo pán vicestarosta navrhol, ale teda chcem tam doplniť, že Miestne 
zastupiteľstvo žiada starostku v rámci pripomienkového konania k VZN uplatniť pripomienky mestskej 
časti v zmysle stanoviska Miestneho úradu, predloženého v materiáloch na rokovanie zastupiteľstva. 
Vy asi neviete, že o čo ide, ale sú to veľmi také praktické pripomienky, technické, ktoré vypracovala 
pani prednostka a úrad a považujem ich za veľmi dobré a teda je to skôr z toho právneho a 
legislatívneho hľadiska. 
 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, myslím, že to, čo sme vypracovali ako úrad, už bolo mestu 
odoslané. 
 
P. Lenč: Áno? 
 
D. Čahojová - starostka: Ako stanovisko miestneho úradu. 
 
P. Lenč: No tak potom... hmm... dobre, len teda, ešte bude pripomienkové konanie k tomu, keď sa teda 
vyhlási to VZN, predpokladám. Tak neviem, či ešte mestská časť bude raz pripomienkovať. Ak áno, tak 
vás poprosím. Ďakujem. 
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M. Vallo - primátor: Môžem? Iba veľmi rýchlu reakciu. Vy ste povedali veľmi presne, čo ste povedali, 
ja vás iba opravím v tom, že moje heslo nie je, že "Musíte nám dôverovať", ale že "Prosím a žiadam vás 
o dôveru". Znie to lepšie.  
 
D. Čahojová - starostka: Určite. Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 
 
L. Poláchová: Ďakujem. Vážený pán primátor, pani starostka, najprv by som chcela vyjadriť podporu 
plánovanej parkovacej politike. Ja som za zavedenie rozumných pravidiel, možno aj takých prísnejších 
a za ich dodržiavanie. Myslím si, že je najvyšší čas na to. Chceme tu žiť ako v iných veľkomestách, ale 
na to musíme aj niečo urobiť a musíme začať od seba, opustiť nejaké svoje pohodlie a myslieť aj na 
životné prostredie a verejný priestor. Mám jednu takú maličkú otázku a potom nejaké ešte také 
skúsenosti z tej našej zóny Veternicová - Hlaváčiková. Tak tá otázka je, že ak by bola Karlova Ves jedna 
parkovacia zóna, či je možné, aby na rôznych uliciach boli rôzne časy spoplatneného parkovania.. 
 
p. Netri: Áno, je to možné. 
 
L. Poláchová: A potom by som chcela povedať nejaké skúsenosti z tej našej parkovacej zóny, tej pilotnej 
zóny Veternicová - Hlaváčiková. Jedna vec súvisí s dopravným značením. My sme tak prišli pri vytváraní 
dopravného značenia zbytočne o desiatky parkovacích miest. Napríklad zmenou kolmého parkovania 
na šikmé, čo navyše zúžilo aj šírku jazdného pruhu. Alebo vyšrafovaním... možno to nebudem teraz 
odborne hovoriť, ale proste vyšrafovaním bielych pruhov na ceste na takých miestach, kde by sa v 
pohode zaparkovalo aj väčšie osobné auto, ale kvôli nejakým normám 10-15 cm sa to miesto tam 
vytvoriť nedá. By som privítala nejaký konštruktívny a tolerantný prístup tých zodpovedných orgánov 
pri vyznačovaní parkovacích miest. Lebo si myslím, že nič nie je horšie ako dodržiavať striktne nejaké 
nezmyselné pravidlá a normy, ktoré nereflektujú to, na čo boli vytvorené. Potom druhá vec, v našej 
zóne máme 6 objektov, v ktorých je 300 garáží. Robili sme aj anketu, teda Miestny úrad robil anketu, 
ktorá ukázala, že 8% z tých garáží slúži ako sklad, to, čo ste aj vy vraveli. Ale podľa mňa viac alarmujúce 
je to, že až 34% využívajú majitelia len občas, tých garáži. Takže to je tretina garáží, ktoré sú nie 
zapratané, sú funkčné, ale ľudia sú leniví dať tam to auto. Proste, zaparkujú radšej pred domom a nejdú 
do garáže. A potom tí, ktorí nemajú garáž, tak keď dôjdu v noci neskoro, tak naozaj už nemajú kde 
zaparkovať. A pritom je voľná garáž. Čiže neviem, ako to urobiť, ale myslím, že potrebujeme motivovať 
aj ľudí, aby využívali garáže v maximálnej možnej miere. No a tretia vec, na predstavovaní parkovacej 
politiky v  DPOH ste spomínali, že rokujete s Ministerstvom vnútra o rozšírení Štatútu o objektívnej 
zodpovednosti aj na výkon mestskej polície. Verím, že sa to podarí vyrokovať, lebo napríklad aj v našej 
zóne alebo kdekoľvek sa to deje, že zaparkuje nesprávne auto, mestská polícia mu tam dá tú papuču, 
dva týždne je zablokované parkovacie miesto, dva týždne je zablokovaná papuča a záver je taký, že 
človek dostane nejakú pokutu 20, 50€. Ja mám konkrétny príklad zo Štokholmu, kde žije môj syn a tam 
je to tak, že keď dva týždne parkujete nesprávne, tak prídete k autu a máte tam 14 tých papierikov a 
máte tam 14 tých pokút. Za každý deň. A keď náhodou sa o to auto dlhšie nezaujímate, tak po 3 
mesiacoch ho bez zbytočných prieťahov odtiahnu alebo aj zošrotujú. Lebo sa nezaujímajú. Takže ja by 
som naozaj bola aj za tvrdšie pravidlá, ale budem podporovať toto, čo sa chystá a myslím si, že je 
najvyšší čas. Ďakujem pekne. 
 
p. Netri: Ďakujeme. Ja by som rád reagoval. Takže čo sa týka toho dopravného značenia a efektivity 
využitia, dajú sa použiť parkovacie pásy, kde nie je presne definované, že či tam musí byť šikmé alebo 
kolmé parkovanie A tam viem, že tam bolo tých 15 cm a kvôli tomu to nevyšlo. Čiže toto sa dá riešiť aj 
takto. Čo sa týka tých časov spoplatnenia a podobne, že teraz, čo ideme schvaľovať, tak to sú iba nejaké 
základné pravidlá. Tie jednotlivé projekty v jednotlivých štvrtiach sa budú robiť spolu s mestskou 
časťou. Mestská časť je správcom komunikácií 3. a 4. triedy, to znamená, že aj od nej potrebujeme tú 
pečiatku, že "áno, ideme to takto spraviť" A v týchto projektoch organizácie pribudnú aj miesta pre 
krátkodobé zastavenie, miesta pre parkovanie motoriek, miesta pre ŤZP. Čiže budú tam... ja neviem, 
protismerky pre cyklistov sa rovno môžu spraviť,.. čiže zjednosmernia sa ulice tak, aby boli efektívnejšie 
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a dalo sa tam zaparkovať, aby sme uspokojili vlastne všetkých. Takže.. a to bude nejaká pracovná 
skupina, vždycky medzi mestom a mestskou časťou, kde sa dohodne, že ako bude tá zóny vyzerať, aký 
bude mať režim v jednotlivých uliciach. Čiže tu ste v podstate ako participant v tom. A to nie je vo VZN, 
lebo sa to netýka VZN. Je to klasický proces, ktorý je pri každom schvaľovaní projektu organizácie 
dopravy.  
 
M. Vallo - primátor: Iba poviem k tomu, že šírka jazdného pruhu je vec, ktorou ja sa zaoberám 
dlhodobo. Začíname diskusiu, to je extrémne zložitý problém prehovoriť ľudí, ktorí... teraz hovorím 
kolegov policajtov z KDI napríklad, ktorí žijú tými autami najmä. Ale tie vzťahy sú tam nastavené za 
toho pol roka dobre, sme si ich overili na Gagarinovej. Viete, že dne my môžeme dať, že "zóna 30", ale 
keď nezúžime pruh, tak to nedodržia. Dnes v zahraničí je najlepšie obmedzenie rýchlosti v takýchto 
zónach, proste zúženie pruhov. Ľudia automaticky v užšom pruhu idú pomalšie a dodržiavajú tú 
rýchlosť. Takže to sú... nie že len získame viac priestoru, ale dokážeme lepšie regulovať. Takže to je 
veľká otázka a my o to budeme bojovať určite s nimi. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Lenč s faktickou.  
 
P. Lenč: Ďakujem, v nadväznosti na to, pán Netri, čo ste hovorili teraz.. ide mi teda o ŤZP. Viem, že sa 
to tam rieši, že to majú mať zadarmo. A ešte viem aj to, že 4% z tých parkovacích majú byť vyhradené. 
My tu teraz mierne regulujeme vydávanie tých kariet, lebo doteraz sme vydávali každému, kto mal 
preukaz, teraz iba na ten modrý, ten európsky, ktorý sa týka tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ale chcem 
sa spýtať, do tých 4 % budú zahrnutí aj takýto, ktorí to majú akoby na značku alebo to budú 4 % len tak 
voľne, akože roztrúsených parkovacích miest pre ŤZP? Ďakujem. 
 
p. Netri: V tých 4% budú súčasné vyhradené miesta na ŠPZ a potom budú doplnené do tých 4 % tie 
také, že voľné, návštevy alebo proste ľudia z iných mestských častí, aby mohli prísť sem. 
 
P. Lenč: Áno, áno, ale má to význam..... tie 4%, ak bude celá Karlovka jedna zóna, tak tie 4 % sa budú 
týkať potom celej Karlovky? 
 
p. Netri: Áno. 
 
P. Lenč: Lebo má to význam totižto, tieto voľné, hlavne na takých miestach, ako je tu pred úradom 
povedzme alebo pred nákupnými centrami ale niekde tam. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, ale o tom určite budeme ak, sa k tomu dostaneme, 
spolupracovať. Lebo mestské časti budú súčasťou tej projektovej prípravy. Ja by som vám, vážení 
kolegovia, potrebujem vám oznámiť, že pán primátor o 10 minút, o 15.15h musí nutne odísť, lebo má 
dohodnutý pevne stanovený program. Ak chcete, tak stručnejšie sa vyjadrujte, aby došlo na všetkých. 
Nech sa páči, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne za slovo. My sme sa práve dohadovali v Team Vallo, že aby sme 
nezdržovali debatu piatimi povzbudzujúcimi komentármi, tak tá česť pripadla len mne. Tak skúsim len 
veľmi kratučko. Ja som si pomaly vyškrtal všetky veci, čo som chcel povedať. Tak možno len také dve 
základné veci, že chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto predbežnému návrhu, nie 
finálnemu návrhu. A to zďaleka nie je len Team Vallo, to nie je len pán primátor, to je množstvo 
odborníkov, občanov, aj ľudí z iného prostredia, ktorí do toho prispievali. A to je veľmi dôležité 
povedať, že to je istá forma kompromisného návrhu a som strašne hrdý, že sa vám to podarilo dať 
takto dokopy. A druhá vec je, že veľa ľudí dúfa v nejaké zázračné riešenie a toto určite nie je zázračné 
riešenie a sama osebe tá parkovacia politika nevyrieši všetky problémy s dopravou a neznamená to, že 
sa určite nebudeme usilovať všetci spoločne aj o parkovacie domy, o zlepšenie MHD, o viac záchytných 
parkovísk, ale že tá parkovacia politika je nutným predpokladom na to, aby sa mohla vôbec doprava a 
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parkovanie začať riešiť. A je to strašne dôležité, že vlastne to ide ruka v ruke, ale treba s tým začať, aby 
sme raz mohli povedať tým právom nespokojným občanom, že sme sa pokúsili ten súčasný stav zlepšiť. 
Lebo alternatíva je urobiť niečo a pustiť sa do toho všetci spoločne alebo urobiť nič. A to, ako vyzerá 
nič, to všetci vieme, ako dopadne. Takže len toľko, veľmi pekne ďakujem ešte raz. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, budem sa snažiť byť stručný. Moje očakávania od parkovacej 
politiky sú, že mesto bude menej slúžiť autám a viac jeho obyvateľom. A dve poznámky mám: 
samozrejme, treba zmeniť dopravné návyky, ale zmena dopravných návykov rieši dynamickú dopravu 
a parkovanie v centrálnych mestských častiach. Nerieši to parkovanie v rezidenčných mestských 
častiach, ako je napríklad Karlova Ves, lebo ako už tu bolo povedané, spoločnosť je nastavená tak, že 
každá rodina aspoň to jedno auto potrebuje a má a teda musí ho parkovať, aj keď bude celý rok chodiť 
do práce na bicykli. To je jeden fakt, na ktorý chcem upozorniť. A druhý fakt.. teda je to môj názor... 
myslím si, že Bratislava trpí desaťročiami, možno storočím striktného plánovania, rigorózneho delenia 
na funkčné zóny. Dôsledkom tohto delenia, ktoré je už teda dávno, myslím si, vo svete prekonané, je 
to, že vznikli rezidenčné štvrte, ako je Karlova Ves, najväčšia nocľaháreň na Slovensku Petržalka atď., 
atď. A takéto členenie evokuje potrebu ráno nasadnúť do áut, na bicykle, na MHD alebo na vlastné 
nohy a niekam sa sťahovať na druhý koniec mesta a tam ísť do práce, prípadne za inými povinnosťami. 
Pevne verím, že sa okrem ďalších povinností, ktoré toto mesto naštartuje, už troška zmena urbanizmu 
celého mesta tak, aby nebolo takéto striktné delenie. Aby nemuseli masovo ľudia odchádzať za prácou 
na druhý koniec mesta, aby našli pracovné príležitosti v mieste svojho bydliska. Pretože doba, kedy 
práca znamenala priemysel a priemysel bol charakterizovaný dymiacim komínom, to už je troška dávno 
prekonané. Takže toto sú dve poznámky, ostatné myslím si že už pán primátor povedal alebo 
predrečníci, nebudem to opakovať. Na záver len chcem povedať, držím nám všetkým palce a podporím 
toto snaženie. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Ďurica. 
 
M. Ďurica: Ďakujem za slovo. Ja tiež len tak stručne poviem k tomu, že tiež som veľmi rád, že tá 
parkovacia politika sa začala robiť a začala sa robiť v rámci celého mesta, takže si myslím, že predlžovať 
to nejako... už včera bolo asi pozde. A ja sa zaoberám hlavne tým životným prostredím, ochranou 
prírody a týmito vecami a mávam dosť diskusie ohľadom toho. Veľa miest sa zapratáva... alebo parkuje 
po lúkach a po takých miestach, kde by sa nemalo. Čiže budem očakávať potom do budúcna, že tie 
peniaze pôjdu aj na to životné prostredie, či už v meste alebo v mestskej časti. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem, len stručne, 3-4 vety. Reagujem na to, čo povedal pán kolega Záhradník. 
Problém parkovania na Dlhých dieloch vznikol hlavne zle riadenou výstavbou. Prvá vec. Druhá vec, 
kolega Rosina súhlasím, že mesto by nemalo slúžiť vozidlám, ale občanom, ale predovšetkým by malo 
slúžiť 90% občanom a nie developerom. A v tomto zmysle sa vraciam k tomu, čím som začínal, že nie 
som celkom, pán primátor, spokojný s vašou odpoveďou, čo sa týka tej výstavby na nábreží, lebo mám, 
možno sa mýlim, ale mám z nej taký pocit... "my s tým už nebudeme nič robiť, lebo to zapríčinili tí 
druhí." Podľa mňa treba hľadať riešenia, ako s tým niečo v prospech mesta urobiť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán vicestarosta, faktická.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: K Dlhým dielom, myslím, že to už je teraz nie ani tak podstatné, kto a akým 
spôsobom, čo sa tam stalo. Proste toto je fakt, Dlhé diely sú v meste asi jedným z najzložitejších 
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orieškov pre rozlúsknutie práve parkovacej politiky. Myslím si, že toto je práve veľká výzva, ukázať to 
na Dlhých dieloch, že by to malo a mohlo fungovať. A myslím si, že tie nástroje existujú a že pri dobre 
nastavených podmienkach by sa tá situácia na Dlhých dieloch mohla zlepšiť. Ale súhlasím, čo povedal 
aj pán Kovács, neexistujú zázračné riešenia, neexistujú čarovné prútiky, nie je tu David Copperfield, ani 
pán primátor ním nie je. To znamená, že to proste zrazu bude fungovať... to ani nie je dobre občanom 
takto komunikovať. Toto je naozaj krok k riešeniu, regulácia plus otvorenie nových parkovacích 
možností. Takže aby sme nevzbudili príliš veľké očakávania, ale proste sa pokúsili tú situáciu zlepšiť. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, o slovo požiadal ešte pán kontrolór. 
 
M. Hrádek - miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka, vážený pán primátor, ja by som 
len chcel doplniť pani poslankyňu Poláchovú. Ona sa pýtala na ten čas spoplatnenia a ja som tu potom 
niečo tu kolegovi, čo sedí vedľa mňa, sa snažil našuškať a on mi hovorí, nech to poviem nahlas ako 
pripomienku. Ja si osobne myslím, že ak toto VZN alebo návrh VZN používa nejaké pojmy, ktoré nie sú 
dostatočne jasné aj mne, ako právnikovi, čo znamená vlastne čas spoplatnenia, tak si myslím, že by 
možno tu mohol byť doplnený jeden paragraf, ktorý by zadefinoval pojmy. Aby do budúcnosti 
nevznikali nejaké konfliktné situácie a aby sme všetci chápali tie pojmy v rovnakom kontexte, rovnakým 
významom. Poprípade aj to, že ak sa tu hovorí o možnosti, že si ten čas spoplatnenia určí mestská časť, 
tak by to tu v tomto VZN malo byť napísané. Čiže len ho v podstate doplniť o také nejaké funkcionality, 
aby to nedávalo dvojaký výklad. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi sa ponáhľa pán primátor, ale pán Dulla sa prihlásil ako zástupca 
verejnosti, takže prosím, pán Dulla, poďte ďalej, nech sa páči. A keďže to nie je v priestore pre 
verejnosť, ale je to počas rokovania bodu, tak mali by sme sa vyjadriť hlasovaním. Prosím vás, 
zdvihnutím ruky sa vyjadrite, či súhlasíte s vystúpením pána Dullu. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán 
Dulla. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Zastupujem len sám seba, žiadnu verejnosť. Dámy, páni, počul som a čítal 
som o tom už veľa, ale nič ma nepresvedčilo o tom, že je skutočná nádej na férovosť, spravodlivosť a 
už vôbec nie nič o tom, že je to nevyhnutné teraz, keďže príprava pobeží do konca roku 2020, resp. 
začiatku roku 2021. Nevidím dôvod, prečo by muselo uzrieť svetlo sveta VZN, ktoré bude trpieť 
všetkými nedostatkami práce chvatnej a potom bude problém alebo nevyhnutnosť ho celé prípadne 
zorať. Celá príprava, tak, ako ste o nej počuli, o tých nádejach a sľuboch, môže prebehnúť bez 
právoplatného VZN. Ak sa tvrdilo, že proces je nastavený tak, tak je nastavený tým, kto ten proces 
spustil. Lebo zákon to tak nevyžaduje, že to na 3-krát. Zákon nebráni nič zverejniť, pracovnú verziu VZN, 
tak, jak je to teraz. Vyzbierať všetky návrhy, ale nedať o nich hlasovať miestnym zastupiteľstvám. To 
nikde v zákone nie je. Čiže miestne zastupiteľstvá mohli dostať na vyjadrenie svojho postoja tú verziu, 
o ktorej má rokovať Mestské zastupiteľstvo. Nie. Teraz poviete súhlas, tým postavíte seba na istú 
pozíciu. Síce tam pridáte nejaké pripomienky, ktoré sú právne irelevantné, aj nejaká prípadne dohoda 
o spolupráci. A keď sa nenaplní, tak sa nič nestane, ale váš súhlas platí. To je právne relevantné. To, čo 
obsahuje stanovisko miestneho úradu, je vcelku slušným varovaním a upozornením na nedostatky 
toho, čo dostali na pripomienke. Druhá otázka je, že tak, ako je spracované, je rovnako právne 
irelevantné. Hej? Takže je to varovanie. Ja hovorím, že radšej hamovať, ako banovať. A je dostatok času 
sa záväzne vyjadrovať. Je lepšie nesúhlasiť a uplatniť požiadavky, ktoré považujem za podmienku, aby 
som neskôr súhlas vyslovil, ako vysloviť súhlas v nádeji, že možno prídu pečené holuby zo strechy na 
zem. Neprídu, nepočítajte s tým, život preukázal, že to tak nie je. A nebude to ani v tomto prípade. Ak 
hovoríme o návrhu a nádejach do budúcnosti, tak jednou z podmienok, ktorú interpretuje na 
sociálnych sieťach pán Vallo je to, že zóna sa zavedie iba tam, kde bude dostatočný počet parkovacích 
miest pre rezidentov. Ak teda niekto uvažuje, že Karlova Ves bude jednou rezidenčnou zónou, tak 
rovno uvažuje o nereálnosti. Karlova Ves nikdy nemala, nemá a najbližších 15-25 rokov nebude mať 
dostatok parkovacích miest v zmysle platnej STN na odstavenie jedného auta na domácnosť. A ak sa 
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hovorí o tom, že domácnosti môžu ísť až do 3 áut a urobíte si pokus pravdepodobnosti, tak zistíte, že 
toho nedostatku počtu parkovacích miest podľa STN bude narastať. Žiarivým príkladom sú zóny 
Veternicová - Hlaváčiková, aj Silvánska. Oproti počtu vozidiel, ktoré sa tam dokázali parkovať pred 
vyznačením, sme stratili stovky miest, nie desiatky. Stovky miest. Z dlhodobého pozorovania je zrejmé, 
že v Karlovej Vsi parkuje približne 10 % vozidiel s evidenčnými číslami nie bratislavskými. Ale úbytok 
miest je 15 až 20 %, lokálne 25 %. Čiže ak ich vyznačíme, ani dnešní, ktorí dnes ešte môžu odstaviť s 
domácimi číslami, už tam nedostanú. Budú musieť ísť mimo Karlovu Ves. Čiže vyvezieme problém. A 
takto sa to bude rotujúco pohybovať ďalej. Nech ktokoľvek rozpráva čokoľvek, vecné argumenty sú 
neúprosné. Áno, áut je veľa, ale navrhovaná parkovacia politika vo svojich zásadách nerieši problémy. 
(signál) Poprosím, ak môžem ešte... 
 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, môže pán poslanec ešte 3 minúty vyčerpať si? Prosím, 
vyjadrite sa ešte pozdvihnutím ruky. Ďakujem veľmi pekne. 
 
???: On nie je poslanec. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Dulla. Páni poslanci, prosím, vyjadrite sa hlasovaním, či môže pokračovať. 
No, nechce sa mi to počítať, nevyzerá to veľmi presvedčivo, ale povedzme, že áno. 
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Proste, doba budúcich úspechov je možná, ale viac menej nezaručená, 
pokiaľ bude Karlova Ves jednou zónou. Pokiaľ bude viacerými zónami, narobíme segregáciu medzi 
občanmi Karlovej Vsi a to už nechcem hovoriť, že parkovacia politika je založená na princípe 
diskriminácie, segregácie podľa iného postavenia trvalého pobytu. Ak si spomínate na predvolebné 
kampane, tak sa hovorilo o návrhu legislatívy, kde trvalý pobyt evidovaný je jedna vec, ale každý má 
dostať právo slobodne vyjadriť, že trvalo žije v inom meste a to mesto má dostať príjmy z daní. Prečo 
nie je tento princíp slobodnej interpretácie uplatnený v bratislavskom návrhu VZN, neviete. 
Predstavme si, v Bratislave je celkom slušný podiel obyvateľov, ktorí majú pobyt v jednej mestskej časti, 
ale bývajú z praktických dôvodov v inej mestskej časti. Prečo nemôže slobodne prísť takýto Bratislavčan 
a povedať, "Ja nebývam tam, ale bývam tam, ale mám trvalý pobyt v Bratislave. Prečo mám byť 
diskriminovaný v tej časti, kde trvalo žijem? Však mesto dostane všetko a zaplatím ten istý poplatok, 
ako ten môj sused z vedľajšieho bytu." Ale to isté môže byť aj ten, nebratislavčan, ktorý dlhodobo býva 
v Bratislave a príde a čestne vyhlási "Bývam tam a tam, preukážem to nájomnou zmluvou." Prečo by 
nemohol mať teda ten istý prístup, férový, ako bolo v tej navrhovanej legislatíve, o ktorej sa čaká, či 
národná rada urobí alebo neurobí. Proste, je to o tom. Ak niečo hlásam v celoslovenskej úrovni, mal by 
som to predovšetkým ponúknuť v mestskej úrovni, kde môžem formulovať návrhy, o ktorých chcem, 
aby verejnosť hlasovala. Proste, je to nekonzistentné s inými prejavmi slobodnej vôle. Ďalšia záležitosť 
je tá, že ten, kto žije v Bratislave a má tu trvalý pobyt, môže slobodne používať auto s inou evidenčnou 
značkou, ako nebratislavskou. A vôbec nie je povinný preukazovať dôvod, prečo to má. Podmienka, že 
musí mať nájom dohodnutý iba s tým, kto to môže robiť ako oprávnenú činnosť registrovanú, je v 
rozpore so zákonom. Na princípe občianskeho zákonníka môžete svoj majetok požičať, prenajať 
komukoľvek v rodine i mimo rodinu. Nikoho do toho nič nie je, aké k tomu viedli dôvody. Ale férovo, 
som Bratislavčan, ale z nejakého dôvodu musím použiť auto s nebratislavskou evidenčnou značkou. A 
je to absolútne jedno. To krátkodobé prehlásenie nič nerieši. Lebo ja to môžem mať dlhodobo. Ja 
dokonca nemusím vôbec vlastniť žiadne iné auto a môžem mať v rámci rodiny alebo od kohokoľvek 
iného požičané auto. Čiže, je tam príliš toho veľa, čo treba opraviť, treba zmeniť. Ja som za parkovaciu 
politiku. Ja som za reguláciu. Ale na úplne inom princípe, ktorý nebude nikoho diskriminovať, na 
princípe evidenčného záznamu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Dulla, ja vás musím zastaviť, ďakujeme veľmi pekne za túto pripomienku, 
vypršal čas, ale navyše pán primátor nutne musí odísť, čiže ja sa mu chcem veľmi pekne poďakovať, že 
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sa zúčastnil naživo nášho stretnutia. Ak ho pozveme, dúfam, že príde znova niekedy. Že to neoľutoval, 
že tu bol a ďakujem. 
 
M. Vallo - primátor: Ďakujem veľmi pekne ešte raz, chcem len povedať, že ďakujem, že som tu mohol 
byť, ďakujem pán Dulla, za pripomienku, ostáva tu ešte môj kolega, obidvaja kolegovia by zodpovedali 
poprípade ďalšie otázky. Ja poviem, že mám iba takú príjemnú povinnosť, kde musím ísť, že s deťmi z 
našej ZUŠ hrám na koncerte. Majú 100-ročné výročie našej ZUŠ na Panenskej ulici. Ináč by som tu ostal 
dlhšie, ale toto je 3 mesiace dopredu dohodnutá vec. Chcem vám povedať, že som absolvoval mnohé 
stretnutia s poslancami, mnohé miestne zastupiteľstvá, viaceré teda a musím vám poblahoželať.. a to 
nie kvôli tomu, že väčšinou to vyzeralo, že súhlasíte alebo že získame vašu podporu, za čo vám 
ďakujem, ale spôsobom, akým formulujete tie argumenty, ako prebieha tá diskusia, je relatívne dosť 
unikátne, takže vám blahoželám k tejto nálade a ďakujem veľmi pekne. A prosím vás o podporu a 
prosím vás o posunutie tejto veci ďalej, aby sme to mohli urobiť. Ja vám sľubujem, že vás nesklamem. 
My sa vidíme na dvoch diskusiách. Ste samozrejme pozvaní. Prvá bude o parkovacej politike, myslím, 
že budúci alebo ďalší týždeň a potom organizujeme ešte jednu kvôli Karloveskej radiále. Tam tiež 
chceme povedať občanom priamo, čo sa bude diať, aké opatrenia chystáme a čo urobíme. Takže 
ďakujem veľmi pekne a príjemný víkend v podstate. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Teraz sa ešte s faktickou poznámkou prihlásil pán 
poslanec Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč: Ďakujem, pán vicestarosta. Ja by som rád reagoval na to, čo pán Dulla hovoril. Určite by sme 
tu radi videli už tú vycizelovanú a všetky pripomienky akceptovanú verziu, ale myslím, že to ani je 
úlohou tohto zastupiteľstva. My máme samozrejme že dávať pripomienky a toto VZN bude schvaľovať 
mestské zastupiteľstvo, to asi viete. A v tomto štádiu sa teda jedná v podstate... nehovorím, že 
pripomienky sú zbytočné, samozrejme, že sú užitočné, ale tu ide o to, akým kvórom bude schvaľovať 
Mestské zastupiteľstvo toto VZN. Iste viete, že ak 10 mestských častí súhlasí, tak je treba iné kvórum a 
keď nesúhlasí, tak zas iné kvórum. Takže o toto tu teraz ide. Ďakujem. 
 
B. Záhradník - viceprimátor: Ďakujem pekne, záverečnou faktickou... neviem, či by si nám to, pán Dulla, 
toto odpustil, keď si bol poslanec, ale asi súhlasíme, aby si faktickou mohol zareagovať. Hej, hej. Tak 
nech sa páči.  
 
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Tak k tomu, čo ste vraveli, pán Lenč. Práve preto, že záverečné slovo alebo 
rozhodujúce slovo, právne významné, bude mať zastupiteľstvo mesta Bratislava, tak treba veľmi 
opatrne vyjadrovať svoj postoj, lebo Miestne zastupiteľstvo by malo obhajovať záujmy miestneho 
obyvateľstva Karlovej Vsi. Momentálny návrh, podľa môjho presvedčenia, nie je v jeho záujme, lebo už 
keď porovnáte pripomienky Miestneho úradu, kde sa dáva do kontraprodukcie § 6a) obecného 
zriadenia a § 3 o pozemných komunikáciách, je zrejmé, že ak prejde to, čo navrhlo mesto, mestské 
zóny na Hlavačikovej, Silvánska, padnú. Či sa nám to páči alebo nepáči. Lebo nebudú mať ten istý 
právny základ. A to je jedno, či bude sa čakať na .... Ďalšia vec, to schvaľovanie, áno, je viac, ako isté, 
že občania Karlovej Vsi budú mať podstatne menej miest na odstavenie áut, ako majú teraz. Zákon 
dovoľuje odstaviť auto tam, kde netvorí prekážku, nie je v rozpore s miestami, kde je to zakázané atď. 
Ale to neznamená, že nejaké čiary popri ceste vyriešia dostatok miesta.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, pán Dulla, veľmi pekne, za aktívny prístup k tejto problematike. 
Myslím si, že ešte nekončí, že sa ešte uvidíme veľa krát pri tejto téme, takže budeme v tejto debate 
živo pokračovať. Ďakujeme veľmi pekne. Do debaty je prihlásený pán vicestarosta, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, pán Dulla ma vlastne ešte nejakým 
spôsobom inšpiroval k jednej téme, ktorú myslím, že by bolo dobre, keby sme, možno aj vo forme 
uznesenia odporučili a to sa týka počtu tých rezidenčných zón. V danej chvíli zatiaľ po tých diskusiách, 
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ktoré sme mali, sa nám javí ako najrozumnejšie, aby Karlova Ves bola jednou rezidenčnou zónou. 
Možno by bolo rozumné, keby sme takéto uznesenie, v ktorom Miestne zastupiteľstvo odporučí 
zriadenie jednej rezidenčnej zóny pre mestskú časť Karlova Ves ako celok, schválili. Tých dôvodov asi 
by sme vedeli uviesť veľa, ale práve pre takú lepšiu priechodnosť aj akceptáciu občanov tej parkovacej 
politiky, by bolo dobré, keby sme nedelili Karlovešťanov na nejaké ďalšie podskupiny, ktoré by potom 
mali obmedzené, regulované reštrikcie v parkovaní v rámci našej mestskej časti, či pri školách, pri 
škôlkach, pri nákupných centrách, poliklinike, pošte a podobne. Takže by som odporúčal a teda dám 
návrh na doplnenie uznesenia o rozhodnutí zastupiteľstva v tejto veci. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, ak dovolíte, záverečné slovo by som 
si vás požiadala pár slov. No, predpokladám, že málokto z nás sa cíti pri prerokovávaní tejto témy 
komfortne. Asi nikto z nás, pán Šmotlák, lebo je to naozaj veľmi horúci zemiak, žeravý zemiak. Je to 
obrovský problém, pred ktorým, ako pán Kovács povedal, si môžeme zatvoriť oči a prešľapovať na 
mieste alebo sa môžeme s týmto problémom popasovať. Keďže už niečo na tomto poli sme absolvovali, 
vieme, čo to obnáša, vieme, aké je to ťažké a aké proste trecie plochy vznikajú, aké ťažké je rokovať s 
projektantmi, s policajtmi, s obyvateľmi, s poslancami... Budeme si musieť všetci vysúkať rukávy. Keď 
sa to proste raz naozaj bude aplikovať, dúfajme, že bude, tak to bude stáť veľmi veľa síl a nášho času. 
Lebo ak budete chcieť, aby vaše ulice, vaše volebné obvody, boli dobre zaregulované, tak potom bude 
potrebné od vás jednotlivcov naozaj aktívny prístup a chrániť každé to jedno parkovacie miesto, 
ktorých naozaj nie je dosť. No, máme viacero možností. Máme možnosť hľadať chyby na tom, čo sa 
predkladá, na tom materiáli. Určite bezchybný nie je. Ale ja si myslím, že keď sa ukáže, že naozaj sú 
tam zraniteľné miesta, tak nás život donúti, aby sme ten dokument, aj to všeobecne záväzné nariadenie 
mesta revidovali, opravili. Je to v záujme všetkých Bratislavčanov, nie len tých, čo sú motoristi a 
používajú auto, ako svojho denného pomocníka, ale pre každého jedného, aj pre tých, čo autá nemajú, 
lebo všetci znášame dôsledky zamorenia mesta autami, zbytočnej prehajdákanej dopravy jedného 
vodiča kúpiť jeden rožok na druhý koniec mesta, v úvodzovkách alebo lacnejšie maslo atď., atď. Dopadá 
to na naše životné prostredie, pozeráme sa na to z okien. Stačí prejsť kúsok od tohto úradu. Bola som 
s jedným z vás minulý týždeň, na obidvoch stranách cesty, na obidvoch chodníkoch stoja autá so 
všetkými 4 kolesami. Chodci chodia po ceste. Mamičky s kočíkmi, deti zo školy chodia po ceste, lebo 
na chodníku nie je miesto pre chodca. My sme tuná teraz v relatívne dobrej kondícii, ale množstvo 
obyvateľov mesta, ale aj Karlovej Vsi, pre ktorých je cesta pešo nevyhnutná a ktorí.. aj prekážka, ktorú 
si zdravý človek ani nevšimne, je pre nich neprekonateľná bariéra. Tobôž, keď sa im postaví do cesty 
auto. Takže aj na toto treba myslieť a raz, keď sa dopracujeme k nejakému funkčnému systému, viac 
menej na väčšom území Bratislavy, tak tie naše ulice a chodníky budú, mali by vyzerať úplne ináč a 
malo by sa myslieť aj na tie úpravy tých bariér tak, aby to bolo príjemnejšie a schodnejšie pre všetkých 
obyvateľov nášho mesta. Pre naše staré mamy, starých otcov, pre naše deti, pre ľudí, ktorí majú 
zdravotné znevýhodnenie, atď. Nie je to komfortná téma, nie je to ľahká téma, ale myslím si, že je to 
nevyhnutné sa voči tomu postaviť čelom. Naozaj to potrebuje odvahu, lebo sú tam veľké riziká, budú 
veľké problémy. Všetky asi nedokážeme vyriešiť. Ale keď budeme hľadať cestu, ako sa to dá, tak niečo 
urobíme. Keď budeme len hľadať cesty, ako sa to nedá, neurobíme nič. Takže veľmi si vážim aj úsilie 
nového vedenia hlavného mesta, že sa nevyhýba stretnutiam s občanmi, s poslancami, nevyhýba sa 
konfrontácii. Stretne sa aj s našimi občanmi, opakovane, ako ste počuli. A že priznáva, že patent na 
rozum... asi učený nikto z neba nespadol, urobíme aj chyby, budeme sa snažiť ich v priebehu toho 
opravovať, ale budeme sa snažiť, aby to šlo. Vás všetkých teda k tejto spolupráci vyzývam. Ja si myslím, 
že tie návrhy uznesení alebo doplnenia uznesení, ktoré tu zazneli, majú zmysel a možno pánovi Dullovi 
budem oponovať, že my, poslanci, ktorí zastupujeme, máme mandát zastupovať obyvateľov Karlovej 
Vsi v Mestskom zastupiteľstve, sa snažíme dôsledne hájiť predovšetkým obyvateľov Karlovej Vsi, ale 
rovnako aj obyvateľov celého mesta. Ale záujmy Karlovešťanov nám ležia na srdci v prvom mieste. 
Takže, toľko na záver, verím, že naše rozhodnutie bude správne a že to všetko ako tak pôjde a treba 
začať hneď, lebo už včera bolo neskoro. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma vypočuli a odovzdávam 
slovo Návrhovej komisii. 
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Návrhová komisia: Návrhová komisia predkladá návrh poslanca Antona Šmotláka v nasledovnom 
znení: Návrh na doplnenie uznesenia - zriadenie rodinnej parkovacej karty. Rodinná parkovacia karta 
by bola určená len na jedno auto v domácnosti podľa schváleného VZN o parkovaní, pre deti pod 10 
rokov, obsahovala by a zabezpečovala pre rodinu: 1. predĺženie parkovania na inej zóne z 2 hodín na 4 
hodiny; 2. zvýšenie návštevných hodín v zóne pre majiteľa karty; 3. v kompetencii starostov schváliť 
voľno časové zóny so zvýhodnenými podmienkami pre parkovanie.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, v priebehu hlasovania nemôžem už ... máš technickú? 
 
P. Martinický: Mám technickú poznámku. Bolo tam prečítané "rodinná parkovacia karta pre deti do 10 
rokov", takže asi to bolo zle napísané ... pre rodiny s deťmi do 10 rokov.. 
 
D. Čahojová - starostka: No ale členovia Návrhovej komisie musia prečítať návrh tak, ako im bol 
odovzdaný. Takže ďakujem veľmi pekne za prečítanie návrhu a prosím, aby ste sa prezentovali a 
budeme hlasovať o návrhu pán poslanca Šmotláka. Za 4 poslanci, proti 3 poslanci, zdržalo sa 14 
poslancov, tento návrh nebol schválený. 
 
D. Čahojová - starostka: Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Dávame hlasovať o návrhu, ktorý prišiel ako 2, čiže o návrhu pána vicestarostu 
Záhradníka: Miestne zastupiteľstvo odporúča mestským poslancom za Karlovu Ves podporiť VZN za 
predpokladu uzavretia dohody medzi hlavným mestom a mestskou časťou o spolupráci pri zavedení 
parkovacej politiky, ktorej súčasťou bude záväzok hlavného mesta 1. zvýšiť kapacity MHD v mestskej 
časti Karlova Ves, 2. zabezpečiť vybudovanie nových parkovacích miest v Karlovej Vsi, 3. zabezpečiť 
zodpovedajúce kapacity mestskej polície pre vynútiteľnosť dodržiavania pravidiel a ochranu 
rezidentov, 4. poskytnúť súčinnosť pre zavedenie nezaradených komunikácií v mestskej časti Karlova 
Ves do siete miestnych komunikácií.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu pána vicestarostu, nech sa 
páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne, tento návrh 
bol schválený. Pani Melušová? Takže budeme hlasovať ešte raz, prosím skontrolovať hlasovacie 
zariadenie p. poslankyne Melušovej. Takže budeme opakovať hlasovanie, hlasujeme o doplňujúcom 
návrhu pána vicestarostu, nech sa páči, hlasujeme, prezentujte sa. Za 22 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, nezdržal sa nik, čiže tento návrh bol prijatý. Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Návrh na doplnenie uznesenia pána poslanca Lenča - žiada starostku v rámci 
pripomienkového konania k VZN uplatniť pripomienky mestskej časti v zmysle stanoviska Miestneho 
úradu predloženého v materiáloch na rokovanie zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Lenča. Za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené, ďakujem veľmi 
pekne. Prosím Návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia: Ďalší máme predložený návrh na zmenu alebo doplnenie uznesenia od pána 
poslanca Záhradníka: Miestne zastupiteľstvo odporúča zriadenie jednej rezidenčnej zóny pre mestskú 
časť Karlova Ves ako celok.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o doplňujúcom návrhu pána Záhradníka. Za 
22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. Návrhová komisia. 
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel v zmysle schválených doplňujúcich ... 
 
D. Čahojová - starostka: Takže budeme hlasovať o návrhu ako o celku, veľmi pekne ďakujem, nech sa 
páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, 
ďakujem veľmi pekne. Takže tento návrh bol schválený. 
 
 
Bod 3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania 
motorových vozidiel na území Bratislavy). 
  
D. Čahojová - starostka: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nadväzujúci materiál na to je materiál č. 
2 alebo 3 podľa nášho zmeneného poradia, a to je prerokovanie Návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislava (v oblasti dočasného parkovania motorových vozidiel na území Bratislavy). Pán 
Netri, ešte zostávate na tento bod? Ďakujem veľmi pekne. Jedná sa o schválenie alebo vyjadrenie 
stanoviska nášho Miestneho zastupiteľstva k dodatku Štatútu, ktorý upravuje rozdelenie výnosov z 
úhrad za dočasné parkovanie na území hlavného mesta tak, aby mohlo vstúpiť do platnosti. Bez 
schválenia tohto dodatku Štatútu VZN nemôže fungovať. Takže, nech sa páči, ak sú nejaké otázky, 
otváram k tomuto bodu diskusiu. Máme tu gestora, pána Netriho. Takže len toľko teda, upravila sa... 
tak, pán vicestarosta, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Prepáč, pani starostka, asi som iba chcel povedať, že aj tento návrh už 
prešiel tou úpravou, lebo pôvodný návrh bol iný, ale hlavné mesto vyhovelo požiadavkám mestských 
častí a to delenie výnosov z tých rezidenčných kariet bude teda 50 % pre hlavné mesto a 50 % pre 
mestské časti. Ja to chcem zdôrazniť, aby teda bolo aj toto zastupiteľstvo uzrozumené.... viete, že 
systém vyhradeného parkovania, ktorý tu roky v Karlovej Vsi nejako funguje alebo nefunguje.. už 
nechcem to teraz hodnotiť, ale realita je, že máme tento rok plánovaný výnos z vyhradeného 
parkovania celkovo 420 000 €. Samozrejme, po zavedení tejto rezidenčnej parkovacej politiky tieto 
vyhradené parkovania  a tento výnos zaniknú, preto je pre nás aj z toho rozpočtového hľadiska pre 
mestskú časť dôležité, aby sme mali tento vyšší podiel výnosu.  A myslím si, že toto je opäť taká ukážka 
takého zdravého kompromisu medzi hlavným mestom a mestskou časťou, že bude tá deľba 50 % : 50 
%. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za dovysvetlenie, pán poslanec Magát má slovo. 
 
P. Magát: Ja som sa chcel opýtať presne len túto časť, že či to už bude po novom alebo či to ide v 
zmysle toho starého návrhu.  
 
D. Čahojová - starostka: Už v predloženom materiáli máme upravenú podobu, pretože miestne úrady 
pripomienkovali ako prvé dodatok k Štatútu, takže táto podmienka bola vyhodnotená ako zmysluplná 
a dobrá, takže ju tu už máme už tak, v tejto podobe. Chcete, pán Netri? Pán Netri chce doplniť, nech 
sa páči. 
 
p. Netri: Ja iba vysvetlím, že ako sme potom nad tým rozmýšľali... že vlastne tým, že za rezidentské 
karty platia samotní tí obyvatelia tej mestskej časti, tak sme chceli ten výnos zvýšiť, aby zostal v tej 
mestskej časti, z 30 %, čo bolo pôvodne na 50 %. A to hodinové parkovanie, ktoré je vlastne to cieľové 
a na to vlastne potrebuje viac peňazí hlavné mesto, lebo chce spraviť napríklad to MHD lepšie a kúpiť 
nové električky, tak tam je ten výnos nižší, iba 15 %. Čiže tá filozofia bola za tým takto. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za doplnenie. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási, diskusiu 
uzatváram a prosím Návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.  
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania 
motorových vozidiel na území Bratislavy). 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem vám veľmi pekne, prosím vás, aby ste sa prezentovali a zahlasovali. 
Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa... opakujeme hlasovanie, pán Beňo, prosím... 
Prosím, aby ste sa prezentovali, hlasujeme. Kto zase? Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené, veľmi pekne ďakujem. 
 
 
4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón). 
 
D. Čahojová - starostka: Prikročíme k súvisiacemu ďalšiemu materiálu a to je Návrh dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón). Tento materiál, ako ste sa dočítali v 
dôvodovej správe, vznikol na požiadavku mestskej časti Staré mesto, ktorá požiadala, aby bol upravený 
Štatút tak, aby nízko emisné zóny si mohli zriaďovať mestské časti. Doteraz je to upravené v pôsobnosti 
hlavného mesta. Čiže aby mestské časti mohli prípadne postupovať samostatne alebo hľadať si zdroje 
a pripravovať takéto zóny, bez toho, aby boli závislé na hlavnom meste. Takže, nech sa páči, otváram 
diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Ďurica, nech sa páči.  
 
M. Ďurica: Ďakujem za slovo, tak ja som veľmi rád, že pani starostka zo Starého mesta dala návrh na 
ten dodatok, nakoľko viem, že v zahraničí je to úplne bežná vec, že v metropolách, vo väčších 
mestách sú takéto nízko emisné zóny a samozrejme sú blokované alebo zneprístupnené autá, ktoré 
nejakým spôsobom vysoko znečisťujú to prostredie. Takže budem veľmi rád, keď sa to bude dávať do 
praxe, že tie nízko emisné zóny budú vznikať a aj taký návrh do budúcna... tie nízko emisné zóny s tou 
najvyššou kategóriou by mali byť hlavne v tých častiach, kde sa býva, kde sa ľudia najviac zdržiavajú a 
tak isto aj na miestach, kde sa chodia rekreovať alebo na mať takýto pobyt v prírode. Takže tak.  
 
D. Čahojová - starostka: S tým súhlasíme, ďakujeme veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie 
nehlási, tak uzatváram diskusiu a prosím Návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves súhlasí s Návrhom dodatku 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón). 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, prezentujeme sa a hlasujeme. Za 16 prítomných poslancov, zdržali 
sa 3, proti nebol nik, uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.  
  
 
5. Rôzne 
 
D. Čahojová - starostka: Keďže pán Netri odchádza, dovoľte, aby som mu v našom mene zaželala dobré 
zdravie, nech sa šetrí, dlhý život, lebo to bude dlhé zavádzanie tej parkovacej politiky, tak aby nám 
vydržal. Ďakujeme veľmi pekne, pán Netri. Pokračujeme bodom Rôzne. A pán Konečný, dovidenia. 
Otváram bod Rôzne, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Ospravedlňujem sa kolegov, že budem 
otravovať s takou trápnou témou, ale už druhé volebné obdobie sa pozerám tu na tú stenu po mojej 
pravej ruke a teda je toto sobášna miestnosť, mala by to byť najkrajšia miestnosť v mestskej časti. A tá 
stena je dosť ohnusená. Či by sa nedalo niečo s ňou spraviť, myslím, že by to nebola veľká investícia. 
Taktiež tie stoličky, ktoré sú tu, majú nohy, ktoré akože nie sú veľmi reprezentatívne. Ďakujem veľmi 
pekne. 



Strana 26 z 26 
 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za túto poznámku. O stoličkách som nepočula ešte, hoci 
som na nich dosť dlho sedela.. len ono je to tak, že na Miestny úrad sa nám ťažko míňajú peniaze, keď 
my toľko ich potrebujeme vonku. Ale budeme sa snažiť to napraviť. Ďakujem. Pani poslankyňa Volková. 
 
Z. Volková: Je tu strašne zlý vzduch. 
 
D. Čahojová - starostka: Klimatizácia. Pani prednostka išla vyprevadiť našich hostí, hneď sa vráti. 
Máme nacenenú klimatizáciu. Je to fakt veľa peňazí, povie vám to hneď, keď sa vráti. Pani poslankyňa 
Poláchová. 
 
L. Poláchová: No, ja sa odhlásim, lebo presne toto som chcela povedať, aj o tom sobášení. Lebo keď tu 
sobášime a v takomto vzduchu, v takejto klíme, bez vzduchotechniky...  
 
D. Čahojová - starostka: Aby si nám to nerozmysleli... Pani poslankyňa, prosím ťa, ty si o tom hovorila 
aj s pani prednostkou alebo s nami, nepamätáš si, koľko je nacenené na tú klímu? 
 
L. Poláchová: Nie, nie, asi počkáme na pani prednostku, aby nám to povedala. Zavolám ju, aby vám to 
povedala. Keď budeme pýtať peniaze, aby ste vedeli, na čo. Pani prednostka vám odpovie. 
 
K. Procházková - prednostka: Ak sa nemýlim, tak je to výmena celej vzduchotechniky a to sa bavíme o 
desiatkach tisíc Eur. Môžeme si to odsúhlasiť, ale neviem, či je to niečo... no... že čo je priorita? Kúpime 
ventilátory. 
 
D. Čahojová - starostka: Vybúrame okienko. Pán poslanec Rosina.  
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak, ja si myslím, že možno by sme to mohli dať do 
budúcoročného rozpočtu a popri tej klimatizácii už aj na ten Pellegriniho Primalex by sa našli hádam 
peniaze.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, pokúsime sa, však rozpočet tu máme čo nevidieť. Takže, vážení 
kolegovia, ja vás ešte srdečne pozývam na to stretnutie s našimi občanmi v kultúrnom dome, ktoré 
bude k parkovacej politike, pani prednostka, 27. mája, pondelok. Takže kto bude môcť, nech sa 
zúčastní, aby sme sa zoči voči .. teda vypočuli si požiadavky občanov a pripomienky k parkovacej 
politike. Veľmi pekne vám ďakujem za kultivovaný prejav, účasť, pán primátor sa tu cítil ..... lepšie ako 
inde. 
 
D. Čahojová - starostka: ...lepšie ako inde. hej. Takže vám veľmi pekne ďakujem, želám vám pekný 
víkend a verím, že sa mnohí uvidíme na Majálese. Stan mestskej časti je pre vás pripravený. Ďakujeme 
veľmi pekne, dovidenia. 
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