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Zápisnica 
z 5. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
25.06.2019 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. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.       
2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2019.    
3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018.   
4. Návrh na zmenu rozpočtu - tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019.      
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.          

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, 
a o vytváraní partnerstva.         

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo 
dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času 
výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.       

8. Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu  
starostky.            

9. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.       
10. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice.    
11. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).   
12. Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné 

centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka.      
13. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.      
14. Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom 

stacionárnych kontajnerov.         
15. Informácia o vybavených interpeláciách.       
16. Rôzne.            

Výstúpenie občanov          
17. Interpelácie.           
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva       
 
Informatívne materiály: 
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2019. 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ 
 
D. Čahojová - starostka: Príjemné popoludnie, dámy a páni, sme uznášania schopní. Prepáčte drobné 
zdržanie, máme problém s mikrofónmi. Vaše mikrofóny by mali byť v poriadku, prosím, skontrolujte si 
všetci, či sú funkčné. Dobre, jediní, ktorí budú mať trošku problém s prenosom signálu, je návrhová 
komisia, ale pán Ing. Kosnáč už vymyslel, ako to zariadiť. 
Dobre, takže vážené dámy a páni, začíname 5. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves v našom volebnom období. Je utorok 25. júna, zišli sme sa tu v hojnom 
počte, čomu sa veľmi teším, lebo budeme prerokovávať veľmi závažné materiály. Vítam vás, dámy a 
páni poslanci, zástupcov médií, zástupcov verejnosti, aj kolegov z Miestneho úradu. Dovoľte, aby som 
vám oznámila, že z dnešného rokovania sa ospravedlnil pán poslanec Šmotlák, ktorý žiaľ nemôže prísť 
a oneskorený príchod hlásil pán poslanec Kovács, ktorý príde neskôr. Tak, ako vždy... Pardon, pán 
poslanec Lenč? Na celé rokovanie? Čiže na celé rokovanie sa dúfam aj písomne, pán Ing. Kosnáč zistite, 
pán poslanec Horecký. Dovoľte, aby som vás, hlavne tých nových, opäť upozornila, že je potrebné, aj 
keď teda máme nejaký technický problém, aby sme hovorili do mikrofónu, pretože zápisnica sa robí, 
prepisuje sa zvukový záznam z našich vystúpení, ktoré musíme prečítať, aj návrhy na zmenu a 
doplnenie uznesení treba predniesť vo svojom príspevku. Zároveň by som vás rada upozornila, že o 
16.00h. máme podľa nášho rokovacieho poriadku vyhradený priestor pre verejnosť, pre vystúpenia 
verejnosti. Čiže ak príde verejnosť, tak umožníme zástupcom verejnosti vystúpiť. Ak by nikto neprišiel, 
tak by som navrhla, že by sme si v tom čase dali takú prestávku hygienickú na občerstvenie krátke. 
Oznamujem vám, ale to ste už asi zbadali, že máme opravenú klimatizáciu, takže sa tu budeme dnes 
lepšie cítiť. Dúfam, že nám to rokovanie bude lepšie odsýpať. Je ešte niekto, o kom by sme mali vedieť, 
že príde neskôr alebo že je ospravedlnený? Takže nie, ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kmeťko 
nesignalizoval, že príde neskôr... Takže pán poslanec Kmeťko príde neskôr. V tom prípade by sme mali 
pristúpiť k schváleniu overovateľov zápisnice, ktorých podľa abecedného poradia nám organizačné 
oddelenie navrhuje pána poslanca Lenča, ktorý je tu prítomný a nasleduje pán poslanec Magát. 
Súhlasíte s tým, aby ste sa stali overovateľmi zápisnice? Keď áno, dávam o tomto návrhu hlasovať. 
Nech sa páči, prosím vás o hlasovanie. Zase to nie je vidno, pán Beňo. Za 17 prítomných, proti nebol 
nik, nezdržal sa nik. Takže overovateľov zápisnice máme zvolených. Prosila aby som teraz, aby sme si 
zvolili členov návrhovej komisie. Do návrhovej komisie sú navrhnutí pán poslanec Martinický, pán 
poslanec Vician, pán poslanec Petrinec. Súhlasíte s tým, aby ste sa stali členmi návrhovej komisie? Áno, 
takže budeme hlasovať o pánovi poslancovi Martinickom, pánovi poslancovi Petrincovi a pánovi 
poslancovi Vicianovi. Hlasujeme o zložení návrhovej komisie, nech sa páči. Za 15 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže máme zvolenú návrhovú komisiu. Prosím členov návrhovej 
komisie, aby si sadli na obvyklé miesto a pán Ing. Kosnáč ich bude informovať, ako budú čítať, aby ich 
prednes návrhov uznesení bol zaznamenaný do zápisnice a do zvukového záznamu. Ďakujem vám 
veľmi pekne. Poslancov, ktorí budú predkladať nejaké zmeny, doplnenia alebo vlastné návrhy uznesení 
prosíme, aby písomne spracovali svoj návrh, aby ho odovzdali v písomnej podobe návrhovej komisii a 
aby tento návrh podpísali. Tak isto aj členovia návrhovej komisie aby tieto schválené uznesenia 
podpísali. Takže vážené dámy, vážení páni, kolegovia poslanci, pristúpime k dnešnému programu, ktorý 
ste dostali v pozvánke v elektronickej podobe. Najprv budeme hlasovať o pozvánke alebo o programe 
ako o celku, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, toto uznesenie sme schválili. Teraz by som vás veľmi pekne požiadala, aby sme bod č. 
5., 6. a 7. presunuli za bod 14. To je môj návrh. Ak sú ešte nejaké návrhy iné z radov poslancov, nech 
sa páči, máte priestor. Keďže iný návrh nie je, tak prosím, aby ste hlasovali o návrhu tejto zmeny. Bod 
5., 6. a 7. aby sme presunuli za bod č. 14. Nech sa páči, hlasujte. Za 17 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, čiže túto zmenu poradia bodov programu sme si práve schválili.  
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Bod 1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené kolegyne, kolegovia, tak pristúpime rovno k práci. Začíname 1. bodom 
programu a tým je Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. Pani prednostka, prosím o úvodné 
slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Dobrý deň, je tam iba jedno uznesenie, 13/2019 a to bola žiadosť 
o evidenciu prijatých rozpočtových opatrení. Toto uznesenie sa plní priebežne a ekonomické oddelenie 
zabezpečuje evidenciu prijatých rozpočtových opatrení.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za stručné úvodné slovo. Otváram diskusiu. K tomu 
bodu sa nehlási nikto, takže diskusiu ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Vzhľadom na to, že neboli návrhy na zmenu, zastupiteľstvo berie na vedomie podľa 
predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o uznesení z bodu č. 1. Za 18 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Bod 2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2019 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme plynule prejsť k bodu č. 2 a tým je návrh Plánu kontrolnej činnosti 
na 2. polrok roku 2019. Odovzdávam slovo pánovi JUDr. Hrádkovi, miestnemu kontrolórovi, nech sa 
páči, pán kontrolór. 
 
M. Hrádek - miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka, vážená pani starostka, vážené dámy a 
páni, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2019. Tento plán kontrolnej činnosti je z časti redukovaný s ohľadom na moje pôsobenie v Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, ktoré by však malo skončiť niekedy možno v septembri, možno pár mesiacov 
na to. Čiže s ohľadom na to aj tento plán kontrolnej činnosti je z časti redukovaný. Viac menej sa to 
týka dokončenia existujúcich alebo prebiehajúcich kontrol a boli sme požiadaní kontrolórom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vykonanie spoločnej kontroly výberu poplatku za rozvoj v rámci 
celej Bratislavy. To znamená v podmienkach mestskej časti Bratislava - Karlova Ves túto kontrolu 
vykonám ja a následne táto kontrola bude spoločne vyhodnotená v rámci hlavného kontrolóra mesta 
Bratislavy. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Zastupiteľstvo schvaľuje bod č. 2 podľa predloženého návrhu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a budeme hlasovať. Za 
17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Toto uznesenie bolo schválené, ďakujem 
veľmi pekne. 
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Bod 3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2018.  
 
D. Čahojová – starostka: A prichádzame k veľmi dôležitému bodu a tým je návrh záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2018. Vážení kolegovia, kolegyne, predkladáme vám 
návrh záverečného účtu mestskej časti za rozpočtové obdobie roku 2018, z ktorého vyplýva, že súhrn 
rozpočtového hospodárenia je kladný, hospodárili sme s prebytkom vo výške 1 219 379 € a tento 
prebytok sa skladá z prebytku v bežnom rozpočte, zo schodku v kapitálovom rozpočte a prebytku 
finančných operácií. Toto číslo však musíme očistiť ešte o nevyčerpané účelovo viazané finančné 
prostriedky, ktoré keď odpočítame, tak nám zostáva 784 240 €, ktoré po veľmi dôkladnom zvážení vám 
navrhujeme, aby sme ich prerozdelili nasledovným spôsobom. Navrhujeme vám previesť do 
Rezervného fondu čiastku 299 612 €, do Fondu opráv škôl a obnovy školských zariadení vám 
navrhujeme previesť doteraz historicky najvyššiu čiastku od existencie tohto fondu vo výške 400 000 
€, čo nakoľko sa oboznamujeme stále, aj vy, aj my s neutešeným stavom našich školských budov, je 
nevyhnutné.... považujeme to za nevyhnutné.. A čiastku 81 128 € do Fondu tepelného hospodárstva. 
Je to čiastka, ktorú nám poukázala spoločnosť Bratislavská teplárenská v zmysle dodatku ku koncesnej 
zmluve ako splátku za nepreinvestované finančné prostriedky v zmysle koncesnej zmluvy. Čiastku 3 
500 € do Fondu zelene a ochrany prírody. Čiže takýto je náš návrh. K návrhu záverečného účtu máte 
pripojenú aj správu nezávislého audítora a stanovisko miestneho kontrolóra. Ja z môjho hľadiska by 
som veľmi rada upriamila vašu pozornosť na transfery, ktoré..... Viete, že mestská časť vykonáva 
originálne samosprávne kompetencie, ale okrem toho aj prenesený výkon štátnej správy v rôznych 
oblastiach života. Napríklad v štátnom stavebnom poriadku, na pôsobnosti školského úradu, ohlasovne 
pobytu, registra obyvateľov atď., evidencie obyvateľov.. Tu by som rada upriamila vašu pozornosť, aby 
ste si v príjmovej časti pozreli, koľko nám štát na tieto kompetencie alebo naše povinnosti transferom 
prenáša zo štátneho rozpočtu a koľko tieto služby, ak ich chceme vykonávať v súlade so zákonom a tak, 
aby teda dostali naši obyvatelia tie služby, ktoré si zaslúžia a ktoré oprávnene požadujú, koľko reálne 
na to musíme vynakladať peňazí. Je ten rozdiel niekde až priepastný. Samozrejme, ani tie správne 
poplatky, ktoré občania za výkon týchto služieb platia, ani pokuty napríklad na Stavebnom úrade, 
nedokážu kompenzovať tento rozdiel. Takže naozaj je načim počúvať veľmi pozorne, čo sa deje na tých 
najvyšších našich mocenských štruktúrach, aké rozhodnutia padajú, čo dopadá na samosprávy, aké 
ďalšie a ďalšie požiadavky sa na nás kladú. Povinnosti si chceme samozrejme plniť, ale naozaj, má to 
dramatické dopady na rozpočty samospráv. Všetkých, nie len našej. Ale naozaj sú to veľmi ťažké 
rozhodnutia a čakajú nás asi ťažšie časy. Toľko by som len do vašej pozornosti, aby ste si neopomenuli 
pozrieť tento rozdiel. Nech sa páči, toľko na úvodné slovo, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán 
poslanec Martinický, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Vďaka za slovo. Ja by som len chcel pripomenúť, že by mohlo byť veľmi užitočné aj pre 
verejnosť vyčísliť a zverejniť prinajmenšom v tých našich Karloveských novinách, že koľko takéto 
rozhodnutie vlády alebo parlamentu stojí mestskú časť. Vieme, že okrem tohto budeme doplácať aj na 
tzv. obedy zadarmo. Čiže urobiť taký výpis, výpočet stručný s odôvodnením, že koľko nás to stojí. Aby 
si to ľudia uvedomili a dali to potom prípadne aj tamtým hore nejako najavo. A to aj z toho dôvodu, že 
vždy sú väčšie požiadavky, ktoré by občania chceli, aby im Miestne zastupiteľstvo alebo lepšie 
povedané, Mestský úrad zabezpečil, vybavil a tie požiadavky sú vždy väčšie, ako sú naše finančné 
možnosti. A takéto kroky, rozhodnutia tie naše finančné možnosti ešte výrazne redukujú. Takže z 
takéhoto dôvodu by som navrhoval, aby sa vypracoval a zverejnil takýto výpočet. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, ďakujem, samozrejme to má nejakú hodnotu, ale je veľmi ťažké dať do 
súvislosti tieto veci, najmä keď situácia v legislatíve a v tých návrhoch, ktoré prichádzajú zhora, sa 
pomaly zo dňa na deň mení. Myslím si, že na túto tému sa budeme ešte dlhšie rozprávať pri VZN, ktoré 
sa týka školstva a sociálnych služieb. Takže zatiaľ len toľko. Pán vicestarosta sa hlási o slovo.  
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B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem, vážené dámy a páni, dovoľte pár slov k záverečnému účtu a 
potom návrh na zmenu uznesenia. Záverečný účet je vlastne takým posledným poohliadnutím sa za 
rozpočtovým hospodárením v minulom roku. Keďže je tu nové zastupiteľstvo alebo by som povedal 
teda obmenené zastupiteľstvo, tak by som chcel na niektoré také signifikantné rozpočtové špecifiká 
upozorniť. Samozrejme, ten záverečný účet, ako povedala aj pani starostka, skončil s prebytkom. Ten 
prebytok bežného rozpočtu je 916 000 €. To je prvý pohľad veľmi pozitívne. To znamená, že v tej bežnej 
prevádzke mestská časť dokázala hospodáriť s pomerne slušným prebytkom, ktorý vzápätí 
reinvestovala do kapitálových výdavkov, ktoré boli minulý rok pomerne veľmi silné, nie len s ohľadom 
na tie havarijné stavy objektov škôl a škôlok, ale aj niektoré rozvojové zámery. Lebo v tomto 
záverečnom účte máte aj účet za začiatok výstavby karloveskej lodenice, začiatok rekonštrukcie 
bazéna, výmena okien v školskej budove na Majerníkovej 60, kompletná rekonštrukcia striech 
telocviční na Spojenej škole na Tilgnerovej. To všetko veľmi dôležité investície, ktoré mestská časť 
urobila. A z toho vyplynul aj ten výsledok toho kapitálového hospodárenia. Celkový prebytok po 
očistení týchto finančných operácií predstavoval 293 214 €. To hovorím preto, že nebolo v minulosti 
v Karlovej Vsi, aj keď formálne vykazovala prebytkové hospodárenie, sa nedalo hovoriť úplne, že ide 
o prebytok, lebo išlo o taký ten účtovný presun, kedy presun z kapitálového, teda z rezervného fondu, 
čo je nejakým spôsobom peňaženka s úsporami, keď sa zapracuje do príjmov rozpočtu a následne sa 
nevyčerpá, tak sa to potom vykáže ako prebytok, čo vlastne skresľuje to reálne hospodárenie. My tu 
máme naozaj už niekoľko rokov po sebe ten skutočný prebytok bez týchto finančných operácií. Ale 
zároveň vás chcem upozorniť, že keď si pozriete niektoré rozpočtové tendencie, tak tá opatrnosť je na 
mieste. To znamená, vidíte našu prehlbujúcu sa závislosť na raste výnosov z podielových daní fyzických 
osôb, ktorá je každoročne navyšovaná a vidíte pokles výnosu z daní z nehnuteľnosti, čo vyplýva z 
nejakých prerozdeľovacích mechanizmov na meste. Ale chcem tým povedať, že mestská časť je 
existenčne odkázaná na túto rozpočtovú príjmovú stránku, to znamená podiel z príjmu fyzických osôb. 
Keďže viete, že v Národnej rade sú momentálne nejaké také populistické návrhy, ktoré by mohli týmto 
spôsobom samosprávu ohroziť. Lebo to je rozpočtová základňa pre plnenie rozpočtov samospráv. To 
znamená, že ak by takéto zmeny nastali, tak samozrejme budeme mať vážne problémy, ako sa s tým 
rozpočtovo vyrovnať. Obedy zadarmo boli spomenuté. Tzv. chodníková novela cestného zákona tak 
isto, o tom sme tu hovorili. To všetko sú dopady, ktoré negatívne dopadajú na rozpočty samospráv a 
s ktorými sa budeme musieť vysporiadať. No, samozrejme nehovorím o zákonom stanovenom 
zvyšovaní platov, príplatkoch a podobne. Takže chcem vás teda poprosiť o podporu tohto záverečného 
účtu, zároveň o spoluprácu pri rozpočtovom riadení mestskej časti tak, aby sme aj naďalej zodpovedne 
hospodárili a po dohode poslaneckých klubov si dovoľujem navrhnúť zmenu v uznesení v časti b), kde 
je navrhnuté prerozdelenie prebytku tak, aby sme posilnili výdavky alebo teda transfer do fondu opráv 
škôl a školských zariadení z pôvodne navrhovaných 400 000 € na 490 000 € a o túto čiastku, o 90 000 
€ sa zníži transfer do rezervného fondu mestskej časti, ktorý teda nebude 299 612 €, ale 209 612 €. 
Dávam na zváženie pani starostke, či by si tento návrh neosvojila. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, keďže to je naozaj po dohode poslaneckých klubov, tak 
autoremedúrou si osvojím tento návrh. Pán poslanec Rosina sa hlási, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Vážené kolegyne, kolegovia, prepáčte, že 
zdržujem ale veľmi krátko. Ja si myslím, že ak my z našich peňazí, ktoré vyberieme na originálne 
kompetencie, hradíme činnosti, ktoré na nás preniesol štát, mali by sme si tieto peniaze od štátu pýtať. 
Pravdepodobne nám nič nedajú, ale pýtať by sme si mali. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka dane z 
príjmu z nehnuteľností, mestská časť Karlova Ves je špecifická tým, že je v nej veľa nehnuteľností, ktoré 
si štát ako zriaďovateľ inštitúcií oslobodil od dane z nehnuteľností. Sú to všetky školské zariadenia, 
Akadémia vied, zoologická záhrada, botanická záhrada, nebudem to všetko menovať, je toho veľa. 
Jednoducho štát sám seba oslobodil a toto by sme si mali tiež pýtať. Myslím si, že v obidvoch bodoch 
by sa mestské časti a Hlavné mesto Bratislava mali spojiť a koordinovane postupovať. Ďakujem veľmi 
pekne za slovo. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, to bola veľmi správna poznámka. Ak dovolíte, ešte by 
som vás informovala, ale iste mnohí z vás to zaregistrovali, že Únia miest Slovenska tento týždeň volila 
nového predsedu a aktivizuje sa Únia miest Slovenska, pretože mestá naozaj necítia, že by organizácia 
ZMOS zastupovala ich záujmy, ktoré tvrdo dopadajú na rozpočet miest a mestských častí. A my ako 
mestská časť nie sme členmi ZMOS už niekoľko rokov, ani Únie miest Slovenska. Ja by som si dovolila 
navrhnúť, aby, keď sa takto mení situácia, tak..... Sme členovia len Regionálneho združenia mestských 
častí, to znamená mestských častí Bratislava, ktoré sa všetky stretávajú, ich zástupcovia. Je to taká ako 
keby podorganizácia ZMOS. Ale priamo v ZMOS nie sme. No a ja by som navrhla, aby sme do 
budúcoročného rozpočtu zaniesli aj položku členského príspevku na členstvo v Únii miest Slovenska. 
Ktorá vidím, že reálnejšie bude naše záujmy obhajovať a interpretovať. Ale samozrejme, o tomto sa 
bavia aj primátori krajských miest, aj na Mestskom zastupiteľstve je to často témou rozpravy. Iste viete, 
že sa pripravuje aj možno ak sa podarí presadiť zmena Štatútu hlavného mesta v zmysle 
prerozdeľovania niektorých častí podielových daní, ktoré nie sú úplne spravodlivo a rovnomerne 
prerozdeľované v prospech mestských častí. Že je 5 mestských častí vrátane našej, ktoré naozaj sú na 
tom podstatne horšie, ako naša, ale služby od nás obyvatelia vyžadujú právom rovnaké. Pán poslanec 
Martinický s poznámkou, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja som chcel na kolegu Rosinu reagovať, len sa  mi to hneď nezobrazilo, tak sa 
ospravedlňujem. Bol to veľmi dobrý návrh, čo povedal pán kolega Rosina a myslím, že by stálo za 
zváženie poslancov, poslaneckých klubov pripraviť také uznesenie, ktorým by sme vedenie mestskej 
časti, starostku žiadali, odporučili.. teraz neviem, ako je to správne formulované, že by takúto žiadosť 
v mene Karlovej Vsi na vládu a príslušné orgány predložila. Myslím, že pokiaľ to bude podložené 
uznesením Miestneho zastupiteľstva, že to bude mať trochu väčšiu váhu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ja si zase myslím, že keď sa spojíme a bude nás viac, tak to bude mať ešte 
väčšiu váhu, ako keď samostatne nejaká mestská časť, že tá Únia miest Slovenska bude dôstojným 
partnerom, ktorý nás bude zastupovať.  A neviem, či to ešte teraz má k záveru tohto volebného 
obdobia nejaký význam, ale samozrejme, môžeme sa na tom dohodnúť. Keďže nikto iný sa nehlási do 
diskusie, prosím vás veľmi pekne, aby ste tento návrh... Pán kontrolór sa hlási, nech sa páči, pán 
kontrolór, máte slovo, ale musíte dostať mikrofón, musí to byť zaznamenané. 
 
M. Hrádek - miestny kontrolór: Ďakujem pekne, vážená pani starostka, vážené panie poslankyne, páni 
poslanci, ako si môžete prečítať v prílohe záverečného účtu, je tu moje odborné stanovisko. Vzhľadom 
na to, že úrad so mnou celý rok dobre spolupracuje a mám čo sa týka kontroly úrad pod kontrolou, 
odporúčam schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Na tomto sme sa zhodli aj s audítormi. 
Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán kontrolór. Takže ukončujem rozpravu k tomuto 
bodu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, ďakujem. Opakujem, že som si 
osvojila návrh pána vicestarostu o úpravu prerozdelenia čiastky. Čiastku 90 000 € presúvame... 
navyšujeme o čiastku 90 000 € Fond opráv škôl a školských zariadení na 490 000 a transfer do 
rezervného fondu ponižujeme na 209 612 €. Čiže tak, ako je predložený, len s touto zmenou. 
 
Návrhová komisia: Takže návrhová komisia v zmysle predloženého návrhu a zmien, ktoré boli 
predložené navrhuje, aby došlo k schváleniu tohto uznesenia v bodoch a), b) a c). 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, prosím prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem veľmi pekne, za 17 
prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci, nehlasoval 1. Tento návrh bol schválený. 
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Bod 4. Návrh na zmenu rozpočtu - tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať bodom č. 4 a tým je  Návrh na zmenu rozpočtu - tvorby 
a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019. 
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás informovala, že v poslednom čase sa stretli rady 
jednotlivých fondov, ktoré nám odporúčajú, ako máme prerozdeliť finančné prostriedky, ktoré sú 
alokované v jednotlivých mimorozpočtových peňažných fondoch. Zápisnice alebo výsledky rokovania 
rád fondov máte v dôvodovej správe uvedené. My sme ich aj zapracovali do tabuliek, takže už sú 
súčasťou toho návrhu, okrem jedného, ktorý nebol doteraz rozpočtovo krytý, pretože rozpočtovo krytý 
môže byť až teraz, keď ste schválili presun tých 90 000 € z pôvodne plánovaného transferu do 
rezervného fondu do Fondu opráv škôl a školských zariadení. Takže táto zmena tu nie je zahrnutá. 
Dovoľte, aby som vás upozornila, že tým pádom sa mení aj transfer oproti predloženému materiálu do 
rezervného fondu. Dovoľte, aby som vás upozornila, že práve ten Fond opráv a obnovy školských 
zariadení je naozaj ešte aj po tom, čo ste schválili v predchádzajúcom uznesení, rekordne vysoký. 
Denne, takmer denne sa objavujú nové  a nové potreby. Naozaj, tieto školské budovy navštevujú naše 
deti, budúce generácie, zaslúžia si dôstojné podmienky na to, aby mali v škole príjemné prostredie. A 
nie len to, ale vôbec niekedy aby tie budovy boli prevádzky schopné. Snažili sme sa tieto navrhované 
prostriedky rozdeliť rovnomerne, aby sme pokryli aspoň pokiaľ sa dá potreby ako tak všetkých našich 
zariadení. Aby to bolo nejako primerane rozdelené, aby sa každému ušlo. Zďaleka to nepokrýva všetky 
nároky, ktoré by sme mali alebo vedeli tu vymenovať. Rozdelili sme vám to prehľadne. Boldom máte 
znázornené jednotlivé školské zariadenia. Vidíte, že sú tu vymenované všetky. To je na úvod asi zatiaľ 
všetko, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Savčinský, nech sa páči. 
 
R. Savčinský: Ďakujem za slovo, pani starostka. Na úvod by som sa chcel poďakovať a vyjadriť, že si 
hlboko vážim, že vzdelanie zostáva aj naďalej prioritou mestskej časti, čo máme možnosť vidieť tak, 
ako ste to tu prezentovala. A teraz v náväznosti na predchádzajúci bod schvaľovania záverečného účtu 
navrhujem teda uznesenie, aby sme dokončili celý ten proces. Návrh na doplnenie uznesenia - do 
Fondu opráv a obnovy školských zariadení tak ako sme počuli sa presúva ... (pokazený mikrofón) Takže 
ďalší pokus... Takže v súlade s Radou Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení, ktoré prebehlo 
v súlade s komisiou školstva, kultúry a športu, navrhujem do Fondu opráv a obnovy škôl a školských 
zariadení doplniť uznesenie v bode Použitie, v oblasti Použitie 2. etapu rekonštrukcie elektrických 
rozvodov v ZŠ Tilgnerova 14 v hodnote 90 000 €. Tým pádom sa mení aj uznesenie v bode 1, kde 
navrhujem sumu 452 600 € zmeniť na 542 600 €. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie tohto návrhu. Pokračuje pani 
poslankyňa Lívia Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja tiež vítam navýšenie Fondu opravy a obnovy škôl a školských 
zariadení. Pán Savčinský ma predbehol. Ja som myslela, že tie financie sa dajú prerozdeliť aj nejakým 
iným spôsobom. Dlhodobo ja som členka Rady školy MŠ Kolísková. Tam máme dlhodobo problém 
s kanalizačnými poklopmi v areáli škôlky. Na opravu týchto kanalizačných poklopov, resp. vyrovnanie 
terénu okolo nich bolo naplánovaných v materiáli, ktorý sme dostali ako odpoveď na interpeláciu 
pánovi poslancovi Kovácsovi, bolo tam naplánovaných 10 000 € a nejako mi to uniklo a dnes som si to 
všimla, že vlastne nemáme to teraz narozpočtované v tomto fonde. 10 000 € v interpelácii ako odpoveď 
to tam bolo, že to bolo naplánované na rok 2019 a v týchto materiáloch to nie je. Tak som dúfala, že 
možno nejaké financie sa dajú použiť aj na túto vec. Lebo z bezpečnostného hľadiska je to problém. 
Tam majú aj viacero problémov, tak isto ako ostatné zariadenia, školy, škôlky, má aj MŠ Kolískova. Na 
str. 3 ten materiál, čo bol ako príloha k interpeláciám, na str. 3 prvý riadok, keď to budete hľadať, 
ďakujem pekne. 
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D. Čahojová - starostka: No, v zápisnici z fondov sa toto nenachádza. Včera si sa pani poslankyňa pýtala, 
teraz vidím, že je tam oprava strechy, to zatekanie, čo si sa pýtala včera, takže strecha sa opravovať 
bude. Možno sa tá rekonštrukcia areálu... Uprednostnila sa rekonštrukcia budovy pred rekonštrukciou 
areálu, lebo vieme, že MŠ Kolískova že tam smeruje náš projekt rekonštrukcie budovy v zmysle úpravy 
budovy na zníženie energetických nákladov a láskavosti k nášmu životnému prostrediu, to znamená k 
znižovaniu všetkých tých záťaží environmentálnych atď., zelená strecha. Čiže to tu nie je. No, máme tu 
ešte nejakú rezervu, asi  10 636 €, ale ja by som asi bola veľmi opatrná, aby sme nepredbiehali udalosti, 
môže sa stať čokoľvek, že zvážme ešte túto možnosť. Berieme to do úvahy, myslíme na to. Vieme, že 
je tam problematický strom, my sme požiadali teda, aby sa konanie o výrube tohto topoľa začalo, tak 
to už pravdepodobne aj beží. Zatiaľ je návrh takýto.                    
 
L. Poláchová: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Čo sa týka všetkých, to, čo povedala aj pani poslankyňa, aj tie kanalizácie, aj 
tie poklopy, aj strechy, aj rozvody vodorovné, či zvislé alebo aj elektroinštalácie, sú to veci, ktoré, či už 
tí užívatelia alebo deti alebo rodičia ani nevedia, že dochádza k takýmto veľkým investíciám, lebo sú to 
veci bežnému oku neviditeľné alebo si ich človek nevšíma. Ale sú to veci, ktoré sú nevyhnutné urobiť. 
Sú to veci systémové, bez ktorých sa nepohneme. Zbytočne budeme, v úvodzovkách, robiť fasádu, keď 
neurobíme základné veci. Takže len toľko k tomuto materiálu. Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Ja by som rád kolegyňu Poláchovú podporil, 
pretože v Rade škôlky na Kolískovej som už 5 rokov, vlastne piaty rok a o týchto veciach na dvore, o 
poklopoch sa hovorí už 5 rokov a 5 rokov sa sľubuje. Keby sa povedalo, že teraz nie, bude to o 5 rokov 
alebo o 6 rokov alebo vôbec nie, tak je to jasné. Ale každý rok sa sľubuje, že sa to spraví a neurobí sa 
nič. Takže tí rodičia sú, myslím si, právom nervózni a nespokojní. Tak buď teda vyhlásime, že urobíme 
im tie poklopy a nesľubujme im to. Ale keďže im to 5 rokov sľubujeme, už by sme mali nájsť prostriedky 
na to, aby sa to spravilo. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne a mám taký pocit, že sa bude hlásiť pán vicestarosta do 
diskusie. Nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, my sme si tu s pani starostkou dohodli, že by som predložil 
návrh vzhľadom na to, že nie celá tá obnova sa dá financovať z kapitálových výdavkov. To znamená, že 
kanalizačný poklop nie je kapitálový výdavok. Znamená to, by som úplne takto nezužoval. Takže by som 
vám si dovolil dať návrh, aby sme v tomto rozpočte Fondu, ako máte MŠ Kolískova 14, máte tam riadok 
Obnova vonkajšieho areálu, ktorý teraz ako keby z 3000 sa navrhovalo na 0, aby sme tam dali  5000 €. 
O to znížime stav fondu ku koncu roka na 5 636 € a pokúsime sa vyriešiť tie najnevyhnutnejšie veci a 
tak, aby samozrejme areál bol bezpečný. A ak by tam chýbali financie, budeme to musieť z bežného 
rozpočtu, keďže to nie sú kapitálové výdavky. Takže ak by ste s tým súhlasili, by som dal takýto návrh. 
Tým pádom by sa ten návrh, ktorý predkladá pán Savčinský v bode 1) uznesenia, by sa... zvýšenie 
použitia fondu nezvýšilo len o 90 000€, ale o 95 000 na 547 600 €. Ak by si to prípadne pani starostka 
osvojila, budeme mať jednoduchšiu procedúru. Alebo pán Savčinský keby to zahrnul do svojho návrhu 
a môžeme o tom hlasovať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, takže aby sme si rozumeli, 5000 alokujeme z toho 
zvyšku, čo zostáva vo fonde na obnovu vonkajšieho areálu MŠ Kolískova. Pán Savčinský si to osvojí do 
svojej zmeny. Tým pádom sa navyšuje čerpanie Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení. 
Diskusiu ukončím, keďže sa nikto nehlási a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: K bodu 4. Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje v bodoch 1) sumu 547 600 € a doplnenie uznesenia... Návrh na zmenu v bode 1) 
... na zmenu pôvodného návrhu v bode 1) sumu 452 600 € zmeniť na 547 600 €. Potom návrh na 
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doplnenie uznesenia - do Fondu opráv a obnovy školských zariadení - použitie: 2. etapa rekonštrukcie 
elektrických rozvodov, ZŠ Tilgnerova 14 vo výške 90 000 € a MŠ Kolískova - obnova vonkajšieho areálu 
v sume 5000 €. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasujeme o zmene uznesenia tak, ako prečítal 
pán poslanec Vician, nech sa páči. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, 
uznesenie bolo schválené, ďakujeme veľmi pekne. A teraz poprosím návrhovú komisiu, budeme 
hlasovať o návrhu ako o celku. Čiže budeme hlasovať o návrhu teraz ako o celku so zapracovanou 
zmenou, ktorú ste schválili v predchádzajúcom hlasovaní, nech sa páči. Nech sa páči, prezentujte sa a 
hlasujte. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, takže toto uznesenie sme 
schválili. Veľmi pekne ďakujeme. Takže môžeme začať pracovať od budúceho týždňa, obstarávať a 
rýchlo, aby sme čo najviac stihli cez prázdniny.  
 
 
 
Bod 5. Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a určenie platu starostky. (pôvodný bod č. 8)  
 
D. Čahojová - starostka: Vážené dámy, vážení páni, pristupujeme k bodu č. 8., lebo bod 5., 6., 7. sme 
preložili za bod č. 14. Čiže sme pri bode č. 8. Predkladateľom je pán vicestarosta, lebo pani prednostka 
má práve horúci telefonát z magistrátu, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Kolegovia, takže predkladám návrh dodatku č. 2. 
k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva a určenie platu 
starostky. Obdržal som od poslancov novozvoleného zastupiteľstva viaceré pripomienky k súčasne 
platnej verzii odmeňovacieho poriadku, ktorá reagovala práve na zmenu zákona o obecnom zriadení, 
ktorá v podstate zjednodušene zastropovala maximálne ročné odmeny poslancov, ktoré sú vo výške 
ročnej odmeny jednej dvanástiny tabuľkového platu starostu obce v tej danej veľkosti podľa toho 
veľkostného koeficientu. Keďže naše pravidlá odmeňovania prinášali viacero tzv. sankcií za neúčasť 
alebo neskoré príchody a s prihliadnutím na fakt, že došlo k takto výraznému limitovaniu odmien 
poslancov, pričom pracovná náročnosť práce poslancov nepoklesla, naopak, takže nastal podľa mojej 
mienky podstatný nepomer v odmeňovaní poslancov a preto predkladáme návrh dodatku Poriadku 
odmeňovania poslancov, ktorá viac zohľadňuje tú mieru politickej zodpovednosti za výkon volebnej 
funkcie pred nejakou administratívnou zodpovednosťou poslanca, ale samozrejme ponecháva 
niektoré zodpovednostné vzťahy vzhľadom aj na zachovanie nejakej elementárnej spravodlivosti, aby 
ten poslanec, ktorý sa riadne zúčastňuje zasadnutí komisií alebo zastupiteľstva mal o niečo väčšiu 
odmenu ako ten poslanec, ktorý sa týchto zasadnutí nezúčastňuje už z viacerých dôvodov. To je jedna 
časť návrhu. A druhá časť návrhu je návrh na prepočet platu starostke pani Čahojovej s ohľadom na to, 
že štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mzde v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, 
ktorá je jednou z konštánt alebo jednou z premenných, ktoré majú vplyv na ten vzorec, podľa akého 
sa vypočítava plat starostu obce. Takže ale je potrebné aj túto vec zohľadniť a ten plat schváliť pri 
zachovaní toho istého navýšenia, ako bolo doteraz, len s úpravou tej výšky priemerného platu v 
národnom hospodárstve. To znamená, navrhovaný plat pani starostky po úprave by znamenal 1013 €, 
to je priemerná mzda v národnom hospodárstve, krát 3,21, to je veľkostný koeficient mestskej časti 
Karlova Ves, lebo je to obec v rozsahu obyvateľov od 20 do 50 000 obyvateľov a krát 1,463. To bol ten 
koeficient navýšenia, ktoré schválilo zastupiteľstvo pri schvaľovaní platu starostky, to znamená, to by 
predstavovalo celkovú čiastku 4 758 €. Ďakujem a otváram k tomu diskusiu. Pán Petrinec, nech sa páči. 
 
F. Petrinec: Ďakujem za slovo. Takže, ja by som sa najskôr chcel spýtať v súvislosti s odôvodnením tohto 
navýšenia platu pani starostky na súvislosti, s akými je vlastne toto navýšenie prezentované. Pokiaľ 
viem, tak navýšenie platu starostu z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve bolo 
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pre nás záväzné v jednom jedinom prípade a to v prípade, že by pani starostka mala určený minimálny 
plat stanovený zákonom. V súčasnosti na základe decembrového uznesenia zastupiteľstva má pani 
starostka určený minimálny plat plus ďalších 46,3% k tomuto platu, ktorý jej pridelili poslanci na 
základe tohto uznesenia. To znamená, že súčasná výška platu pani starostky zodpovedá zákonnej výške 
platu a to aj napriek tomu, že medziročne došlo k zvýšeniu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 
To znamená, že tá nominálna hodnota je stále v súlade so zákonom a nie je dôvod ju meniť. Ak teda 
chcete, ak teda máte záujem o  to, aby bola zohľadnená aj výška zmeny tejto priemernej mzdy v 
národnom hospodárstve a bola zapracovaná do uznesenia, tak potom navrhujem, aby do tohto vzorca 
bola aktualizovaná táto výška 1013 € tak isto s koeficientom 3,21, ktorý určuje pre našu obec zákon, 
len s tým rozdielom, že výška percent, ktoré prideľujú na základe uznesenia poslanci, bude znížená 
proporcionálne k tomu, aby tá výška platu pani starostky zostala zachovaná. Takže v tomto prípade by 
išlo o percentá, ktoré predstavujú už nie 46,3%, ale zhruba 38%, aby ste zachovali zhruba tú istú výšku 
platu. Pokiaľ ide o takéto navyšovanie platov štátnych funkcionárov, ja sa osobne nestotožňujem s tým, 
aby boli navyšované platy iba z dôvodu štatistických údajov a údajov o výške priemernej mzdy v 
národnom hospodárstve, ale aby boli platy ustanovované výhradne na základe uznesenia, ktoré bude 
odôvodnené nejakými zásluhami alebo prospechom pre obec. Ďakujem.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pani Melušová, nech sa páči. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja by som chcela podporiť to, čo hovoril aj pán 
poslanec Petrinec, že mal by byť na to nejaký vážnejší dôvod, ako  štatistické  údaje, na zvyšovanie 
platu. Aj čo sa týka zvyšovania platu alebo teda toho percenta u poslancov. Ďakujem. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Opäť ďakujem za slovo. Ja by som chcel len doplniť pre informáciu poslancov, že toto 
zvýšenie platu bude predstavovať medziročne sumu asi okolo 3 300 €, pričom nejde len o zvýšenie 
platu pani starostky, ale aj o zvýšenie platu ďalších funkcionárov, ktorí sú na tento plat naviazaní, ako 
napríklad plat pána vicestarostu alebo plat pána kontrolóra, pokiaľ sa nemýlim. Takže v tomto ohľade 
... (hlasy????) Ok, dobre, v poriadku. Takže v tomto prípade vlastne nejde len o navýšenie rádovo 
v niekoľkých stovkách eur, ale o zaťaženie rozpočtu v niekoľkých tisícoch, ktoré by mali byť použité na 
úplne iné účely, ako na účely platov jednotlivcov. Máme tu aj rozpočtové čerpania na tento rok alebo 
na budúci rok, o ktorom sme sa rozprávali. Sú tam nejaké položky vo výške 2000, 3000 €, ktoré majú 
ísť na rekonštrukciu zariadení v škôlkach alebo v kuchyniach, takže ja by som radšej videl tieto peniaze, 
aby slúžili viacerým ľuďom, ako jednotlivcom. Ďakujem. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pár poznámok k tomu, čo tu odznelo. Zákon 
hovorí, z akých troch zložiek sa skladá plat starostu obce. Tie dve zložky sú dané zákonne, to je 
priemerná mzda v národnom hospodárstve , veľkostný koeficient a tá zložka, ktorá je fakultatívna, 
ktorá je na rozhodnutí zastupiteľstva, je zložka o akú časť môže zastupiteľstvo, môže a nemusí, navýšiť 
plat starostu. Zase je tam ešte zákonný limit, že môže to urobiť podľa nového ustanovenia maximálne 
do výšky 60%. To znamená, naša pani starostka má plat stanovený v zmysle zákona, nemá ho stanovený 
ani na minimálnej výške, nemá ho ani na maximálnej výške. Pani starostke sa neupravoval plat 2 roky. 
Minulý rok takáto úprava platu nenastala. Vychádzali sme z toho, že tak, ako je prax aj v iných 
mestských častiach, kedy vždy po zverejnení priemerného platu v národnom hospodárstve sa 
rozhoduje v zastupiteľstve, preto je to tu predložené. Nedá sa to urobiť len mechanickým prepočtom. 
To znamená, máte právo, pán poslanec alebo aj ostatní sa k tomuto vyjadriť, k tej miere toho 
navýšenia. My sme predkladali návrh, ktorý menil len tú časť toho vzorca, ktorá sa zmenila, ale áno, ak 
chcete ponechať súčasný plat pani starostke, tak nie je problém a nehlasujete za túto časť uznesenia. 
Takže podľa toho je to zrejmé. A k tým ďalším funkcionárom, opäť to nie je automatické, ale opäť je to 
podľa zákona o rozpočtových limitoch a potom opäť o tom rozhoduje zase pani starostka. Takže tá 
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potom priznáva alebo nepriznáva ten podiel tým ďalším funkcionárom, ktorí sú týmto spôsobom 
viazaní. Takže ďakujem. Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem, nebudem sa vyjadrovať k platu pani starostky, ale k tomu, čo tu bolo povedané 
ohľadne poslancov. Tak chcel by som pripomenúť, že poslanci národnej rady minulý rok sebe zvýšili 
plat asi o 50% a poslancom... pred chvíľou sa hovorilo, asi jeden či dva body dozadu,... že pridali veci, 
ktoré majú riešiť miestne zastupiteľstvá, miestne úrady. To znamená viac práce a viac nákladov, ktoré 
nám nerefundujú a poslancom miestnych zastupiteľstiev naopak znížili priznané náhrady, ktoré sú v 
porovnaní s parlamentom, by som povedal nepatrným všimným. Takže si myslím, že pokiaľ tu je 
zákonná možnosť nejako to aspoň trochu vyrovnať túto nespravodlivosť, tak som za to, aby sme 
hlasovali za to, že ju vyrovnáme. Ďakujem. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ďurica, nech sa páči. 
 
M. Ďurica: Ďakujem. ja by som navrhol, keď sú tu také rozdiely, keby sa to rozdelilo, tie návrhy, lebo 
zjavne nesúvisia spolu, že aby sa hlasovalo o jednom tom bode osobitne a o tom druhom tak isto 
osobitne. Ďakujem.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, to je procedurálny návrh, budeme hlasovať tak, ako ste 
navrhli. Ešte by som možno k tomu odmeňovaniu poslancov, tam je zase zákon..... To, čo povedal 
kolega Martinický, naozaj došlo k tomu zastropovaniu odmien maximálnych, ktoré môžu byť v danom 
roku vyplatené poslancovi obecného zastupiteľstva. Viaže sa to na plat starostu bez toho koeficientu 
navýšenia, tak rozhodli v národnej rade. A pri odmenách poslancov sa ten koeficient priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve automaticky prepočítava. To znamená, že poslancom sa to automaticky 
prepočítalo, táto 1013 €... Myslím, pán Kosnáč, od kedy dostávajú poslanci túto zvýšenú čiastku podľa 
tohto koeficientu priemernej mzdy? (Hlas???) Od 1. apríla. V prípade starostov je to tak isto táto istá 
hodnota, je potrebné to schválenie v zastupiteľstve. Samozrejme, na to môžu byť rôzne názory. 
Väčšinou v minulosti sa plat starostu prehodnocoval, väčšinou vždy v tomto období, práve po 
záverečnom účte. To znamená, pred chvíľou sme schválili záverečný účet, bol tam výsledok 
hospodárenia, to je výsledok práce mestskej časti pod vedením pani starostky a svojím spôsobom to 
je nejaké kritérium. Ale samozrejme, to finálne rozhodnutie majú v rukách poslanci a má v rukách 
zastupiteľstvo. Ďakujem. Pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Len tak pre zaujímavosť by ma zaujímalo teda, že 
v absolútnych číslach, koľko to navýšenie tým poslancom spravilo? 10€ to bolo aspoň?  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Neviem, pán Kosnáč, koľko? Tak je to rozdiel v tej priemernej mzde v tom 
národnom hospodárstve, ktorá bola predtým myslím 952, teraz je 1013. Tak z toho krát 3,21 a to je 
jedna dvanástina z toho je ten rozdiel. Koľko to je, vieš povedať? Nevieš priamo, no, ale vieme ti to 
vypočítať... (hlasy???) Je to 16 € mesačne. Naozaj, to je... myslím, že toto je naozaj jeden z takých 
zásahov do samosprávy, ktoré urobili v zákone národnej rady, že... sebe hej, hej. Minule sme to 
porovnávali, že niekto, kto vykladá tu v Lidli konzervy do regálov, má zrejme hodinovú mzdu vyššiu, 
ako poslanec, keď sa zohľadnia všetky nároky časové na prácu v komisiách, pracovných skupinách, 
v radách, v kluboch. To je naozaj služba občanovi. A teraz to nemyslím ani pejoratívne, ani ako frázu, 
ale ako realitu. Každý z vás, ktorý ten mandát vykonáva poctivo a často krát na úkor rodiny a svojho 
voľného času a takýmto spôsobom zákonodarca rozhodol. Ja verím, že po voľbách dôjde k zmenám a 
že sa budú aj tieto ustanovenia meniť. Lebo si myslím, že tak, ako samospráva má autonómiu 
v rozhodovaní, tak v tomto by aj mala byť tá zodpovednosť daná naspäť zastupiteľstvu a napríklad 
v prípade Karlovej Vsi vždy boli tie odmeny v tých nižších pásmach tých obvyklých priemerov, ktoré sa 
hýbu na úrovni iných mestských častí a nikdy sme tu nerozhadzovali peniazmi a nikdy tu neboli žiadne 
astronomické a škandalózne odmeny, ktoré ako.. Neviem proste z čoho zákonodarca usúdil, že je 
potrebné to regulovať takýmto spôsobom. Poviem viete, že ten zákon opravovali, lebo zabudli na 
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sobášiacich, absurdnú anomáliu, kedy ochromovali aj chod možno niektorých funkcií samosprávy. Pán 
poslanec Petrinec, nech sa páči. 
 
F. Petrinec: Ja len k odôvodneniu pána poslanca Martinického, že vlastne došlo k rozmrazeniu platov 
poslancov národnej rady. Poviem toľko, že platy poslancov národnej rady boli od roku 2011, pokiaľ 
viem, zmrazené. Z toho istého dôvodu, pre ktorý ja navrhujem, aby nebol navýšený plat pani starostky 
na základe tohto uznesenia. Ďakujem. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: ďakujem pekne, pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Ja by som chcel prispieť tiež do tejto debaty, pretože je to taká večná otázka, že či by politici 
si mali zvyšovať platy, nemali zvyšovať platy. A je to aj teda nepopulárne opatrenie často, ale mali by 
sme brať do úvahy troška, keď máme akademickú debatu a mali by odznieť argumenty pre aj proti... 
Pokiaľ chceme, aby do tej politiky prišli šikovní, schopní ľudia, napríklad aj z komerčného sektoru, kde 
tie platy proste rastú....., myslím že tento rok pomerne dosť rýchlym tempom...., pokiaľ sa budeme 
stále hrať na tú hru, že politik nemá dostať zvýšenie platu, tak sa nám obmedzí konkurencia. Ľudia, 
ktorí sa budú uchádzať o tieto funkcie, budú len z nejakých sociálnych skupín, ktoré si to povedzme 
môžu dovoliť, alebo ten plat ich nemusí až tak zaujímať alebo budú hľadať potom nejaké cesty, ako si 
to kompenzovať, čo vlastne nechceme, aby takíto ľudia zneužívali tú funkciu a hľadali iné formy potom 
nejakého obohatenia sa. Takže adekvátna odmena politikom je podľa mňa úplne normálna vec, aby 
sme dostali schopných ľudí do funkcií. A normálne zvyšovanie, pokiaľ je to odvodené od nejakej 
platovej mierky, ktorá hovorí o tom, že sa niekam posúvame, by mala nie škodiť politikom, ktorým 
proste nebudú rásť tie platy, ale mali by byť konkurencie schopní a mali by byť aj s takým atraktívnym 
platom, aby pri ďalšom volebnom období sa uchádzali o tieto funkcie ďalší schopní ľudia aj z iných 
oblastí. Takže mal by aj tento argument zaznieť, že nie je to len na základe nejakých zázračných zásluh. 
Ja si myslím, že ten výkon v našej mestskej časti je taký, že nemôžeme nejako uberať, že by sme boli 
veľmi kritickí. A ten rast by mal byť nejaký kontinuálny. Takže ja by som sa prihováral aj za to, že by 
sme nerobili nejaké brzdenie. Aj tí poslanci v parlamente sú tam dobrí, lepší, ale keď to abstrahujeme, 
mali by tam byť ľudia nejako ohodnotení. Keď to bolo v roku 2011 zmrazené, tak to bolo tiež trošku 
populistické opatrenie, ktoré keď po 8 rokoch spravíte zvýšenie, tak sa to kritizuje, že je to 50%, ale v 
podstate to bolo spôsobené tým, že tam nebol každoročný elementárny rast a potom to spôsobuje len 
také plamenné diskusie ohľadom toho, či to bolo správne alebo nie. Ale pritom riadiace funkcie 
povedzme v komerčných firmách sa platovo za tých 8 rokov ďaleko niekde posunuli a tá schopnosť 
tých ľudí vykonávať parlamentnú funkciu alebo v tom komerčnom sektore by mala byť porovnateľná, 
aj porovnateľne ohodnotená. Takže len taký príspevok do tej širšej diskusie argumentov.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec, prihlásený je pán poslanec Rosina, nech sa 
páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pán vicestarosta, veľmi pekne za slovo. Ja by som dal návrh na ukončenie diskusie 
k tomuto bodu, ďakujem.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: ďakujem pekne, keďže je to procedurálny návrh, budeme o ňom hlasovať. 
Prosím, prezentujte sa a hlasujte, kto je za ukončenie diskusie. Za 11, proti boli 3, zdržali sa piati, takže 
diskusia bola ukončená. Ale ešte bol do diskusie pred týmto rozhodnutím prihlásený .. a teraz neviem, 
či pán poslanec Šíbl. Myslím, že áno, tak ešte dávam slovo pánovi poslancovi, nech sa páči. 
 
J. Šíbl: Ja by som chcel k tomu, čo pán poslanec Hrda pred chvíľou povedal, aj zo svojej vlastnej 
skúsenosti. Naozaj sme svedkami veľmi z môjho pohľadu zaujímavého javu, že napríklad zamestnanci 
v štátnej správe, či už na okresných úradoch alebo napríklad v štátnych organizáciách, ako je štátna 
ochrana prírody, majú tak katastrofálne nízke platy, že jednoducho keď to porovnáme s tými, čo robia 
v komerčnej sfére... netrúfam si povedať, kto robí pre spoločnosť osožnejšiu robotu, ale fakt je, že tie 
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štátne inštitúcie jednoducho nefungujú, lebo naozaj sa im ujdú len takí ľudia, ktorí už alebo nemajú 
odbornosť alebo skúsenosti alebo ambície alebo všetko dokopy a sú ochotní niekedy len z čistého 
presvedčenia za tie minimálne platy robiť. Čiže ja si myslím, že by to mal byť celkový trend 
v spoločnosti, či už v štátnej správe alebo v samospráve sa dorovnať na tie ostatné sektory. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec, diskusia bola ukončená, tak poprosím 
návrhovú komisiu o predloženie návrhov uznesenia s tým, že bol procedurálny návrh pána poslanca 
Ďuricu, aby sme o každom bode hlasovali osobitne.  Ako bod 1, to je dodatok k poriadku odmeňovania 
poslancov, o tom budeme hlasovať samostatne a o určení platu starostky samostatne. 
 
Návrhová komisia: Dobre, takže prvý pozmeňovací návrh k tomuto návrhu uznesenia znie: osobitné 
hlasovanie o každom bode uznesenia.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: To je procedurálny návrh, ten sa automaticky akceptuje. Ja som  žiadny 
iný pozmeňovací návrh nezaznamenal v diskusii, takže by som odporúčal návrhovej komisii, aby ste 
dali hlasovať o bode č. 1. Návrhu uznesenia, to je schválenie dodatku.  
 
Návrhová komisia: Ja som ho uviedol, ten pozmeňujúci návrh, takže pozmeňujúci návrh na zmenu 
tohto uznesenia znie: bod 2) znie nasledovne: schvaľuje starostke pani Dane Čahojovej... (hlas????) Ok, 
dobre. Takže k bodu č. 1 schvaľuje dodatok poriadku odmeňovania poslancov a členov komisie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislavy.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Tak, ako je celé uznesenie. Hej, áno, ďakujem pekne, kolegovia, nech sa 
páči, prezentujte sa a hlasujme. Za 16 poslancov, proti 1, zdržali sa 2. Tento návrh sme schválili. A teraz 
prejdeme k schvaľovaniu bodu č. 2 a tam je priestor pre pozmeňovací návrh, ktorý predniesol pán 
poslanec Petrinec. Keby ste ho ešte raz prečítali.  
 
Návrhová komisia: K bodu č. 2... Návrh na zmenu uznesenia v bode č. 2 znie nasledovne: schvaľuje 
starostke Dane Čahojovej mesačný plat vo výške 4 487,38 €, pričom vzorec výpočtu bude 1013 krát 
3,21 krát 1,38.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: To je v podstate súčasný plat pani starostky, neviem, či je potrebné o tom 
hlasovať, lebo to je vlastne plat, ktorý má schválený.  
 
Návrhová komisia: Je to o niečo vyšší, o 5 €. Aby sa zachovali percentá. 
 
B. Záhradník - vicestarosta:  Áno, pán poslanec, povedzte tú čiastku o 5€ navýšenú. Ako bude znieť? 
4482? 4487. Dobre, takže budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu pána poslanca, podľa 
toho, či prejde alebo neprejde, budeme o pôvodnom. Nech sa páči, hlasujte o pozmeňovacom návrhu 
pána poslanca Petrinca. 2 za, 2 proti, zdržali sa 12. Tento návrh sme neschválili. A teraz budeme 
hlasovať o pôvodnom návrhu v bode 2. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujme. Za bolo 15 poslancov, 
2 boli proti, zdržali sa 2, konštatujem, že návrh sme schválili. Ďakujem pekne. 
 
 
 
 
Bod 6. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. (pôvodný bod č. 9) 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Pristúpime teraz k prerokovaniu bodu č. 9, ktorý sa volá Návrh na budúce 
využívanie Novej lodenice. Poprosím pani prednostku. Pani starostka myslím že prichádza. A pani 
prednostku poprosím o úvodné slovo, ďakujem. 
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K. Procházková - prednostka: Ide o schválenie verejnej obchodnej súťaže na to stredné podlažie 
lodenice. Vo vzťahu k výške nájomného.. tam sme prijali návrh finančnej komisie, je stanovené na 
minimum 10 € za m2 na mesiac plus energie. Čo sa týka podmienok verejnej obchodnej súťaže, tak 
najdôležitejší je asi bod 11. a to je kritériá hodnotenia súťažných návrhov, ktoré sú nastavené tak, že 
výška ponúkaného nájomného má váhu kritéria 40% a návrh zariadenia kaviarne a spôsob spolupráce 
s ostatnými nájomcami má váhu kritéria 60%. Od toho očakávame, že dostaneme jednak návrh 
vizuálny, ale jednak návrh celkového využívania lodenice a toho, akým spôsobom chce aj komerčný 
nájomca prispieť k nejakému verejno-prospešnému využitiu lodenice. To je z mojej strany asi na úvod 
všetko.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Keďže 
sa k tomuto návrhu nikto do diskusie nehlási, tak diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prezentujte sa , prosím a hlasujte, nech sa páči. Za 16 
prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1, to znamená, že tento návrh bol schválený. Ďakujem veľmi 
pekne.  
 
 
 
Bod 7. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice. (pôvodný bod č. 10) 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme ďalším bodom a to je bod č. 10. A to je Návrh na predĺženie 
nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice. Nech sa páči, pani prednostka, máte úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, v tomto prípade ide o návrh dodatku k zmluve, kde 
upravujeme dobu nájmu. Pôvodný návrh, ktorý išiel do komisií, počítal s dobou nájmu od 1 roka do 
odovzdania budovy Novej lodenice. Vzhľadom na to, že sme ale odsunuli ten materiál na rokovanie až 
na ďalšie zastupiteľstvo, tak sme to upravili a dobu nájmu tu navrhujeme pre Klub vodného slalomu a 
Klub vodných športov do 31.12.2020 s podmienkami tak, ako boli dohodnuté v predchádzajúcej 
zmluve. Takže mení sa len doba nájmu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram k tomuto bodu diskusiu. 
Z poslancov sa nikto nehlási, ale do diskusie sa prihlásil tu prítomný pán Branko Illek, nech sa páči, pán 
Illek, poďte trošku bližšie k pánovi Ing. Kosnáčovi, dá vám mikrofón, máte slovo. nech sa páči. 
 
p. Illek: Ďakujem za slovo. Prišiel som, aby som v prvom rade poďakoval Miestnemu zastupiteľstvu za 
predĺženie nájomnej zmluvy. Ináč, pre náš klub aj pre mňa osobne hlasovanie na Miestnom 
zastupiteľstve je veľmi významné, lebo sme získali ten priestor Starej lodenice na základe takéhoto 
hlasovania. A vtedy som bol tiež prítomný a vyjadril som určitú záruku činnosti. No a len pár slov o tom, 
aby ste vedeli, komu vlastne prenajímate tú lodenicu. My sme Klub detí a mládeže prednostne, od 10 
rokov zhruba. Robíme aj činnosť dospelých. Keď príde dospelý... prišla 65-ročná dôchodkyňa, že sa 
chce naučiť pádlovať. Nech sa páči. No, zhruba našu činnosť je možné rozdeliť na 2 také oblasti, jedna 
je štandardný výkonnostný šport, chodíme na preteky. Druhá oblasť je služba verejnosti, že 
komukoľvek, kto príde, umožníme výcvik vo vodnom slalome. Dá sa povedať. Alebo teda turisticky. 
Robíme činnosť po celý rok, prenajímame si bazén cez celý školský rok. Za prenájmy dáme ročne zhruba 
3000 €, takže musíme sa starať o peniažky trochu. Ináč, Karloveský športový klub je taký spoľahlivý 
zdroj financií, aj keď nie veľkých, ale spoľahlivý. No, takže ak by ste sa chceli niečo spýtať, nech sa páči. 
Toto som chcel priblížiť. Je to.. takto.. 90% členov, dá sa povedať tých záujemcov, čo chodia, detí, je z 
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Karlovej Vsi. Takže je to služba pre občanov Karlovej Vsi. Občas niekto príde z Dúbravky alebo z 
Devínskej. To je tak všetko, čo by som v rýchlosti povedal, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Illek, veľmi pekne ďakujeme za vaše vystúpenie. Sú nejaké otázky. Keďže 
nie sú otázky, diskusiu k tomuto bodu ukončíme, ďakujem veľmi pekne pánovi Illekovi a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Vzhľadom na to, že neboli pozmeňovacie návrhy, hlasujeme podľa predloženého 
návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a budeme hlasovať. Za 
19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. tento návrh bol schválený, pán Illek, pokojne 
môžete ísť do lodenice a venovať sa deťom, ďakujeme veľmi pekne. Ale môžete aj zostať, samozrejme. 
 
 
 
Bod 8. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného). (pôvodný bod č. 11) 
 
D. Čahojová - starostka: My budeme pokračovať ďalším bodom a tým je bod č. 11 a to je Žiadosť 
spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves č. 28/2019, žiadosť o zníženie nájomného. Nech sa páči pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Myslím, že toto je asi druhý alebo možno aj tretí krát, kedy  túto žiadosť 
prejednávame. V materiáloch máte návrh v alternatíve a) na nájomné tak, ako pán Kóša, ktorý tu 
myslím aj je, požadoval, to znamená 16,70 € za m2 za rok. Za dobu nájmu ak sa nemýlim 10 rokov. Ja 
by som si v tomto bode osvojila stanovisko komisie finančnej, ktorá navrhuje sumu 25 €  za m2 na rok 
a dobu nájmu 3 roky. Inak sa tá zmluva nemení, je to dodatok k zmluve.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za stručné úvodné slovo, ale myslím si, že problematiku 
všetci veľmi dobre poznáme. Pán poslanec Martinický má poznámku, nech sa páči.  
 
P. Martinický: V minulosti sme tu riešili pár krát taký problém, že nie je v určitom časovom období 
možné dva krát hlasovať o tom istom návrhu, tak len sa pre istotu pýtam, či to náhodou neplatí aj pre 
tento prípad. Neviem, sú tu iní odborníci právni... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, samozrejme, je to na rozhodnutí zastupiteľstva, je to vec 
majetková, je to vec Miestneho zastupiteľstva. Túto žiadosť.... pán Kóša nás požiadal... myslím si, že 
miestne zastupiteľstvo o tom ani nerozhodlo, nezmenilo svoje uznesenie. Nepamätám si to presne, ale 
je to vo vašich rukách. Ak nechcete o tom rokovať, sa o tom rokovať nebude. K nám prišla žiadosť o 
prehodnotenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva, my sme povinní vám ju predložiť, takže ju 
predkladáme. Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pokiaľ sa dobre pamätám, schválili sme si tam polročný limit, 
polročné embargo na hlasovanie o tom istom. Za prvé, nie je to hlasovanie o tom istom a za druhé, ten 
polročný limit už celkom určite prešiel. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta má slovo.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ja len možno na doplnenie kolegu Rosinu, že aj z hľadiska tej praktickej 
stránky naozaj potrebujeme tu definitívne rozhodnúť, aby aj pán Kóša vedel, aj my aby sme vedeli ako 
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nakladať ďalej s tým majetkom. Takže ak sa obrátil na mestskú časť a ide obdobie letného takého 
voľnejšieho času, tak by sme boli radi, keby nejaké rozhodnutie zastupiteľstva padlo. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani prednostka ma upozorňuje, že práve teraz mu končí tá zmluva, 30.6., 
takže zostáva bez zmluvy. Nech sa páči, pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem, pani starostka, za slovo. Keďže  pred tým zhruba pol rokom pán Kóša požiadal 
o zníženie tej plochy celkovej, tak sme vtedy pristúpili aj na môj návrh zvýšenia toho nájomného. 
Pričom tam boli aspoň orientačne uvedené sumy podobných prenájmov. A obzastupiteľstvo dozadu 
som to tak pochopil, že ja som to tu celé zinscenoval, zmanipuloval všetkých a ja som ten hlavný vinník. 
Je treba povedať, že pán Kóša nie je v závidenia hodnej situácii a že jeho záujmy sa rozchádzajú v tomto 
prípade so záujmami mestskej časti, ktorá hlavne na Dlhých dieloch zúfalo potrebuje parkovacie 
miesta, ktoré by sme vedeli využiť pre lepší prospech a vedeli by sme ich aj lepšie prenajať. Ja som si z 
Finstatu vytiahol príjmy tejto spoločnosti. Niekoľko rokov sa opakuje suma 44 000. Pri 6 dňoch 
otvorenia do týždňa je to 150 € priemerná tržba denne. To mi vychádza tak na 5 zákazníkov. Na takom 
atraktívnom mieste, ktoré na Dlhých dieloch neviem či je lepšie, to teda nie je žiadna veľká sláva a 
možno je to len trápenie aj pre pána Kóšu, aj pre nás. V tomto návrhu vidím opomenuté všetky 
oprávnené požiadavky a záujmy mestskej časti. Neviem, ako dospela finančná komisia k sume 25 € za 
m2, ale ak je to tak, ako sa domnievam, tak je neprípustné, aby si nájomca alebo nájomník určoval taxu 
nájomcovi, pokiaľ ten nie je v úplne zúfalej situácii a nepotrebuje ten priestor prenajať, čo my teda nie 
sme. My potrebujeme garážové parkovanie alebo aspoň parkovanie. Vždy sa hovorí v zmluvách o sume 
obvyklej, bežnej a primeranej. Táto suma nie je ani obvyklá, ani bežná a už vôbec nie primeraná. Niečo 
mi tam nesedí a ten záujem mestskej časti je pre mňa v tomto prípade a nie len v tomto, mal by byť aj 
v iných a dúfam, že aj bude aj je, na prvom mieste. Takže podávam pozmeňujúci návrh, niekde ten 
stred medzi tým, čo to bolo na začiatku, škandalóznych 16,70€ a 50 je niekde 35 a dobu nájmu na rok. 
Upozorňujem, že tieto peniaze, či už to bude schválené, keďže viem, že nejaká politická dohoda tu 
prešla a môj návrh zrejme nebude úspešný, ale chcem dať poslancom možnosť, aby sa rozhodli ako to 
cítia a preto som aj tieto informácie uviedol, hoci nemám nádej na úspech. Upozorniť na to, že po 
skončení nájmu tie peniaze, ktoré pán Kóša zaplatí, nebudú stačiť ani na to, aby sme uviedli ten priestor 
ani na to, aby sa tam mohlo parkovať. Takže náš čistý zisku bude strata. Okrem toho budeme mať tri 
roky blokované parkovacie miesta. takže opakujem ešte raz, tento návrh pozmeňujúci sumu 25€ za m2 
ja navrhnem 35€ na m2 a dobu nájmu na 1 rok. To je dostatočná doba, aby pán Kóša našiel náhradné 
riešenie. Ak ho nenájde za rok, nenájde ho ani za dva. Tá pravdepodobnosť sa tým nezvyšuje. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Buzášovi, nasleduje pán poslanec 
Petrinec. 
 
F. Petrinec: Ďakujem vám za slovo. Prosím vás, v tomto návrhu uznesenia, ktorý uvádzate, je uvedená 
doba nájmu 5 rokov a to v obidvoch týchto odstavcoch, takže ja by som sa chcel spýtať, že aby sa 
vyjasnila táto situácia, pretože k materiálu, ktorú sme dostali my, je uvedené, že stanovisko finančnej 
komisie uvádza,  teda akceptuje dobu nájmu na 3 roky. Toto, čo nám vy predkladáte, obsahuje dobu 5 
rokov. A dobu 5 rokov ja považujem za neprimerane dlhú, najmä vzhľadom na to, že pokiaľ viem, tak 
obec má zámer má zámer tento priestor využiť na parkovanie pre verejnosť. Takže neviem, že prečo 
sa ustanovila doba 5 rokov v tomto prípade.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, to je asi pravdepodobne podľa žiadosti pána Kóšu, ktorú buď alebo 
schvaľujeme alebo neschvaľujeme. Čiže tento návrh treba upraviť v zmysle vášho rozhodnutia. Či sa 
podvolíte odporúčaniu finančnej komisie alebo či tu prejde nejaký iný návrh. Nech sa páči, pán 
poslanec Vician. 
 
M. Vician: Ako člen finančnej komisie, vlastne my sme to prebrali, pán bol prítomný a v podstate sa 
plne stotožňujem s tým, čo som navrhoval, aby sme predĺžili ten nájom o 3 roky za cenu 25€ za m2. 
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Ako sme vlastne došli k tejto sume? To je dôležité povedať. Je to v podstate suma, ktorú... aj pán 
povedal, že by bol ochotný platiť, povedal nejaké rozpätie a povedal sumu 25€ a zároveň, keďže kriticky 
končí tá zmluva a my nechceme, aby on utrpel nejaké škody tým, že musí okamžite zatvoriť svoje 
podnikanie, tak máme za to, že keďže mestská časť má toto v pláne o 3 roky a plus viac, má v pláne 
tieto priestory prerobiť čisto na parkovanie a teda do nich investovať, tak máme za to, že 3 roky je 
dostatočne dlhá doba na to, aby  spoločnosť ALL 4 CAR si relokovala toto podnikanie na iné vhodnejšie 
dostupné miesto. Takže je to taký kompromis. Že nechceme teda tých 50€ pôvodne, takže tak. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, s ďalším príspevkom sa hlási pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Ja by som rád nadviazal na informáciu, ktorá 
tu bola alebo domnienku, ktorá tu padla. Rád by som sa spýtal kompetentných, ako je ošetrená 
nájomná zmluva, pretože obyčajne pri takýchto nájomných zmluvách je podmienka, že pri ukončení 
má uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu. Či tam takáto podmienka je a ak tam takáto podmienka 
nie je, bolo by dobré do návrhu tejto zmluvy, o ktorej budeme hlasovať, keby si to predkladateľ osvojil.  
 
K. Procházková - prednostka: Ja predpokladám, že je to úplne bežná náležitosť našich nájomných 
zmlúv, ale ja to ešte pozriem a v prípade, ak by to tam nebolo, tak to.... bolo by možno dobré to dať do 
toho uznesenia, pre istotu, aby sme vedeli s tou zmluvou a s tým dodatkom potom pracovať.  
 
R. Rosina: Dobre by bolo, keby si to predkladateľ osvojil. Ďakujem. 
 
K. Procházková - prednostka: Osvojujem si túto časť a navrhujem teda doplnenie podmienku, že 
nájomca je povinný vyprázdniť priestor po skončení prenájmu a uviesť ho do pôvodného stavu. Áno?  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 
 
S. Hrda: V rámci širšej diskusie o cene pre pána Kóšu, ktorá sa skokovo navýšila podľa návrhu pána 
Buzáša a ktorý to aj vyargumentoval, by som si dovolil trošku sa zamyslieť, že je to rozumný argument 
zistiť komerčnú cenu a naprávať možno nejaké chyby z minulosti, keď tie ceny, ktoré účtuje Miestny 
úrad boli vzdialené naozaj tej hodnote, ktorú poskytujeme povedzme podnikateľom. To je samozrejme 
dôležitý argument. Na druhej strane, pokiaľ teda zistíme z minulosti nejaké nezrovnalosti, si myslím, 
že nemali by sme mať nejaký predsudok, že ide o nejaké zlé nastavenie, ktoré je nejaké zneužívané a 
priori podnikateľom a mali by sme voči podnikateľom byť ústretoví. A keď teda nájdeme takéto 
rozpory, mali by sme ponúkať nejaký prechodný stav, aby nedošlo k skokovému navýšeniu v priebehu 
veľmi krátkych mesiacov. A skôr teda nabádam, aby sme takéto diskusie s tými podnikateľmi začali 
skôr a aby sme sa vyvarovali takýchto stavov, že tu pendlujeme medzi nejakými sumami, ale mali by 
sme zohľadniť aj to, že chceme byť voči podnikateľom ústretoví a odkomunikovať k nim prípadne 
nejaké iné zámery včas, pokiaľ teda v daných priestoroch, ktoré im prenajímame, plánujeme nejakú 
činnosť inú. Takže v tomto prípade sa prihováram k tomu návrhu 25 € na 3 roky a bude to aj v súlade s 
časovým plánom, aj v súlade s nejakým navýšením, ktoré je úmerné, nie likvidačné a si myslím, že za 
daných okolností férové. 
 
D. Čahojová - starostka: Ak môžem doplniť, pán poslanec Hrda, vy ste člen finančnej komisie? Na 
finančnej komisii asi do hĺbky bola rozdiskutovaná táto téma. Ale nie je to nová téma. My sa s ňou 
boríme už niekoľko rokov, lebo ako poslanci alebo vôbec mestská časť si ceníme každé miesto na 
parkovanie,... má pre nás vysokú hodnotu. Takže to nie je nové, ani nestojíme pred týmto termínom, 
ktorý tu je, prekvapení. Lebo my sme o tom termíne, že sa blíži, vedeli a už sa raz predlžoval, ibaže sa 
upravili podmienky. Rôzne podmienky na oboch stranách. Takže je to téma, ktorou sa zaoberalo už aj 
predchádzajúce zastupiteľstvo. Bohužiaľ, dospelo to až do takéhoto štádia. Ja rešpektujem, verím, že 
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ste sa do hĺbky tou témou zaoberali. Nie všetci sa stotožnia asi s výsledným riešením, ale nejako to 
proste uzavrieť musíme. Nasleduje s faktickou poznámkou pán poslanec Rosina.  
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo, ja by som rád pána kolegu Hrdu doplnil 
v tom, že treba dať jasne nájomcovi na vedomie, že už ďalšie predlžovanie tejto zmluvy nepripadá do 
úvahy a to je jedno, či to bude predĺženie o rok, o dva alebo o tri alebo o aké časové obdobie. To je 
jedna vec. A druhá vec, toto časové obdobie musí mestská časť využiť na to, aby pripravila projekt 
parkovania v tomto objekte. Pretože to nie je tak, akože (lúsknutie) a bude to fungovať.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pán poslanec Petrinec.  
 
F. Petrinec: Ďakujem, prosím vás, ja by som chcel upozorniť na jednu vec. Keď zasadala legislatívno-
právna komisia, tak sme upozorňovali na to, že keď poslanci schvaľujú akékoľvek individuálne právne 
akty, ako napríklad zmluvy alebo nejaké podstatné náležitosti, ktorými sú sumy, nájmy a podobne, tak 
sme žiadali alebo sme prosili úrad, aby nám predkladal aj návrhy nájomných zmlúv alebo iných zmlúv, 
ktorých sa toto uznesenie týka. Ja by som.... teda zo strany úradu prišla pozitívna reakcia, bolo 
uvedené, že to bude predkladané ako príloha. V súčasnosti to ako prílohu predložené nemáme. Už 
viacerí poslanci na to reagovali, mali výhrady voči tomu, že akým spôsobom sa naloží s majetkom obce 
a aký bude osud po skončení doby nájmu. Ja by som z tejto pozície chcel opätovne poprosiť, aby boli 
predkladané tieto návrhy zmlúv, aby sme videli, o čom vlastne hlasujeme. Ako správne uvádzate, tak 
my nehlasujeme o zmluve samotnej, ale hlasujeme o jej podstatných náležitostiach, čo znamená, že ak 
to neodhlasujeme, tak pravdepodobne tá zmluva nebude uzavretá. To znamená, že my vlastne dávame 
kľúč k tomu, aby tá zmluva bola uzavretá a teda aj istým spôsobom nesieme zodpovednosť za to, akým 
spôsobom bude naložené s majetkom obce vo forme tejto zmluvy. Pokiaľ ide o to uvedenie do 
predošlého stavu, podľa mňa ustanovenie o tom, že nájomca je povinný uviesť ten priestor do 
predošlého stavu po skončení nájmu, nie je postačujúce. Preto, lebo v tomto prípade, pokiaľ viem, ide 
o s.r.o., to znamená spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá v prípade, že jej na uvedenie do 
predošlého stavu budú potrebné ďalšie financie alebo nejaké podstatné kapitálové výdavky, môže sa 
stať, že vojde do likvidácie a my to nevymôžeme reálne. Takže ja by som navrhoval to, aby... teda, už 
to nebudem dávať ako samostatný návrh, lebo verím, že úrad je dostatočne kompetentný na to, aby 
správne naložil s majetkom obce, ale aby sa do tejto zmluvy dali nejaké ustanovenia o napríklad zálohe, 
ktorá sa bude priebežne vyberať na to, aby v prípade nesplnenia tohto záväzku zo strany nájomcu boli 
dostatočné peniaze zálohované na to, aby sme ten priestor dali do predošlého stavu my. Ja osobne 
som bol v tom priestore a ak by to zostalo v takom stave, ako to je v súčasnosti, ako keby to vlastne 
nájomca opustil, tak by to vychádzalo na tisícky eur, ktoré by nás vyšli a ktoré by boli nevymožiteľné 
tým pádom. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, táto poznámka je veľmi opodstatnená, ďakujeme za ňu. A ešte pred 
tým, ako dám záverečné slovo pani prednostke, tak o priestor na poznámku požiadali pán poslanec 
Lenč a potom pán poslanec Vician. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Dobre hovoríte, pán kolega, že zastupiteľstvo neschvaľuje 
zmluvy, ale iba náležitosti zmluvy. Ja nemám nič... na meste to funguje tak, že nám magistrát predkladá 
aj návrhy, ale nie sú to.. my neschvaľujeme tie zmluvy, to znenie tej zmluvy. Tam určite príde ešte k 
nejakým zmenám. Myslím, že pani prednostka bola ochotná vám predložiť do legislatívnej komisie, ak 
máte toľko času študovať tie zmluvy, tie návrhy, ale určite to nie je to, čo my schvaľujeme. O to by sa 
mali poslanci postarať, aby tie náležitosti, ktoré tam v tej zmluve chcú mať, aby boli dostatočne 
formulované na zastupiteľstve v rámci uznesenia. A úrad ich potom premietne do tej zmluvy. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Vician.  
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M. Vician: Ja som sám vždy presadzoval, aby jedna z hlavných náležitostí zmluvy bolo jasne dané to, 
že pri skončení nájmu sa predmet nájmu dá do pôvodného stavu, aby tam hlavne nevznikali nejaké 
potom záväzky voči prenajímateľovi z titulu technického zhodnotenia priestoru. Takže to je.. 
samozrejme, s týmto súhlasím, je to akože všeobecné pravidlo. Čo sa týka tohto konkrétneho priestoru, 
keďže som tam bol, tak on je aj tak už dosť zanedbaný, že o tie 3 roky keď ho budeme ... tento konkrétny 
priestor, to je dôležité povedať... celý prerábať, tak tie zálohy od pána Kóšu nie sú už také podstatné. 
Podstatné je plnenie si zmluvných podmienok a platenie nájmu načas. V tomto konkrétnom prípade. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, odovzdávam slovo pani prednostke na záverečné vysvetlenie. 
 
K. Procházková - prednostka: No, tak toto bude také dlhšie vysvetlenie. Pán Petrinec, máte pravdu, ja 
som si to až teraz všimla, že tam tá zmluva nie je, ja som ten pokyn dala, je to moja chyba, že som si to 
neskontrolovala. V tomto prípade ale, keďže to máme do 30.6. termín, tak to budem riešiť dodatkom 
k tým existujúcim nájomným zmluvám, nepôjde to ako osobitná samostatná zmluva. Preto som 
povedala, že si osvojím ten návrh, že teda dajme to do uznesenia, to, že nájomca je povinný to vypratať, 
pretože by sme museli otvárať celú zmluvu. Že aby sme si teraz vopred schválili znenie konkrétneho 
dodatku, ktorý pôjde už do zmluvy. Čo sa týka do budúcnosti, to, čo hovoríte, sa dá jednak ošetriť 
samozrejme kauciou, ktorá sa bežne používa pri nebytových priestoroch. Ja napríklad ako podstatne 
väčší problém, ako škody na tom majetku považujem to, že nájomcovia nám nevypratávajú tie 
priestory. To znamená, že musíme ísť súdnou cestou to vypratať. Právne už teraz rieši možnosti vo 
všetkých našich nájomných zmluvách mať nastavenú notársku zápisnicu. Aby sme vedeli vypratať ten 
priestor bez exekúcie a plus kaucie. To znamená, budú sa prehodnocovať celé nájomné zmluvy tak, ako 
sú, pretože, povedzme, že nie som s nimi úplne spokojná. A ďalšia vec, čo ste sa pýtali a čo tiež je v 
zásade novinka a teraz sme to riešili na celoslovenskom stretnutí prednostov, je nové rozhodnutie, 
myslím, že to je dokonca najvyšší súd SR, ktorý hovorí, že v preambule zastupiteľstva vo vzťahu k 
nájmom a k správe majetku na základe zásad hospodárenia nie je možné obmedziť na schválenie 
zámeru a je potrebné, aby schvaľovalo celú zmluvu. Takže vzhľadom na uvedené už v ďalších 
zastupiteľstvách budete mať zmluvy. Nám to, poviem úplne otvorene, veľmi sťaží situáciu, pretože pre 
nás to znamená, že kompletne musíme prejsť celým rokovaním s každým jedným subjektom, mať 
všetko nastavené a vám pôjde kompletná zmluva. Pokiaľ vy nám ju otvoríte na zastupiteľstve, tak sa 
vraciame naspäť, zase ideme na rokovanie a znovu ju dávame schvaľovať. Budeme to musieť robiť, ale 
bude to časovo veľmi náročné. A potom posledná vec, ktorá sa týka tohto konkrétneho priestoru a to 
je teda priestor parkoviska, kde sme spoluvlastníkmi priestorov s Billou a na ďalšom zastupiteľstve 
mimoriadnom by ste mali schvaľovať zmluvu, takú nájomnú zmluvu o spolupráci medzi mestskou 
časťou a Billou, kde Billa sa zaviaže zrekonštruovať kompletne celý ten priestor a zatiaľ v rámci rokovaní 
sme dospeli k záveru, že poskytne ten priestor za pomerne nízke nájomné obyvateľom mestskej časti 
na nočné parkovanie, ktoré proste teraz riešime, aká bude tá cena, aký bude ten systém. S tým, že o 
priestore pána Kóšu vieme a riešila sa celá organizácia dopravy tak, aby v prípade, že sa skončí nájomná 
zmluva pána Kóšu, tak my jednoducho ten priestor vyčistíme a tie všetky rampy a všetky tie parkovacie 
automaty sú nastavené tak, že je to v poriadku bez ohľadu na to, či tam pán Kóša je alebo nie je. Takto 
sa robil projekt organizácie dopravy, ktorý by sme mali začať realizovať asi v auguste. (Hlas???) Áno, to 
je tá investícia. To je investícia myslím že vo výške 150 000 € na rekonštrukciu celého toho priestoru. 
Tam budú rampy,.... trošku inak sa zorganizuje parkovanie v tom priestore. Ale hovorím, s tým, že raz 
odíde pán Kóša sa počíta, rovnako s tým, že tam pán Kóša zostáva. Tak je nastavený celý ten projekt. 
Ešte teda zopakujem autoremedúru, takže nájomné je vo výške 25€ za m2 za rok na dobu určitú 3 
rokov a nájomca je povinný po skončení nájmu riadne vypratať predmet nájmu a uviesť ho do 
pôvodného stavu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Niečo podstatné, pán Petrinec? Bolo záverečné slovo. 
 
F. Petrinec: Ja by som mal iba jednu otázku k tomu, čo ste vlastne uviedli, že tá rekonštrukcia priestoru, 
ktorú má vykonať Billa, tak to sa týka aj toho priestoru pána Kóšu? Lebo on je súčasťou toho priestoru. 
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K. Procházková - prednostka: Nie. Ten projekt je tak robený, že  to zostáva tak, ako to je teraz, ale 
zároveň tak robený, že keď pán Kóša odíde a dajú sa dole jednotlivé tie priečky... tam išlo len 
o nastavenie toho, kde bude rampa. Tam bol ten problém. Tak je to nastavené tak, že sa to vie pomerne 
jednoducho stavebne potom upraviť a ten priestor vieme zapojiť do toho celého systému, ktorý tam 
bude fungovať. 
 
F. Petrinec: Jasné, lenže tú rekonštrukciu... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Petrinec, to myslím nie je predmetom tohto bodu.  
 
F. Petrinec: Viete, ja sa pýtam preto, že ak to bude opodstatnené, tak potom tú zmluvu je potrebné 
ukončiť okamžite, keď tá Billa má rekonštruovať celý priestor. 
 
K. Procházková - prednostka: Tak to tá suma, ktorá je dohodnutá na tú Billu, je na ten konkrétny 
priestor. Ak by sa rozširoval priestor pána Kóšu, tak to bude úplne o novom projekte, o úplne nových 
veciach a nových sumách, hej? To by sme sa momentálne zastavili na pol roka, lebo verte mi, že dosť 
náročné sú tie rokovania s nimi.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lenč, máme čas verejnosti, takže 
poprosím veľmi stručnú poznámku. 
 
P. Lenč: Áno, ja by som ešte... ja sa chcem ospravedlniť pánovi Petrincovi. Toto je pre mňa novinka, že 
zastupiteľstvo má schvaľovať zmluvy. Ja som už teda 13. rok poslancom a zmluvy sme nikdy 
neschvaľovali, iba náležitosti zmlúv. Ale dobre, v poriadku, ja dúfam, že legislatívno-právna komisia si 
bude plniť svoje povinnosti a tie neviem koľko tých zmlúv je, ale že to teda bude dôsledne kontrolovať. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec, teraz navrhujem, aby sme prerušili, ukončili diskusiu 
k tomuto bodu, aby sme prerušili pred hlasovaním. Chcete ešte hlasovať? Pretože máme tu zástupcov 
verejnosti. O 16.00h. máme prerušiť rokovanie a máme dať slovo verejnosti. Máme niekoho z radu 
verejnosti, kto chce vystúpiť? Dobre, chcete vystúpiť ako verejnosť, pán Kóša? Takže nech sa páči, pán 
Kóša má slovo. 
 
p. Kóša: Dobrý deň ešte raz, predstavovať sa nebudem, už ma poznáte. Ja by som len toľko k tej mojej 
veci. Ja neprevádzkujem herňu, krčmu. Sú to služby zákazníkom. To sú obyvatelia Dlhých dielov, chodia 
ku mne možno že aj z vás niektorí. Robím to viac ako 20 rokov a toto, čo teraz robíte... Ak neodhlasujete 
návrh, o ktorom sme sa rozprávali na finančnej komisii, je to likvidačné. Vám to môže byť jedno, mňa 
to zlikviduje. Chcem sa vám poďakovať. Môžu tam byť radšej tie herne, však? Pán poslanec Buzáš, vy 
ste dávali návrh s tým, že prečo by som ja mal platiť menej, keď nejaká ľudová škola platí viac. Skúste 
tam posadiť detičky s husľami v zime, v lete. V zime je tam -10C, v lete je tam +40C. Alebo koľko ste 
investovali do opravy? Je to váš priestor. Za 10 rokov ani cent, aj keď som nahlasoval, zateká tam. 
Dokonca som dával finančný návrh jednej spoločnosti na opravu zatekania. To sú systémové chyby. 
Tam netreba upravovať celé námestie. Za 2000 € tam bola oprava plánovaná. Ale... ja neviem, 
neviem...nechcem už ďalej... ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pán Kóša. Takže diskusiu k tomuto bodu sme ukončili. 
Keďže nikto iný zo zástupcov verejnosti nemá záujem vystúpiť v tomto bode, ja by som pred prestávkou 
hygienickou vám dovolila si navrhnúť, aby sme si to ešte prebehli hlasovaním. Takže prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
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Návrhová komisia: Takže návrhová komisia v zmysle návrhu na... predpokladám, že toto má byť zmena 
uznesenia zo strany... 
 
D. Čahojová - starostka: Alternatíva a) autoremedúrou osvojená... predkladateľa. Aha, pardon, prvý 
predložil návrh pán Buzáš. 
 
Návrhová komisia: Takže návrhová komisia v zmysle návrhu pána Buzáša dáva na hlasovanie zmenu 
sumy nájmu zo sumy uvedenej v návrhu uznesenia na sumu 35 € na m2, pričom doba nájmu bude 
stanovená na 1 rok. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže alternatíva a) s takýmito zmenami. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa 
a hlasujte. Za 4 prítomní poslanci, proti 6, zdržalo sa 6, tento návrh nebol schválený. Prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh. 
 
Návrhová komisia: Takže návrhová komisia pristupuje k schváleniu uznesenia v takom znení, ako bolo 
predložené.  
 
D. Čahojová - starostka: S autoremedúrami, ktoré uviedol predkladateľ, teda 3 roky, vypratanie nájmu 
a výška 25€ na m2 na rok. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte, prosím. Za 15 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, to znamená, že tento návrh bol schválený. Ďakujem vám veľmi 
pekne. Keďže nastala doba, na ktorej sme sa dohodli občerstvenia a prestávky hygienickej, nech sa 
páči, navrhujem pol hodinovú prestávku. Všetkých, aj kolegov aj kolegov z miestneho úradu, aj 
zástupcov médií pozývame na drobné občerstvenie do zasadačky miestnej rady. Nech sa páči.   
 
 
 
Bod 9. Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum 
a Základná umelecká škola J. Kresánka. (pôvodný bod č. 12) 
 
D. Čahojová - starostka:  Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, aby sme mohli pokračovať 
v našom rokovaní. Vážené dámy, vážení páni, pokračujeme materiálom Predĺženie nájmov v objekte 
na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a Základná umelecká škola J. 
Kresánka. Končíme tým vlastne ako keby uzatváranie nejakého kruhu, ktoré sa tiahlo tiež veľmi dlhé 
obdobie. Poslední nájomcovia, s ktorými sa nám podarilo nejako dohodnúť, boli nezisková organizácia 
Cenada a Esprit - Spojená škola. Tak títo žiadatelia, s nimi bola uzavretá zmluva medzi prvými a uzavreli 
sme ju na krátky čas, preto, lebo sme nevedeli, ako dopadne rokovanie s Cenadou a Espritom. Takže 
oni boli medzi prvými, ktorí boli ochotní podpísať zmluvu a dostali ju iba do konca tohto školského 
roku. Takže teraz žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy tak, ako majú všetci ostatní nájomcovia v 
objekte. Nech sa páči, pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ako už povedala pani starostka, sú to dva dlhodobé nájmy. Prvý je pre 
ZUŠ Kresánka a druhý je pre Karloveské tanečné centrum. Ja by som len v tej prvej časti, ktorá sa týka 
ZUŠ, si dovolila navrhnúť ešte do dodatku, lebo opäť to budú obidva dodatky iba o predĺženie doby 
nájmu, záväzok ZUŠ aktívne sa podieľať na podujatiach a akciách, organizovaných mestskou časťou. To 
isté sa týka Karloveského tanečného centra, ale v ich prípade na tom netrvám, aby to bolo priamo v 
dodatku, nakoľko oni s nami celkom aktívne spolupracujú. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže 
do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh 
uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. A ešte upozorňujem, keďže sa jedná o dodatok, je potrebná na 
schválenie týchto dodatkov trojpätinová väčšina. Ďakujem. 
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia - Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za 
a) schvaľuje tento návrh z dôvodu hodného osobitného zreteľa alebo b) schvaľuje... 
 
D. Čahojová - starostka: Nie, to nie je varianta. a) je schválenie pre ZUŠ J. Kresánka a b) je pre 
Karloveské tanečné centrum. 
 
Návrhová komisia: Dobre. Schvaľuje nájom pre ZUŠ J. Kresánka a v časti b) pre Karloveské tanečné 
centrum.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Čiže tak, ako máte uvedené v materiáli, za takých 
podmienok, v časti a) pre ZUŠ, v časti b) pre Karloveské tanečné centrum. Dodatok zmluvy.... ??? 
 
K. Procházková - prednostka: Ja som ho len povedala ako pozmeňujúci. Aha, tak ja ho môžem znovu 
zopakovať. V časti a) sa dopĺňa posledná veta "ZUŠ sa zaväzuje aktívne sa podieľať na podujatiach a 
akciách organizovaných mestskou časťou." 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem a ostatné tak, ako máte v predloženom materiáli. Ďakujem veľmi 
pekne, budeme o tom hlasovať. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, za 21 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, toto uznesenie bolo schválené, veľmi pekne ďakujem. 
 
 
 
Bod 10. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. (pôvodný bod č. 13) 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať materiálom Zámer prenájmu nebytových priestorov na 
Janotovej ulici č. 12. Máte na stoloch rozmnožený materiál, ktorý na žiadosť členov Miestnej rady 
doplnila pani prednostka, kde bolo zjednotené, aby sa dalo porovnávať, aké podmienky nám jednotliví 
záujemcovia o prenájom týchto priestorov ponúkajú. Lebo neboli tam rovnaké jednotkové ako keby 
ceny, v úvodzovkách. Takže nech sa páči, pani prednostka, máte slovo. Nájdete si ten materiál na 
svojich stoloch vytlačený. Nech sa páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: No, sú to také 3 tabuľky, kde sú uvedené rôzne návrhy tých organizácií, 
je to Slovenský skauting, LUPY s.r.o. a Združenie sclerosis multiplex Nádej. A čo je doplnené, sú tie 
poznámky. To znamená, náklady na energie tohto priestoru predstavujú asi 200 € mesačne, pričom 
každý z tých subjektov ponúkol nejakým spôsobom spolufinancovanie. V prípade Slovenského 
skautingu to je teda nulové nájomné, iba platby za energie. V prípade LUPY s.r.o. je to investičný vklad, 
ktorý predstavuje sumu asi keď to prepočítam úplne jednoducho na 7 rokov: 2 857 na rok plus nájomné 
ročne 1142 plus energie mesačne 200 €. A v prípade Združenia sclerosis multiplex je to opäť 
bezodplatný nájom a energie. Takto to máte rozpísané. A tuto vysvetlím, opäť v komisiách bol materiál 
v zmysle zmlúv, že budú uzavreté nájomné zmluvy a vzhľadom na to, čo som hovorila predtým sa to 
prepracovalo na zámer. Takže vy keď vyberiete toho, že s kým, tak my potom urobíme zmluvu a to vám 
pôjde do mimoriadneho zastupiteľstva na schvaľovanie. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Pán 
poslanec Savčinský, nech sa páči, máš slovo. 
 
R. Savčinský: Ďakujem za slovo, pani starostka. Danou problematikou sa zapodievame aj v rámci rady 
Karloveského športového klubu už dlhodobo. Je to svojím spôsobom ťažké rozhodnutie... Každý z tých 
variantov, ktoré máme pred sebou má svoje plusy, svoj význam pre mestskú časť. Vedeli by sme o tom 
dlho debatiť, dlho diskutovať. Môj osobný názor ale je po vyhodnotení si tohto materiálu z hľadiska 
efektívnosti, účelnosti, logiky využitia priestoru, aby sme pokračovali ďalej v spolupráci s firmou LUPY 
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s.r.o., ktorú vnímam ja za tie 2-3 roky alebo koľko už to je, ako veľmi spoľahlivého partnera. Takže 
dávam aj taký procedurálny návrh, aby sme hlasovali o variante b) ako o prvom variante. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Savčinský, nasleduje s príspevkom pani 
poslankyňa Poláchová, nech sa páči.  
 
L. Poláchová: Ďakujem, ja by som sa chcela opýtať.. Máme tu 3 subjekty. Keď teraz pán Savčinský 
navrhol firmu LUPY, že či sme rokovali aj so Slovenským skautingom a so Združením sclerosis multiplex 
o nejakých priestoroch, ktoré by sme im vedeli ponúknuť, keby oni nezískali tento priestor. Ďakujem 
za odpoveď. 
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem veľmi pekne za otázku. Rokovala som s pani Valčekovou niekoľko 
krát, aj sa obrátila na pani riaditeľku Karloveského športového klubu. Ponúkali sme im aj iné priestory 
na prenájom, teda na cvičenie tých záujemcov... Ona síce uvádza isté množstvo členov tej organizácie, 
ale tých záujemcov.... Pani Paučová, koľko tak priemerne ich chodievalo cvičiť? Ukážte na ruke. No, 
nebolo ich príliš veľa, ale dobre. Ale chodili. Ponúkali sme im priestor na Púpavovej, ktorý je veľmi 
kvalitný, veľmi pekný. teraz žiaľ je vytopený, ale už sme sa dohodli s Bratislavskou teplárenskou 
spoločnosťou,... zatiekla strecha,.. že budeme platiť vyššie nájomné a oni to spravia a my to budeme 
splácať vo vyššom nájomnom. Takže v septembri sa pravdepodobne veľmi rýchlo obnoví. Kde chodia 
veľmi radi aj naši seniori cvičiť, čiže využíva to aj denné centrum pre seniorov. Žiaľ, toto občianske 
združenie nechce iný priestor, chce len Janotovu, za takých podmienok, aké máte pred sebou uvedené, 
za 1 €, čiže bez nájomného. A pokrytie energiami. Spoločnosť LUPY s.r.o. už má prenajatú časť 
priestorov na Janotovej, kde skutočne veľmi aktívne pomáhajú aj Karloveskému športovému klubu, aj 
pri úprave vonkajších priestorov sú ochotní, nápomocní a veľmi vzorne sa starajú nie len o vnútorné 
priestory, investovali veľké finančné prostriedky, ale aj o vonkajší priestor sa starajú a ponúkajú nám 
investíciu v celkovej výške 20 000€, ročné nájomné vo výške vyše 1 000 € a samozrejme úhradu na 
energie. Priestor má slúžiť na telesnú kultúru, na zvyšovanie telesnej kultúry našich obyvateľov. A 
Slovenský skauting, ktorý momentálne využíva priestory v Karloveskom centre kultúry, zástupca 
ktorých je aj prihlásený do diskusie a určite vám povie viac, požiadal tiež o tento priestor s tým teda, 
že to neznamená, že sa presťahujete z Karloveského centra kultúry.. chcete aj... ale to iste nám povie 
pán zástupca. Ale tiež, Slovenskí skauti, hoci sme veľmi radi, že ich tu máme, vyvíjajú veľmi kvalitnú 
činnosť, nie sú schopní investovať do toho priestoru. Ten priestor nevyhnutne vyžaduje investície. Tiež 
tam zateká, treba vymeniť okná a všeličo možné. My sme to dokonca aj sa pokúsili naceniť, že koľko 
by to bolo, tie nevyhnutné náklady, aby ten priestor bol prevádzky schopný. Bohužiaľ, v rozpočte ich 
nemáme. No a boli by sme veľmi radi, aby Slovenskí skauti boli u nás spokojní, aby mohli kvalitne 
rozvíjať svoju činnosť, lebo naozaj robia veľmi dobrú prácu s mládežou. Ak teda uprednostnia poslanci 
Miestneho zastupiteľstva spoločnosť LUPY, tak by sme veľmi radi našli priestory pre Slovenský skauting 
v niektorej z iných našich budov, ak sa podarí nájsť s nimi zhodu. Ale je to na vašom rozhodnutí. Keďže 
vidím teraz, že je prihlásený pán poslanec Rosina, dám mu slovo a potom by sme, ak dovolíte, dali 
priestor skautom, ktorí tu čakajú na tento bod a chcel by ich pán zástupca vystúpiť pred týmto plénom. 
Takže pán Rosina, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda ešte reagujem na kolegyňu Poláchovú a v podstate 
nepriamo aj na kolegu Savčinského. Vzhľadom na tie veľmi dobré skúsenosti so spoločnosťou LUPY si 
myslím, že je zahodno uberať sa týmto smerom a dokonca si myslím, že celý ten areál, vrátane 
vonkajších priestorov, by sa možno, nehovorím, že teraz hneď, ale mal dohodnúť so spoločnosťou 
LUPY, aby si to zobrala a starala sa o všetko, aj o bránu a o plot, aj o chodník. To je jedna vec. Druhá 
vec, samozrejme, so slzami v očiach musím zamietnuť hlavne teda skautov, ktorým veľmi fandím. 
A chcem sa spýtať, že či sú vo výhľade nejaké iné priestory alebo či by sa napríklad tie nešťastné 
priestory na Matejkovej nedali na nejaký čas... Pretože tam bežia dve úvahy - jednak prenajať to „en 
bloc“ niekomu, kto by mal záujem alebo zmeniť účel a spraviť z toho parkovisko, ale ani jedno, ani 
druhé si myslím že sa v nejakej krátkej dobe nenaplní. Že či by sme sa nemohli baviť o tomto priestore. 
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A čo sa týka cvičenia tých... tej tretej skupiny, či by sa na to nedali využiť niektoré priestory senior 
klubov. Pretože ja keď si pozriem prevádzkové hodiny senior klubov, ktoré sú poobede od druhej do 
šiestej a majú tam obrovské priestory, ktoré aj tak musíme kúriť, tak... bolo by zahodno uberať sa týmto 
smerom. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina, veľmi dobrá poznámka. Ja len poviem, že už nemáme 
senior kluby, len senior kluby. To je len jedna z organizácií, ktoré využívajú tie priestory. My už máme 
denné centrá priestorov, už je tam omnoho väčší záber činností. Snažíme sa pokryť čo najväčšiu časť 
dňa, čiže to máme v ďalšom materiáli. V dôvodovej správe pre VZN o sociálnych veciach sa dočítate aj 
čo sa deje v našich denných centrách seniorov. Nech sa páči, tam to nájdete. A možno pán David 
Simeonovič, nám povie aj presne, čo by oni potrebovali, akú činnosť vyvíjať. Pani prednostka sa potom 
vyjadrí k Matejkovej. Asi informáciu máte, že verejnú obchodnú súťaž, ktorú sme vyhlásili s vaším 
zvolením na celý ten objekt, že by sme ho teda prenajali ako celok, tak sa neprihlásil za tých podmienok 
žiaden záujemca. Takže my sa budeme musieť rozhodnúť. Len naozaj sú tam veľmi...  teda nie 
je  takmer prevádzky schopný ten priestor. Takže ak dovolíte, dáme priestor pánovi Simeonovičovi. 
Nech sa páči. 
 
p. Simeonovič: Ďakujem, dobrý deň, ja som tu za 1. zbor skautov. Fungujeme v podzemí Karloveského 
centra kultúry, aj vďaka podpore miestnej časti. Ako bolo spomenuté, tie priestory na Janotovej, máme 
o ne záujem, je to pre nás taký až nedosiahnuteľný cieľ, lebo momentálne sme v tom podzemí. Máme 
asi 120 detí, ktoré sa stretávajú pravidelne, z toho sme tu 10 rokov, takže čím ďalej, tým viac je ich 
práve z blízkeho okolia, kde to je nejak strategicky blízke pre tých rodičov. Myslím, že okolo 65 detí je 
v súčasnosti z Karlovej Vsi s tým, že ten zvyšok je mimo a dochádza. Čo je pre nás výborné v súčasnom 
priestore, je tá jeho dostupnosť pre všetkých, nie len pre tých, čo to majú blízko a v tomto bola tá 
Janotova takým enormne rozumným kompromisom. Že radi by sme rástli, radi by sme sa niekam 
rozšírili a ten priestor z nášho pohľadu bol výborný v tom, že posunuli by sme sa kúsok do väčšieho. 
Začína nás byť tam dole čím ďalej, tým viac a mali by sme možnosť rozvíjať tú našu prácu do iných 
smerov. Sme hlavne vzdelávacia organizácia, pracujeme s tou našou mládežou a snažíme sa otvárať 
nejako ten skauting navonok a je to jeden z takých budúcich cieľov, že viac zapájať ten skauting do toho 
života okolo neho a do tej komunity. V tých našich podmienkach ponúkame plus mínus ten nájom, za 
čo sa tam vykúri a vyhreje a pretečie. Nevieme sa porovnávať s komerčnými podmienkami a možnosť 
investície z našej strany by bola, že pri nejakom dlhodobejšom nájme by sme sa vedeli podieľať alebo 
spolupodieľať do nejakého percenta na týchto podmienkach. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Simeonovič, mohli by sme sa spýtať, vy teda uvažujete o tom, že keby ste 
išli na Janotovu, opustíte Karloveské centrum kultúry? Takto to plánujete? 
 
p. Simeonovič: Primárne by sme išli tam. Myslím, že by to bol schopný prebrať, celé to podzemie 
súčasne 70., zbor, ktorý tam funguje vedľa nás. 
 
 D. Čahojová - starostka: Aha, takže skauti by tam zostali. Hej? Len vám je to už tesné. Dobre, a ešte 
ak by som mohla doplňujúcu otázku, priestor, o ktorý máte záujem alebo ktorý potrebujete na 
rozšírenie svojej činnosti, potrebujete ako skladový priestor alebo priestor na stretávanie, na nejaké 
svoje akcie? 
 
p. Simeonovič: Primárne stretávací priestor. Tam hore je aj menší sklad, to sme aj riešili, že tie veci 
vieme jednoducho posunúť, deti a stretnutia nie. 
 
D. Čahojová - starostka: No, budeme sa naozaj... zrejme je tu prevažujúca mienka, že tie LUPY 
pravdepodobne... viete, my máme aj isté nároky na rozpočet a finančné záväzky, že pravdepodobne je 
malá šanca, že vám to prejde, tento priestor, ale budeme veľmi usilovne, lebo sme veľmi radi, že ste u 
nás, že vyvíjate tú činnosť, čo vyvíjate, budeme vám veľmi usilovne hľadať ďalšie priestory na rozšírenie 
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vašej činnosti. Ak o ničom budeme vedieť, určite vás budeme informovať. A možno sa ešte pozrieme 
podrobnejšie na tú Matejkovu, aby sme preklenuli obdobie, keď sa tam nič nedeje. Zasadačka by sa v 
zásade dala využiť a pani prednostka vám bude k dispozícii, dobre?  
 
p. Simeonovič: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický má slovo. 
 
P. Martinický: Ja by som sa ešte nášho diskutujúceho skauta chcel opýtať k téme. Vieme, že skauti sú 
životní, aj životné prostredie atď., chápeme, že nejaké komerčné navyšovanie finančné tam asi nie je 
možné, ale moja otázka je: v prípade potreby nejakých brigádnických prác buď na samotnej budove 
alebo nejakej ďalšej, proste v rámci záujmov Karlovej Vsi, či v tomto smere ste schopní, dokážete 
v nejakej miere sa spolupodieľať? 
 
p. Simeonovič: V nejakej miere áno. Otázka je asi, že na čom konkrétne, v akých podmienkach. Na tej 
budove, ak sa bavíme o tom, že tam by prebiehala nejaká rekonštrukcia a práce okolo toho, tak s tým 
určite sme rátali. Že pokiaľ by sme sa do toho priestoru dostali, tak by sme sa tam snažili meniť čo 
najviac by nám náš rozpočet dovoľoval. V tomto prípade by sme sa asi museli uchádzať o nejaké granty 
hlavne, aby sme sa nevyčerpali úplne finančne.  
 
P. Martinický: Lebo vždy jedna vec je náklady na nejaký materiál a druhá vec je aj nejaká potrebná 
práca, samozrejme na niečo sú kvalifikovaní pracovníci, ale niečo sa dá iným spôsobom.  
 
p. Simeonovič: V tomto by sme sa vedeli podieľať na oboch smeroch. Aj materiálovo, aj rukami.  
 
D. Čahojová - starostka: V každom prípade, sú to deti a pomáhajú nám v rámci svojich možností aj pri 
spoločenských a kultúrnych akciách, aj pri upratovaní v Karlovej Vsi v rámci našich celo-mestsko-
častných akcií. Ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, neodchádzajte ešte, prosím. Pán 
poslanec Hrda, nech sa páči.  
 
S. Hrda: ja by som sa chcel spýtať pani starostky aj k tomu tretiemu subjektu Združeniu sclerosis 
multiplex Nádej. Troška poznám tú problematiku tých združení hendikepovaných ľudí. Tiež majú 
limitované prostriedky a tiež je tam je tam ten záujem stretávať sa, keďže takíto ľudia väčšinou sú 
povedzme doma medzi štyrmi stenami a tá možnosť stretávania je dosť dôležitá. Keď ste hovorili, že 
oni nemajú záujem o iný priestor, tam je tá situácia taká, že teraz nemajú žiadny priestor a o tento 
jediný priestor mali záujem a nejakú inú možnosť vylúčili alebo ide o nejakú bezbariérovú prístupnosť? 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, stretla som sa s pani Valčíkovou kvôli tomu niekoľko krát, aj 
kontakt je živý s pani Paučovou. Ten priestor na Púpavovej je veľmi pekný, nie je príliš veľký, je to 
presne pre takú komunitu ideálne, ako oni predstavujú. Pokiaľ teda nebol dlhodobý nájom v tom 
priestore, tak pani Paučová im umožňovala krátkodobé nájmy bez problémov, čiže tam cvičievali, ale 
zatiaľ to ich vyslovené želanie je, že chcú zostať len tu. No. Ale ak budú mať záujem o tú Púpavovú, my 
budeme veľmi radi, im vytvoríme ten priestor, aby mohli chodiť na Púpavovú. Za takýchto podmienok, 
aké oni ponúkajú. Chodia tam aj naši seniori cvičiť a sú veľmi spokojní. Pani prednostka chce. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja by som k tomu poslednému subjektu povedala, že tie priestory sú 
veľké. Oni naozaj nepotrebujú tak veľké priestory. Možno môj subjektívny názor, ale je to tak. 
Respektíve ten účel toho, aký oni navrhujú na využitie, nezodpovedá možnostiam toho priestoru. 
A ďalšia vec, my so skautmi určite budeme rokovať a dúfam, že sa nám podarí tak nejak prečistiť 
priestor KCK a tam možno sa niečo nájde, keď už tam sú. Ale to ja už s nimi budem rokovať osobitne.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, keďže do diskusie sa nikto nehlási ďalej a prosím teda... 
no, máme tu varianty. Budete schvaľovať zámer, takže budete pravdepodobne hlasovať o jednotlivých 
variantoch. Nech sa páči návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: No, bol procedurálny návrh, že aby sa najprv hlasovalo o variante b). Takže podľa 
predloženého návrhu variant b). 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, takže padol v rozprave procedurálny návrh, budeme 
hlasovať o variante b). Hlasujeme o zámere. Za 20 prítomných poslancov, zdržali sa 2, nehlasoval 1, 
tým pádom sme schválili zámer prenajať tento priestor záujemcovi spoločnosť LUPY s.r.o. Na 
najbližšom možnom zastupiteľstve vám predložíme na schválenie zmluvu, ktorú budete musieť tak, 
ako sme sa dohodli, ako ste počuli od pani prednostky, schváliť podľa osobitého zreteľa. Takže ďakujem 
veľmi pekne a skauti nech nevešajú hlavu. My sme veľmi hrdí na vás a sme radi, že ste tu a určite vám 
budeme sa snažiť vytvoriť priestor, aby ste mohli rozvíjať činnosť. Ďakujeme za vašu trpezlivosť s nami 
a želáme všetko dobré. Dovidenia.  
 
 
 
Bod 11. Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom 
stacionárnych kontajnerov. (pôvodný bod č. 14) 
 
D. Čahojová - starostka: Ďalším materiálom, ktorý by sme mali prerokovať, je to Návrh spoločnosti 
ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov. Pani 
prednostka, nech sa páči, prosím o úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Opätovne je tu ďalší materiál, kde hovoríme o zámere, nie o zmluvách. 
V prípade, ak sa rozhodnete, že chceme do budúcna spolupracovať so spoločnosťou ASEKOL, tak my 
s nimi začneme rokovať o tom, že kde by mali byť umiestnené kontajnery a podobne, nakoľko 12 nimi 
navrhovaných a teda aj s nami predrokovaných miest sa nám zdá veľa a radi by sme si spravili aj takú 
kompletnú revíziu všetkých kontajnerov na oblečenie.. No, nachádzajú sa kontajnery od dvoch 
spoločností už na mestskej časti. Aby sme si nejako zosumarizovali to, že kde takéto kontajnery chceme 
mať, jednak na oblečenie a jednak na elektrospotrebiče. Takže zase je to iba zámer s tým, že zmluva 
by vám išla na schválenie. Neviem úplne v tomto prípade, že či na najbližšom zastupiteľstve, ale na tom 
septembrovom určite.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Ďurica 
s poznámkou, nech sa páči. 
 
M. Ďurica: Ja som chcel niečo iné stlačiť, ja mám návrh na zmenu.  
 
D. Čahojová - starostka: Môže vo faktickej poznámke byť návrh na zmenu uznesenia, pán inžinier? 
Prihláste sa riadne do diskusie a bude to bez pochybností. Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči a 
potom pán poslanec Ďurica. Tak pán poslanec Ďurica. 
 
M. Ďurica: Ja mám návrh na zmenu, len doplnenia tej schvaľovacej časti. V tej časti, kde by sa doplnilo 
že minimálne 11 stacionárnych kontajnerov. Čiže aby tam bolo uvedené, že sa bude jednať o minimálne 
11. Ten návrh, počul som, že niektorí sú, že by mal byť menší počet a ja som presvedčený v tom, že tie 
kontajnery, ktoré boli navrhnuté, boli celkom správne navrhnuté, aj ten počet bol celkom 
zodpovedajúci. Kľudne by ich mohlo byť aj viac ešte. A potom je už len na návrhu nás a Mestského 
úradu, že kde to navrhneme, na ktorých uliciach, ale tie ulice boli celkom tiež správne pomenované. 
Tak som navrhol túto zmenu a dávam to... 
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D. Čahojová - starostka: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Šíbl chce k tomu dodať poznámku. 
 
J. Šíbl: Ja by som to upresnil. Možno by bolo lepšie, keď sa tá zmluva bude robiť, aby tam neboli v tej 
zmluve explicitne vymenované tie lokality. Ale aby bola zmluva robená paušálne na alebo počet 
kontajnerov alebo dokonca len počet podľa dohody, aby to dávalo určitú voľnosť. Lebo v praxi môže 
byť, že niektoré miesto sa neosvedčí, niektoré miesto sa osvedčí, vznikne potreba kontajner presunúť, 
pridať, odobrať a nebudeme zakaždým  s týmto komplikovaným aj pre nás aj pre vás procesom tú 
zmluvu meniť. Takže podľa možnosti v zmluve dohodnúť hlavné veci a toto sú podľa mňa technické 
náležitosti, ktoré nemusia byť predmetom zmluvy, ktorá lokalita a aký počet kontajnerov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pani poslankyňa Zemanová má slovo. 
 
A. Zemanová: ja by som chcela poprosiť, v tom materiáli, ktorý sme dostali, tak s prekvapením som 
zistila, že na území mestskej časti sú stále rozmiestnené kontajnery spoločnosti Humana, ktorá s nami 
podľa mojej vedomosti už nemá zmluvu. No a ešte by som chcela poprosiť, aby sme skúsili rozmýšľať 
nad tým, že by bolo vhodné, keby niektoré z tých kontajnerov boli pri nákupných centrách alebo teda 
konkrétne pri miestach, kam sa chodí autom, pretože ľudia aj tak to hodia do auta a budú to niekam 
viezť. Takže naozaj tie miesta treba ešte prehodnotiť.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, myslím si, že miesta, kde by boli kontajnery umiestnené, sú naozaj 
dôležité. je tam nie len tá funkčnosť a to, že má to význam z hľadiska ekologického, ale aj tá estetika 
verejného priestoru a priechodnosť komunikácií či už z hľadiska dopravného alebo z hľadiska chodcov 
a mamičiek s kočíkmi atď., lebo chodníky nám predovšetkým slúžia pre chodcov. Ale čo sa týka tej 
Humany, tak to bude tým, my sme to vyhodnotili, nie všetky priestory mestskej časti Karlova Ves 
spravuje mestská časť Karlova Ves. Čiže Humana ... my to preverujeme... Humana môže pokojne byť 
dohodnutá s Hlavným mestom. My máme zmluvu len so spoločnosťou Ekocharita. Takže s Humanou 
my žiadny zmluvný vzťah nemáme. Ale momentálne preverujeme v teréne koľko ich je, kde sa 
nachádzajú a budeme sa pýtať Hlavného mesta, či je tam nejaký zmluvný vzťah. Nemôžeme pripustiť, 
aby na každom chodníku stáli kontajnery, kontajnery, kontajnery. Musí tá mestská časť nejako vyzerať 
a musí to byť funkčné. Nech sa páči. 
 
A. Zemanová: Ja len by som spresnila teda, že jedno z tých miest, kam to my chceme umiestniť, to 
znamená, že predpokladám, že my budeme umiestňovať na naše miesta... 
 
D. Čahojová - starostka: Na naše. len na naše. 
 
A. Zemanová: Tak tam naozaj by nemal kontajner Humany stáť.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno. My ani umiestňovať na cudzie nemôžeme. Čiže to je trošku komplikácia, 
ale nevadí. Schvaľujeme teraz zámer, či sme ochotní do tohto ísť a na nás je a na tých poslancoch, ktorí 
sa v tomto chcú angažovať, aby sme si tie miesta preverili, odsúhlasili, aby s tým bola absolútna 
spokojnosť medzi vami. Takže zmluva sa vám sem vráti znova na stôl a budete ju mať pred sebou. Pán 
poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. ja by som nadviazal na kolegyňu Zemanovú 
a aj na to, čo tu bolo povedané. Ja som veľmi prekvapený, že ak sa osádzajú nejaké kontajnery v našej 
mestskej časti, hoc napríklad so súhlasom Hlavného mesta, že my o tom nič nevieme. A v prípade, že 
tie kontajnery, ktoré tam má Humana, sú osadené neoprávnene, tak treba to preveriť a v každom 
prípade v zmysle platného VZN by sa jednalo o nedovolené zaujatie verejného priestranstva a toto 
treba zdaniť sankčnou sankciou.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno. je to tak.  
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R. Rosina: Za prvé. A za druhé, čo by som rád povedal. S veľkou nádejou som sa pozeral  na nástup 
novej vedúcej oddelenia dopravy a životného prostredia, pretože myslím si, že toto oddelenie 
dlhodobo malo rezervy, ale mám taký dojem, že tieto veľké rezervy ešte stále toto oddelenie má a bolo 
by treba nejako popracovať na tom, aby tieto rezervy sa minimalizovali. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Ďurica, nech sa páči. 
 
M. Ďurica: Ja len dodám, keď som si čítal tú dôvodovú správu, tam som si spomenul, že tam je 
spomenuté, že je tam veľké množstvo navrhovaných lokalít. Ja som toho názoru, že je to malé 
množstvo tých navrhovaných lokalít a vedel by som si predstaviť oveľa viac tých lokalít aj ulíc, kde by 
sa to mohlo dať. Taký elektroodpad spôsobuje veľkú environmentálnu záťaž pre celé životné prostredie 
a táto dohoda s tou spoločnosťou nezaťažuje ani kasu mestskej časti, ani nijakým spôsobom finančne 
nezaťažuje mestskú časť. Čiže nevidím v tom žiadnu vec, prečo by sa toto nemalo odhlasovať a schváliť.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za názor. Pán poslanec Kotal. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel požiadať vážených kolegov a kolegyne, aby zahlasovali 
za tento návrh. Ja som viacerých z vás bombardoval mojimi dlhými e-mailami o tom, prečo by mali byť 
umiestnené kontajnery na elektroodpad v Karlovej Vsi. Viacerí z vás argumentujú, že existujú zberné 
dvory. len by som chcel upozorniť na to, že máme tu seniorov, máme tu študentov, máme tu ľudí, ktorí 
nemajú autá. Najbližší zberný dvor je tuším v Záhorskej Bystrici. Druhý najbližší je tuším v Petržalke. 
Karlova Ves, musím povedať, že v tejto stránke vyvíja istú činnosť, pretože 2 krát ročne sa zbiera odpad, 
ale jednoducho ten systém je, že treba nahlásiť meno, kde treba prísť, treba o 8.00h. ráno vyložiť ten 
elektroodpad. Potom sa upozorňuje na to, aby pri tom ten človek bol, pretože niekto to na tej ulici 
môže rozobrať, kto by to nemal robiť. Čiže, viete, toto sú také možnosti, ktoré sú možnosťami, ale 
dobre vieme, že tie služby treba priniesť k tým občanom tak povediac pod nos, aby na tej separácii sa 
spolupodieľali čo najväčšou mierou. Dobre viete, že máme všade v podstate možnosť separovať odpad, 
či už plasty alebo papier. A pozrite sa do tých kontajnerov, ako to v realite tí ľudia separujú. Čiže 
minimálne z našej strany by mala prísť tá možnosť, aby mali to dostupné, aby to bolo napríklad na tých 
sídliskách, pri tých obchodných strediskách a nebudem teraz riešiť, koľko by ich malo byť, kde by mali 
byť. Ja som už aj s niektorými kolegyňami prechádzal isté miesta, aj sme sa podujali na to, že vytipujeme 
vhodnejšie možno lokality. Takže len by som vás poprosil, aby ste podporili tento návrh o umiestnenie 
týchto kontajnerov na elektroodpad. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Pán poslanec Lenč k tomuto poznámka.  
 
P. Lenč: Áno, ďakujem za slovo, pani starostka. Ja nie som proti separovaniu čohokoľvek, ale zas 
nemám predstavu, že pred každým vchodom by mala byť nejaká krabica, kde to ľudia.... Hovoríte že 
separovanie papiera, plastov je dostupné každému a aj napriek tomu sa to neseparuje. Tak nemyslím 
si celkom, že tým, že budú krabice na elektroodpad všade, že to ľudia budú separovať. Je to troška 
o tom, ako to majú v hlave nastavené. Myslím, že v krajinách na západ od nás sú ľudia ochotní ísť do 
zberných dvorov a tam proste už doma vyseparovaný odpad hádzať do tých správnych nádob a nie je 
to celkom tak, že by to mali všade pod nosom. Ide mi troška aj o verejný priestor, že malo by to tam aj 
nejako vyzerať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kotal.  
 
M. Kotal: Ja by som teda len reagoval na pána kolegu. Ja odporúčam si ísť pozrieť tie lokality, kde sa 
nachádzajú kontajnery na textil a obuv, myslím, že to je Ekocharita. Napríklad na Janotovej a 
Tománkovej, sú tam 3 vedľa seba. Ja sám za seba môžem povedať, že radšej vymením 2 Ekocharity 
kontajnery vedľa seba za 1 kontajner na elektroodpad. A nehovorím, že by mali byť všade, ale aby boli 
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rozumne rozdelené po Karlovej Vsi, aby každý mal v podstate možnosť prísť a ako vravím, seniori, 
študenti, ľudia bez auta nemajú možnosť jednoducho zobrať elektroodpad a odviezť ho zberného 
dvora do Záhorskej Bystrice. Preto si myslím, že táto možnosť by tu mala byť a na západe som aj ja 
videl takúto možnosť, že ľudia môžu separovať do zberných nádob, ktoré sú umiestnené v nejakej 
logickej štruktúre po tom meste. A netvárme sa, že nikde to tu nefunguje. Funguje to tu v 5 veľkých 
mestách na Slovensku. Posledne Banská Bystrica má vyše 30 lokalít, Trnava má vyše 20, Šaľa má vyše 
20, Hlohovec má vyše 12. Takže myslím si, že umiestnenie kontajnerov na elektroodpad je v dnešnej 
dobe už bežná záležitosť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Dovoľte, milí poslanci, lebo dnes nám nefunguje ani zvukové znamenie, že 
faktická poznámka sa obmedzuje na 1 minútu. Takže s ďalšou faktickou poznámkou je pán poslanec 
Ďurica, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Pardon, pani starostka, ale v zmysle rokovacieho poriadku pán kolega Kotal s faktickou... 
 
D. Čahojová - starostka:.. uzavrel svoj príspevok, ktorý mal riadny. 
 
R. Rosina: ...a už nemožno naňho reagovať. 
 
D. Čahojová - starostka: To je pravda. Takže kolegovia, ak, tak s riadnymi príspevkami by som vás 
poprosila. Aj pána Kovácsa. Lebo pán Kotal mal riadny príspevok a faktickou poznámkou odpovedal na 
tie poznámky, ktoré odzneli predtým. Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja si myslím, že drvivá väčšina z nás si uvedomuje, že 
separovať treba a v čo najväčšej miere. A stotožňujem sa aj s predrečníkmi, že rozmiestnenie 
kontajnerov, ktoré teraz sú inštalované v Karlovej Vsi, nie je optimálne. Keď OLO rozmiestňovalo 
kontajnery na separovaný zber skla, papiera a plastov, tak to spravili jednoducho tak, že ten pracovník, 
ktorý ich doviezol, tak sa rozhodol, že či ich dá na trávnik, na parkovisko alebo na chodník a kde sa mu 
to hodilo, tam ich dal. My ich máme konkrétne na trávniku položené. Tak isto keď Ekocharita požiadala, 
tak sme im schválili miesta, ktoré si oni povedali, že tuná chceme, tak tam sme im to schválili. Myslím 
si, že chýba nejaká koncepcia. Dokonca aj kontajnery na komunálny odpad nie sú v stojiskách, ale stoja 
nám po chodníkoch, kde kade, je z toho nekonečne veľa odpadu. A preto si myslím, že ak ideme 
schvaľovať ďalšie kontajnery.. ja som teda osobne veľký fanúšik separovania, ja som taký šporovlivý 
človek, dva krát obrátim, kým niečo vyhodím. Auto bude mať na jeseň 20 rokov a stále dobre jazdí. 
Takže mali by sme k tomuto problému pristúpiť koncepčne, nie len čo sa týka kontajnerov na 
elektroodpad, ale všetkých. Zase si myslím, že to bude úloha pre oddelenie dopravy a životného 
prostredia a myslím si, že sa toho budú snažiť zhostiť lepšie, ako doterajších úloh, čo sa týkalo 
kontajnerov. Stotožňujem sa tiež s tým, že v prvom rade by bolo vhodné umiestniť tieto kontajnery na 
miesta, kde je veľká frekvencia ľudí, to znamená pri nákupných strediskách a podobných zariadeniach. 
Zase na druhej strane si nemyslím, že Karloveské centrum kultúry by malo byť z troch strán obohnané 
kontajnermi alebo podobné lokality.... Jednoducho jedna vec je zber a separácia druhotných surovín a 
potom je to naše životné prostredie, kde my žijeme, ktoré nás obklopuje. Takže.. ako v princípe, ja som 
za tento zber. Keď to bude spoločnosť ASEKOL, nech je to ona, ale nechoďme do toho hrrr. Poďme 
možno v takých pomalších krokoch a nedajme im  akože "tuná týchto 20 miest chceme a tie 
dostaneme". Takže asi toľko. A ešte by som veľmi rád upozornil na ďalší problém a to sú televízory. 
Pretože aj zber elektroodpadu občasný, ktorý vykonáva mestská časť, má dole poznámku "okrem 
televízorov". Tak výsledok je ten, že po poslednom zbere elektroodpadu pribudli vo foaer nášho 
činžiaku 2 veľké televízory, ktoré teraz neviem komu patria a budem ich musieť nejako odtiaľ vypratať. 
Tak ak chceme my ako mestská časť sa zapojiť do zberu elektroodpadu, mali by sme práve tento 
občasný zber elektroodpadu zamerať na tieto veľké spotrebiče, televízory a podobne. 
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D. Čahojová - starostka: Chladničky, mrazničky, práčky. Ale každý, kto si kúpi nový spotrebič, ten 
dodávateľ je povinný prevziať starý spotrebič. Lebo na to máme nejaký recyklačný fond zriadený, atď., 
ale to je široká téma. Pán poslanec Kotal má poznámku. 
 
M. Kotal: Ja by som len teda sa ospravedlnil za to, že som vám vyčerpal čas a chcel by som teda vyjadriť 
súhlas s tým, čo povedal predrečník, že treba to poňať koncepčne a tak som sa k tomu aj postavil. 
Myslím, že ste to všetci videli v tých mailoch, že som na to reagoval a chceme sa k tomu zodpovedne, 
teda k tým lokalitám, vyjadriť. Spoločne s ostatnými kolegami a pomôcť úradu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Podotýkam, kolegovia, vidím, že vás je tu hojne prihlásených do diskusie, že 
naozaj schvaľujeme len zámer. Ja si myslím, že sme v tom absolútne jednotní. Lebo naozaj tie práčky, 
mrazničky preberie ten dodávateľ, keď si kupujeme novú. Tu ide o drobný elektroopad, ktorý kulmy na 
vlasy, telefóny, baterky a ja neviem čo, ktorý väčšina ľudí hádže rovno do zmesového odpadu. Čo je 
väčšia škoda. Je to väčšia záťaž pre životné prostredie, ako tie plastové fľaše a kelímky od jogurtov, 
lebo naozaj to obsahuje všetky tie hrozné chemikálie. Aj tak nevieme, či to napokon niekto recykluje 
alebo či sa to niekde nevyváža do Indie alebo kam, kde to demontujú deti... Nemyslím kelímky, ale 
myslím elektroodpad. Či to nekončí v nejakých lodných kontajneroch. Ale dúfajme, že nie. Čiže ja si 
myslím, že o zámere sa baviť a hádať nemusíme. Pani Melušová, máte slovo. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ďakujem  pekne za slovo. Ja budem naozaj veľmi stručná. našla som si na 
stránke Karlovej Vsi, že máme kontajner na elektroodpad E-box. Neviem na koľko je využitý, možno to 
by bola celkom vhodná otázka. To je jedna vec, na ktorú by som chcela podotknúť - viem, že sú tam 
nejaké mestá, s ktorými tá spoločnosť už spolupracuje. Tam pán poslanec aj hovoril, že koľko je tam 
tých kontajnerov. Tiež by možno bola vhodná otázka, že nakoľko sú využité tie kontajnery. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Ďurica.  
 
M. Ďurica: Ja som len chcel reagovať na pána poslanca Lenča, že mne tiež ide o verejný priestor a keď 
každý deň vlastne zakopávam o nejaké odpadky, ktoré sú ako aj teraz, keď som šiel sem do Mestského 
úradu a porozhadzované kde kade po ceste, tak moc s verejným priestorom to asi nemá nič spoločné. 
A bol by som rád, keby sa čo najviac dalo.. nejakým spôsobom mohli občania do takého zberu zapojiť. 
Samozrejme, že odpadkové koše nikdy nebudú vyzerať nejako esteticky neviem ako lákavo. Ono to plní 
hlavne svoj účel. Sú to vlastne červeno zafarbené kontajnery, pretože elektroodpad a odpad železný, 
železný šrot sa zbiera do červených kontajnerov. Takže možno že to sa vám nejako nevidelo. A sú to 
vysoko účelovo robené kontajnery, ktoré dokážu vlastne takým spôsobom, ako som videl ten prierez, 
nejakým spôsobom separovať tie batérie, ktoré sú vysoko škodlivé pre životné prostredie a keď sa 
hádžu do komunálneho dopadu, tak pri spaľovaní v Bratislave to všetko ide potom do ovzdušia atď. A 
tie ťažké kovy a tak isto aj vzácne kovy sa tým pásom nevyseparujú a nevyužijú takouto recykláciou 
naspäť do toho procesu. Čiže treba hlavne pozerať na ten účel, ktorý to má mať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo. Nie je to celkom pravda, že je jedno, ako to vyzerá. Myslím, že novému 
pánovi primátorovi veľmi záleží na tom, ako vyzerajú verejné priestory a Metropolitný inštitút, ktorý 
bol zriadený, dostal za úlohu vypracovať Manuál verejných priestorov, sa to nazýva. To znamená, že 
odpadkové koše, lavičky a neviem čo, mobiliár, ktorý bude vo verejných priestoroch, by mal mať nejaký 
jednotný výzor charakteristický pre Bratislavu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Na doplnenie, dnes boli naši kolegovia z úradu na jednaní k tomu Manuálu 
verejných priestorov na oddelení životného prostredia na Magistráte, na Metropolitnom inštitúte. Ich 
pozvali. Pán poslanec Kovács má slovo. 
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M. Kovács: Ďakujem, ja som chcel len tú krátku poznámku, že myslím si, že je fakt, že tento odpad je 
jeden z najnebezpečnejších a zároveň je fakt, že rozmiestnenie kontajnerov prispieva k motivácii ľudí 
reálne separovať. Že nemusíme o tom veľmi diskutovať. Môžeme k tomu niekoľko štúdií dodať. A že 
naozaj teraz sa snažíme len schváliť zámer, nie rozmiestnenie. A veľmi si vážim aj pána Kotala, ktorý 
s touto témou dlhodobo prichádza a myslím si, že by sme mali celkom zodpovedne a rýchlo k tomu 
pristúpiť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny príspevok do debaty. Pán poslanec 
Šíbl. 
 
J. Šíbl: Navrhujem ukončiť debatu k tomuto bodu programu. 
 
D. Čahojová - starostka: O tomto procedurálnom návrhu pána poslanca Šíbla musím dať hlasovať. Čiže 
hlasujeme, kto je za to, aby bola ukončená diskusia. Tí, čo sú prihlásení, dostávajú automaticky ešte 
priestor. Čiže ak odhlasujete skončenie diskusie, už sa nikto nový nemôže prihlásiť. Nech sa páči. Za 17 
prítomných poslancov, zdržali sa 3 poslanci, proti nebol nik. Tým pádom máme návrh na ukončenie 
diskusie k tejto téme schválený. Ale tí poslanci, ktorí boli prihlásení do diskusie v poradí, v akom boli 
prihlásení, dostanú slovo. Pán poslanec Šíbl práve vyčerpal svoj diskusný príspevok, ale ešte mi to tam 
nenaskočilo. Nasleduje pán vicestarosta, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne. Keďže vnímam vôľu zastupiteľstva už ukončiť debatu, tak 
budem stručný. Kolegovia, k tým enviro aspektom, to sa nechcem ďalej k tomu vyjadrovať tak isto, 
lebo myslím si, že ak vytvoríme občanom pohodlný priestor, kde budú umiestňovať elektroodpad, tak 
prispejeme k tomu, aby ho tam umiestňovali. Aby ho neumiestňovali niekde inde. Čo mňa ale 
vyrušujem v tomto návrhu je trochu ten ekonomický aspekt. Preto vás na to chcem upozorniť. V 
materiáloch máme uvedené, že spoločnosť ASEKOL je neziskovo hospodáriaca spoločnosť. To by som 
rozumel, my sme podobný prípad riešili v prípade spoločnosti Humana a dlho tu zastupiteľstvo 
diskutovalo, či Humana má s tým šatstvom nakladať, ako s ním nakladá, ako používa zisk, dokonca tu 
išli niektorí poslanci tak ďaleko, že rozoberali ročné uzávierky tohto neziskového zariadenia. Ale 
spoločnosť ASEKOL je komerčný subjekt. Chcem vám len povedať, že táto spoločnosť vytvorila tržby... 
od roku 2016 má teda ročnú tržbu viac ako 2 milióny eur. V minulom roku to bolo 2,7 milióna euro. 
Zisk spoločnosti v roku 2016 bol 322 000 €, v roku 2017 bol 95 282. To znamená, že veta, že ASEKOL je 
neziskovo hospodáriaca spoločnosť mi nesedí s tým, čo sú verejne dostupné informácie zo zdrojov, 
ktoré máme. To znamená, ja nie som proti, aby sme sa s nimi dohodli, ale som za to, aby sme... keďže 
sme tu vedeli o pánovi Kóšovi diskutovať dlho a chceli sme teda nájsť obojstranne nejako 
akceptovateľnú dohodu, tak myslím, že by sme aj s touto spoločnosťou mali diskutovať nie len o tom, 
že zadarmo zaplnia verejný priestor, ale ak áno, tak aj aká bude výška tej odplaty. Lebo zjavne veta, že 
je to neziskovo hospodáriaca spoločnosť, mne teda sa nezdá úplne korektná. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Zemanová. 
 
A. Zemanová: Ďakujem. Chcem poďakovať pánovi vicestarostovi , presne táto otázka bola jedna z tých, 
ktoré ma trápili rozmýšľaní nad materiálom, ale keďže až tak neviem hľadať tie uzávierky, tak ďakujem. 
Ale môj príspevok mal byť viac o tom, že v diskusii o ASEKOL sme narazili napríklad na to, že keby som 
išla na brigádu na Staré Grunty, tak by som zistila, čo všetko sa tam nájde v trávniku. Takže ja chcem 
poprosiť, aby sme  zaradili do rozmýšľania o veľkokapacitných kontajneroch koniec skúškového, 
sťahovanie študentov z internátov a tam pristavovali veľkokapacitný kontajner. Lebo si myslím, že keď 
budú mať veľkokapacitný kontajner, tak to nebudeme musieť potom vyťahovať z trávnika. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokiaľ sa nestane niečo také, ako v Devínskej Novej Vsi, čo sa stáva teda, že 
pristaví sa osobné auto a niekto vyloží odpad do trávy alebo do kríčkov... Asi poznáte ten medializovaný 
prípad. Ja ešte dám záverečné slovo predkladateľovi materiálu, pani prednostke, diskusia je ukončená.  
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K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ja by som chcela reagovať na dosť veľa vecí, čo tu bolo 
povedané. Ale prvá vec, návrh pána poslanca Šíbla, ktorý sa týka ako keby rámcovej zmluvy s ASEKOL. 
To považujem za veľmi dobrý nápad, budeme sa snažiť nastaviť ten spôsob umiestňovania kontajnerov 
a prehodnocovania ich opodstatnenosti umiestnenia v tom území tak, aby sme nemuseli hovoriť vždy 
o dodatku k zmluve. Takže ďakujem. Čo sa týka tak komplexne tejto témy, ja som si osobne nikdy 
nemyslela, že to bude jedna z mojich tém č. 1. A je to jedna z mojich zásadných tém, čo je recyklovanie. 
Mne sa veľmi páči systém, že ak máme kontajnerové stojiská pri každom bytovom dome a chceme od 
správcu, aby tie kontajnerové stojiská nejako vyzerali a máme na to aj manuál, ......inak v Karlovej Vsi 
my navrhujeme, aby vyzeralo kontajnerové stojisko a išli tie listy a už nám niektorí reagujú, niektorí 
pozitívne, niektorí negatívne....., tak si myslím, že vieme aj tento druh odpadu vyriešiť kvázi stojiskami, 
ktoré budú ale vyzerať pekne. Hej? Že nebude... to znamená, že urobíme nejaký návrh vizuálny toho, 
akým spôsobom by mali tie stojiská pre tento typ kontajnerov, to znamená pre oblečenie a pre 
elektroodpad vyzerať a skúsime to vyskúšať. Skúsime vyskúšať prvý a ostatné potom nejako 
popridávať. Takže toto je jedna z takých tém, ktorú ja považujem za dôležitú. A vzhľadom na 
informácie, ktoré teraz povedal pán záhradník, tak by nebolo zlé, keby to spoločnosť ASEKOL zaplatila.   
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Diskusia bola uzavretá. Prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia.  
 
Návrhová komisia: K návrhu spoločnosti ASEKOL pre spoluprácu pri zbere elektroodpadu 
prostredníctvom stacionárnych kontajnerov je tu návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca Milana 
Ďuricu, že by sa text doplnil o minimálne 11 stacionárnych kontajnerov.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu pán poslanca Ďuricu, nech sa páči. 
Za 7 prítomných poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 12 poslancov. Takže tento návrh nebol 
schválený. Prosím návrhovú komisiu o ďalší návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Tak navrhujem návrh uznesenia na zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri 
zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu tak, ako je to v predloženom návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, hlasujeme o predloženom návrhu, nech sa páči. Ďakujem 
veľmi pekne, tento návrh bol schválený, za hlasovalo 20 poslancov, proti nikto, zdržali sa 2 poslanci. 
Takže máme schválený zámer, budeme intenzívne rokovať so spoločnosťou ASEKOL. Pokúsime sa vám 
poskytnúť informáciu čo najskôr o kontajneroch, ktoré sa na území mestskej časti vyskytujú, aj 
spoločnosti Ekocharita, aj spoločnosti Humana. Za akých podmienok a kde a s poslancami, ktorí majú 
záujem, môžeme pokračovať v debate, kde umiestniť kontajnery spoločnosti ASEKOL a na akú dobu. 
Ďakujem veľmi pekne.  
 
 
 
Bod 12. Návrh všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti   Bratislava - Karlova Ves  o  výške 
príspevku  a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  na čiastočnú  úhradu nákladov 
v školách  a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves. (pôvodný bod č. 5)   
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme veľmi vážnym materiálom, ktorý tak, ako sme schválili pri 
schvaľovaní programu dnešného rokovania a tým je návrh VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves. Vážené dámy a páni, máte pred sebou takúto tabuľku, ktorú sme vám vytlačili, je to tiež 
tabuľka, ktorá požiadavka vznikla na rokovaní miestnej rady. Takže vám ju odporúčam do pozornosti. 
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Dovoľte, aby som uviedla v stručnosti tento materiál. Tiež si myslím, že bol dostatočnej hĺbky 
predrokovaný aj v komisii, najmä teda v komisii školskej. Je to materiál, ktorý má veľmi precízne 
spracovanú dôvodovú správu. Zmenu tohto VZN si vyžiadali dva hlavné dôvody: prvé je zmena 
legislatívneho prostredia, to znamená, že vznikajú nové povinnosti mestskej časti, zmenili sa finančné 
pásma na stravné jednotky u našich stravujúcich sa detí. Viete, že platí vládne nariadenie schválené 
vládou o dotácii príspevku na nákup stravy pre deti predškolských zariadení už od januára tohto roku 
a pre školákov, všetkých žiakov, navštevujúcich základné školy, od 1. septembra. Tomu sa musíme 
prispôsobiť, svoje možnosti, svoje kapacity. A zároveň naposledy toto všeobecne záväzné nariadenie 
bolo novelizované v roku 2015, ale odvtedy kontinuálne nám rastú ceny energií, zvýšili sa tarify mzdové 
na výkon práce vo verejnom záujme, čo sa týka našich zamestnancov. V Bratislave máme veľmi kritický 
nezáujem o prácu tohto tipu, ako je napríklad v školských kuchynských zariadeniach. Máme 9 
materských škôl, 3 základné školy, máme veľký problém s pracovnými silami. A samozrejme máme 
enormný záujem, aj cítime pozornosť zo strany rodičov... všetci chceme a v tom sa asi stretneme, aby 
stravovanie našich detí v školských jedálňach, aby bolo kvalitné. Aby deti dostávali kvalitnú a výživnú 
stravu v primeraných dávkach. Tabuľku, ktorú máte k dispozícii, to, čo sa týka táto výška príspevku o 
ktorej hovorí toto VZN, sa týka výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka v našich zariadeniach, v 
školských kluboch detí, v zariadeniach školského stravovania a v materských školách. Na miestnej rade 
padla požiadavka, že či by sme mohli vyčísliť, v zjednodušenej forme to máte pred sebou... kto má 
záujem, môže dostať aj podrobnejšie informácie,... kde máte vyčíslené v prvom stĺpčeku, máte tam 
uvedené naše materské školy. V prvom stĺpčeku máte celkové prevádzkové náklady jednotlivých 
materských škôl na rok 2018. V druhom stĺpčeku máte priemerné prevádzkové náklady na dieťa. 
Celkové prevádzkové náklady na jednotlivé materské školy sa líšia, lebo tie škôlky sú rôzneho veku, 
rôznej veľkosti, rôznej dispozície. Majú rôzne náklady na energie. Niekde už sú nejaké úpravy urobené, 
niekde ešte teda sú v poradí, ale hlavne je to rozdiel vo veľkosti a veku. Už vidíte, tie priemerné náklady 
ročné na jedno dieťa sa približujú, tam už sa to zbližuje a príspevok rodiča podľa aktuálneho VZN je 
mesačne na prevádzku škôlky 19,80 €. Čiže celoročne 198 €. Z toho vyplýva, že podiel príspevkov rodiča 
na prevádzkových nákladoch či na jeho dieťa sa pohybuje medzi 8 a 9%. Zvyšok tejto sumy dopláca 
obec z prostriedkov všetkých daňových poplatníkov a z prostriedkov z daní všetkých Karlovešťanov. Je 
to z dlhodobého hľadiska neúnosné. Všetci chceme, aby tieto služby boli kvalitné, aby mal kto deťom 
pripravovať stravu, aby sa deťom kúrilo, svietilo, aby sme škôlky zveľaďovali. Aby sa upratovalo tak, 
ako sa má. Včera som ešte zachytila,... žiaľ čakajú nás pravdepodobne ďalšie povinnosti.... Včera som 
zachytila v jednej z diskusných relácií, že povinná školská dochádzka ako ste iste zaznamenali, má byť 
od 5 rokov veku dieťaťa. Sa plánuje zavedenie povinnej školskej dochádzky. Včera poslanec 
momentálne vládnucej koalície v diskusnej relácii oznámil informáciu, o ktorej som nevedela, že to 
nebude prenesený výkon štátnej správy, ale že to bude originálnou kompetenciou mestskej časti. To 
znamená, že znova to bude z rozpočtu mestskej časti a nedostaneme na to dieťa ani prevádzkový, ani 
výchovný normatív tak, ako dostávame na prevádzku našich základných škôl. To znamená, že znova sa 
dostaneme do prekérnej situácie a budeme čakať, či na to dostaneme zo štátneho rozpočtu peniaze 
alebo nie. Čiže sme vo veľmi zložitej situácii. My sme vám predložili návrh VZN. Máte aj porovnanie, 
ako to je v iných častiach Bratislavy. Snažili sme sa zohľadniť všetky možné aspekty, ale tak, aby z 
dlhodobého hľadiska sme mohli poskytovať kvalitné služby a aby sme tieto služby dokázali utiahnuť. 
Navyše viete aj tí, ktorí sa aktívne zúčastňujete práce školskej komisie alebo týchto tém, tak viete, že 
by sme veľmi radi naše školské kuchyne prevádzkovali na úrovni 3. tisícročia. Čo teda vyžaduje značné 
investície a musíme byť pripravení odstravovať všetkých žiakov, všetkých žiakov. Nie tak, ako to bolo 
doteraz, že prihlásených stravníkov, ale musíme byť pripravení na to, že sa všetci žiaci prihlásia od 1. 
septembra o obedy. Upozorňujem ešte na fakt, že novela zákona o dotácii na stravu alebo tzv. obedy 
zadarmo, ktoré nie sú zadarmo, opomenula žiakov gymnázií, čiže žiakov stredných škôl sa žiaľ táto 
dotácia teda netýka. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, že sme si 
všetko už vydiskutovali, ale vidím, prihlásený je pán poslanec Savčinský, nech sa páči. 
 
R. Savčinský: Ďakujem pekne za slovo, vážení kolegovia, my sme si dovolili s kolegom Magátom aj 
s pani prednostkou včera sme si sadli a pripravili sme zmenu návrhu uznesenia. Myslím, že bola zaslaná 
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už včera všetkým poslancom, takže mali ste čas pozrieť si ten návrh, ktorý tam je. Je tam tých návrhov 
na zmenu niekoľko. Niektoré sú len formálne. Ja upozorňujem na dva také vážnejšie, ktoré sú. V 
jednom, to je §2, sa vypúšťa odsek 5 a 6, v §2 materská škola... Tento zámer alebo návrh vzišiel aj z 
komisie školstva, kultúry a športu, kde sme my nepovažovali tak formulované body, kde starosta 
mestskej časti... týmto VZN by sme ju nejakým spôsobom zaväzovali rozhodovať o odpustení úhrady o 
tom poplatku, kde považujem, že to nebolo dobre formulované. Lebo neboli tam jasne dané veci, čiže 
bolo by to na rozhodnutí starostu a to považujeme teda za nevhodné. Čiže to je jedna vec. Ale tá druhá 
a oveľa podstatnejšia, to je vec, o ktorej debatujeme už snáď dva mesiace, odvtedy, čo sa začalo 
pripravovať VZN. A to režijné náklady a príspevok rodiča na stravu, na obed. Sú dva názory, jeden je 
legitímny aj druhý je legitímny. Každá mestská časť pristupuje k tomu inak. Jeden názor a tak, ako bol 
v návrhu pôvodného uznesenia je, že by rodičia platili režijné náklady paušálne. To znamená 15€ by 
zaplatil rodič bez toho, koľko obedov by odobral. Druhý návrh, ktorý tu bol a o ktorom sme diskutovali, 
že by to nebolo paušálne, ale bola by to hodnota od odobraného obedu. A tam ten prepočet by bol 
teda.... tak, ako navrhujeme by bol 75 centov za každý obed. Čiže my navrhujeme teda v tej zmene 
návrhu uznesenia, aby sa nevychádzalo z paušálu, ale z konkrétneho každého obedu 75 centov. Čiže to 
je len také uvedenie, mali ste možnosť teda.. nechcem to teraz celé čítať, lebo myslím si, že ste to 
dostali vopred, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kovács má slovo.  
 
M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne. Je to taká široká téma a mrzí ma, že trošku čas natiahnem, ale myslím 
si, že je veľmi dôležité, aby sme o školstve debatovali a vážim si, že mestská časť pripravila návrh, ktorý 
je podľa mňa dobrý. Je politicky ťažký, pretože ideme pýtať od ľudí peniaze za školstvo a výchovu. Ale 
áno, školstvo niečo stojí a to, že deti jedia, niečo stojí a hoci ako populisticky sa k tomu vláda stavia, 
tak obedy nie sú zadarmo, školstvo nie je zadarmo a súčasne veľmi lajdácky pripravený návrh toho, ako 
by mali tieto zdanlivé nástroje bezplatné fungovať, proste nebudú nikdy fungovať. Ale chcem povedať 
to, že ako hovoril pán Savčinský, že sú tam dve možnosti, ako pristúpiť k obedom zadarmo a ani jeden 
nie je férový... Ja si osobne myslím, že je férovejšie žiadať od ľudí paušálne zaplatiť za to, keď ich dieťa 
je stravníkom, pretože tá pani kuchárka alebo ten pán kuchár musí chodiť do tej jedálne a musí variť 
napriek tomu, že dieťa ochorie alebo napriek tomu že to dieťa obed neodoberie a tým pádom dávame 
ďalšiu administratívnu záťaž na školy a jedálne a v podstate len ďalej prenášame tento problém, ktorý 
vznikol vo vládnych laviciach. Napriek tomu chcem podporiť tento návrh, pretože naozaj neexistuje 
férové riešenie a bol by som rád, keby.. my sme sa aj dohodli ako klub, že podporíme návrh, s ktorým 
príde mestská časť preto, lebo je dôležité mať niečo, čo vieme odprezentovať obyvateľom, že sme pri 
našom najlepšom vedomí a svedomí urobili na to, aby sme pomohli školám a škôlkam fungovať v 
prostredí, kde náklady reálne existujú a kde oni musia poskytovať nejaký servis. A veľa z nich 
neposkytuje ideálny servis, pretože ho nemôžu poskytovať pri súčasnej miere dotácií a verím, že aj 
postupom času sa nám bude dariť im pomáhať, aby začali poskytovať stravovanie, kde deti chodia radi, 
kde deti jedia zdravo. Pretože ak sa nám to nepodarí, tak budeme len ďalej prehlbovať v našich deťoch 
taký ten reflex že škola, to je niečo katastrofálne, kde.. len tým prejsť a je cool na ten obed neísť a 
budeme len smerovať k tomu, že budeme mať školstvo, cez ktoré treba prejsť a nie ktoré si treba užiť 
a ktoré v nás vybuduje nejaký návyk učiť sa a tešiť sa z toho. Takže ešte raz chcem poďakovať, že 
mestská časť celkom zodpovedne k tomu pristúpila a ja ten návrh podporím aj keď hovorím, že podľa 
mňa nie je úplne najideálnejší. Ale asi sa lepší nedal.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Budem stručný, musím sa opakovať čiastočne. Samozrejme, ľuďom sa to páčiť nebude 
a je to prirodzené, logické a aj z toho dôvodu pripomínam zas, že by bolo dobré spraviť nejaký, aj keď 
nebude na cent presný, výpočet, že koľko mestská časť dopláca na to, čo parlament a vláda schválili 
s tým, že to bude, aby si sebe niekto urobil reklamu, že to bude akože zadarmo. A spolu s týmito 
zásadnými ďalšími faktami, ktoré tu boli formulované, to jasne prezentovať verejnosti. Čiže pripraviť 
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nejaký výstup do tých našim Karloveských novín, prípadne na stránku mestskej časti, kde to bude jasne 
vysvetlené a aspoň v hlavných rysoch vyčíslené. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja som tiež bol zástancom toho paušálneho systému , lebo 
mám také obavy, že mestská časť nakoniec bude musieť doplácať na tú réžiu, ktorá tam musí byť 
samozrejme, ale nakoniec som sa nechal kolegami presvedčiť na tento systém s tým teda, že mali by 
sme to po roku prehodnotiť, že koľko .. čo to robí, čo musia tí ostatní, ktorí na obedy nechodia alebo 
nemajú deti, doplácať, že tí druhí môžu chodiť a potom sa prípadne vrátiť k tomu paušálu alebo to 
nejakým spôsobom prehodnotiť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Toto bude určite veľmi zaujímavé, lebo je to jeden veľký experiment. Nikto 
nevie úplne presne, ako dopadne. Aby som možno ešte trošku ozrejmila tieto dve varianty, či paušál 
alebo či režijný poplatok rozpočítaný k cene obeda znamená, že paušál zjednodušuje, v podstate veľmi 
zjednodušuje situáciu ako keby nám, ale spravodlivo. Ale paušál rozpočítať k odobratému obedu 
vychádzame, doslova vychádzame v ústrety našim rodičom detí, navštevujúcich školy. Takže návrh, 
ktorý predniesol za poslanecký klub pán Savčinský, tak je ústretový voči rodičom a deťom. Ak dovolíte, 
ešte by chcela pani prednostka doplniť nejaké informácie, ktoré tu nezazneli. Nech sa páči.  
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem za slovo, ja by som ešte trochu viac ozrejmila ten pozmeňujúci 
návrh. Že tým, že my sme navrhli ten systém toho príspevku obedového, tak sa nám podstatne 
zjednoduší vyúčtovanie. Čo sa nemusí zdať, ale je.. lebo ten paušál tak navádza k tomu, že to bude 
jednoduchšie. My sme nastavili ten systém alebo snažili sme sa nastaviť ten systém tak, aby sme 
skopírovali to, čo už funguje napríklad na ZŠ Dubčeka, kde sa vyúčtováva na konci školského roka až 
všetky obedy. To znamená, že rodič si veľmi jednoducho môže alebo škola to odporúča, aby si nastavil 
trvalý príkaz na jednotnú sumu a škola už potom sleduje v tom ktorom mesiaci koľko obedov dieťa 
odobralo a na konci školského roka sa to vyúčtuje. Ako klasické vyúčtovanie, ako máte na energie, keď 
by som to tak mala k niečomu prirovnať. A toto sa ukázalo ako administratívne najjednoduchší systém. 
Lebo je to jedna platba po celý školský rok a jedno vyúčtovanie na konci. Preto sme sa snažili dostať aj 
do toho VZN. To vyúčtovanie... tam je ešte jedna vec, ktorú by asi by bolo treba ozrejmiť, lebo možno 
sa to na to budú rodičia pýtať - napriek tomu, že už v mesiaci september by mali byť dotácie a oni aj 
budú, ale oni prídu tým školským jedálňam neskôr, my sme tam zaviedli tento prvý rok zatiaľ iba 
systém, že ten prvý mesiac zaplatia rodičia tú sumu ako keby dotácia nebola a vyúčtuje sa to na konci 
toho roka z toho dôvodu, aby jedálne mali tie peniaze vopred a zároveň aby sa nestalo, že keď má 
niekto nedoplatky, ...ono to je ako keby taká kvázi kaucia. Ale bude vrátená na konci školského roka. 
Je to naozaj len jeden mesiac. A dúfame, že sa ten systém v rámci vyplácania dotácií nastaví s úradom 
práce už tak, že to nebudeme musieť riešiť na budúci rok. Preto je to nastavené iba pre september 
roku 2019. Ďalšia vec, ktorá sa nespomínala, je... tam sme potom upravovali v §4 odsek 12 že tú lehotu, 
do kedy treba dieťa odhlásiť, nech si stanoví každá škola podľa vlastného uváženia. A to, čo sme dávali 
preč, to znamená ten nejaký sociálny aspekt, aby sa nám nestalo, .....keď si to spočítate vedia byť pri 
dvoch, troch deťoch už pomerne vysoké, .....aby sa nám nestalo, že nám tam niekto prepadne a nebude 
to vedieť zaplatiť. Ja si myslím, že je treba nastaviť nejakú formu sociálnej pomoci ľuďom, ktorí si to 
naozaj nemôžu dovoliť, ale adresne a riešiť to ako keby cez osobitné VZN. My sa pozrieme na to, kde 
to vieme dať a kde to vieme dať spôsobom, že to naozaj pomôže tým, ktorým to pomôcť má. Lebo to, 
čo sme sa bavili, je nastavený ten systém naozaj skôr pre celé Slovensko ako pre Bratislavu, pretože sa 
bavíme o sume životného minima. So sumou životného minima v Bratislave pracovať ako so sociálnym 
kritériom je absurdné, hej? Úplne iné ceny, úplne iné prenájmy, náklady sú tu proste iné. Výška 
životného minima nevyjadruje to, že človek je v sociálnej núdzi v Bratislave. A to len aby som teda ešte 
dopovedala B, že toto ešte budeme pripravovať. Áno, a informačná kampaň, že aby sme rodičom 
vysvetlili prečo je to takto a prečo sa to zvyšuje... My spolupracujeme na oddelení školstva pani 
Medviďová, vedúca  oddelenia spolupracuje s SGI na takom systéme, oni ho robili aj pre Prievidzu, kde 



Strana 37 z 49 
 

presne... a ja neviem, jak je to po slovensky, česky je... Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť... ktorý 
takýmto spôsobom pomohol aj Prievidzi nastaviť komunikačný kanál medzi školami a rodičmi pri tom, 
že koľko vlastne platíte, hej? Že tých 8%, ktoré my tu vidíme, bude to možno 10. Aby tí rodičia tú 
informáciu dostali. Že tie platby... áno, áno, od septembra to plánujeme spúšťať, že nebudú už dostávať 
zelené šeky, dúfam, ale už taký moderný papier, hej? Aj s nejakými bežnými informáciami o financovaní 
školstva. Aby to bolo tak nejako pro klientsky orientované. A potom to prehodnotenie, tie čísla vieme 
meniť kedykoľvek si povieme, že nesedia. To je potom vec č. 2, že nenastavujeme systém na roky. 
Vyskúšame a uvidíme, čo sa nám vráti. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce doplnenie. Do diskusie sa viac 
nehlásite, takže diskusiu uzatvárame a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesení. Nech 
sa páči. 
 
Návrhová komisia: Takže schvaľujeme najprv zmeny, ktoré predniesol kolega poslanec Savčinský. 
Hlasujeme o návrhu zmien, ktoré predniesol kolega poslanec Savčinský. 
 
D. Čahojová - starostka: Myslím, že ich máte pred sebou vytlačené a dostali ste ich aj elektronicky. 
Nech sa páči, prosím prezentujte sa a hlasujte. Takže nefunguje pánovi Rosinovi, ruším toto hlasovanie, 
bolo zmätočné z technických dôvodov. Skontrolujeme hlasovacie zariadenia a budeme hlasovanie 
opakovať. Čiže zopakujem, hlasujeme o VZN , je na to potrebná trojpätinová väčšina prítomných 
poslancov. Nech sa páči, spúšťam hlasovanie. Za 19 prítomných poslancov, zdržal sa 1 poslanec, 
nehlasoval 1 poslanec, takže toto VZN nariadenie bolo schválené. Pardon, pozmeňovací návrh pána 
poslanca Savčinského. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Takže teraz by sme mali hlasovať o celom uznesení v zmysle predloženého návrhu 
so schváleným pozmeňovacím návrhom.  
 
D. Čahojová - starostka: Ešte raz sa ospravedlňujem, nech sa páči, hlasujeme o návrhu ako o celku. Za 
19 prítomných poslancov, zdržal sa 1 poslanec, nehlasoval 1 poslanec. Takže ďakujem veľmi pekne, 
toto uznesenie bolo schválené.  
 
 
 
 
Bod 13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o posudkovej 
činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní 
partnerstva. (pôvodný bod č. 6) 
 
D. Čahojová - starostka: Máme VZN a môžeme pristúpiť k ďalšiemu, možno ešte ťažšiemu. A je 
to Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 25.6. 2019 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a 
o vytváraní partnerstva. Keďže predkladateľ je pani Procházková, som sa spýtala, či môžem povedať 
úvodné slovo, ale naozaj pri takejto vážnej veci by som rada povedala zopár slov. A to aj tí, ktorí ste 
starší poslanci, viete, že sociálne služby sú jedna veľmi vážna téma a že sme si dali spracovať dokonca 
aj Radou pre sociálne poradenstvo, teda tak sa tuším volá tá inštitúcia, veľmi dôležitý materiál, ktorý 
nás podrobne informoval o potrebách mestskej časti, hlavne v súvislosti so zariadením sociálnych 
služieb, ktoré by sme sa veľmi potešili, keby bolo čo najskôr v Karlovej Vsi. Takže to bol taký prvý 
analytický materiál, ktorý sme mali ešte v predchádzajúcom volebnom období k dispozícii. Máte 
v dôvodovej správe myslím aj link na tento materiál. Môžete si ho vyhľadať a odporúčam vám ho 
prečítať. No, týmto VZN, ktoré tak isto roky nebolo novelizované, ale medzi tým prebehli novely zákona 
o sociálnych službách, je nevyhnutné z dôvodu legislatívnych zmien ho upraviť. Ale je tam viacero 
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dôvodov. Prijatím tohto VZN nastavujeme svoje sociálne politiky tak, ako si predstavujeme, že by mali 
v kompetencii mestskej časti samosprávy na našej úrovni fungovať služby, aké by sme mali poskytovať, 
ako majú byť nastavené. Aby sme sa vyhli istým nedorozumeniam alebo nejakým konfliktným miestam, 
aby sme rizikové miesta odstránili, aby bol jednoznačný výklad pri poskytovaní sociálnych služieb a 
zároveň aby sme zjednodušili úhrady za niektoré druhy poskytovaných sociálnych služieb. Tí, ktorí nie 
ste v sociálnej komisii alebo ste neboli na spoločnej komisii k tomuto VZN, v dôvodovej správe precízne 
rovnako spracovanej a dlhodobo pripravovanom tomto VZN máte vysvetlené, aké sociálne služby dnes 
mestská časť poskytuje. Bola tu reč o denných centrách. Už nemáme len kluby , máme denné centrá 
seniorov s ťažiskom činnosti na Tilgnerovej a na Lackovej, ale aj s pracoviskom na Pribišovej. Máme 
množstvo aktivít, ktoré tam prebieha. Teraz možno ste zaznamenali ukončenie jazykových kurzov. 
Rastie záujem aktívnej časti seniorov aktívne stráviť svoj čas životnej zrelosti a my vieme, že pokiaľ 
budú prejavovať aktívny záujem o dianie v komunite... nazvem to moderným slovom, hoci ho nerada 
používam... tak že budú dlhodobo udržaní v takej kondícii telesnej a duševnej, že nebudú odkázaní na 
nejaké sociálne služby. Cieľom tohto VZN je predovšetkým prevencia. Aby sme krízovým a zložitým 
situáciám predchádzali. Je to veľmi náročné. Včera padla otázka, aké to bude mať dopady na 
ekonomiku mestskej časti. No, ak chceme robiť všetko tak, aby sme tú prevenciu naozaj využili všetky 
možnosti, ktoré sú k dispozícii, tak asi to bude mať dopad na financie mestskej časti. To znamená, že 
finančné nároky na poskytovanie sociálnych služieb sa budú zvyšovať. Je to z dôvodu aj toho, že 
demografia je taká, aká je, počet odkázaných starých ľudí v spoločnosti narastá. Ale nie len starých ľudí. 
Sú aj iné skupiny obyvateľov, ktorí naozaj potrebujú našu pomoc. Ak im dokážeme poskytovať kvalitné 
služby, ktoré ich uchránia od naozaj krízovej situácie, lebo krízová situácia, to je ako v medicíne... keď 
už je zle, tak už vtedy tá pomoc je omnoho drahšia. Prevencia je lacnejšia, zdravý spôsob života atď. 
Takže toto, asi podobne by sme mohli na toto aplikovať, ale dôležité je, že kladieme dôraz v tomto VZN 
aj na kvalitu a štandardy, ktoré tie sociálne služby majú... v akej kvalite majú byť poskytované. A 
zároveň kladieme dôraz aj na to, aby si tí prijímatelia alebo vo všeobecnosti obyvatelia Karlovej Vsi... 
rovnako ako pri školstve... tieto služby nie sú zadarmo. Niečo spoločnosť stoja. My máme nejaké 
povinnosti zo strany zákona, ktoré chceme pri najlepšom vedomí a svedomí a využití finančných 
prostriedkov, ktoré má mestská časť k dispozícii, robiť najlepšie ako vieme. Ale zároveň pri tej tendencii 
a pri tom, že klienti očakávajú kvalitné služby, tie ekonomické náklady na vykonávanie sociálnych 
služieb sú podstatne vyššie. Podstatne vyššie ako to, čo prispieva ten klient alebo jeho príbuzní. A 
medzičasom neustále tieto náklady rastú. Je to aj z dôvodu počtu nárastu klientov, nárokov napríklad 
na zvyšovanie odmeny za výkon práce vo verejnom záujme, v dôsledku veľkej konkurencie na tomto 
trhu. Lebo viete, že je veľký dopyt po pracovníkoch napríklad opatrovateľskej služby, pretože v 
zahraničí si zarobia tieto pracovníčky omnoho viac, ako na Slovensku. Rovnako aj v súkromných 
zariadeniach, ktoré sú veľkou konkurenciou našim službám. Takže je tu množstvo aspektov, ku ktorým 
sa treba postaviť. Máte náš návrh pred sebou aj so zdôvodnením, aj s tabuľkami, s dopadmi, odhadmi, 
ako to dopadne, na jednotlivé stupne odkázanosti. Nech sa páči, máme tu aj kolegyňu, ktorá celý čas 
čaká. Ak budú odborné otázky, teda k odbornej stránke tohto materiálu, sme pripravení vám 
zodpovedať. A ešte doplní toto úvodné slovo pani prednostka, ktorá je predkladateľkou, nech sa páči, 
odovzdávam jej slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ja len veľmi stručne vysvetlím ako keby to, že prečo tam tie 
veci sú. My sme nastavovali celé to VZN, teda hlavne Jana Lindenhill tak, aby tam bola možnosť zaviesť 
tie veci, ale zároveň aby sme si nekomplikovali život a je to naša možnosť. Toto je len také moje 
základné slovo. To znamená v momente, keď sa rozhodneme, že pôjdeme do toho, tak pôjdeme do 
toho. Sú na to peniaze, keď nie, tak nie, máme to pripravené proste. Toto je základná myšlienka, za 
mňa minimálne, toho VZN.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, môžete 
sa prihlásiť. Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 
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S. Hrda: Ja by som chcel pochváliť na tomto VZN keďže som troška sledoval v sociálnej komisii všetky 
tie pripomienky a všetky tie zámery, ktoré tam boli sledované, že celé sociálne oddelenie vychádza aj 
z nejakej dlhodobej stratégie. Jednak sa plnia tie zákonné funkcie, jednak je záujem aj naštartovať aj 
také moderné služby, kde si dovolím tvrdiť, že Karlova Ves je trošku popredu možno aj nad ostatnými 
mestskými časťami alebo obcami na Slovensku, že má ambíciu prinášať služby, ktoré sú nového 
charakteru. A v tomto VZN sa mi páčilo, že opravuje tie chyby toho starého, kde nejaká nákladovosť a 
tie platby za služby už neboli celkom fér voči klientom. A zároveň do budúcnosti tam vnáša také 
dynamické parametre a koeficienty, že vieme tieto služby potom dolaďovať, nakoľko si mestská časť 
bude nejakým spôsobom chcieť dovoliť dotovať tú službu a môže sa to jednoduchým parametrom 
zmeniť pre každú z týchto služieb. A zároveň sa tam aj ekonomicky prepočítajú náklady v nejakom 
ročnom horizonte. Takže nebudeme pri tých službách dlhodobo po pár rokoch sa dostávať do nejakých 
hlbších strát a ten materiál bude naozaj dlhodobo slúžiť občanom celej mestskej časti. Tak chcem len 
poďakovať sociálnemu oddeleniu a teda aj mestskej časti, že takýto  dobrý materiál pripravili. 
 
D. Čahojová - starostka: Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Hrda, za tento príspevok. Ja sa k tomu len 
môžem pripájať, lebo to je záležitosť dlhodobá. Príprava tohto VZN trvala možno aj 2 roky, možno aj 
vyše 2 rokov a naozaj ak budeme chcieť robiť veci tak, ako sa majú a dbať predovšetkým na tú prevenciu 
a predchádzanie krízovým situáciám, budeme musieť hľadať zdroje aj mimo rozpočtu mestskej časti. 
To sa inak asi nebude úplne dať. Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo, rád by som nadviazal na predrečníka, ktorý 
ocenil úroveň práce sociálneho oddelenia a myslím si, že veľkým dielom k tejto úrovni prispela terajšia 
vedúca pani Lindenhill. Žiaľ teda vieme správu, že odchádza z nášho úradu a ja by som si dovolil v mene 
svojom veľmi pekne jej za jej činnosť a prácu pre túto mestskú časť poďakovať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Aj ja sa veľmi rada pripájam k tomuto poďakovaniu pre pani Lindenhill. Pani 
poslankyňa Magátová, nech sa páči. 
 
M. Magátová: Ja podobne ako moji predrečníci, tiež sa chcem pridať k tomuto poďakovaniu teda, lebo 
naozaj to bola veľmi pracná práca toto teda vypracovať. A zároveň keď sme pri tých dodaných 
tabuľkách... keď sme si prechádzali spoločne ten dopad na tých našich klientov, ktorí odoberajú 
sociálne služby od mestskej časti, je tam teda celkom slušný nárast pri tom polovičnom násobku 
ekonomicky oprávnených nárokov. Ja by som si dovolila tak, ako už ste dostali vlastne aj moji kolegovia, 
dať pozmeňujúci návrh ohľadne výšky navrhovanej hodnoty pre opatrovateľskú službu s tým, že by sa 
to menilo pre prijímateľa sociálnej služby, aby nebola stanovená na 0,5, ale na 0,4 - násobok 
ekonomicky oprávnených nákladov. A zároveň v §24, odseku 2 a následne by sa menili ďalšie odseky, 
kde sa prerátavajú jednotlivé násobky, ktoré sú zvýšené pri poskytovaní za varenie, umývanie riadu a 
bežné upratovanie. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa, predsedníčka sociálnej komisie za 
tento návrh. my sme vám poskytli návrh VZN tak, ako sme považovali za optimálne riešenie v danej 
situácii. Tak, ako povedal pán poslanec Hrda vo svojom príspevku, naozaj, ekonomicky oprávnené 
náklady zo zákona sme povinní vypočítať každoročne a tomu prispôsobovať výšku úhrady. Ja 
považujem váš návrh, pani kolegyňa poslankyňa Magátová, za rozumný a citlivý, pretože naozaj sa týka 
tej najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva. Rodičia detí školopovinných sú ekonomicky aktívni, 
mnohokrát o obedy zadarmo ani nestoja, ale toto je skutočne skupina obyvateľstva, ktorá je odkázaná 
na našu pomoc. Nech sa páči, diskusia pokračuje. Pán poslanec Kmeťko. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Ono sa hovorí, že do tretice všetko dobré, ale som 
až štvrtý v poradí a keďže minulé volebné obdobie som pracoval v sociálnej komisii, tak viem, ako pani 
vedúca Janka Lindenhill, čo všetko pre to urobila, ako dala nekonečné tabuľka dokopy, keď sme 
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čokoľvek chceli, vedela to poprepájať. Proste niečo úžasné. Takže aj touto cestou veľké ďakujem za 
všetkých obyvateľov Karlovej Vsi.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani Lindenhill, chcete nám niečo povedať k tomuto 
VZN alebo aj vôbec? Poprosím mikrofón. 
 
p. Lindenhill: Dobrý deň. Vzhľadom k tomu, ako je pokročilý čas, tak nebudem zdržovať. Len chcem 
povedať, že v tejto mestskej časti žijem a naozaj mi záleží na tom, aby to tu bolo dobré. Aby to tu bolo 
dobré pre nás všetkých, lebo predpokladám, že aj vy tu žijete, žijú tu vaši blízki, naši blízki a tak bolo 
robené celé toto VZN a tak som sa snažila vykonávať celú prácu tu na úrade a verím, že to bude 
pokračovať. Moje kolegyne tu zostávajú, teda aspoň nejaká časť z nich a verím, že na to, čo sme začali 
sa dobre nadviaže a bude sa to ďalej rozvíjať.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Takže keď do diskusie sa nikto nehlási, musím 
uzatvoriť diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Tak hlasujeme najprv o návrhu na zmeny, ktorý bol predložený - pani kolegyňa 
Magátová. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, hlasujete o zmenách, ktoré máte pred sebou, nech sa páči, 
prezentujte sa a hlasujte. Za hlasovalo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, 
ďakujem vám veľmi pekne, tento pozmeňujúci návrh bol schválený. Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Hlasujeme o návrhu ako celok vrátane predložených schválených zmien. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o návrhu VZN, na jeho schválenie je 
potrebná trojpätinová väčšina. Nech sa páči. Za hlasovalo 20 prítomných poslancov, proti nehlasoval 
nik, nezdržal sa nik, tento návrh bol schválený. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Aj pani Lindenhill 
ďakujeme. 
 
 
 
Bod 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 
29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 
rekonštrukcie stavieb a bytov. (pôvodný bod č. 7) 
 
D. Čahojová - starostka: Kolegovia, pokračujeme návrhom  všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava 
- Karlova Ves č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 
rekonštrukcie stavieb a bytov. Nech sa páči, pani prednostka, úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ja budem veľmi stručná. V tomto prípade nás Hlavné mesto 
požiadalo o to, aby sme v súvislosti s výstavbou električky povolili nočné práce. Jednak vzhľadom na 
to, že nás o to požiadali, ale v čase kedy už ani nebolo možné prijať VZN z dôvodu lehôt, ktoré nám 
ustanovuje správny poriadok, sme sa bližšie pozreli na naše možnosti. A zistili sme, že vo VZN mestskej 
časti o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov, sú ustanovenia, ktoré nie sú súladné v zásade so zákonom, ale hlavne s judikatúrou, 
najmä nášho najvyššieho súdu, ktorý judikoval, že my nemôžeme ako obec ustanovovať čas, v ktorom 
sa má realizovať výstavba, lebo tu ide o prenesený výkon štátnej správy, nie o výkon samosprávy. Preto 
vlastne tie 2 odseky vypúšťame z VZN. Nie, to iba §5 sa vypúšťa z VZN. Nie je to tým, že by sme chceli 
povoľovať niečo, ide len o to, že to VZN dávame do súladu so zákonom.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za stručnú informáciu, otváram diskusiu. Pán poslanec 
Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka veľmi pekne za slovo. Toto VZN z roku 2013, ono je celé také 
nešťastné, pretože niečo má v názve a rieši niečo celkom iné. Toto je VZN, ktoré rieši hluk v mestskej 
časti, ale to v tom názve nepoznať. A samozrejme, ak je to formulované tak, že zakazujeme stavebné 
práce a je to v rozpore so zákonom, tak to treba zrušiť. Keďže na to nemáme oprávnenie. Ale my ako 
mestská časť myslím si že môžeme regulovať hlučnosť v tejto mestskej časti, pretože tu bývajú ľudia a 
sú susedia, ktorí zásadne začínajú vŕtať v nedeľu o 12.00h. na obed. Alebo ďalší príde domov o 20.00 
večer a chce vŕtať. Takže nech si vŕta, ale tak, aby ho nebolo počuť. Myslím si , že toto VZN by malo 
doznať značnú základnú zmenu a ja teda dávam do pozornosti legislatívnej komisii, aby sa začala týmto 
zaoberať v zmysle tom, že to nie je VZN o otváracích hodinách a o ďalších veciach, ale je to VZN o hluku. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Ďakujem za slovo. Ja som sa pôvodne chcel prihlásiť iba na povedanie takej pikošky, ale 
nemám tu na to to tlačítko, tak to musím odprezentovať takýmto spôsobom. Ja by som chcel tento 
bod previazať s bodom, o ktorom sme nedávno hlasovali, to bolo to schválenie verejnej obchodnej 
súťaže na tú Novú Lodenicu. Ja som sa nestihol prihlásiť do diskusie, lebo to bolo veľmi rýchlo uzavreté 
a potom aj odhlasované. V bode 7. Účel a podmienky nájmu v tejto verejnej obchodnej súťaži je 
uvedené, že prevádzka kaviarne s otváracími hodinami v čase minimálne od 10.00h do maximálne 
24.00h denne. Ja upozorňujem, že to VZN, ktoré teraz prejednávame, obsahuje ustanovenia, ktoré 
ustanovuje otvárací čas hodín pre prevádzky s obsluhou, teda pohostinské prevádzky na čas, že 
maximálne do 22.00h, výnimkou je iba piatok a sobota. To znamená, že to nie je denne. Takže tento 
bod 7., ktorý sme teraz nedávno.. teda vy ste ho schválili, ja som hlasoval proti, obsahuje ustanovenie, 
ktoré je v rozpore s naším VZN. Takže tá verejná obchodná súťaž v tom bode 7. je v rozpore s VZN o 
otváracích hodinách. Takže ja to len dávam do pozornosti. Neviem, čo s tým teraz urobíme. Lebo ak 
ten súťažiteľ vyhrá tú verejnú obchodnú súťaž, tak potom si bude aj pravdepodobne vznášať nároky na 
to, aby mohol mať otvorené tie 2 zvyšné hodiny a to znamená aj asi nejaké finančné odškodnenie. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ja sa pripájam k tej poznámke, či návrhu, čo povedal pán kolega poslanec Rosina. Naozaj 
nemôžem súhlasiť s takým znením VZN, ktoré dá hocikomu možnosť robiť 24 hodín denne hluk vo 
svojom blízkom okolí. To ja teraz nemám v hlave návrh, ako to treba presne naformulovať, aby to bolo 
zároveň v súlade so zákonom a zároveň v súlade s tým, že máme chrániť záujmy našich spoluobčanov 
vrátane vlastných, ale treba to urobiť tak, aby toto tam bolo jasne zamedzené. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, nadviažem teda na predrečníka kolegu Petrinca. Pokiaľ sa 
dobre pamätám, v návrhu, ktorý sme dostali do finančnej komisie, bola doba prevádzky do 22.00, 
možno sa pamätám zle, ale žijem v tej predstave. A ak tu do tohto materiálu sa dostalo niečo iné, tak 
som to priznám sa, neštudoval, vzhľadom na to, čo sme prejednávali vo finančnej komisii. To je jedna 
vec. A druhá vec, odsúhlasili sme niečo, čo je v nesúlade s VZN, ale to nie je nič nového, predsa máme 
tu veľa prevádzok, ktoré majú oficiálne vypísané otváracie hodiny v rozpore s platným VZN. Piaty rok 
na to upozorňujem na tomto fóre. Žiaľ, tu končí moja možnosť, aktivita. To je v kompetencii oddelenia 
dopravy a verejného poriadku. Takže, mali by sa činiť.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani prednostka má slovo. 
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K. Procházková - prednostka: No, tak prvá vec. Do mimoriadneho zastupiteľstva by sme chceli dať 
zmenu celého tohto VZN, takže pán Petrinec, nemusíte sa báť žalôb o náhradu škody. Pán poslanec 
Rosina, áno, viem, ten návrh tam bol pôvodne do 22.00h, ale myslím, že to bola komisia školstva, kde 
pán Kovács prišiel s návrhom, ktorý sme si my osvojili, že by bolo lepšie, ak by to bolo do 24.00h., a to 
z dôvodu, že je to jednak dostatočne vzdialené od obytnej zóny, aby sme to tam vedeli povoliť a 
zároveň je to potom atraktívnejší priestor pre toho prenajímateľa, lebo povedzme si úplne otvorene, 
tí prenajímatelia zarábajú na oslavách, svadbách a podobných veciach. Do 22.00h vám nikto nepôjde 
proste do priestoru za veľa peňazí, hej? Takže my sme sa preto stotožnili s návrhom pána poslanca 
Kovácsa a naozaj ste to vo vašej komisii mali do 22.00h. A opäť hovorím, že do mimoriadneho 
zastupiteľstva pôjde revízia celého tohto VZN, lebo ono nebolo zlé len v tejto časti, ale je zlé presne 
ako ste povedali, nesedí. A myslím si, že to, že ten názov nesedí s tým obsahom nás uchránilo od 
protestu prokurátora v tejto časti, lebo to bola taká veľká vlna protestov, kedy po tomto rozsudku 
vlastne sa prokurátor.... To tak je vždy, že príde jeden rozsudok a potom prídu protesty všetkým 
obciam. Len všetky obce mali tie VZN inak nazvané, o nočnom pokoji alebo o rušení nočného kľudu, 
takže tí išli prví a my sme to mali schované v tomto VZN. A ďalšia vec, ktorá sa týka toho nočného kľudu 
a podobne, v tom rozsudku, ja viem, že nie sme všetci právnici,  ja sa priznám, že ja som ho len veľmi 
zbežne čítala. Nočný kľud je niečo, čo nemáme vo výkone samosprávy. To je prenesený výkon štátnej 
správy. Má to na starosti iný orgán, ako obec. My nemôžeme povedať, že kedy sa môže čo robiť. To 
nemôžeme. O tom je celý ten rozsudok. O tom boli všetky tie protesty. Jediné, čo ja môžem spraviť je, 
dať urobiť kompletnú analýzu, že kde začínajú a končia naše možnosti a podľa toho nastaviť nové VZN. 
Ale určite to nebude tak, že nemôže sa vŕtať po 22.00h, pretože ide o to, že či ten hluk, ktorý je 
spôsobený tou činnosťou, prekračuje hranice, ktoré sú stanovené v iných predpisoch, ja neviem, či sú 
to nariadenia alebo sú to zákony a kontroluje to Úrad verejného zdravotníctva. A musí to skontrolovať, 
resp. odmerať presne stanoveným prístrojom presne stanovený pracovník a vtedy môžete povedať, že 
je to priestupok. A toto je.. je to Hlava XXII. Tak, jak je ten systém momentálne, ktorý sa týka nočného 
kľudu nastavený, je čistá Hlava XXII, ale nie je to kompetencia samosprávy. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja teda sa stotožňujem s pani prednostkou, že to miesto, kde 
je Lodenica, je naozaj miesto, kde nebude niekto v obytnej zóne rušený, ak tam bude prevádzka do 
24.00 h. alebo aj dlhšie. A čo sa týka toho nočného kľudu, zrejme toto bude musieť riešiť každý obytný 
dom v rámci svojho domového poriadku. Asi najschodnejšia cesta. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ja by som sa len chcel spýtať, či si tu vie niekto predstaviť alebo či niekto vie, že ako 
bude v Slovenskej republike orgán štátnej správy nejaký, ktorý takúto vec zabezpečovať, aby vám 
nejakí susedia vo vedľajšom vchode alebo byte alebo v náprotivnom dome v noci o 2.00 nevŕtali alebo 
v nedeľu o 15.00 popoludní. Že ktorý ten štátny orgán to zabezpečí a bude pokutovať a ako to tu bude 
fungovať? Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem, ja som len chcel na dovysvetlenie tej dlhšej otváracej doby, že asi všetci chceme 
Karlovu Ves, kde ľudia žijú a nie len prespávajú a myslím si, že možnosť niekde ísť na pivo a stráviť tam 
viac času je jednou z možností, ktorú by sme mali veľmi opatrne, ale zavádzať aj tu. A Lodenica je naozaj 
jedným z takých miest, kde človek nikoho neruší. A myslím si, že keď takéto miesto tu bude, tak nám 
menej ľudí bude chodiť do centra a do iných častí a opäť to prispeje k tomu, že ľudia sa tu cítia, že tu 
môžu aj žiť a zabávať sa a nie len prespávať. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Toto bol záverečný príspevok do diskusie, takže ju 
uzatváram a prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Takže návrhová komisia predkladá návrh uznesenia všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času 
výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v takom znení, v akom bol predložený. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, upozorňujem, že je potrebná trojpätinová väčšina. 
Nech sa páči, hlasujeme. Za 15 prítomných poslancov, zdržal sa 1, ďakujem veľmi pekne, toto uznesenie 
bolo schválené. Trojpätinová väčšina prítomných, majetkové sú trojpätinová väčšina všetkých. Takže 
ďakujem veľmi pekne, toto máme za sebou. 
 
 
 
 
15. Informácia o vybavených interpeláciách. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k materiálu, ktorý bol v pôvodnej pozvánke pod číslom 15 
a to je Informácia o vybavených interpeláciách. Nech sa páči, pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Veľmi stručne, sú to dve interpelácie pána Kovácsa a tak, ako je uvedené 
v informácii, tak tak boli myslím aj vybavené. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán Kovács 
sa nehlási, takže diskusiu uzavieram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla uznesenie. 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia predkladá návrh na hlasovanie o tom, že sa berie na vedomie 
informácia o vybavených interpeláciách poslancov v takom znení ako bola predložená. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, takže hlasujeme o tomto uznesení, nech sa páči, 
prezentujte sa a hlasujte. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto uznesenie 
bolo schválené.  
 
 
 
 
16. Rôzne. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené dámy, páni, otváram bod Rôzne. Nech sa páči. Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Ja by som sa touto cestou chcel poďakovať 
neviem teda komu za to, že funguje tu klimatizácia, pretože dostali sme na minulom alebo minulých 
zasadnutiach informáciu, že treba ju celú vymeniť a bude to stáť veľa peňazí. Tak by som rád vedel, že 
kde sa zobrali tie peniaze na výmenu a takú promptnú a rýchlu opravu tej klimatizácie. Lebo chcel som 
sa pýtať, že prečo treba meniť klimatizáciu v budove, ktorá ešte nie je splatená. Ale už tú otázku 
nemusím klásť a verím, že dostanem nejakú odpoveď na tomto mieste. A pri tej príležitosti by som 
chcel povzbudiť ešte do entuziazmu k rekonštrukcii tejto steny a prípadne aj týchto stoličiek, pretože 
ak si porovnáte stoličky, na ktorých sedíme a stoličky, ktoré sú tu pri stene, to sú najlacnejšie 
kancelárske stoličky, ktoré sa dajú vôbec kúpiť. Vyzerajú ako z bazáru, tak bol by som veľmi rád... 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, môžem odpovedať hneď. Čo sa týka 
klimatizácie, tak predovšetkým za to vďačíme tým poslancom, ktorí sú sobášiaci a ktorí sledujú, aká je 
tu situácia počas sobášov. Naozaj, v týchto teplých mesiacoch už sme na to upozorňovali v minulých 
rokoch, ale nebola ešte tá situácia taká katastrofálna, ako tento rok. takže sobášiaci poslanci na to 
predovšetkým upozorňujú. prvá informácia bola, že treba celé nové klimatizačné zariadenie. Našťastie 
podarilo sa vyhľadať výrobcu a výrobca nacenil opravu. Samozrejme, niekde sme museli škrtnúť, aby 
sme našli na opravu, ale nebolo to také dramatické. takže oprava je vykonaná. Áno, stoličky nie sú 
ideálne, vymaľovať by bolo treba, koberec by bolo nový treba, ale ja po dnešku hovorím, že v prvom 
rade treba zvukotechniku, aby bola spoľahlivá, lebo dnes ako to tu vyzeralo, ja sa za to skutočne 
hanbím. Toto tak nemôže fungovať. Či už čokoľvek sa tu deje, tak zvukotechnika musí byť tip top. A 
trošku mi je... viete... úrad by potreboval z dôvodu.... viete, že platí a teraz neviem, či je to nariadenie 
vlády alebo zákonník práce, že pri dosiahnutí teploty vonkajšieho prostredia do istej výšky že musíme 
skrátiť pracovnú dobu. My by sme veľmi potrebovali vonkajšie žalúzie alebo fólie na okná, aby sa 
neprehrievali miestnosti. Pretože klimatizáciu majú len niektoré miestnosti v tejto budove a my tým 
pádom musíme skracovať pracovnú dobu, čo nám znižuje výkon a zvyšuje náklady. Takže ja by som 
toto považovala za veľmi dôležité a viete, kupovať stoličky.. majú 4 nohy, to je fakt a nepadajú ešte 
pod nami. Vždy musíte rozmýšľať, čo je prvoradé, čo je dôležité. Áno, ja viem, že tie stoličky sú 
nepohodlné, je tam málo miesta, celá táto miestnosť pôsobí klaustrofobicky. Potrebovala by 
vymaľovať, sobášime tu, je to dôležitý životný akt, malo by to tu mať svoju dôstojnosť. Ale vidíte, že 
koľko povinností nám pribúda, aké finančné nároky na rozpočet to kladie. Takže naozaj je to veľmi 
ťažké. Plytvať nemôžeme. Musíme robiť len to, čo naozaj horí. Hasíme to, kde skutočne tečie, kde je 
havária. Ale dúfajme teda, že... budeme na to myslieť, samozrejme. Ale v prvom rade ten zvuk aby 
fungoval a tieto zariadenia technické. Pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ďakujem aj ja za tú klimatizáciu v tejto miestnosti. Tiež sa pripájam k tomu, čom hovoril 
Rudo Rosina. Minimálne to vymaľovanie, myslím, že to nie sú také veľké náklady, mohli by sme do toho 
investovať .. aj ďalšie veci. Ja mám aj nejaké konkrétne návrhy ohľadom ozvučenia, keď sú svadby. Ja 
to pani prednostke pošlem. Sme sa rozprávali s tými účinkujúcimi našimi, že majú nejaké nápady, ako 
to tu zmodernizovať trošku aj za celkom slušnú cenu. A chcem zároveň ponúknuť tú slušnú cenu, lebo 
som sa pýtala pani prednostky včera, tak snáď už bude vedieť aj odpoveď, či už budeme mať internet 
banking pre materské škôlky, na ktorom by sme mohli zarobiť 1200 € na každú škôlku ročne, to je 1200 
krát 9. A za to by sme mohli aj vymaľovať, aj ... atď., atď.  
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa, táto otázka bola zaznamenaná, ale ešte na ňu nemáme 
odpoveď. My sme o nej debatovali aj dnes ráno, ale ešte nemáme na ňu odpoveď. Keď ju budeme mať, 
hneď ťa budeme informovať. 
 
L. Poláchová: No, ani o tú odpoveď mi nejde, ako o to, aby to už fungovalo. Áno. Ale tak, keď to nebude 
ešte fungovať, tak aspoň tá odpoveď. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Melušová, nech sa páči. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Dobre, ja to skúsim takto. Ja len neviem, že či ste sa pozerali na prílohu, čo je 
k Lodenici, lebo my sme sa tam boli pozrieť a ten návrh, teraz ho pozerám, vôbec nesedí s tým, ako je 
to tam reálne spravené. Že či o tom viete, všetci. Lebo ten priestor, ktorý chceme prenajať pre tú 
prevádzku, to prízemie, je tam v podstate keď ideme zľava, tak tuto je nakreslené, že je tu jedno WC, 
druhé WC, kuchyňa, sklad. A reálne je to, že je tam WC pre postihnutých, pre imobilných, potom je 
tam kotolňa a potom je tam miestnosť pre upratovačku s výlevkou.  
 
D. Čahojová - starostka: Možno vám odpovie na túto otázku pani prednostka, ale v každom prípade 
realizácia stavby prebieha v zmysle stavebného povolenia. mali sme tam aj kontrolu, štátnu stavebnú 
inšpekciu alebo ktorá to bola. Bola tam aj dodatočne schvaľovaná zmena stavby pred dokončením 



Strana 45 z 49 
 

z nejakých dôvodov, ale stavba je určite v poriadku. Ale či sedí tento materiál s projektom, to ja vám 
neviem povedať. 
 
K. Procházková - prednostka: Pokiaľ ja mám informácie, tak sa nemenili žiadne... oproti projektu. Lebo 
keď sme si pýtali materiály aj na VOS aj na toto, tak nás pani vedúca investičného odkázala na 
zverejnené materiály. Takže z nich sme čerpali, takže som mala za to, že sa nemenilo nič. A nemám ani 
vedomosť o tom, že sa menila nejakým spôsobom dispozícia toho priestoru oproti stavebnému 
rozhodnutiu. Ale zistím.  
 
Z. Melušová Kutarňová: No, lebo v každom prípade, tak, ako je to tam teraz spravené, tak to nikto 
neschváli na tú reštauráciu. Lebo tam potrebujete mať WC dámy, WC páni, WC zamestnanci.  
 
D. Čahojová - starostka: To už necháme na toho záujemcu. Údajne sú také typy prevádzok, ktoré sa 
dajú aj v takýchto priestoroch, ale uvidíme teda. Každý záujemca sa príde iste pozrieť na tú prevádzku. 
Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem. No, ja som v tej Lodenici nebol, takže sa neviem vyjadriť, či je alebo nie je. Ale 
myslím si, že pokiaľ by tam boli nejaké zmeny oproti schválenému projektu, tak by nezaškodilo, keby 
o tom, že sa o takých zmenách rieši, keby bola aspoň stavebná komisia nejako informovaná. Keď ju už 
tu máme. To je jedna vec. A druhá vec, k čomu som sa pôvodne chcel hlásiť, som sa pri našom 
náhodnom stretnutí dozvedel včera na ten tzv. môj chodník, že už bol vybratý projektant, čo ma 
samozrejme potešilo, lebo už pravdepodobne tretie volebné obdobie sa snažím, aby sa s tým niečo 
pohlo. Takže by som sa potešil, keby som nejaké ďalšie informácie ešte k tomu dostal. Keď teda sa dá 
stručne teraz. Predpokladám, že keď bol projektant, tak z mesta prišlo ja neviem čo, schválenie, 
prenájom alebo ja neviem čo, také rozhodnutie, ktoré nám umožnilo vôbec že sme to začali robiť. 
Druhá vec je, že vzhľadom na to, že je to verejno-prospešné a na mestskom pozemku, teda či na to aj 
mesto prispeje alebo len zahlásilo, že tak akože vidím, že som sa dobre pýtal. No, ale je aspoň pokrok 
v tom, že po dvoch primátoroch že nám to aspoň dovolia urobiť. takže ak môžem nejakú stručnú 
informáciu dostať. 
 
D. Čahojová - starostka: Len krátka informácia - po dvoch primátoroch , ktorí neboli ochotní v tomto 
spolupracovať s mestskou časťou, tento primátor alebo toto vedenie Hlavného mesta mestskej časti 
prenajalo potrebné parcely za 1€ po dobu výstavby chodníka alebo teda tej spojovacej komunikácie a 
potom by sme mali tento majetok alebo previesť do správy Hlavného mesta. Momentálne máme 
vysúťaženého projektanta. Ešte nie je podpísaná zmluva, lebo je tam nejaká lehota, kým projektant 
podpíše zmluvu. A  naozaj tiež máme veľmi živý záujem sa s ním stretnúť, lebo máme nejakú predstavu, 
ako by taký spojovací chodník mal vyzerať. Musí spĺňať samozrejme nejaké normy, ale máme dnes už 
tak priepustnosť materiálov, vplyvy na životné prostredie, bezbariérovosť a všetko, čo k tomu patrí. 
Viete, kto ... má to na starosti investičné oddelenie. Viete, kto ho vedie. Ak si pozvete zástupkyňu 
investičného oddelenia na vašu komisiu, ja si myslím... či už kvôli chodníku alebo kvôli Lodenici, tak 
samozrejme že príde a dostanete všetky informácie. Pani Ing. Prepiaková. 
 
P. Martinický: Dobre, tak pokiaľ je to možné, aj keď nie som už vedúci stavebnej komisie, tak ako člen 
by som bol rád, keby prišla dať tú informáciu na najbližšiu.. 
 
D. Čahojová - starostka: Treba požiadať svojho pána predsedu, aby ju pozval. 
 
P. Martinický: Hej, dobre. A druhá vec ešte, či je nejaký predpoklad alebo už stanovený termín, do 
kedy by to mohlo byť hotové. Viem, ako stavebný inžinier mnohoročný a projektant, že sa to dá 
v pohode do septembra, októbra zrealizovať. Po technickej stránke. No, druhá vec sú slovenské 
administratívne a právne záležitosti. Ale po technickej stránke by to v septembri mohlo byť 
zrealizované. 
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D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, my nevieme, koľko to bude stáť. My sme zatiaľ vysúťažili 
projektanta. Keď budeme mať hotový projekt, budeme vedieť, koľko ten chodník bude stáť a budeme 
premýšľať, z čoho ho zaplatíme. Keď budeme vedieť, z čoho ho zaplatíme, potom ho môžeme 
realizovať a súťažiť zhotoviteľa. Lebo pokiaľ nebudeme mať finančne kryté, tak my nemôžeme nikoho 
vysúťažiť. Nie sme v súkromnom sektore, ale máme predpísané pravidlá nakladania s verejnými 
financiami a majetkom, ktoré nevieme obísť. 
 
P. Martinický: Dobre, ďakujem za odpoveď. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Keďže som sa prihlásil faktickou poznámkou 
predrečníkovi, kolegovi Martinickému, nemôžem dávať návrhy, tak len informujem, že v prípade, že 
ten chodník sa bude realizovať, tak potom dám návrh na to, aby bol pomenovaný Chodník poslanca 
Martinického. A dávam návrh, že ak nie busta, aspoň pamätná tabuľa že by tam mala byť, ak teda 
mestská časť nebude mať na to prostriedky ja dávam verejný prísľub, že túto pamätnú tabuľu 
zafinancujem z vlastných prostriedkov. 
 
D. Čahojová - starostka: Musím povedať, že už je tu aj konkurenčný návrh. Tzv. Vicianov chodník, ktorý 
to vybavil na tom magistráte.  
 
R. Rosina: Toto nebol návrh, to bola len informácia, ale prosím, môže to byť Vicianov Martinického, 
Martinického Viacianov, to sa dohodneme.  
 
D. Čahojová - starostka: No, ďakujem veľmi pekne za túto vtipnú vsuvku. A ešte o slovo požiadal pán 
Záhradník. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, kolegovia, už to tu teda teraz naposledy kolegyňa 
Melušová spomenula, aby sme verejnosť nezavádzali, či už teda vedome alebo nevedome. My žiadnu 
reštauráciu v priestoroch Novej lodenice nehodláme prevádzkovať. Ste povedali slovo reštaurácia. 
Reštaurácia znamená kuchyňa. Samozrejme, tento priestor nedisponuje takouto možnosťou a my sme 
dnes schválili materiál, kde je účel kaviareň. A to je úplne z hľadiska aj hygienických noriem, aj 
povolenia prevádzky sú iné nároky, ako pri objekte reštaurácie. Pretože sme v priamom prenose, tak 
aby sme verejnosť nezavádzali, lebo už som to počul asi tretí krát, že bude tam reštaurácia. Tak nebude 
tam reštaurácia. Bude tam kaviarenská prevádzka ako doplnková funkcia pre tú nosnú úlohu, ktorou 
je samotná lodenica. Aby to nevyzeralo, že my z verejných zdrojov budujeme nejaké reštaurácie. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Ja som sa teda dlho odhodlával 
k predneseniu tohto príspevku, až kolegyňa Melušová ma tak inšpirovala s tým, že v tomto priestore 
bude WC pre imobilných, čo ma teda veľmi teší, pretože v tejto mestskej časti je tých WC pre 
imobilných veľmi skromne. Konkrétne napríklad v tejto budove je jedno WC pre imobilných, ale žiaľ, 
keď chce niekto to WC použiť, tak to je predsálí tejto rokovacej miestnosti a toto predsálie je poväčšine 
zamknuté. Takže veľmi je nedostupné. A dokonca keď som potreboval ho použiť počas rokovania, tak 
aj vtedy bolo zamknuté toto samotné WC a kľúč sa nachádzal na neznámom mieste. Takže ja by som 
veľmi chcel povzbudiť túto mestskú časť, aby vyvinula snahu aspoň vo verejných budovách, ktoré 
prináležia mestskej časti, ako je Karloveské centrum kultúry, Karloveská knižnica, kde sa hovorí 
o rekonštrukcii WC, aby sa tam urobili verejne prístupné WC pre imobilných. Pretože fakt sa to človeku 
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nezdá, ale keď je na to odkázaný, je naozaj vo veľmi ťažkej situácii, keď sa na takéto WC nevie dostať. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujeme. ja vás chcem potešiť. Podarilo sa nám vybaviť a isto 
to viete, dostali sme nejaký priestor pre poslanecké priority na Hlavnom meste Bratislava. Malo by sa 
to týkať majetku mesta, podarilo sa nám vybaviť príspevok Hlavného mesta na toalety v Karloveskej 
knižnici, ktoré tiež plánujeme urobiť bezbariérovo. Aj dúfam, že vyjdú tie prostriedky. Najprv musíme 
mať projekt, lebo aj elektroinštalácia bude potrebovať čosi. A chcem po projekte za zvyšné tie finančné 
prostriedky urobiť toalety, bezbariérový vstup a vchodové dvere. Čiže knižnica mala by byť už 
bezbariérová. Dúfam, že sa potešia mnohí. Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Ja teda nie že by som mal ambíciu, aby sa nejaký 
chodník po mne pomenovával, ale keď sa už podarí tento Martinického Vicianov chodník, tak ja by som 
bol rád, keby sa dostal na rad taký chodník... ja som to kedysi presadzoval, to je Nad lúčkami Lackova, 
...aj Pernecká... ale myslím, že na tento by mal byť dokonca ja projekt spracovaný. To ešte za pani 
starostky Hanulíkovej bolo, ale potom sa to stoplo, lebo sa to tam miestnym obyvateľom nejako 
nepáčilo. Ale myslím, že aj pán primátor by z toho mal radosť, lebo on podporuje tieto pešie ťahy. 
A bolo by to skrátenie cesty z Dlhých dielov smerom k električke.  
 
D. Čahojová - starostka: No, musím trošku nás schladiť, pretože v tomto území sú rôzne developerské 
zámery, ktoré nám ponúkajú, že nám ten chodník vybudujú na vlastné náklady. Ale zatiaľ sa snažíme, 
aby radšej chodník nebol, pre istotu. No, súvisí to s nejakými takýmito aktivitami. Ale áno, sú to 
chodníky ktoré sú potrebné. Máme Perneckú, kde nám pár m2 ešte drží Slovenský pozemkový fond, 
inak by sme mali už všetko pre stavebné povolenie na Perneckú. Takže to je problém. Na Svrčej je viete 
že developerský plán, ktorý v podstate je dosť pokročilý, ale má podmienku vybudovať chodník a 
umožniť rozšírenie križovatky tak, aby tam bol bezpečný pohyb tých ľudí, ktorí majú nejaké zrakové 
obmedzenia. Tam je to tiež veľký problém. A potom ešte veľký problém je aj trebárs panelový chodník 
pozdĺž Karloveskej, medzi Nad lúčkami po Baníkovu, kde tiež obyvatelia právom čakajú, že pri hlavnej 
komunikácii proste nemáme dnes chodník. Podotýkam, že ešte máme Staré grunty, kde nie je dokonca 
ani verejné osvetlenie. Ale na tom už údajne generálny investor mesta Bratislavy pracuje. Teraz sa bude 
voliť nový generálny riaditeľ, tak sa hádam veci tam pohnú. (Hlasy???) Nevybrali ste? A, jejda. Pán 
Záhradník. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, len faktickou, keď sme hovorili o tých lokalitách 
chodníkov, lebo naozaj obyvateľov to veľmi trápi, tak pevne verím, že sa tá Pernecká podarí. Dúfam, 
Peter, že neopúšťaš jednu zo svojich priorít, lebo to je aj moja priorita. Naozaj, tam sú denne kritické 
situácie. Tam je veľká škôlka, je tam škola a proste chodia tadiaľ po tej Perneckej ľudia a uskakujú 
autám doslova. Takže teraz keďže sme našli porozumenie na Hlavnom meste, tak si myslím, že by sme 
to mali dotiahnuť. Hej, tam túto prekážku právnu budeme musieť nejako vysporiadať so Slovenským 
pozemkovým fondom. A ešte okrem tých chodníkov, ktoré hovorila pani starostka by som chcel teda 
povedať, že aj Mokrohájska ulica je v Karlovej Vsi a tak isto sa na nás obyvatelia z tejto lokality obrátili 
s prosbou o spevnenie takého chodníka, ktorý roky užívajú. Takže aj tam by sme mali svoju pozornosť 
venovať. Lebo práve také lokality, ako Staré grunty a tá lokalita Mokrohájskej  patrí ku Karlovej Vsi a 
trošku tí obyvatelia majú pocit, ako keby to naše gro pozornosti sa sústreďuje stále do toho centra 
Karlovej Vsi. Že by sme mali nejakým spôsobom aj tam nejako spravodlivo a proporcionálne venovať 
naše investičné prostriedky. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem, ja som len chcel zareagovať na tie Staré grunty. Keď už ste to nadhodili, tak bez 
myšlienky na to, že by sa niečo po niekom pomenovalo, je to jeden podľa mňa z kľúčových úsekov 
Karlovej Vsi, pretože na rozdiel od nepohodlia v iných častiach tu by sme mali mať morálnu 
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zodpovednosť s tým niečo urobiť, pretože tu každý deň hrozí zmrzačením až smrťou ľuďom, ktorí sa 
vracajú s kočiarmi, starým ľuďom, ktorí o barlách šľapú do toho kopca. Študenti v dobrej nálade, 
samozrejme a to sa netýka len nočných hodín, ale v zime, o piatej, o šiestej, keď je tma a ľudia sa 
vracajú domov z roboty alebo od niekadiaľ, tak sa často stretnú s autom, ktoré ide rýchlosťou 70 alebo 
80 , alebo sa podarilo aspoň tú cestu zlepšiť. Je to jedna z vecí, kde pán primátor osobne sľúbil pomoc, 
čiže ja si myslím, že sa môžeme spoľahnúť na Magistrát, že nám s týmto pomôže. Intenzívne sa snažíme 
rokovať s viacerými partnermi a ja si myslím, že spolu to dokážeme na konci dňa. Univerzity sú viac ako 
pripravené nám s tým pomôcť, ja si myslím, takže naozaj treba si počkať na to, kým generálny investor 
to bude vedieť zastrešiť. Ale myslím si, že tu viacerým sa  nám spoločne podarí toto konečne uzavrieť.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kotal. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo, ja len možno to bude faktická, ale nechcem prepísknuť tú minútu. Ja som 
chcel len reagovať na kolegyňu Melušovú, ktorá tu nie je, čo sa týka toho pôdorysu pre tú Lodenicu. 
Mne to.. neviem, či to bol šťastne zvolená príloha k tej dokumentácii, pretože mne to skôr pripomína 
architektonický návrh a nie projektovú dokumentáciu. Čiže toto je ako keby predstava architektov, ale 
nie je to projektová dokumentácia, čiže tu je len nejaký návrh. Lebo keď sa naň pozerám, tak napríklad 
architekti tam vôbec nepočítali s technickou miestnosťou. Čiže to musela vyriešiť až tá projektová 
dokumentácia. Čiže toto považujem len za návrh architektov, ten pilotný. 
 
D. Čahojová - starostka: Toto, čo je tu znázornené je naozaj z toho linku, takže určite tam bude aj celý 
projekt. No, tak sa ospravedlňujeme, ak teda .... Takže keď v bode Rôzne nie sú ďalšie otázky, 
uzatvárame bod Rôzne. nepadol žiadny návrh na uznesenie.  
 
 
 
17. Interpelácie. 
 
D. Čahojová - starostka: Prikračujeme k bodu Interpelácie, nech sa páči. Zdá sa, že momentálne žiadne 
interpelácie nie sú. Takže ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, ešte dovoľte, aby som vás na záver 
tohto rokovania oboznámila s tým, že sme obdŕžali petíciu. Minulý týždeň obyvatelia okolia Segnerovej 
ulice doplnili a skompletovali petíciu, ktorá smeruje k zámeru v objekte na Segnerovej, kde 
momentálne sídli prevádzka Creativ Line, ktorej sme dali návrh na vypratanie priestoru. Takže k tejto 
problematike sme povinní do 60 dní zvolať zastupiteľstvo a prerokovať to na miestnom zastupiteľstve. 
Žiaľ nám to nevyjde do septembra, musíme to urobiť niekedy cez leto. Pani prednostka vám preposlala 
mail, kde sú viaceré možnosti. Boli by sme veľmi vďační, keby ste sa vyjadrili, či môžete prísť, lebo by 
sme veľmi radi, keď budeme mať zmluvu s ASEKOL, keď budeme mať zmluvu s Billou, keď budeme mať 
zmluvu s LUPY alebo čo, tak že by sme vám tieto zmluvy dali na schválenie, aby sme trebárs tá Billa, 
aby sa tam mohli začať stavebné práce, v septembri aby ľudia prišli do hotového, keď im bude trochu 
šťastie priať. A prípadne ešte to VZN.  
 
R. Rosina: Pardon, čoho sa týka tá petícia? 
 
D. Čahojová - starostka: Petícia sa týka, neviem presne znenie petície, ale je to zamerané proti 
zriadeniu prípadného priestoru alebo uvoľnenia pre pracovníkov alebo pre našu príspevkovú 
organizáciu verejno-prospešné služby. Nesúhlas tých obyvateľov s tým umiestnením. Takže toto by 
bolo všetko, čo by sme.. prosím vás, zareagujte na ten mail a oznámte pani prednostke, ktorý termín 
by vám najviac vyhovoval. Ak nemôžete, tak napíšte tiež, že nemôžete, máte dovolenku alebo nejaké 
iné plány, aby sme vedeli, že každý poslanec sa aspoň vyjadril. Veľmi pekne vás prosíme. Dovoľte, aby 
som vám na záver poďakovala za pracovitý prístup k problematike mestskej časti, lebo sme preberali 
naozaj veľmi ťažké materiály. Za svedomitý prístup k práci v komisiách a zaželala vám všetkým cez leto, 
aby ste mohli trošku zmierniť tempo, aby ste sa mohli venovať sebe a svojim rodinám. Aby ste si 
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oddýchli a by sme sa v septembri všetci zdraví stretli. Želám vám pekné prázdniny parlamentné. Ale 
budeme mať mimoriadne zastupiteľstvo, takže kto bude môcť, nech príde. Ďakujem vám veľmi pekne, 
príjemný večer. 
 
 
 
 
 
       

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

prednostka            starostka 
 
         
          
Overovatelia: Ing. Peter Lenč   …………………………………………. 
 
         

Ing. Peter Magát   ……………………………………….… 
 


