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Zápisnica 
zo 6. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
23.07.2019 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
O B S A H 

 
 
Program schválený: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 1 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 2 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č.  4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky 
služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2019 z 25.6.2019.       str. 4 

2. Prerokovanie petície - nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 
1/B.           str. 6 

3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 a zmenu 
čerpania mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2019.    str. 15 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.    str. 20 
5. Návrh na prevádzkovanie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62. str. 21 
6. Rôzne.            str. 30 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 30 
 
 

- - - - - 
 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené dámy a páni, prosím, aby ste zaujali svoje miesta. Je nás 
dosť na to, aby sme boli uznášania schopní, takže môžeme začať, nestrácať čas. Vitajte, je 23.7. 
2019. Ja som veľmi rada, že ste si našli čas a stretli sme sa na tomto Mimoriadnom zasadnutí, 
aby sme mohli pokračovať efektívne a rýchlo vo svojej práci, nestrácali čas. Ďakujem vám 
veľmi pekne. Dovoľte, aby som vás všetkých tu privítala, nie len poslancov, ale aj zástupcov 
médií, hostí, kolegov z úradu, ale aj zástupcov verejnosti, ktorí prišli asi k bodu petície. 
Upozorňujem vás, že máme pravidelný čas v rokovacom poriadku, určený pre vystúpenie 
verejnosti. Verím, že naše rokovanie bude rýchle, efektívne, nebudeme sa zdržiavať. Takže, 
keďže sme uznášania schopní, konštatujem, že ospravedlnení sú 2 poslanci, pán poslanec 
Vician a pán poslanec Kovács. Poprosím ešte zástupcov klubu, aby ich informovali, keďže nám 
včera nefungovali maily, pre istotu aby tie maily sa skontrolovali, či boli odoslané. Pani 
poslankyňa Zemanová je ospravedlnená a neskôr príde pán poslanec Šíbl a oznámenie, že 
pravdepodobne príde neskôr aj pán poslanec Rosina. Chce ešte niekto niekoho ohlásiť? Nie? 
Ďakujem veľmi pekne. Čiže od 16.00 do 16.30 máme rezervovaný čas pre zástupcov verejnosti.  



Strana 2 z 30 
 

 
Voľba overovateľov zápisnice. 
D. Čahojová - starostka: Vážení kolegovia, najskôr, aby sme mohli pokračovať, musíme si 
zvoliť overovateľov zápisnice z tohto rokovania. Podľa abecedného poriadku tak, ako sme sa 
dohodli, v poradí je pán poslanec Kmeťko a pani poslankyňa Magátová. Sú navrhnutí, aby 
overovali zápisnicu z tohto pracovného zasadania. Pán poslanec Kmeťko, súhlasíš? Pani 
poslankyňa, súhlasíte? Ďakujem veľmi pekne. Čiže budeme hlasovať o týchto dvoch 
poslancoch, aby sa stali overovateľmi zápisnice. Nech sa páči, prezentujte sa, hlasujte. Ďakujem 
za hlasovanie, máme schválených overovateľov zápisnice, pána poslanca Kmeťka, pani 
poslankyňu Magátovú. 
 
Voľba návrhovej komisie. 
D. Čahojová - starostka: Budeme hlasovať o členoch návrhovej komisie. Za členov návrhovej 
komisie navrhujeme pani poslankyňu Poláchovú, pána poslanca Ganza, pána poslanca, Rosinu, 
ktorý tu nie je, takže nasleduje pán poslanec Savčinský. Opakujem, pani poslankyňa Poláchová, 
pán poslanec Ganz, pán poslanec Savčinský. Súhlasíte s tým, aby ste sa stali členmi návrhovej 
komisie? Ďakujem veľmi pekne. Takže prosím, budem hlasovať o členoch návrhovej komisie, 
nech sa páči. Takže ďakujem veľmi pekne, hlasovanie 13 poslancov za, proti nebol nik, zdržal 
sa 1 poslanec, máme schválenú návrhovú komisiu. Prosím členov návrhovej komisie, aby 
zaujali svoje miesta. Myslím si, že už všetci vieme, že treba prečítať návrhy uznesení tak, ako 
boli predložené v poradí, v akom prišli a že navrhujúci poslanci zmeny alebo doplnenia 
uznesení by mali podpísať, písomné návrhy... a rovnako aj podpísať schválené uznesenia 
návrhová komisia. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Hlasovanie o programe ako celku. 
D. Čahojová - starostka: Takže vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, môžeme 
pristúpiť už k dnešnému programu. Dostali ste ho v elektronickej pozvánke. Podľa zmeny 
zákona o obecnom zriadení alebo novely budeme hlasovať najprv o pozvánke ako o celku tak, 
ako vám bola doručená. Nech sa páči, prezentujte sa hlasujte. Za bolo 19 prítomných poslancov, 
nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, ďakujem vám veľmi pekne. Máme schválený program tak, 
ako vám bol odoslaný a pýtam sa, či sú nejaké návrhy na doplnenie alebo zmenu tohto 
programu. Nech sa páči. Keďže nie sú, uzatváram diskusiu, program máme schválený a 
môžeme začať pracovať.  
 
 
 
Bod 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves č. 4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času 
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 3/2019 z 25.6.2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Začneme bodom č. 1. a tým je Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 z 25.6.2019. Vážené dámy 
a páni, k tejto novele pristupujeme predovšetkým z dôvodu, že máme pripravený a vami 
schválený, podporený zámer verejnej obchodnej súťaže na stredový priestor Lodenice, ktorý 
má slúžiť verejnosti. Máme pripravenú verejnú obchodnú súťaž a keďže by sme chceli čo 



Strana 3 z 30 
 

najväčšiu konkurenciu a čo najviac záujemcov, aby sa prihlásilo o prevádzkovanie tohto 
priestoru, tak by sme veľmi potrebovali upraviť prevádzkový čas tejto budúcej prevádzky na 
24 hodín počas celého týždňa, nie len počas piatku, soboty. A chceli by sme vás požiadať o túto 
zmenu. Zároveň by sme vám chceli oznámiť, že celé toto VZN potrebuje dôkladnú novelizáciu, 
to znamená, že vám ho budeme predkladať nové v ucelenej podobe. Ale keďže je to naozaj 
veľmi rozsiahle a zložité VZN, zatiaľ pristupujeme len k tejto jednej jedinej zmene, aby sme 
mohli vyhlásiť v súlade s naším VZN verejnú obchodnú súťaž a aby sme mali čo najúspešnejší 
výsledok. Čiže by sme vás poprosili o túto jednotlivú účelovú zmenu a zároveň vám 
oznamujem, že v najrýchlejšom možnom termíne vám predložíme celú novelu tohto VZN. 
Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči, pani prednostka, chcete ešte niečo doplniť, čo 
som nepovedala, ako predkladateľ? 
 
K. Procházková - prednostka: Myslím si, že nie je nutné. Budem odpovedať na otázky, keď 
nejaké budú. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja by som sa len chcel spýtať, nie som právnik, či je možné meniť 
VZN otváracie hodiny len pre jednu konkrétnu prevádzku a nie .... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, netýka sa to jednej konkrétnej prevádzky, týka sa to 
všetkých prevádzok podobného typu, ktoré majú pohostinskú činnosť, sú umiestnené mimo 
obytnej zóny a sú ďalej ako 70 m od najbližšieho obydlia. Čiže to je pre všetky, my výnimky 
nemôžeme udeľovať, ani nijakým spôsobom diskriminovať ostatných rovnocenných 
záujemcov.  
 
K. Procházková - prednostka: Ono to vyplýva aj z názvu - všeobecne záväzné nariadenie. To 
znamená, že by to pravidlo malo byť určené všeobecne pre skupinu... 
 
P. Martinický: Ja som sa preto pýtal, lebo v tej úvodnej reči bola spomenutá len tá jedna 
prevádzka. 
 
D. Čahojová - starostka: Ja som to povedala preto, lebo my celé to VZN potrebujeme 
novelizovať. Ale naozaj to je veľká úloha a teraz to potrebujeme... Lodenicu končíme.. 
 
P. Martinický: V poriadku, stačí mi vysvetlenie, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa nikto iný nehlási... pani poslankyňa 
Poláchová, nech sa páči. 
 
L. Poláchová: Ďakujem za slovo, ja som chcela iba poprosiť pani prednostku... teraz sme si to 
vysvetlili vlastne, že čo znamená obytná zóny, mimo obytnej zóny, aj tie metre, že aby sa to 
potom, keď sa bude prerábať to VZN tak komplexne, aby sa skontrolovali aj ostatné tie 
prevádzky s pohostinskou činnosťou v celej mestskej časti. Ďakujem. 
 
K. Procházková - prednostka: Myslíte, aby sme urobili kontrolu potom dodržiavania toho 
VZN? 
 
L. Poláchová: Aj  to, samozrejme, ale aj to, že ako tie ostatné... že ktoré spĺňajú a nespĺňajú to, 
že sú mimo obytnej zóny alebo nie mimo obytnej zóny. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Hej, hej. Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa nehlási... určite 
budeme o tomto VZN ďalej diskutovať a budú to dlhé diskusie.. V tejto chvíli uzatváram 
diskusiu na túto tému... ešte? Prepáčte, upravujú mi displej. Pán poslanec Lenč má slovo. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. ja by som si rád ujasnil tie veci, o ktorých sme sa 
rozprávali na komisii a potom aj na kluboch. V tom pôvodnom vyvesenom VZN je tá 
vzdialenosť koľko? 100 metrov. Čiže musí byť poslanecký návrh, aby .. to sa nedá 
autoremedúrou toto urobiť. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, správne, správne.  
 
P. Lenč: Takže neviem, kto z poslancov... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, mohol by si to aj hneď urobiť v tomto riadnom 
príspevku? 
 
P. Lenč: Dobre, takže oznamujem, že dávam pozmeňujúci návrh na zmenu zo 100 na 70 metrov 
vzdialenosti od najbližšieho obydlia. 
 
D. Čahojová - starostka: Prosím ťa, písomne a podpíš, dobre? Ďakujem vám veľmi pekne, 
toto je naozaj dôležitá poznámka. Takže týmto pádom uzatváram diskusiu a prosím návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrhová komisia: Takže bol nám doručený jeden návrh na zmenu uznesenia, pán poslanec 
Peter Lenč navrhuje zmenu tak, ako to z debaty vyplynulo. V čl. 1, časť 2, písm. a) 100 metrov 
na 70 metrov a to isté aj v písmene b) 100 m na 70 m. Čiže ideme hlasovať o tejto zmene VZN. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, tak hlasujeme o návrhu zmeny, ktorú navrhol 
pán poslanec Lenč, hlasujte, nech sa páči. Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal 
sa 1 poslanec, ďakujem vám veľmi pekne. Tento návrh bol schválený, veľmi pekne ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku, Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
č. 4/2019 zo dňa 23.7.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 v znení VZN mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves  č. 3/2019 z 25.6.2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o návrhu ako o celku, nech sa páči. 
Ďakujem veľmi pekne, za hlasovalo 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 
poslanec. Tým pádom túto úpravu máme schválenú, veľmi pekne vám ďakujem. 
 
 
 
Bod 2. Prerokovanie petície - nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na 
Segnerovej 1/B. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme prikročiť k bodu č. 2 a tým je Prerokovanie petície, ktorú 
sme dostali, teda Petície - nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 
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1/B. Dobre, pár úvodných slov, vážené kolegyne a kolegovia, jedná sa o objekt, ktorý sa 
nachádza na Segnerovej ulici, je to objekt, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti a od roku 2006 
je prenajatý mestskou časťou na obdobie 20 rokov na dobu určitú. Vieme, ako ten objekt vyzerá, 
je prenajatý na podnikateľskú činnosť. My si myslíme, že je prenajatý pre mestskú časť zjavne 
nevýhodne, ale zmluva platí. Navrhli sme nájomcovi vaším uznesením zvýšenie nájmu, 
podpísanie dodatku a nejaký kompromis. Rokovali sme o starostlivosti o budovu, ale zjavne 
rokovanie neviedlo k žiadnym výsledkom. Rozhodli sme sa a podporili ste to svojím 
uznesením, že dáme výpoveď z nájmu z dôvodu, že mestská časť tento objekt potrebuje na 
vlastné účely, pre verejný záujem, z dôvodu, že by sme tam potrebovali zriadiť pracovisko 
našich verejnoprospešných služieb. Vzápätí, 1.4. nám bola do podateľne doručená 
petícia, nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B. Ale keďže táto 
petícia nespĺňala všetky náležitosti, potrebné  na prerokovanie petície, vyzvali sme petičný 
výbor, ktorého členovia doplnili všetky potrebné náležitosti a dnes sme zaviazaní prerokovať 
túto petíciu do 60 dní od kompletizácie žiadosti, čo by sme na septembrovom alebo októbrovom 
zastupiteľstve zjavne nestihli. Neviem teda, či ste čítali text petície, ale v dôvodovej správe ho 
máte uvedený. Hlavný dôvod, prečo sú obyvatelia, susedia na Segnerovej znepokojení, lebo a 
boja, že im ubudnú parkovacie miesta pred budovou na Segnerovej. Znepokojení sú aj tým, že 
by tam parkovali veľké vozidlá, ako traktory, nákladné vozidlá, frézy a navyše, že by mohli 
vzniknúť kolízne situácie, pretože, križovatka Segnerova - Karloveská, viete, ako sa tam 
parkuje, takmer až do križovatky. Že je zúžený pruh jazdný. Takže toto sú hlavné dôvody. 
Petíciu podpísalo 132 osôb. Možno zrekapitulujem ešte, že ako vyzerá zmluva so súčasným 
nájomcom, ale máme petíciu, ktorú podpísali naši obyvatelia, ktorí sú znepokojení a ktorí sa 
obávajú, že zriadenie pobočky alebo pracoviska verejnoprospešných služieb zníži ich životný 
komfort. Takže o tom budeme dnes rokovať. Možno budeme sa o tom viac rozprávať, ale 
otváram k tomuto bodu diskusiu. Najskôr dám priestor poslancom, ak sa nejakí hlásia, ak nie, 
máme tu prihlásených občanov, ktorí kvôli tejto téme prišli medzi nás. Keďže sa z poslancov 
nikto do diskusie zatiaľ nehlási, tak možno by sme dali priestor zástupcom petičného výboru. 
Je tu pán Neischl. Nech sa páči, pán Neischel, dostanete mikrofón, veľmi pekne by som vás 
poprosila, je vás tu viac, neviem vás predstaviť všetkých, prepáčte, ale by som vás poprosila 
hovoriť do mikrofónu. A držte si ho kolmo, aby vás poslanci počuli, robíme zvukový záznam. 
 
 
p. Neischl: Ďakujem za vaše vystúpenie. Vážené predsedníctvo, vážené dámy, vážení páni, 
vždy, som predseda petičného výboru, so mnou prišli aj dvaja ďalší členovia a hlavne sa jedná 
o to, že máme oprávnené obavy, že ako to bude ďalej, čo tam bude za mesiac, za pol roka, za 
rok a to je z niekoľkých dôvodov. Ako bolo už spomínané v petícii, obávame sa toho zníženia 
kvality, to znamená vystavenie veľkej hlučnosti, exhaláty z pracovných strojov, bezpečnosť a 
na tú bezpečnosť sme zvlášť hákliví, lebo ak tam príde nejaké auto, tam sanitka ani hasiči 
jednoducho nemajú šancu dôjsť. Treba si uvedomiť, že tie domy, ktoré sa tam postavili, z brány 
vystupujú rovno na ulicu. A teraz im pribudne tam ešte niečo, nejaká takáto záťaž, ktorá bude 
vo forme exhalátov, ktorá bude vo forme toho, že budú tam pracovníci, ktorí budú na týchto 
aktivačných prácach. Vieme dobre, akí sú to ľudia a sú to jednoducho všetko oprávnené obavy, 
ktoré tí ľudia majú. Už teraz je záťaž hlučnosťou to, že máme tam Billu, aj keď sme radi, že tú 
Billu tam máme, ale keď vám ráno o 4.00 začne dodávka tovaru, začnú tie cúvacie pípače... 
samozrejme musia byť z hľadiska bezpečnosti... a ešte tam teraz nainštalovali na odplašenie 
vtákov a nejakých škodcov nejaké ďalšie hlučné zariadenia, tak už si myslím, že mať tam ešte 
niečo takéhoto, ako verejnoprospešné práce... Tí ľudia jednoducho s tým nesúhlasia. Nesúhlasia 
s tým nie len oni, ale celá časť tá ešte za nimi, lebo tí ľudia nemajú kde parkovať a nemajú kde 
parkovať už len z toho dôvodu, že za tou budovou je bývalý Otex, teraz to má SIS. Majú tam 
podľa našich informácií zriadiť nejaké byty pre vojakov a uzavrú celú časť z druhej strany, kde 
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chodia parkovať aj pracovníci vedľajšej polikliniky. Takže chodia medzi domy parkovať... Toto 
keď sa uzavrie, z prednej strany by sa uzavrelo toto parkovisko, ktoré je... my tomu hovoríme, 
že minicentrum, lebo voľakedy tam boli potraviny, tak je to zaužívané... Takže cirka prídeme 
o takých dobrých 50 parkovacích miest. Teraz si neviem predstaviť, kde to všetko bude 
parkovať, keď parkovacia politika v našej lokalite zatiaľ nie je žiadna vytvorená, nie je 
schválená a tí ľudia majú obavu, že sa bude z hľadiska bezpečnosti zhoršovať situácia. Moja 
rodina... preto som predseda petičného výboru... je zvlášť na tú bezpečnosť háklivá, lebo... 
musím to povedať možno nahlas, manželke sa to nebude páčiť, ale zahynul jej brat... sú to už 
roky....  pri takejto nejakej situácii.  Tak myslíme si a chceli by sme vás poprosiť, aby ste nám 
umožnili riešiť túto situáciu, lebo táto situácia pre tých našich spoluobčanov dokola sa zdá byť 
neúnosná. Chceš povedať ešte niečo? 
 
p. Peško: Dobrý deň... 
 
D. Čahojová - starostka: Ja by som dala aj pánovi slovo, však on sa podpíše, nech sa páči, 
predstavte sa nám, prosím vás. 
 
p. Peško: Moje meno je Roman Peško. 
 
D. Čahojová - starostka: Máme nejaký rokovací poriadok, mali by ste mať prihlášku do 
diskusie napísanú, ale on ju dodatočne napíše, nech sa páči, pán Peško, máte slovo. 
 
p. Peško: Kolega ma len poprosil, aby som doplnil nejaké informácie... 
 
D. Čahojová - starostka: My sme demokrati.. 
 
p. Peško: Takže ďakujem za to, že ste mi umožnili prehovoriť. Čiže v každom prípade, áno, 
ide o ten hluk, lebo ten hluk začína o 4.00 ráno a tie domy sú prvé paneláky postavené 
v Karlovej Vsi, čiže oni majú len 1 vstupnú bránu a 52 bytov. A priamo z tých domov sa 
vychádza na chodník, pôvodne chodník, ktorý je dnes prístupová komunikácia a slúži na to, 
aby si vyložili, naložili materiál, tovar alebo teda prišla tam sanitka, kuriér, hocikto iný. A tým, 
že nie je riešená situácia na zdravotnom stredisku, ako náhle ráno ľudia odídu, zaplnia to 
zamestnanci a návštevníci zdravotného strediska. Plus tým pádom, keď nenájdu to miesto, tak 
oni tadiaľ prechádzajú 2-krát. Lebo najprv pozrú, či je tam miesto a  potom odídu. A chodia 
okolo toho vchodu, kde vychádzajú tie deti školopovinné a škôlkari von a niekedy ich neviete 
zastaviť a on podskočí pod to auto. Čiže tá bezpečnosť je tam prvoradá. Tým, že tam pribudnú 
ďalšie stroje... neviem teda aký je úmysel a zámer, či tam budú parkovať alebo nie, ale vieme 
to správanie pracovníkov v zime, on naštartuje, aby sa mu zohral motor, atď. Čiže aj ten hluk, 
aj nepriepustnosť tej komunikácie, lebo tam autá pri Bille na obidvoch stranách parkujú, čiže 
nedá sa tam prechádzať dobre. Do školy tam vozia ľudí. Takže keď tam majú prísť sanitky 
alebo keď tam bude treba urgentne, tak sa tam nedostanú. Takže poprosím vás, zvážte to a 
oceňujeme to, že ste si nás pozvali.  
 
D. Čahojová -starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán Peško, ešte váš kolega chce prehovoriť? 
Nie? Dobre, ďakujem, posaďte sa, môžete sa aj tu posadiť v sále, je tu miesta dosť. Možno že 
ešte vzniknú nejaké otázky. No, ja vás, vy by ste neverili, naši páni hostia, že akým balzamom 
na dušu mnohých poslancov je to, čo ste hovorili. Lebo to, čo ste hovorili je náš spoločný 
verejný priestor a veľmi správne ste vystihli jeho problémy, pohyb áut po chodníkoch, 
ohrozenie chodcov, ohrozenie detí. My v žiadnom prípade nechceme zhoršovať situáciu. My 
chceme,... všetci tu žijeme,... tú situáciu zlepšiť. My sa budeme tešiť, keď nám budete pomáhať 
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zavádzať nejakú zmysluplnú parkovaciu politiku, ktorú naozaj my máme pevný a vážny úmysel 
Karlovu ves zaregulovať. A potom odpadne aj taký problém, ktorý spomínate vo svojej petícii, 
to zúžené hrdlo Segnerovej, že tam parkujú autá z obidvoch strán. Pokiaľ nie je dodržaná šírka 
jazdného pruhu v rámci dopravných noriem, tak jednoducho sa tam parkovať nebude môcť. 
Čiže rezidenčná parkovacia politika vyrieši viaceré naše problémy, ktoré máme spoločné. 
Veľmi pekne vám ďakujem za vašu občiansku angažovanosť. Ja možno z tých vecí, ktoré ste 
spomenuli, aby som uviedla veci na pravú mieru - my v žiadnom prípade nechceme zhoršiť váš 
životný komfort a životnú situáciu. V žiadnom prípade vás nechceme obrať o žiadne parkovacie 
miesta. Čo sa týka budovy bývalého Otexu, tak na to nemáme žiaden vplyv. My sme dokonca 
mali o tú bytovku záujem, lebo potrebujeme nájomné bývanie, máme množstvo ľudí, ktorí 
čakajú na nájomné bývanie v mestskej časti, ale  žiadne také byty nemáme k dispozícii. To žiaľ 
nevyšlo, vyzerá to tak, že tam ale byty budú. Je to dôsledok socialistickej výstavby, že sa 
nepočítalo s takým množstvom automobilov, ale to už bude riešiť tá rezidenčná parkovacia 
politika. Čo sa týka nášho úmyslu verejnoprospešných služieb alebo zriadenia pracoviska, tak 
nemusíte sa obávať ani do pol roka, ani do roka, možno aj omnoho dlhšie to bude trvať. 
Nevidíme to veľmi optimisticky, pretože súčasný nájomca, ktorý, si myslíme, že v neprospech 
mestskej časti má veľmi výhodnú nájomnú zmluvu na 20 rokov, bude sa snažiť a využije všetky 
možnosti, aby tam 20 rokov bol. To znamená, myslím, že je to do roku 2026. Čiže tam šanca, 
že sa nám podarí získať tie priestory pre náš verejný záujem, pre nás všetkých, nie je príliš 
veľká. Ale pokúsime sa o to. No a čo sa týka našich úmyslov s tou budovou, tak my si myslíme, 
že ju naozaj veľmi potrebujeme a potrebujeme ju preto, lebo si myslíme, že potrebujeme 
verejnoprospešné služby. Lebo ukázalo to... v 2016 sme si zriadili vlastný podnik... že 
starostlivosť o verejný priestor, o zeleň a možno aj o cesty a o mnohé ďalšie činnosti, ktoré si 
robíme s vlastnými zamestnancami, je omnoho pružnejšia a omnoho lacnejšia, ako keď nám to 
robia dodávateľské služby. A zároveň vieme, že nemôžeme to mať kdesi v inej mestskej časti 
alebo ja neviem, na Kramároch, keď potrebujeme niektoré veci veľmi rýchlo riešiť, veľmi 
pružne reagovať. Logistika zamestnancov, logistika strojov naozaj je niekedy veľmi náročná. 
My vlastné priestory veľmi si nemáme z čoho vyberať, ale chceme ešte skvalitňovať tieto 
služby a ich rozširovať. Poviem napríklad, čo by sme potrebovali. Veľmi by sme radi 
zamestnávali aj ženy, napríklad by sme poskytovali službu upratovania našim starším 
obyvateľom, ktorí ešte nie sú odkázaní na sociálnu službu ako je napríklad opatrovateľská, ale 
raz, dva krát do roka upratanie domácnosti by si veľmi radi u mestskej časti objednali, lebo sú 
veľmi opatrní a mali by byť opatrní, čo sa týka rôznych neznámych návštev, nedôverujú 
neznámym ľuďom a nemali by, učíme ich tomu.. Tak keby takúto službu napríklad mestská 
časť poskytovala, veľmi by to mnohým obyvateľom starnúcej populácie pomohlo a predĺžilo 
by to ich pobyt vo vlastnej domácnosti. Ale my nemôžeme napríklad zamestnať ženy, lebo 
nemáme pre ne šatne, nemáme samostatné sprchy, toalety, hygienické zariadenia, takže my ich 
nemáme kde v našich priestoroch umiestniť. Čiže v tomto sme veľmi obmedzení. Čo sa týka 
parkovania strojov, z ktorých ste vyslovili najvážnejšie obavy, exhaláty, rušenie, štartovanie, 
traktory, nákladné vozidlá, frézy, tak to vás zase môžem ubezpečiť, je to aj predmetom tohto 
zastupiteľstva, že my si akúkoľvek našu techniku veľmi vážime, lebo je drahá, veľmi ju 
potrebujeme a peňazí máme málo a my si ju musíme chrániť a strážiť. To znamená, musí byť 
zaparkovaná v stráženom, chránenom areáli. Čo toto parkovisko nikdy nebude, lebo to je 
verejné parkovisko. My potrebujeme predovšetkým umiestniť ľudí, šatne, potrebujeme 
administratívne priestory a potom máme drobné strojové vybavenie, ako sú krovinorezy, možno 
nejaké príslušenstvá, ktoré máme tuná, pod týmto úradom. Máme tu veľkú garáž a skladujeme 
tam všeličo, ale nemôžeme potom parkovať autá v tej garáži. Takže táto garáž, ktorá je pre 7 - 
8 parkovacích miest, tak slúži presne na tieto účely a potom autá parkujeme na ulici a bránime 
ďalším ľuďom v parkovaní. Garáž má byť využitá na parkovanie. Čiže my by sme si vedeli 
predstaviť a veľmi by sme chceli tento priestor na takéto účely tak, aby sme vám nezhoršovali 
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kvalitu života, ale naopak, zlepšovali. A aby verejnoprospešné služby boli aj vašou pýchou, nie 
len našou pýchou. A možno ešte na úplný obraz informáciu... to vám možno kolegovia 
poskytnú, že aký je vzťah zmluvný so súčasným nájomcom. My už dnes využívame viacero 
priestorov v Karlovej Vsi, ale nestačí nám to a preto sme si boli nútení prenajať areál na 
parkovanie, administratívu aj šatne v areáli Univerzity Komenského, kde platíme koľko? Pán 
Horínek, pán riaditeľ mestských... 17 000 € ročne. Čo je z peňazí nás všetkých, z verejných, 
ktoré by sme vedeli omnoho lepšie využiť. Čiže toľko len na doplnenie informácií. Možno som 
nepovedala všetko, čo ste chceli počuť, ale otváram k tomuto bodu diskusiu. Keď niekto chce, 
nech sa páči, môžete. 
 
p. Neischl: Môžem ešte niečo povedať? 
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, pán Neischl, prosila by som, zoberte si ten mikrofón.  
 
p. Neischl: To parkovisko, ktoré tam je, má neevidované inžinierske siete. Vyteká odtiaľ voda, 
nikoho to netrápi, nikto to neni. Písali sme na x inštitúcií, každý prišiel, povedal, "Neni to naše". 
Má neevidovaný dažďový vpusť, či ako sa to presne volá, nejaký kanál, ktorý je nefunkčný. 
keď zaprší, tak z auta nevystúpite tam. Tam je v priemere 10m kaluž v strede parkoviska. Lebo 
to jednoducho nie je nikde evidované. bytový podnik, čo tam bol spravil pravdepodobne nejaký 
trativod, ktorý sa za tie roky upchal a je to jeden lavór. Vstupná cesta... tak samozrejme, bola 
vytvorená voľakedy zo starých panelov, niektoré už sú odtiaľ preč, sú tam vymleté takéto jamy. 
Cez to všetko to ale naši občania využívajú.  
 
D. Čahojová - starostka: Ale rovnako aj súčasný nájomca, pán Neischl.  Rovnako aj súčasný 
nájomca tam parkuje. To nepoprieme. Však my to poznáme, my vieme, ako to je. Ale teraz sa 
nebavíme o tom parkovisku, lebo predmetom tohto rokovania je využitie budovy. Súčasný 
nájomca nemá prenajaté parkovisko, má prenajatú od mestskej časti budovu.  
 
 
p. Neischl: Áno, len som chcel upozorniť na to, že aj také, aké je to parkovisko, to ľuďom bude, 
samozrejme, chýbať. Keď tam raz nebudú môcť prísť alebo tam bude niečo iné postavené alebo 
si tam postavia vaše stroje von.  
 
D. Čahojová -starostka: Pán Neischl, asi sme sa nerozumeli. my nemáme záujem parkovať na 
tom parkovisku naše stroje. To sme sa asi nepochopili, asi som to nedostatočne vysvetlila. 
 
p. Neischl: Áno, len je mi jasné... občania sa boja trošku toho, čo bude za rok, čo bude za dva. 
Teraz je to takto. Keď raz dostanete výpoveď tam, z tej Univerzity Komenského, jak to bude 
ďalej... Viete, akákoľvek zmena vždy pre tých ľudí znamená určitú obavu. 
 
D. Čahojová -starostka: Áno, my tomu úplne , úplne rozumieme. Snažím sa vám ju vyvrátiť. 
Dostane slovo pán poslanec Šmotlák, potom požiadala o slovo pani prednostka. Nech sa páči, 
pán poslanec. 
 
A. Šmotlák: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Na úvod by som chcel povedať, že sa trošku 
obávam, že či Segnerova ulica nebude pre toto volebné obdobie to, čo Veternicová ulica pre 
minulé volebné obdobie. Aj z vašich úst zaznelo, že očakávate, že bude nejaký súdny spor 
pretrvávať atď. Moja otázka je ale iná: či Miestny úrad, ktorý by sa mal správať zodpovedne, 
ráta s alternatívou, že 1. 9. bude priestor uvoľnený? Tým pádom mestská časť príde o nájomné 
do konca roka, budova si bude žiadať investície, kde hovoríte nejaké šatne, sprchy atď. V 
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rozpočte s týmto samozrejme nepočítame. Zároveň hovoríte o nákladoch na Starých Gruntoch 
vo výške 17 000 €. Ja by som sa teda spýtal, aké sú príjmy z prenájmu tej budovy za rok? 
Myslím, že to malo byť nejakých 1500€ mesačne. Takže to je vlastne 1:1. Zároveň, naozaj, ja 
rozumiem obyvateľom Karlovej Vsi. Tu nehovoríme o nejakých tvorivých dielňach, ktoré budú 
slúžiť v tej budove, ale budú tam chodiť naozaj ľudia možno s istou aj svojráznosťou, ráno o 
3.30, o 4.00, podľa toho, aká bude zimná sezóna, ako sa bude treba starať o cesty a komunikácie. 
Nie som si úplne istý, že či toto je to, čo by mala komunálna politika reprezentovať, správať sa 
nezodpovedne. Mne toto príde ekonomicky nezodpovedné... a zároveň  ísť proti svojim 
obyvateľom. Zatiaľ ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, no, pán poslanec, ja si myslím, že tá budova 
vyžaduje investície už dnes, ale súčasný podnájomca nemieni investovať do tej budovy, 
lebo  vie, že nemusí. A ak by sme investovali do tej budovy, tak investujeme a zveľaďujeme a 
zhodnocujeme svoj vlastný majetok. Čiže je tu trochu rozdiel. Druhá vec, 1:1 to nie je. Presne 
vám povie... ročne dostávame maximálne 12 500 alebo možno 13 000 € za tento prenájom. My 
si myslíme, že keby sa prenajal súčasnými komerčnými cenami ako komerčný prenájom, tak 
by sme získali omnoho viac. Ale my to nechceme komerčne prenajímať, lebo my si myslíme, 
že služba, ako zimná služba, nech už ju robí ktokoľvek, manuálni pracovníci, tak je pre túto 
mestskú časť nevyhnutne potrebná. Lebo nikto nám ju neurobí. Možno na hlavných 
komunikáciách urobí Hlavné mesto. Ale s ničím väčším nemôžeme počítať. My, pokiaľ si ju 
neurobíme sami, nebudeme mať. A neviem, pán poslanec, kde by mali sídliť tí, ktorí majú 
odhŕňať ráno o 4.00 alebo aj pracovať celú noc? Budeme ich voziť z mestskej časti Rača alebo 
z nejakej priemyselnej zóny, kde nebudú nikoho vyrušovať? Oni predsa musia byť tu a ideálne 
je, keď sú to naši vlastní obyvatelia, ktorí majú najbližšie do práce a majú vzťah k mestskej 
časti. Ja si myslím, akože táto služba je pre nás všetkých, vrátane obyvateľov Segnerovej ulice, 
nevyhnutná, potrebná, žiaduca a je to prvoradý verejný záujem. Viac, ako 12 alebo 13 000 do 
mestskej pokladnice od podnikateľa, ktorý žije niekde inde a keby podnikateľskú prevádzku 
mal tam, kde býva, tak by určite nevyzerala a nebolo by na jeho pochvalu tak, ako vyzerá ten 
objekt dnes. Lebo keby sa prezentoval svojou prevádzkou v mieste svojho bydliska, asi by sa 
oň staral lepšie. Takže nič, nič nechcem akože konkrétne k tomuto, ani súdne spory... Ja som 
nepovedala slovo "súdne spory". Ja som len povedala, že súčasne to... a ste povedali vy, možno 
máte viac informácií, ja tie informácie nemám... ale viem, že súčasne oni sú veľmi spokojní s 
tým, ako to je a využije všetky možnosti, aby tam mohol zostať do roku 2026. My to vieme a 
my sa pokúsime získať tie priestory pre seba, lebo považujeme za pre mestskú časť, obyvateľov, 
rozpočet mestskej časti výhodnejšie použitie na vlastné účely, pre verejný záujem a nie pre 
súkromný. Pani prednostka požiadala o slovo a potom pán poslanec Martinický. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem veľmi pekne, tak vy ste asi dva krát povedali slovo 
"nezodpovedný prístup Miestneho úradu", tak poďme si povedať dve varianty, ktoré tu môžu 
byť. Prvá je, že vyprace, druhá je, že nevyprace. Vezmem prvú. Ak vyprace 1.9., tak máme 4 
mesiace na to, aby sme nachystali rozpočet na rekonštrukciu. Tie 4 mesiace potrebujeme jednak 
na to, aby sme schválili peniaze na rekonštrukciu na budúci rok a druhá vec, na to, aby sme 
mali projekt, za tie 4 mesiace ho vieme spraviť. To znamená, keď 1.9.. sa uvoľní priestor, 
začneme pripravovať PHZ na projekt, budeme vedieť, že na budúci rok potrebujeme toľkoto a 
toľkoto peňazí do rozpočtu na takú rekonštrukciu toho priestoru, aby sme tam vedeli umiestniť 
podnik verejnoprospešných služieb. Áno, áno, v tom rozsahu, v akom si povieme, že je to 
možné. Nie stroje, ja potom vysvetlím tú časť k tým strojom. Takže áno, na toto sme pripravení. 
Výborne, 1.9. odíde, máme 4 mesiace na to, aby sme to narozpočtovali, 
naprojektovali  pripravili sa na tú verziu, o ktorej tu teraz celý čas hovoríme. Nájom pre VPS 
na Univerzitu Komenského je na 1 rok, to znamená výborne, kým to zrekonštruujeme, môžu sa 
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presunúť chlapi, nie stroje, stále sa bavíme, pretože v areáli Univerzity Komenského máme 
prenajaté dve haly, z toho jedna je vykurovaná, jedna je nevykurovaná. Vieme ich využiť práve 
na stroje a čiastočne na mužov, ale ja by som tam radšej videla sklady a stroje. A vieme potom 
zrekonštruovať to na šatne, na administratívne priestory a presunúť chlapov tam. Perfektne by 
to sedelo, keby sa to 1.9. vyprázdnilo. To je varianta 1. Varianta 2 je, že sa to nevyprázdni, že 
nájomca neodíde. V tom prípade máme ďalšiu možnosť a to je obrátiť sa na súd so žiadosťou 
o vypratanie, kde sa reálne bavíme.. keď teda predpokladáme, že nevypratal dobrovoľne, tak sa 
asi bude aktívne brániť v rámci toho súdneho sporu, takže sa bavíme o ďalších 2 rokoch, kým 
ten priestor bude k dispozícii. A čo sa týka už.... možno áno... ale to je taká reálna doba, si 
myslím z hľadiska súdneho sporu a exekučného konania. A potom čo sa týka toho využitia toho 
priestoru, tak on naozaj nie je situovaný na to, aby tam boli veľké stroje, na to nám veľmi dobre 
poslúži ten areál Univerzity Komenského, kde sú to 2 obrovské haly, ktoré sú strážené 
vrátnicou, kde je aj rampa. Ten areál je naozaj vynikajúci pre nás, je úplne vzdialený od ľudí, 
takže nikomu tam tie stroje nevadia. A momentálne ale vieme využívať len jednu z tých hál na 
stroje, ktorá je nevykurovaná a  vykurovanú využívajú práve ako kvázi administratívne 
priestory a šatne. Ale tam vieme mať práve tie drahšie stroje, ktoré by v zime mohli byť... tie 
veľké traktory, ktoré by mohli byť vo vykurovanom, to znamená, že by sa menej ničili. To by 
nám.. tam by sme to vlastne takýmto spôsobom urobili, ale administratívu a mužov by sme 
premiestnili na Segnerovu. Prípadne tie menšie, maličké stroje, nebavíme sa o žiadnych 
veľkých traktoroch, lebo tam ani ten prístup nie je taký, že by sme tam my chceli ísť, lebo 
nechceme vypĺňať potom poistné udalosti, že naše stroje tam poškodili autá alebo chodníky 
alebo čokoľvek. Takže to určite nie. Takže tá Segnerova naozaj.. primárne je s ňou počítané 
ako s administratívnym priestorom, prípadne nejaká dielňa, šatňa. Určite nie na veľké stroje. 
Tam myslím ani brána nie je. Pán riaditeľ VPS to videl, tam sa nám ani naše stroje nezmestia, 
dovnútra ich nevieme dostať. No. A vonku, to vôbec nie, lebo to sú drahé stroje na to ,aby sme 
ich nechávali vonku nestrážené. 
 
p. Peško: A tí zamestnanci, ako ste povedali??? 
 
K. Procházková - prednostka: Ale tých máte v uliciach každé ráno tak isto.  
 
p. Peško: Tí budú chodiť peši alebo budú chodiť na svojich autách? Ešte raz, v tých domoch.. 
v jednom dome je 52 bytov. 52 bytov dnes má 2-krát, 3-krát počet áut. Tie 3 domy, len tie 3 
výškové domy, staré domy, majú 150 bytov, oproti je ďalších bytových jednotiek a  zrátajte si, 
koľko máte parkovacích miest. Bolo sľúbené, keď sa otváralo parkovisko pre Billu a dávali ste 
tam rampu, že rampa bude otvorená. A rampa je stále zatvorená, čiže to parkovisko aj vo 
večerných hodinách sa nedá využívať. Teraz vlastne tie parkovacie miesta využívajú ľudia zo 
zdravotného strediska, lebo zase máme krásne zdravotné stredisko, ale parkovať sa ??? nedá, 
pod zdravotným strediskom je to obmedzené. Zrátajte si len koľko je zamestnancov a lekárov 
na zdravotnom stredisko, ktorí prídu autami a zaparkujú ráno a odchádzajú o 18.00, koľko tam 
príde pacientov. Niektorí autá nechajú na Bille, ale niektorí teda parkujú medzi domami alebo 
musia ísť ináč na zdravotné, keď sú chorí. A toto všetko ???. Takže keď začnete aj prestavovať 
budovu, začne tam byť hluk, ale tieto byty sú tak orientované, že štvor a dvoj-izbové byty majú 
okná len na južnú stranu, teda len na ten areál. Čiže nemôžu tí ľudia uniknúť na druhú stranu 
bytu pred hlukom. 
 
K. Procházková - prednostka: Ale keď sa o tom bavíme, tak ak by tam chodili zamestnanci v 
skorých ranných hodinách, tak  tam nezaparkujú pri tejto logike, lebo by tam parkovali 
obyvatelia tých bytových domov. Takže to by sme sa museli baviť o tom, že by mestská časť 
tie miesta vyhradila pre VPS a to sa nebavíme. Toto ani nie je momentálne alternatíva. A ďalšia 
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vec je, že sa naozaj snažíme rokovať s Billou ohľadom toho parkoviska na Segnerovej a ja 
dúfam, že s Billou sa dohodneme v septembri na inom parkovisku a že keď už s nimi máme 
rozbehnuté vzťahy, my sme načali aj tento problém. Sú trochu skeptickí, že akým spôsobom by 
to fungovalo, ale nezavrhujú ten systém nočného parkovania, že by sme ho  nejak nastavili. 
 
p. Peško: Podstatná vec, čo nás trápi, je bezpečnosť??? a tá súvisí s ??? pri Bille, takže chodia 
tam bezdomovci z celého mesta... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Peško, my poznáme tieto problémy veľmi dobre, vieme o čom 
hovoríte. 
 
p. Peško: ...a keď má ísť to malé dieťa okolo týchto ľudí, človek nevie... 
 
D. Čahojová - starostka: Ale teraz zachádzame do úplne inej problematiky. My tieto problémy 
poznáme a my chceme, aby to miesto bolo kultivované, aby nejako vyzeralo. Je to v centre 
obytnej zóny. Pozrite sa, ako vyzerá dnes, ako vyzerá to parkovisko, ako vyzerá tá budova. 
Však presne to je náš cieľ, však tu žijeme. Chceme, aby to tu vyzeralo ako v hlavnom meste.  
 
R. Rosina: pardon, pani starostka, poprosím, keby ste sa snažili troška lepšie riadiť túto 
diskusiu. Toto nie je voľná diskusia, toto je rokovanie zastupiteľstva. Páni dostanú slovo, keď 
o to požiadajú regulárnym spôsobom, nikto im v tom nebráni, ale takéto slovné prestrelky ja si 
myslím, že sem nepatria. ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec, máte pravdu. Máme nejaký rokovací 
poriadok, takže dávam slovo poslancom. Pán poslanec Martinický je prihlásený. 
 
P. Martinický: No, ďakujem, predovšetkým aj čo hovoril pán poslanec kolega, myslím, že 
spomínať tu ako negatívny príklad Veternicovú, je nesprávne, pokiaľ je tým myslená tá škola, 
lebo tá v predchádzajúcom období bola zle udržiavaná, zanedbávaná, málo detí tam chodilo a 
dnes je lepšie využívaná a viac skultúrnená a viac detí z našej mestskej časti tam chodí. Takže 
to je práve príklad naopak. Prvá vec. Druhá vec je, hovorilo sa o nákladoch a zisku z tohto 
objektu. Ja tie čísla nepoznám, ale ako stavár viem, že ak je príjem len za to, čo tam niekto 
prekúri alebo presvieti, tak to nestačí na údržbu a pokiaľ tá budova dlhodobo chátra a jestvujúci 
nájomca ju neošetruje, tak tým vzniká mestskej časti ďalšia škoda do budúcnosti. K tomu 
vyprataniu a projektu novému, to povedala dobre pani prednostka, tak to nejdem opakovať, to 
bolo v poriadku. Ešte k tej efektívnosti, vieme, ako sa výrazne zlepšila napríklad oproti 
predchádzajúcemu obdobiu zimná údržba a viem aj od reakcií obyvateľov, že sa zlepšila aj 
letná údržba, to znamená starostlivosť o zeleň atď. Samozrejme, aj ja by som sa občas kriticky 
vedel k niečomu vyjadriť, ale celkový trend je zlepšenie. To je druhá vec. Pokiaľ ide o využitie 
budovy, tak treba jasne povedať, či tu ide o zmenu účelu využitia budovy. Čiže ak to dnes slúži 
ako nejaký druh kancelárskych priestorov alebo administratívnych a znovu to bude ako 
administratívnych, tam sa v podstate nič nemení. Pokiaľ by sa tam vybudovali... pokiaľ sa 
zmení administratíva na bývanie, tam už sa niečo mení aj z hľadiska hlučnosti, aj z hľadiska 
parkovania, lebo to má rozdielny parkovací režim, zase treba to jasne povedať. Tretia možnosť 
je, čo si možno niektorí občania predstavujú, že sa to zmení z bývania či administratívy na 
nejaký druh výrobných priestorov. A treba jasne povedať, že aspoň pokiaľ viem, tak takáto 
zmena sa tam neuvažuje. A pokiaľ tam nebude skladovaná ťažšia technika, čo podľa mojich 
vedomostí tam na to ani nie sú stavebno-technické možnosti, a pokiaľ sa tam nezriadia žiadne 
výrobné priestory alebo dielenské alebo niečo také, tak z hľadiska hluku, záťaže atď. tam 
nepríde k zmene. A je šanca, že príde k zmene k lepšiemu, pokiaľ tým priamym správcom 
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budovy bude mestská časť a nie niekto, kto to má len na to, že by tam tlačil minimálne nájomné 
a čo najviac z toho vyťažil, ako sa to zdá byť doteraz. A pokiaľ tu bola spomenutá bezpečnosť 
a ľudia, ktorí sú na parkovisku pred Billou, tak to je úplne iná problematika, ktorá s týmto 
bodom vôbec nesúvisí a o tej by som tu dosť odmietal diskutovať. Nepopieram, že je to dôležité, 
ale to je možné navrhnúť samostatný bod a riešiť to ako samostatný bod. Som za, ale nie v 
rámci tohto bodu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, možno na doplnenie ešte, 
dielne tam sú už dnes. Tam sú dielne, tam je výroba tlačiarenská alebo propagačných 
materiálov. Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. tiež ma zaujala tá poznámka kolegu Šmotláka 
o Veternicovej. Ja teraz neviem, čo má na mysli, či Veternicovú ulicu ako takú alebo teda ktorý 
z objektov. Ale ak má na mysli teda Veternicovú školu a rozpráva o zodpovednosti a efektivite 
a takýchto veciach, tak myslím, že šliapol celkom vedľa. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka, uvediem svoj príspevok tým, že 
mám veľkú úctu k petícii, aj k petíciám aj k petičným výborom, pretože je to už 25 rokov keď 
na základe petície naši predchodcovia v tomto zastupiteľstve... bola to petícia nadácie Naše 
deti..., podporili výstavbu ihriska na Dlhých dieloch. Bolo to prvé ihrisko, Toro park, ktoré bolo 
bez nákladov na verejné zdroje, bez peňazí mestskej časti. Nadácia vyzbierala vtedy 300 000 
korún. Išlo len o to, aby administratívne mestská časť spolupracovala.  Úradníci moc neboli 
ochotní, lebo úradník si myslím, že je taký tvor, že dokiaľ nemusí, radšej neurobí, ale 
zastupiteľstvo aj vtedajší pán starosta, pán Holý, nás podporili a to ihrisko tam sa vybudovalo, 
stálo a splnilo svoj účel. Ďalej by som chcel povedať, že ja ako zvolený poslanec mám podľa 
zákona o obecnom zriadení jednu z hlavných úloh dbať o blaho mestskej časti a jej obyvateľov. 
A teraz nemôžem ja uprednostniť nejakú skupinku, musím v prvom rade pozerať na ten globál 
a keď pozerám na ten globál, na celú mestskú časť, som v situácií, ja to poviem na príklade, 
ako keby som svoj byt prenajal za 400 € mesačne, potom si prenajal za 500 € mesačne byt v 
susednom dome. To nie je logické, to by nikto z nás nespravil. Takže tendencia dostať sa do 
tých našich priestorov je celkom logická a teda možno si to neuvedomujete, ale je aj vo vašom 
záujme. Samozrejme, mať stále nejaký stav, to je aj mojim snom, aj všetkých z nás. Ak by sa 
nič nezmenilo, boli by sme tu večne, ale tak to nebude. Nevieme, čo bude, ale vieme jednu vec, 
že iste príde nejaká zmena. Príde zmena napríklad, že ten Otex sa bude využívať inak, ako sa 
využíva a bude tam zmena, s ktorou ani my ani vy nič nespravíme. Budeme ju musieť 
akceptovať. Neviem, akí ľudia budú chodiť do Otexu, len by som rád poznamenal, že dosť sa 
ma dotkla poznámka, že takí ľudia alebo onakí budú chodiť pracovať do VPS. Ja si myslím, že 
všetci obyvatelia, ktorí sú na Segnerovej, majú jedinečnú šancu zamestnať sa vo VPS, pracovať 
tam a naozaj v tej VPS potom budú úplne super ľudia. Hovorím to trošku s takým dotknutím 
preto, že pracujem vo firme, ktorá najmenej 10 rokov zamestnáva Rómov z východného 
Slovenska, Rómov, ktorí robia, z osady a sú to excelentní pracovníci. Majú svoje osobitosti, ale 
sú to pracovníci excelentní. Zamestnávam ich nie preto, že by som ich extra vyhľadával, ale 
jednoducho ten trh práce je taký, že keby sa našli iní, by som aj iných zamestnával. Takže to je 
k tomu. Určite bude zmena, snažíme sa, ale nesnažíme sa spraviť niečo natruc obyvateľom 
Segnerovej ulice, pretože aj obyvatelia Segnerovej ulice sú občania mestskej časti a zaslúžia si 
našu pozornosť. Ja by som tie fakty, ktoré sú uvedené v tej petícii, čo sa týka parkovania atď., 
bezpečnosti, to je všetko, si myslím, že v poriadku a ja ako poslanec budem dbať na to, aby sa 
tieto tam spomenuté skutočnosti zohľadnili pri realizácii tohto diela. A už len na koniec by som 
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povedal, že nikto z VPS z nejakého rozmaru nepríde o 3.30 ráno do práce len kvôli tomu, aby 
niekoho iného zobudil. Ak príde niekto o 3.30 ráno do práce, príde preto, že to je nevyhnutné. 
Obyčajne to je kvôli snehu. Tak, občan je taký človek, že on by chcel mať ráno keď o 7.00 
vyjde z domu, odmetené, ale do 7.00 aby bolo ticho. Ale to sa žiaľ technicky nedá. Ak bude ten 
sneh, bude sa musieť pracovať už skôr. Keď vám budú odhŕňať, aj tak tam bude nejaký hluk. 
Takže je to asi o tomto a pevne verím, že petičný výbor alebo táto skupina občanov zo 
Segnerovej a Miestny úrad budú naďalej v kontakte a bude sa to vyvíjať myslím si, na dobrej 
úrovni. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Rosina. Z poslancov sa nikto 
iný do diskusie nehlási, takže v zmysle rokovacieho poriadku.... pán poslanec Šmotlák sa ešte 
prihlásil s riadnym príspevkom druhým. 
 
A. Šmotlák: Áno, ale ja iba veľmi krátko by som tu reagoval, čo zaznelo. Čo sa týka VPS a že 
by mala byť v Karlovej Vsi atď., no veď momentálne je na Starých Gruntoch. Čiže aby som 
len teda povedal... samozrejme, že aj ja si želám, aby v tej VPS pracovali Karlovešťania, aby 
Karlova Ves mala letnú údržbu, zimnú údržbu. To nikto nespochybňuje. Akurát, čo sa ja pýtam 
alebo zástupcovia občanov je, že či práve táto lokalita je na to tá najvhodnejšia. Plus ja som 
ešte posunul tú otázku ekonomických nákladov. Keď hovoríte, že v septembri bude vyprataný 
priestor, budete mať 4 mesiace čas na prípravu atď., tak ja len zároveň hovorím, že ok, ale 
prídeme o 4 mesačné príjmy do rozpočtu mestskej časti. Ten priestor bude treba asi strážiť, 
dávať naň pozor, aby sa nám tam nedostali nejakí bezdomovci alebo niekto iný. Čiže to je asi 
to, čo som chcel povedať. A čo sa týka toho súdneho sporu, tak to zaznelo viac krát na komisii, 
takže z toho som vychádzal. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja len k tým príjmom, o čo prídeme, neprídeme. Pri každom objekte 
okrem vlastného bytu, kde si maľujete a zároveň tam bývate, keď ho vypracete a rekonštruujete, 
tak o nejaký príjem prídete. Ale druhá vec je, že sa to dá zrátať, že pokiaľ ho dlhodobo 
nerekonštruujem, prídem o viac, lebo objekt chátra. A pokiaľ ho rekonštruovaný využijem 
efektívnejšie alebo prenajmem výhodnejšie, tak sa mi ten príjem aj s ďalším ziskom kľudne 
môže veľmi rýchlo vrátiť. Takže  s týmto by som moc neoperoval ďalej. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Martinický, nasleduje pán vicestarosta, nech 
sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, pôvodne som nechcel 
reagovať, ale rád by som povedal pár slov. Na jednej strane, myslím, že je veľmi dobre, že 
obyvatelia zo Segnerovej a z okolia sa ozvali a že sa ozvali včas, že sa ozvali ešte predtým, že 
sa niečo nezrealizuje v nejakom rozsahu, lebo viem, si naozaj predstaviť, že pre nich tá 
predstava, ako možno im bolo interpretované alebo podané, vzbudila, ako aj páni povedali, 
oprávnené a odôvodnené obavy. Lebo je to rezidenčná zóna, je to obytná zóna, ten objekt je 
v blízkosti obytnej zóny a má určité aj samozrejme problematické napojenie. A ja im rozumiem. 
Myslím, že pre nás je táto diskusia začiatok a musíme si z nej zobrať to, že akékoľvek využitie 
toho objektu pre VPS musíme veľmi citlivo a veľmi zodpovedne zvažovať, kto tam bude, ako 
sa ten objekt bude využívať tak, aby naozaj tie dopady na obyvateľov sa minimalizovali. Asi 
sa nedá povedať, že budú úplne nulové, ale aby sa naozaj minimalizovali, lebo je to objekt v 
obytnej zóne. Na druhej strane niečo k tej VPS. Ja teda dúfam, že tí chlapi teraz sú v teréne a 
nepočúvajú túto diskusiu, lebo síce vedenie tu sedí, ale to ako keby bol nejaký spolok asociálov, 
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ktorí prinášajú problémy do lokality, kde sa vyskytujú. A to by som bol nerád, keby sa takýto 
obraz nejako vytvoril. Lebo to, že máme vlastný podnik verejnoprospešných služieb znamená, 
že neplatíme pomerne vysoké náklady súkromným spoločnostiam, ako to bolo v minulosti, že 
chceme, aby Karlova Ves bola čistejšia, upravenejšia, lepšie obhospodárená, čo vieme, že je to 
efektívnejšie, keď to robia naši zamestnanci. Sú to zamestnanci, nie sú to žiadni pozbieraní 
nejakí asociáli. Samozrejme, že je to manuálna práca, je to práca, ktorá sa vykonáva v teréne, 
je to áno, ako povedal aj kolega Rosina, práca, ktorá sa žiaľ alebo našťastie vykonáva na území 
Karlovej Vsi, robí sa pre obyvateľov, hlavne pre obyvateľov a mne pripadá, ako keby tá VPS 
bol taký nechcený bezdomovec. Lebo naozaj my máme veľký problém umiestniť a nájsť ten 
areál pre nich. Mali sme časť kapacít pod Miestnym úradom, mali sme časť areálu na Borskej 
v nebytových priestoroch. Využíva sa časť priestorov pod Majerníkovou 60, pod školským 
objektom, kde sú nejaké skladové kapacity. Uvažovali sme o využití priestorov Strediska 
služieb v škole na Karloveskej v priestoroch ZUŠ. Naozaj, veľmi problematicky sa hľadá takýto 
priestor, lebo my si musíme aj uvedomiť, že ten operačný rádius musí byť... Oni nemôžu chodiť 
z Podunajských Biskupíc alebo zo Stupavy, keď potrebujú vykonať zásah a údržbu. To by bolo 
veľmi neefektívne. To znamená, ak chceme mať verejnoprospešné služby, mali by sme ich mať 
v katastri Karlovej Vsi, optimálne v takých zónach, aby boli tie dojazdové časy mechanizmov 
naozaj optimálne, vieme kvôli čomu. Je to hlavne kvôli zimnej údržbe, ale aj tá letná údržba, 
kosenie, a podobne sa vykonáva na území mestskej časti. Takže naozaj veľmi vážne beriem, že 
sa obyvatelia ozvali, treba sa tým mimoriadne podrobne a veľmi citlivo zaoberať, tým, čo 
hovoria a mali by sme s nimi ešte sadnúť a o tom probléme hovoriť, informovať sa, aby aj oni 
vedeli informovať ľudí, ktorí podpísali petíciu. Aby aj títo obyvatelia mali pocit, že boli 
vtiahnutí do procesu toho spolurozhodovania, ale na druhej strane by som bol veľmi nerád, 
keby sme síce všetci chceli VPS a čistú a krajšiu Karlovu Ves, ale nie pod našimi oknami, nie 
v areáli, ktorý je v blízkosti. Lebo to potom sa nedá tieto dva problémy zosúladiť a našou 
povinnosťou ako zastupiteľstva, ako verejne aktívnych poslancov, je naozaj zladiť tieto verejné 
záujmy, na jednej strane práva obyvateľov na pokojné užívanie svojich nehnuteľností, bývania, 
bezpečnosť na uliciach, to všetko naozaj sú veľmi dôležité, veľmi vážne témy... Na druhej 
strane máme aj povinnosti z hľadiska verejného poriadku, údržby zelene, údržby ciest a 
komunikácie a aj to musíme nejako efektívne robiť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. Keďže z poslancov sa nikto 
nehlási do diskusie, ja by som využila priestor predkladateľa na záverečné slovo. Chcela by 
som k tomu povedať dve veci. Jedna vec je, že sme skladali sľub pred obyvateľmi, pred našimi 
voličmi, že sa budeme správať veľmi zodpovedne, že budeme slúžiť verejnosti a nie iným 
záujmom a že budeme konať v súlade so zákonom. Čiže v tomto prípade sa snažíme dodržať 
jedno aj druhé. Konáme v súlade so zákonom, v súlade s verejným záujmom a snažíme sa 
správať čo najzodpovednejšie voči našim obyvateľom, voči mestskej časti, voči našim 
verejným financiám. Druhá poznámka, ktorá je, je možno taký príklad dnešnej praxe, že naozaj 
všetci potrebujeme tie služby, ktoré robí náš podnik verejnoprospešných služieb, dokonca ani 
nedokáže pokryť všetko to, čo by sme od nich chceli, lebo ich je málo. My nemôžeme prijímať 
ďalších ľudí, lebo ich jednoducho nemáme kde umiestniť, nemajú šatne. Ja by som len dala do 
pozornosti, že súčasný zákonník práce chráni mnohých zamestnancov, napríklad aj 
administratívnych pracovníkov pri súčasných klimatických podmienkach. Keď je vyššia 
teplota, nad 28C nejaký čas vo vonkajšom prostredí, tak my musíme automaticky  skracovať 
pracovný čas. Ale títo pracovníci, ktorí pracujú.. a predstavte si to... v tých horúčavách, pracujú 
vonku, na slnku, naozaj vykonávajú ťažkú fyzickú manuálnu prácu, títo túto úľavu alebo 
ochranu v zmysle zákonníka práce nemajú. A dokonca majú aj problém, že kde majú hlavu 
skloniť. A my práve pre týchto ľudí, ktorých všetci, čo sme tu, či poslanci alebo obyvatelia 
potrebujeme do jedného, hľadáme dôstojné priestory, aby mohli v dôstojných podmienkach, 
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ako aj my, čo sme na úrade, aby aj oni mohli dôstojne pracovať a nemuseli sa hanbiť za to, kde 
sa prezliekajú alebo kde sa umývajú alebo kde si zjedia skromný obed. Takže toto je náš cieľ, 
nájsť túto harmóniu, nájsť tento kompromis  a naozaj, potrebujeme ich všetci. My vám 
nechceme ublížiť, nechceme vám zhoršiť ani parkovanie, ani vaše... Dokonca si myslím, že to, 
čo tam máte dnes, tú bezpečnosť verejného priestoru, nijako nezlepšuje, ale naopak, zhoršuje a 
priťahuje to neupravené parkovisko, okolie, budova, práve priťahuje také veci, ktorých vy sa 
obávate a pred ktorými nás vystríhate. Takže toto som ja potrebovala povedať ako dovetok k 
tejto ťažkej téme. Myslím si, že sme stále na jej začiatku, vôbec nie v závere, nemusíte sa 
obávať. Ak má pán Šmotlák nejaké informácie, že v septembri budeme mať voľný objekt, tak 
my sa budeme, myslím si, skôr tešiť, že sa budeme môcť do zmysluplnej práce pustiť. Ale 
nemyslím si, že tento scenár je pravdepodobný. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa 
venovali tejto téme, vám, že ste prišli, pokojne môžeme komunikovať ďalej. Ja prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Nakoľko nám neboli doručené žiadne návrhy na zmenu a doplnenie 
uznesenia, návrh uznesenia - Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v 
alternatíve 1) berie na vedomie petíciu - nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na 
Segnerovej 1/B a po zistení skutočného stavu veci, preverení jeho súladu s právnymi predpismi 
a verejným záujmom, predloženej petícii nevyhovuje. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie uznesenia návrhu. Nech sa 
páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 17 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 
poslanci, ďakujem veľmi pekne. Takže petíciu sme riadne prerokovali, všetko je zaznamenané, 
zapísané, všetci poslanci sú oboznámení s problematikou. To bol určite váš cieľ a pokojne sa 
na nás obracajte aj naďalej. Ak bude niečo nové, budete vedieť skôr ako my, budeme radi, keď 
nám oznámite. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Hlasy: Ďakujeme za možnosť, že sme tu mohli vystúpiť a teda naďalej si to budeme upratovať 
sami, jak doteraz.... 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, my pokračujeme v rokovaní. Ďakujeme, 
dovidenia.  
 
 
 
Bod 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 a 
zmenu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme, vážení kolegovia, bodom č. 3. a tým je Návrh na 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 a zmenu čerpania 
mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2019. Vážené dámy, vážení páni, sú tu i 
kolegovia z Miestneho úradu, ak budete mať nejaké otázky doplňujúce, pravdepodobne aj 
zazneli aj na stretnutí s vami minulý týždeň, veľmi radi vám ich poskytneme. Chceli by sme 
vás veľmi pekne požiadať o schválenie tejto zmeny rozpočtu, ktorú vám predkladáme. Sú to 
veci, ktoré sú pomerne čerstvé, vznikli na základe posledných udalostí a podľa nášho názoru 
neodkladné a nerozumné, aby sme ich odkladali na neskôr. Veľmi pekne by sme vás poprosili, 
aby ste zvýšili finančný príspevok na nákup techniky pre naše verejnoprospešné služby, o 
ktorých sme teraz diskutovali, z dôvodu, že verejnoprospešné služby, ako viete, sme zakladali 
na zelenej lúke. To znamená, bez akejkoľvek mechanizácie, bez akýchkoľvek strojov. Niečo 
sme si zapožičali, niečo sme si zakúpili. Plán bol proste obnovovať a dopĺňať nevyhnutné 
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vybavenie VPS postupne, ale zároveň za 4 roky aktívnej služby, teda 4. rok VPS funguje, tak 
niektoré veci naozaj sú aj značne opotrebované. Kolegovia, ak bude záujem, vám vysvetlia 
presne, čo by sme najurgentnejšie potrebovali, ale to neznamená, že to je koniec. Každoročne 
by sme mali obnovovať našu techniku a dopĺňať o potrebné vybavenie. Potom by sme vás veľmi 
pekne poprosili.. ja vám vlastne oznamujem, tí, ktorí neviete, že sme dostali finančnú injekciu 
z rozpočtu Hlavného mesta Bratislava. Na poslednom júnovom zastupiteľstve nám poslanci 
Hlavného mesta odporučili a schválili dotáciu na podporu športovej infraštruktúry, dotáciu na 
financovanie nového osvetlenia v športovom areáli na Molecovej, futbalového ihriska. Dostali 
sme krásnu dotáciu 40 000 €. Možno tí, ktorí chodíte okolo a napokon sami ste to schvaľovali 
v rozpočte, viete, že už je vymenený povrch futbalového ihriska. Včera sme preberali od 
zhotoviteľa vykonané práce a máme veľmi kvalitný povrch pripravený na to, aby tam mohli 
deti športovať. Ale keďže sme investovali do toho areálu značné peniaze, do rekonštrukcie už 
zodratého pôvodného futbalového ihriska, tak by sme boli veľmi radi, aby slúžilo v 
maximálnom možnom rozsahu, to znamená, že aj v dňoch, kedy prichádza skôr tma, aby sme 
ho mohli využívať počas dlhých zimných mesiacov, kedy treba, aby areál bol osvetlený, aby 
sme ho mohli prenajímať vo večerných hodinách, aby sa nejaké peniaze do rozpočtu Karlovej 
Vsi vrátili aj komerčne. No a na to je potrebné toto osvetlenie. My si myslíme, keďže máme 
veľmi kvalitný povrch, že je potrebné urobiť také osvetlenie, aby sme nemuseli s ťažkým 
vozidlom, s tou plošinou raz za pol roka robiť opravy a vymieňať výbojky. Napokon, ten nový 
povrch, na tom to ani nie je dovolené zo záručných dôvodov. Čiže navrhujeme osvetlenie, aby 
sa tam vybudovalo... zatiaľ nevieme teda presne aké, lebo nemáme na to dostatočné prostriedky, 
aby tam bolo čo najefektívnejšie, nízkoúdržbové a nízkonákladové LED osvetlenie, ktoré 
naozaj nepotrebuje veľmi časté výmeny a ktoré by naozaj mohlo vydržať bez údržby po 
minimálne ďalších 10 rokov tak, ako futbalové ihrisko fungovalo doteraz, ale osvetlenie bol 
problém. Ďalej by sme vás veľmi pekne poprosili, aby ste nám schválili rezervu.. Viete, že 
končíme s rekonštrukciou školského bazéna na Majerníkovej 62 a že už v auguste teraz ideme 
bazén napúšťať. By sme veľmi radi, aby bezkonfliktne, bezproblémovo sme uzavreli túto 
kapitolu. Keďže my nemôžeme robiť zmeny rozpočtu a siahať na prostriedky ani úpravu bez 
vášho schválenia, keďže sa to chýli ku koncu, by sme potrebovali pre prípad ešte nejakú 
finančnú rezervu, ak by sa vyskytli nejaké nevyhnutné veci, ktoré by bolo treba dofinancovať. 
Ale teda ubezpečujem vás, že vrátane výmeny okien stále sme neprekročili a sme v rámci limitu 
1 200 000, ktoré sme odhadli na rekonštrukciu bazéna. Zároveň považujem za dôležité vám 
oznámiť, že aj tento týždeň som sa písomne obrátila na pani ministerku školstva, aby nám 
finančne pomohli, lebo je to školský bazén, slúži pre dve veľké školské budovy a bude slúžiť, 
verme tomu, pre všetky školy nie len v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj ostatné na území 
mestskej časti, ktoré prejavia záujem. A ak neprejavia záujem, tak aj pre iné školy z Bratislavy. 
Len aby sme ho vyťažili na maximum. Takže dúfame, stále veríme, že nám Ministerstvo 
školstva v tejto veľkej rekonštrukcii náročnej pomôže. Ďalšie, čo by sme od vás naliehavo 
potrebovali vyriešiť, a to je, keďže stojíme v situácii, že mestská časť alebo samosprávy musia 
zabezpečiť stravníkov, všetkých záujemcov o stravovanie, pre všetky deti všetkých škôl máme 
najväčšiu kuchyňu, ktorá sa nachádza na Majerníkovej 60, slúži pre 2 školské objekty a viete, 
že tam máme problém, nám veľmi vlhla jedna stena tejto veľkej kuchyne, veľmi ťažko sa hľadal 
zdroj, ale sa našiel, toho zatekania alebo vlhnutia. Zistilo sa, že problém je v ležatých 
rozvodoch. Možno nie všetci poznáte tento objekt, ale tento objekt má kryt CO a tie pôvodné 
ležaté rozvody sú práve v deke tohto krytu, čiže sa nedajú opraviť, lebo to je ťažký železobetón. 
Čiže potrebujeme vybudovať paralelné nové ležaté rozvody. Máme hotový projekt a podľa 
projektu je nevyhnutné nie rekonštruovať len jedno podlažie, ale všetky tri podlažia naraz. Čiže 
máme hotový projekt, máme rozpočet a vieme od projektantov, že je nezmysel navyše robiť len 
to jedno podlažie. Sa môže stať, že keď urobíme len jedno podlažie, tak sa zistí, že to vlhnutie 
tej jednej steny v školskej kuchyni nespôsobuje práve to spodné podlažie, ale môže to byť druhé 
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alebo tretie. Takže toto by sme vás poprosili v rámci fondu obnovy škôl a školských zariadení. 
A v rámci starostlivosti o našu zeleň, vieme, aké sú klimatické pomery v Bratislave počas leta, 
aké horúce, suché týždne momentálne prežívame, ako nevyhnutne potrebujú hlavne mladé 
stromy, ktoré boli vysadené v poslednom období, pravidelnú zálievku. Máme... zalievame 
provizórnym spôsobom, máme cisternu, ktorá nepostačuje, dlho sa napĺňa a navrhli sme z fondu 
ochrany prírody a zelene, aby sa zakúpila cisterna. Po prerokovaní s viacerými z vás, aj tí, ktorí 
sa zúčastnili komisií, sme dostali odporučenie a napokon mnohí z vás aj komunikujú s našou 
VPS, niektorí z vás sú v dozornom orgáne VPS, že výhodnejšie pre mestskú časť by bol príves 
alebo vlečka za naše zariadenia, ktoré máme k dispozícii, kde by sa zmestili aj 3 cisterny a že 
by sme zalievali omnoho efektívnejšie a vo väčšom rozsahu, ako sme teraz schopní. Ale toto 
by sme potrebovali zakúpiť. To je všetko, o čo by sme vás chceli požiadať. prosím o podporu 
a nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sú otázky, sme pripravení vám odpovedať. 
Pán poslanec Ďurica, nech sa páči. 
 
M. Ďurica: Ďakujem, ja k tomu osvetleniu by som chcel dodať, že keď sa bude vyberať ten typ 
osvetlenia, tam bolo spomínané, že sa budú vymieňať aj stožiare toho osvetlenia, bolo by dobré 
zistiť, či by nebolo lacnejšie, efektívnejšie vymeniť len čo sa týka osvetlenia tie lampy. Čiže... 
to by som... 
 
D. Čahojová - starostka: Rozumiem vám, pán Ďurica, máme tu pána kolegu, pán Morávek, 
ktorý má na starosti práve túto športovú investíciu, ale nie len, venuje sa investičným aktivitám 
v našej mestskej časti. Nech sa páči, pán kolega, ak môžete uviesť podrobnosti na to, čo sa pýta 
pán Ďurica, sú zvedaví aj iní poslanci. Prosím vás, aby ste nás s tým oboznámili. Na mikrofón. 
Ďakujem vám veľmi pekne. 
 
p. Morávek: Dobrý deň, takže ja som Jakub Morávek, ohľadne tých stožiarov, nedá sa vymeniť 
iba samotné osvetlenie, nakoľko všetky stožiare sú poškodené neodbornou demontážou 
tlmiviek, ktorá tam prebehla v minulosti. Stožiare boli zhora narezané a teda do nich tečie voda 
a z vnútra korodujú. Zvonka to vidieť nie je , zvnútra to je a už ani firma, ktorá robila... oni 
korodujú, vlastne hrdzavejú z vnútra, to znamená, nedá sa to nijako opraviť. 
 
D. Čahojová - starostka: Firma, ktorá doteraz robila bežnú údržbu tam, tak tí nás upozornili 
na tento fakt, my sme to nevedeli. 
 
p. Morávek: A vlastne už nechcú oni robiť samotnú údržbu na margo toho, že sa boja, že 
stožiare sú v takomto havarijnom stave, tak aby to nakoniec neskončilo na nich, že ich poškodili 
alebo nápodobne. 
 
D. Čahojová - starostka: A mohli by ste ešte, pán Morávek, povedať k tomu typu osvetlenia, 
že aké by sme... lebo ja som amatér v tomto.. z technického hľadiska, čo by bolo ideálne pre 
budúce využitie ihriska, aký typ osvetlenia by sme tam potrebovali? 
 
p. Morávek: Hej, tak ideálne je určite LED osvetlenie z dôvodu zníženia nákladov tohto 
osvetlenia. Vstupné náklady sú vyššie, ale samotné prevádzkové náklady sú oveľa nižšie oproti 
súčasnému osvetleniu, ktoré je na tom ihrisku. 
 
D. Čahojová - starostka: Aká je životnosť takého LED osvetlenia? Lebo viem, že zbierate 
informácie.. Vedeli by ste nám povedať? 
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p. Morávek: LED osvetlenie vydrží oveľa dlhšie, ako... ráta sa to na hodiny.. Viem, že ideme 
súťažiť LED osvetlenie, neviem presne typ, to znamená neviem povedať počet hodín, vydrží 
oveľa dlhšie ako súčasné osvetlenie. A plus máme, ak táto zákazka prebehne, tak máme na to 
osvetlenie záruku, to znamená, čokoľvek čo sa s ním stane, tak môžeme dať dlhšiu záručnú 
dobu a  firma, ktorá  toto osvetlenie bude realizovať, následne vykoná opravu kvázi zadarmo. 
Pri jej poškodení. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Keďže neevidujem žiadne otázky, tak 
asi ... pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 
 
L. Poláchová: Ďakujem, ja by som chcela k tým ležatým rozvodom v budove ZŠ Majerníkova. 
Viem, že je to taká citlivá téma, tak by som poprosila dobre to odkomunikovať so všetkými 
nájomcami tej budovy, vysvetliť im vlastne všetky tie dôvody, že prečo sme si zvolili túto 
alternatívu a že je to naozaj najlepšia možnosť z tých, ktoré sa nám v súčasnosti naskytli. 
 
D. Čahojová - starostka: Určite, pokúsime sa to odkomunikovať najlepšie ako vieme a 
pokúsime sa urobiť čo najviac tej práce do začiatku školského roka, aby sme neznepríjemnili 
začiatok školského roka ani rokom, ani pedagógom. Pani prednostka, chcete niečo povedať? 
 
K. Procházková - prednostka: Ja len k tomu, že my sme mali rokovania asi pred 3 mesiacmi, 
kde už v tom čase sme vedeli, že pravdepodobne sa nespravia tie stúpačky a pôjdeme do 
ležatých rozvodov, a ???? pri tom a oni to už vtedy pochopili, že budeme to musieť spraviť pred 
tými stúpačkami.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Kotal má slovo. 
 
M. Kotal: Dobrý deň, ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať za objasnenie 
toho stavu tých stožiarov, to bola zásadná informácia. Ja som sa rozprával ešte pred rokovaním 
s riaditeľom VPS pánom Horínkom o tých výdavkoch na ten nákup techniky. Možno by bolo 
fajn, keby povedal všetkým poslancom, že vlastne o čo ide, čo potrebujeme a čo by sa malo za 
to teda obstarať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Melušová. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Dobrý deň, ďakujem za slovo, ja by som sa tiež chcela opýtať 
v rámci tej rekonštrukcie školského bazéna, že si v tých 30 000 ráta aj s nejakou aspoň takou 
povrchovou rekonštrukciou tých vstupných priestorov. Lebo síce bazén budeme mať pekný, ale 
teda ten priestor, tá vstupná brána, vchod a vôbec aj tá budova zvonku, čokoľvek by potrebovalo 
minimálne aspoň .... 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, možno na tú otázku odpoviem ja a potom 
dáme slovo pánovi Horínkovi alebo pánovi Krtovi, ktorí sú tu z VPS. Samozrejme, že nás trápi, 
aj ako budova vyzerá zvonka. Mostík sme sa snažili dať do poriadku, teraz ešte tam bude treba 
niečo, nejaký ten ??? doplniť, keď sa ukončí stavba bazéna. Iste viete, že objekt tejto školy je 
cieľovým objektom nášho projektu veľkého, rekonštrukcie budovy, verejnej budovy, školskej 
budovy na zníženie energetických nákladov, čo znamená opláštenie a všetky množné opatrenia 
vrátane okien, vstupov do budovy. Ale nevieme, kedy táto skutočnosť nastane. Preto veľmi 
vítame spoluprácu s občianskym združením rodičov a priateľov školy, neviem ako sa presne 
volá... pán Gabaj je tu, jeho zástupca, ten nám to povie... ktorí naozaj sa snažia veľmi 
podporovať a presadzovať myšlienku rekonštrukcie bazéna a nám pomáhať. To znamená, že 



Strana 19 z 30 
 

spolupracujú s rodičmi, športovcami, mládežou, odrastenými deťmi v tejto škole vychovanými, 
aby podporovali túto myšlienku a zbierajú finančné prostriedky, aby nám pomohli, aby... lebo 
to bola požiadavka predchádzajúceho zastupiteľstva, že aj verejnosť sa musí podieľať, ak chce 
teda takéto veľké bremeno, na ktoré sa podujala mestská časť, zobrala si na to úver. Takže 
naozaj aj tí, ktorí budú užívatelia toho športového zariadenia, by sa mali nejakým spôsobom 
podieľať. Rodičia pod vedením pána Gabaja a v spolupráci so školou to zobrali naozaj vážne a 
vyzbierali značný objem finančných prostriedkov. Ak pán Gabaj bude sa chcieť k tomu 
vysloviť... napokon, vy sa stretávate často, tak on to povie, ktorí tieto zdroje chcú práve na 
opravu tých vstupných priestorov. Výmenu vchodových dverí, vnútorných aj vonkajších. Dobre 
hovorím, pán Gabaj? Asi dobre hovorím. Nech sa páči, pani poslankyňa. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ja skôr som mala otázku, že či s tých 30 000 pôjde aj... 
 
D. Čahojová - starostka: Toto ja vám neviem povedať. To z tých 30 000 určite nie. Lebo toto 
nie je súčasť projektu. Ak bude niečo potrebné, tak len to, čo je súčasťou nášho projektu, čo je 
nevyhnutné. Pán Gabaj bude chcieť, ale vy sa musíte písomne prihlásiť, vy ste verejnosť, do 
diskusie, čiže ja vám nemôžem dať slovo, ale teraz by som rada odpovedala pánovi poslancovi 
Kotalovi, avizovala o slovo pána Horínka alebo pána Krtu, zástupcov našej organizácie VPS, 
aby nám vysvetlili možno čo máme, aký stroj veľký, čo sme zakúpili, čo sme vysúťažili 
naposledy a čo nám chýba a do budúcna, ako si predstavujete, čo by sme potrebovali. Nech sa 
páči. 
 
p. Horínek: No, dobrý deň, moje meno je Horínek Anton, som riaditeľom VPS Karlova Ves 
štvrté funkčné obdobie. V Karlovej Vsi pôsobím 13 rokov, chcem trošku vám obšírnejšie sa 
predstaviť, lebo ma niektorí nepoznáte. Takže pôsobím tu 13 rokov, načali sme 14. Pôsobil som 
za troch starostov, takže toto obdobie som strávil na rôznych funkciách, od referenta, potom 
cez vedúceho hospodárskej správy až po riaditeľa VPS. A čo sa týka nákupu techniky, VPS 
sme založili pred 4 rokmi tuto s vedením mestskej časti. Technika bola väčšinou zdedená, 
nakúpili sa nejaké stroje, to znamená nejaké vybavenie na kosenie, na údržbu, časom sa pridala 
zimná údržba, lebo s  týmto sme nezačínali. Zimná údržba nám pribudla, bolo vysúťažené 
traktory na zimnú údržbu, hlavne na komunikácie, ktoré vysúťažila firma Šupa. Boli to Kuboty, 
čo sa týka veľkosti, aby ste mali predstavu, nebudem vám hovoriť parametre, ale sú naozaj 
veľké, ktoré majú veľké radlice, majú veľké sypače. Sypače sú tam 1 a pol tonové, radlice 2,5m, 
to znamená pri veľkom spade snehu potrebujeme urobiť komunikácie, potrebujú mať tie 
traktory nejakú tlačnú silu, zároveň aby aj tú soľ odniesli a zároveň, máme tu terén, ktorý je 
strašne komplikovaný, sú to Dlhé diely hlavne, ale ani spodná časť Karlovej Vsi nie je úplne 
jednoduchá. Takže potrebovali by sme vysúťažiť nové traktory, boli oslovené niektoré firmy 
na zapožičanie takejto techniky. Bohužiaľ, firmy nechcú zapožičiavať takúto techniku. Tak sme 
boli nútení vás požiadať o financie na rozpočet, na ďalší nákup takejto techniky. Prvý traktor 
bol súťažený cca mesiac a pol, to znamená, že jednu náhradu máme na tú zimu, ktorú sme 
vysúťažili. Súťažili sme traktor, ale s tým, aby bol menších rozmerov, trošku ľahší, ale 
výkonovo aby spĺňal parametre na tú zimnú údržbu hlavne, ktorú potrebujeme naozaj vykonať, 
aby sa sanitky, požiarne autá, všetko aby to fungovalo v tejto mestskej časti. Takže naozaj 
potrebujeme... To bol hlavne na cesty vysúťažený traktor ale s tým, upozorňujem, aby bola 
zabezpečená aj letná údržba. Takže traktor bude mať vzadu kosačku, ktorá bude rozmerovo asi 
1600 mm. Takže aby dokázal kosiť ihriská, parky. Je trošku väčších rozmerov, takže naozaj, 
aby dokázal aj toto zvládnuť. Plus by sme si chceli zabezpečiť z fondu životného prostredia a 
údržby zelene vlečku, ktorá by vedela plnohodnotne nahradila polievacie auto. To, že sme 
vymysleli systém, keď budeme mať traktor, aby jednoducho zoberie nám 3 cisterny, ktoré 
každá bude mať 1000 litrov. Chceme to aj z toho dôvodu urobiť, aby to bolo flexibilnejšie, to 
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znamená že zoberie buď dve alebo jednu, aká bude potreba momentálna. Takže z tohto dôvodu 
sme pristúpili k vlečke, nie k cisterne, ktorá má takú istú kapacitu, ale je využiteľná len a len 
na polievanie. Takže z tohto dôvodu by sme vás poprosili tú vlečku podporiť, lebo bude 
využiteľná aj na iné účely, to znamená zeleň s tým vieme, listy zvážať a podobné veci. Takže z 
tohto dôvodu, aby tá multifunkčnosť bola trošku zabezpečená. Momentálne rozpočet, o ktorý 
vás žiadame, je prakticky náhrada za ten druhý zapožičaný traktor. Predstava je asi taká, že 
malo by to byť vozidlo, ktoré bude zasa multifunkčné, bude mať viac prídavných zariadení, 
lebo by sme sa chceli vrhnúť nie len do sadenia stromov, ktoré prebieha dajme tomu 
momentálne, ale je veľmi prácne... To znamená, my ten terén tu máme... máme tu skalu na 
Dlhých dieloch, jednoducho... Veľmi ťažko sa tu vykopávajú jamy na sadenie stromov, čo 
musíme zbíjačkami robiť, prácne. Takže chceli by sme zakúpiť niečo multifunkčné na tento 
účel. Na opravu komunikácií, frézovanie, zároveň aby nám tu zimu urobilo, dá sa tam dať 
radlica, ktorá bude mať dajme tomu 2,5m, sypač tonový, aby všetky tieto prídavné zariadenia.... 
opravy ciest... toto multifunkčné vozidlo spĺňalo. Preto vás žiadam, aby ste podporili tento 
návrh na toto multifunkčné vozidlo. Keď sú nejaké otázky, rád zodpoviem, rád ukážem. Kto 
má, nech sa páči. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, priestor pre vaše otázky. Keďže nie sú, veľmi 
pekne ďakujem, pán riaditeľ. 
 
p. Horínek: Ďakujem aj ja. 
 
D. Čahojová - starostka: Tým pádom končím diskusiu k tomuto materiálu a prosím návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves a) schvaľuje zmenu rozpočtu  mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo 
výdavkovej časti podľa predloženého materiálu, b) schvaľuje zmenu čerpania 
mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2019 
nasledovne podľa predloženého materiálu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali. Za 18 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, veľmi pekne vám ďakujeme, vážení 
kolegovia. 
 
 
 
Bod 4. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. 
 
D. Čahojová - starostka: Poprosím o pristúpenie k bodu č. 4. a tým je prenájom nebytových 
priestorov na Janotovej č. 12. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, takže schvaľujeme už zmluvu, už máme schválené 
uznesenie, ktorým ste rozhodli pre spoločnosť LUPY. Predkladáme vám zmluvu, kde vlastne 
oproti tým komisiám došlo k dvom zmenám, a to v čl. 4. odsek 5. a 6., kde sme doplnili 
povinnosť nájomcu pred samotnou realizáciou prác podľa toho odseku 3., to znamená prvá časť 
projektu, že je povinný podnájomca predložiť technickú špecifikáciu tej investície, to napríklad 
výkazom výmer alebo cenovou kalkuláciou prác, ktoré sa ešte len majú realizovať; a potom v 
odseku 6. je zase nastavená kontrola tej vykonanej realizácie a to tak, že výšku investície je 
podnájomca povinný zdokladovať a rovnako je povinný odovzdať nájomcovi revízne a 
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technické správy, súvisiace s vykonanou rekonštrukciou. Len pre upresnenie, používame pojmy 
nájomca a podnájomca, pretože KŠK je v tomto prípade nájomca a v nájme má priestory od 
mestskej časti, tak aby sme sa neplietli. Áno, a tu bola ešte otázka, na akú dobu, na dobu 
neurčitú. A vlastne zmluva je nastavená tak, že nájomca LUPY má prenajatú inú časť priestoru 
do rovnakého dátumu, do akej nastavujeme túto časť. To znamená, v jednom čase skončí celý 
nájom pre tohto nájomcu.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto 
bodu. Do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves po 1) schvaľuje zmluvu o podnájme v znení, ako ju máme predloženú v materiáli. 
A to je vlastne všetko.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, je to návrh ... na nakladanie s majetkom mestskej časti je 
potrebná 3/5 väčšina. Ďakujem veľmi pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte. Nefungovalo, 
pán poslanec? Nie? Takže poprosím o opakovanie hlasovania, lebo jeden z pánov poslancov.. 
nebolo zaznamenané jeho hlasovanie. Nech sa páči, ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, za bolo 18 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené, veľmi pekne 
ďakujeme. 

 

Bod 5. Návrh na prevádzkovanie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, takže môžeme pristúpiť k bodu 5.,... upozorňujem teda, že 
blížime sa k 16.00, máme cca 15 minút... a tým je materiál Návrh na prevádzkovanie školskej 
plavárne na ZŠ Majerníkova 62. Tak, ako som už povedala, neuveriteľné sa stáva skutočnosťou, 
vytúžené sa stáva skutočnosťou. Predpokladáme, že v polovici augusta začneme napĺňať 
školský bazén. Prekonali sme neuveriteľné prekážky, aby sme sa k tomuto bodu dostali. Takže 
je najvyšší čas, aby sme sa dohodli, aby sme vedeli, na základe akých pravidiel bude naše ďalšie 
športové zariadenie fungovať. Prosím pani prednostku, aby predniesla úvodné slovo, nech sa 
páči. 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, tak my sme si ten prevádzkový poriadok, myslím, 
celkom prešli v rámci tých dvoch spojených komisií, ale ja to tu tak v stručnosti zopakujem. 
Základné veci, ktoré nás podmieňujú, ktoré musíme splniť, sú v tele toho uznesenia, to 
znamená, že v pracovné dni od 8.00 do 14.00 bude umožnené využívanie školskej plavárne 
naozaj ako školskej plavárne, to znamená by to mali byť školské zariadenia a zariadenia, ktoré 
vykonávajú starostlivosť o deti, to znamená školy a školské zariadenia. V b) podmienke je, že 
minimálne 2 hodiny denne minimálne 2 dráhy budú určené pre verejnosť v pracovné dni. V 
rámci cenníka potom sme povinní zabezpečiť, aby v rámci tých voľných hodín pre verejnosť 
boli poskytnuté zľavy vo výške 25% pre dospelých obyvateľov mestskej časti a študentov, 
držiteľov ISIC, ITIC, EURO<26.... ITIC sú učitelia. A 50% zľava pre deti, seniorov nad 65 
rokov a držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S s tým, že v rámci komisií bol prijatý návrh, aby osobní 
asistenti držiteľov preukazu ŤZP-S mali vstupné zdarma. Teda sprievod. A podmienka v článku 
d) je, že správu teda bude vykonávať mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ktorá bude hradiť 
aj energie. A prvých 6 mesiacov sa bude považovať za pilotnú prevádzku, v rámci ktorej my 
budeme zbierať maximum možných údajov, ktoré sa týkajú návštevnosti, zloženia 
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návštevnosti, kedy sú tie časy najvyťaženejšie a podobne, kedy je teda optimálne napríklad 
vykonávať sanitu. A potom je to podmienka v bode e), že budeme vždy, keď bude zasadnutie 
školstva, kultúry a športu a zasadnutie finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva, to znamená 
minimálne raz za 2 mesiace, tak, ako máme naplánované zastupiteľstvo, predkladať tieto 
štatistiky a návrhy, ako s nimi pracovať do budúcna. Takýmto spôsobom vieme, ak nám to tu 
odsúhlasíte, nastaviť tú pilotnú prevádzku dúfame čo možno najlepšie a budeme vás 
informovať, že ako to ide a kde navrhujeme zmeny.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, možno teda ešte na zdôraznenie, vstupujeme 
do neznámeho priestoru. Predpokladáme, že záujem o bazén bude veľký, kiež by sa to splnilo. 
Potrebujeme ho využiť na maximálnu možnú kapacitu, aby sme nevytvárali mestskej časti nové 
náklady, pretože už naozaj táto rekonštrukcia bola finančne pre nás veľmi významná, takže 
dúfajme, že.. Nepochybujeme o záujme športových klubov, že budú mať záujem v 
popoludňajších hodinách o bazén. Uvidíme, aký bude záujem verejnosti. Predpokladáme a 
dúfame, že naše školy, všetky školy, ktoré sú v blízkom okolí, budú mať záujem o výučbu 
telesnej výchovy v školskom bazéne, takže sa tešíme, že bude bazén vyťažený maximálne. A 
predpokladám, že keď budeme mať prvé dáta... a preto je to pilotný režim..., prispôsobíme 
možno aj niektoré pravidlá, niektoré časy, možno prikročíme aj k úpravám cien. V každom 
prípade bude lepšie, ak dopyt bude prevyšovať našu ponuku, ale nevieme to teraz úplne s istotou 
tvrdiť. Takže k tejto téme sa veľmi rýchlo budeme vracať a pravdepodobne budeme podmienky 
prevádzky bazéna priebežne upravovať, s vaším súhlasom, samozrejme. A s vašou plnou 
informovanosťou. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Horecký, nech 
sa páči. 

J. Horecký: Ďakujem pekne. Je mi cťou, že môžem byť znovu svedkom toho, že toto Miestne 
zastupiteľstvo a naša mestská časť sa dokáže vysporiadať aj s väčšími problémami a urobiť aj 
väčšie veci, než len každodenné prežívanie a že dokážeme zabezpečiť aj takýto projekt, ktorý 
je na hranici našich možností. Som na to skutočne hrdý a osobitne ďakujem všetkým 
poslancom, ktorí mali na tom oveľa väčší podiel, ako napríklad ja. Taktiež ďakujem všetkým 
zamestnancom úradu, ktorí na tomto pracovali, lebo je to naozaj pozoruhodný výsledok dobrej 
práce. Budem určite hlasovať za a akokoľvek podporovať túto aktivitu. Ja som sa prihlásil do 
diskusie však nie len pre toto poďakovanie, ale ja pre jednu povinnosť, ktorú mám, ktorá... 
oslovilo ma to, čo som si prečítal v dôvodovej správe, aj v návrhu uznesenia. Jedno jediné 
slovko, na ktoré by som chcel upozorniť ako jeden z vás, ako poslanec... keď sa píše, že „hodiny 
počas školského roka v pracovné dni medzi 8.00 a 14.00 budú prednostne využívať žiaci škôl, 
školských zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti“. Ja nepochybujem o tom, že aj žiaci 
Spojenej školy sv. Františka z Assisi, osobitne malí tretiaci zo základnej školy, ktorí sú 
momentálne umiestnení na Veternicovej, na ktorých sa vzťahuje to isté odporúčanie a školská 
legislatíva ako na iných žiakov našich škôl, ktorá hovorí o tom, že keď sú v obci podmienky na 
plavecký výcvik, tak by ho školy mali organizovať a zabezpečiť. Neobávam sa, že by pravidlá 
pre používanie bazéna mali odsúdiť tieto deti na nejaké zvyšky toho času a nebudem navrhovať 
ani zmenu znenia tohto uznesenia, pretože vám jednoducho dôverujem. Sám som sa, žiaľ, 
nemohol zúčastniť ani pracovnej skupiny, ani poslednej komisie a tak cítim taký mravný odstup 
od toho, aby som mohol teraz v závere pred hlasovaním podávať nejaký návrh, ale dovolím si 
to len preto, lebo naozaj je to postavené na mojej skúsenosti s týmto zastupiteľstvom a s týmto 
úradom. Chcem len pripomenúť, že Spojená škola sv. Františka z Assisi je v tejto mestskej 
časti. Že prednostne prijímame žiakov našej mestskej časti a títo ich rodičia platia dane tu a tak 
isto aj z ich peňazí bola uskutočnená táto investícia. Zároveň vám chcem, priatelia, pripomenúť, 
že oba areály, ktoré slúžia verejnosti, sú stále otvorené. Že sme... ako cirkevná škola sa cítime 
rovnako poskytovateľmi verejnej služby, ktorá ide aj za hranicu bežného vyučovania pre 
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občanov, ktorí tu žijú a ktorí sem prichádzajú. Tak si myslíme, že sme tu doma, že nemáme inú 
starostku, ani iné zastupiteľstvo, za čo som v podstate aj vďačný. Takže budem hlasovať za, 
ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Martinický s poznámkou. 

P. Martinický: Ja len stručne, chcel by som poďakovať pánovi riaditeľovi Horeckému za jeho 
príspevok a vyjadriť s ním súhlas. Tiež si myslím, že keď sa budú vypracovávať konkrétne 
plány a rozvrhy využívania, že treba dať rovnaký priestor z dôvodov, ktoré boli teraz povedané, 
aj žiakom tejto školy. Lebo sú z tejto mestskej časti, ich rodičia rovnako platia dane 
atď. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Rosina. 

R. Rosina: Ďakujem, ja by som ešte rád reagoval na pána riaditeľa Horeckého, kolegu poslanca, 
možno aj troška na predrečníka, pána Martinického, že nezapodievajme sa teraz delením kože 
z toho medveďa, ktorý ešte stále behá v lese. Najprv musíme ten bazén dobudovať, čo si 
myslím, že je ťažká úloha, ale ľahšia z tých dvoch a tá druhá ťažšia bude prevádzkovať tak, aby 
bol efektívny a slúžil k spokojnosti obyvateľov. Takže nehandrkujme sa teraz o takéto 
maličkosti. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Lenč. 

M. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Rozprávame tu síce o prevádzke, ale zazneli tu 
teda poďakovania poslancom a úradu. Ja by som chcel špeciálne poďakovanie vysloviť 
kolegovi Kmeťkovi, ktorý veľa svojho súkromného času strávil pri dozorovaní výstavby tohto 
bazéna. Možno ho raz pomenujeme podľa neho.  

D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Poláchová nasleduje, ale ja by som možno na 
doplnenie, že pán poslanec Horecký, aby ste vedeli, že my.. mnohí tu cítia krivdu, teda riaditelia 
škôl alebo možno aj rodičia a deti, ktorí pôsobia v našej mestskej časti a sú to školy s rôznym 
špeciálnym zameraním. Máme tu školu, ktorá slúži pre deti, ktoré majú problémy so zrakom, 
internátnu školu, máme tu Esprit, Cenadu, máme tu ďalšie školy, na Mokrohájskej atď. Čiže 
oni sa všetci cítia byť súčasťou Karlovej Vsi a máme rozličných zriaďovateľov. Takže ja možno 
upriamim pozornosť na to, že ukrivdené sa možno budú cítiť naše školy, ktorých zriaďovatelia 
sme my, pretože sme sa rozhodli a dohodli sme sa s poslancami, že všetky školy budú mať za 
rovnakých podmienok prístup do bazéna, čo je istým spôsobom veľký kompromis. Takže my 
si vážime všetky školy, ktoré sa u nás nachádzajú a ich dobrú prácu a veľmi by sme želali, fakt 
by sme si želali a myslím si, že na tom sa absolútne zhodneme, aby ten bazén počas školských 
vyučovacích hodín bol maximálne vyťažený. S veľkou nádejou teda očakávame záujem škôl o 
bazén. Všetci dostanú bazén za rovnakých podmienok. Pani poslankyňa Poláchová má slovo. 

L. Poláchová: Ďakujem za slovo, ja tiež sa pripájam k tomu poďakovaniu zamestnancom úradu 
aj spracovateľom tohto materiálu a beriem to ako taký východiskový bod. Ďakujem za to, že 
tam je doplnená aj dĺžka trvania tej pilotnej prevádzky. Neviem, či sa doplnili aj predpokladané 
príjmy do toho materiálu, čo sme sa rozprávali na komisii. Budem mať viac otázok, tak jedna 
vec sú teda tie príjmy. Ďalej, keď tu čítam ten bod b) zabezpečiť minimálne dve hodiny denne 
dve dráhy pre verejnosť, to ma trošku zaskočilo. Ja som myslela, že budú dve hodiny denne pre 
verejnosť celý bazén. Tak to som možno neporozumela, ako to bolo myslené. Potom tá časť c), 
máme tam teda vymenované zľavy a sme sa rozprávali, že zľavy sa nebudú kumulovať, tak ak 



Strana 24 z 30 
 

by sme to tam mohli doplniť, že zľavy sa nekumulujú. V časti d) som veľmi rada, že tam je 
spomenutá tá pilotná prevádzka, ktorej účelom je sledovanie návštevnosti, príjmov, 
optimalizácia nákladov, prevádzkových hodín. Ja by som možno doplnila aspoň takto na 
záznam nejaké veci a nejaký taký môj postreh, že čo by sme všetko mohli sledovať. 
Nepotrebujem to mať ako doplnenie uznesenia, len aby to bolo zaznamenané. A hneď zároveň 
poviem, že v časti e) máme tú povinnosť... teda akože vyžadujeme od Miestneho úradu, aby 
predkladal na zasadnutia komisií informácie o hospodárení školskej plavárne, tak ja myslím, že 
by mal predkladať aj informácie tak, ako ste to aj vy v úvodnom slove povedali, nie iba to 
hospodárenie, ale aj tie ďalšie informácie, ktoré sledujeme v bode d). Teraz by som skúsila 
povedať aspoň nejaké, čo mňa napadli, že by sme si to mohli zadefinovať, že čo chceme 
sledovať, aby sme vedeli na základe tej pilotnej prevádzky sa dobre rozhodnúť, aby ten bazén 
nám neprinášal stratu alebo čo najmenšiu stratu. Takže by som bola rada, keby sa tam teda 
merala alebo zaznamenávala nejaká spotreba energií, o návštevníkoch - ich počet, aj to, že v 
akých časoch prichádzajú, aby sme zistili nejaké tie top časy vychytené, aké vstupné zaplatili - 
bez zľavy, so zľavou, ak to bola zľava, aká to bola zľava, či to bolo za to, že to bol Karlovešťan 
alebo ISIC alebo senior alebo ŤZP alebo podobne. Potom tie skupiny, ktoré budú prichádzať aj 
v doobednom alebo poobednom čase, aby sme vedeli, že aký mali prioritne záujem, o aký čas, 
lebo aj to môže byť pre nás zaujímavé. Ja viem, že dajme tomu od 15.00 do 16.00 bude môcť 
byť tam iba jeden klub, ale možno práve v tomto čase by tam chcelo byť 8 klubov, tak práve 
tento čas by sme potom mohli neskôr dať aj za drahšiu cenu, ale o tom musíme mať prehľad, 
že koľko klubov malo o ktorý čas záujem. Tak isto, že tie skupiny s kým pracujú, čiže či to bola 
škola, klub, bábätká, ŤZP atď., že by to tam bolo niekde zaznamenané. Potom ako spolupracujú 
s trénermi, či majú svojich alebo ako to funguje. Ďalšia vec - údržba, oprava bazéna, šatní, 
čistenie - ako často, spotreba materiálu a pod. Zamestnanci - počet zamestnancov, ich štruktúra, 
mzdy, príplatky, cena za školenie tých zamestnancov. Neviem, či to je započítané v tých 
nákladoch, ktoré tam máme. Turnikety, kamery, takéto nejaké zabezpečovacie zariadenia pri 
vstupe, pri výstupe. A tiež nejaké postrehy na zlepšenie, úpravu... aby sa z toho dalo vychádzať 
teda na úpravu materiálov po skončení tej pilotnej prevádzky. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani prednostka bude reagovať. 

K. Procházková - prednostka: Čo sa týka tých príjmov, tak tuto sú stanovené podmienky, to 
sú naše hranice, ktoré máme dodržať, keď budeme nastavovať ten prevádzkový poriadok. Keby 
už tam dáme príjmy, tak už je to nejaký druh informácie a štatistiky, hej? Že ono to sem nepatrí 
do toho materiálu. Nehovorím, že to neurobíme v rámci toho pilotu, ale nevieme to... už v tomto 
momente, keď nastavujeme podmienky prevádzky, hovoriť o tomto je zbytočné. Nehovorím, 
že sa to nedá, ale nepríde mi to rozumné. Čo sa týka tých kumulácií zliav, môžeme to tam dať 
v rámci cenníka, doplniť ešte jednu hviezdičku pod tú, ktorá sa týka sprievodu, že zľavy sa nám 
vzájomne nekumulujú. A rovnako, čo sa týka sledovania tejto pilotnej prevádzky, my sami 
nevieme, čo úplne budeme schopní sledovať v rámci tej pilotnej prevádzky. Ono sa to môže 
meniť z mesiaca na mesiac. Bude to závisieť od softwaru, od spôsobu, akým to bude celé 
nastavené a ja by som preto navrhla skôr formuláciu, že za tú časť, ktorá sa týka hospodárenia, 
to znamená "predkladá informácie o hospodárení a informácie o údajoch, získaných v rámci 
pilotnej prevádzky školskej plavárne". Takýmto spôsobom by sme sa vlastne vrátili k písmenu 
d), kde už aspoň je napísané "sledovanie návštevnosti, príjmov, optimalizácie, nákladov a 
prevádzkových hodín". Môže byť? Dobre, tak to si osvojujem a by som to teda doplnila "a 
informácie o údajoch zistených v pilotnej prevádzke". A ďalej pod tú prvú hviezdičku by sme 
dali asi druhú, že... alebo tam dáme poznámku, "Poznámka: zľavy sa navzájom nekumulujú". 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Hrda, než vám dám slovo, 
musím prerušiť rokovanie, lebo je priestor pre vystúpenie verejnosti, ak nejaká má záujem 
vystúpiť. Ak tu niekto je... pán inžinier, skontrolujte... V predsálí sa nikto nenachádza.. ani 
v sále, kto by chcel vystúpiť na rôzne témy, takže ďakujem veľmi pekne, pokračujeme... Pán 
Gabaj využije tento priestor verejnosti. V čase od 16.00 do 16.30 nemusí. Takže, pán Gabaj, 
nech sa páči, poďte, máte slovo, prosím k mikrofónu ale. Alebo posunú vám kolegovia 
mikrofón dozadu, nech sa páči. 

p. Gabaj: Dobrý deň, ja som nechal najprv slovo, ak niekto je za dverami. Každopádne, 
v prvom momente, kto ma nepozná, moje meno je Martin Gabaj. Čím sme sa snažili od 2014 
pomôcť, zbezpečniť priestor v športovom areáli, až po to, že areál je už osvetlený aktuálne 
v tomto roku aj vďaka vašej podpore. V minulom období, ktoré bolo pred voľbami, ste 5 800 € 
schválili. Takže areál je vybavený 16 solárnymi lampami. Tiež sme monitorovali prevádzku, 
ako nastavujeme časy, až po to, že sa s mládežou a problematickými deťmi dnes venuje 
profesionálna skupina, občianske združenie, za čo chcem poďakovať. To znamená, že je to 
združenie Mládež ulice, na ktorú ste tiež.... pre celú mestskú časť, ale sú aj v určitých časoch aj 
v tomto športovom areáli, ktorý mal obrovské problémy s drogami, návykovými látkami. Tá 
podpora, ktorú sme dali mestskej časti... som tu preto, že som sa zaviazal, že to dotiahneme až 
do konca. Takže nie len na začiatku to chceme, ale že sme tu a dnes sme tu s 8300 € , rádovo 
okolo 6000 € pôjde na výmenu dvoch vstupných dverí a ponúkli sme možnosť viacerých častí 
na obnovu vzhľadu budovy, vstupnej časti. Toto je priama účasť na bazénovú časť. A to, čo sa 
všetko udialo v športovom areáli, za čo ďakujem hlavne všetkým podporovateľom 
a dobrovoľníkom. Svojho času som v októbri prezentoval čísla, dnes sme vyše 30 000, vyše 
5500 odrobených hodín. Toto je náš vklad, ktorý sme vložili ako ušetrené prostriedky aj na 
tento bazén. Lebo do tohto mestská časť nemusela investovať a považovali sme to za veľmi 
dôležité ukázať nie len na bazén podporu, ale aj ten celý areál, ktorý je taktiež otvorený a bol 
by som rád, aby bol vždy otvorený pre verejnosť a bol využívaný aj s bežeckou dráhou pre celú 
mestskú časť, to znamená pre všetkých Karlovešťanov. Takže ďakujem ešte raz za všetku 
podporu, ktorú ste dali a ja si dovolím poslať potom nejaký materiál, ktorý sme spravili. Lebo 
keď sa robí nejaká analýza trhu atď., všetkých týchto parametrov, tak si dovolím preposlať, ako 
prebehla konkrétna štatistika, nie anonymná, ale konkrétna, to znamená každý, kto sa 
podpisoval, mal tú zodpovednosť vyjadriť za určité otázky, ktoré sme nejakým spôsobom 
definovali v združení, tak z 380 respondentov vyplynulo, že rodičia majú zo 75% záujem, aby 
ich deti plávali na škole celoročne. Neviem, či takáto možnosť bude, či sa to bude dať nastaviť. 
Každopádne, je to dosť veľká skupina žiakov, ktorí dokážu zaplniť bazén, ale stále zostane 
strašne veľa času pre všetkých, nik nebude ukrátený. Tak by som vás poprosil spraviť všetko 
pre to, aby ste agitovali, aj vedenie mestskej časti na nie len nášho pána riaditeľa, ale všetkých 
riaditeľov škôl, aj materských škôl, aby ten bazén bol využitý a využitý tak, aby sa odvyklo, 
kde sa kedysi chodilo, ale že tu máme naozaj krásny bazén a vložili sme aj občania, my, do 
toho, aj spolu s vami, obrovské úsilie. To je prvý bod, tá prevádzka medzi 8.00 až do 14.00 a 
potom... ja poviem, teraz otvorene, pre verejnosť sa ukázal z tohto dotazníka využiteľný čas s 
najväčším záujmom medzi 18.00 a 20.00. Takže zopakujem, medzi 18.00 a 20.00 v pracovnom 
týždni, kde sa vyjadrilo rádovo okolo 70 respondentov na tento čas. Dal som odporúčanie na 2 
plavecké dráhy. Celý bazén, keď sa prenajme, nebude nikdy využitý, ale v tomto čase, nakoľko 
verejnosť má tiež veľký záujem, nedochádza za plávanie buď na Iuventu alebo na iné plavecké 
bazény. Je to naozaj v husto osídlenej časti. Tak pokiaľ sa bude dať všetko spraviť v tej pilotnej 
časti, vyskúšať tento čas a dávam na to odporučenie so svojím podpisom. Takže sme tu aj v 
tomto čase, toľko za všetko, budem veľmi rád, pokiaľ bude to čo najviac propagované, lebo to 
patrí k najväčším investíciám mestskej časti... Neviem, či som sa vyjadril správne.. To znamená, 
že skupina od narodenia až po ten neskorší vek, cez hendikepovaných ľudí... A myslím si, že 
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mestská časť spravila veľmi kvalitné rozhodnutie do budúcna, na dlhé roky, nakoľko ukázala, 
že im veľmi záleží na rozvoji nie len detí, mládeže, ale udržateľnosti zdravia fyzického, 
psychického všetkých obyvateľov. Ďakujem pekne. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, ešte vás poprosím, pán Gabaj, prepáčte, že som nesprávne 
možno pomenovala názov vášho občianskeho združenia. Ako sa volá? 

p. Gabaj: Združenie sa volá tak komplikovane, že Združenie rodičov a zástupcov žiakov na 
Základnej škole Alexandra Dubčeka, občianske združenie. 

D. Čahojová - starostka: Tak už chápem, prečo som si to nezapamätala. Ja by som využila 
túto príležitosť, pán Gabaj, že ja by som aj vám poďakovala, lebo vy ste aj pri bazéne urobili 
kopu dobrovoľníckej práce. A to predovšetkým.. zase nie všetci ste mali tú možnosť navštíviť 
bazén aj z toho pôvodného stavu... Pod bazénom sú veľké priestory a tie priestory sa roky, 
desaťročia využívali ako sklad nepotrebného materiálu a harabúrd nikomu nepotrebných. Čiže 
myslím, že ste tam odrobili dobrovoľnícke hodiny aj pri vypratávaní tých priestorov. Takže 
každá dobrovoľnícka práca potrebuje lídra, manažéra, organizátora, toho, ktorý zapáli aj tých 
ostatných pre prácu. takže či sa to týka bazénu, zbierania finančných prostriedkov alebo úpravy 
športového areálu, ja vám v mene tohto zastupiteľstva mestskej časti aj všetkým vašim kolegom 
a spolupracovníkom, vyslovujem takto verejne veľké poďakovanie a uznanie. A dúfam, že vám 
to ešte niekoľko rokov vydrží. Ďakujeme veľmi pekne. 

p. Gabaj: Ďakujem, ja to budem transponovať ďalej, lebo v tom je sila a to je vo verejnosti a 
samotná verejnosť ukázala, že o ten športový areál má záujem. Zvýšila sa využiteľnosť a berte 
to ako podporu, ktorá bola považovaná z mojej strany za zmenu naštartovať novú generáciu 
mladých, poviem, že skôr detí... lebo to už začína od vyrastenia až cez naozaj tých dospelých, 
ktorí dnes... Včera som pozeral z diaľky, už sa stmieva o 21.00 a behali tam. Takže ja ďakujem 
za všetky súhlasy, ktoré ste dali a každú podporu aj zo strany poslancov, ktorá bola. A veľmi si 
vážim všetkých ľudí a hlavne aj takých obyvateľov, ktorí prišli a nevedeli do čoho idú a zrazu 
získali krompáč do ruky a tvrdo odkopávali tie všetky základy. Lebo my sme veľmi málo 
používali techniku. Takže ešte raz, veľmi vás pekne poprosím naštartovať bazén tak, aby školy 
boli do toho čo najviac zapojené. To je prvé zopakovanie. Treba to využiť, tento potenciál. 
Zostane podľa mňa veľmi veľa hodín, ktoré budú ponúknuté ďalej, to je môj postreh. A 
nezabudnúť na tú verejnosť, lebo verejnosť sa potom ohlási a väčšinou keď to človek vidí na 
Facebooku, tak potom prebiehajú ostré kritiky. Tak vyskúšať to, dávam odporučenie medzi 
18.00 a 20.00h. Víkendy máme tiež zmapované, tam ten čas sa trošku určuje horšie, vyskúšate, 
uvidíte, všetko sa dá upravovať. Každopádne, ten návrh cenový, ktorý je, tak ľudia sú ochotní 
si zaplatiť za plávanie a stačí už len 6 plavcov na to, aby sa plnohodnotne zaplatila plavecká 
dráha. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujeme, pán Gabaj, my dúfame, že to dopadne tak, 
ako všetci očakávame. Tešíme sa, dúfame, že ten záujem bude naozaj veľký a bazén bude do 
poslednej hodiny vyťažený. Keďže sa jedná o pilotný projekt, nevieme, do čoho ideme, na 
všetky dáta, ktoré získame, sme zvedaví a budeme priebežne upravovať pravidlá. Veľmi pekne 
ďakujem a keďže už nikto zo záujemcov verejnosti tu nie je, tak odovzdávam slovo pánovi 
poslancovi Hrdovi, ktorý je riadne prihlásený do debaty. Aha, faktické poznámky k pánovi 
Gabajovi. Prepáčte, pán poslanec, pani Lívia Poláchová. 

L. Poláchová: Ďakujem veľmi pekne, pán Gabaj, za všetku vašu aktivitu v celom areáli, aj 
v tom pripravovanom bazéne. Ďakujem veľmi pekne aj za tie slová, ktoré ste povedali a ja 
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chcem na tie slová práve nadviazať na to, že ste vraveli, že je treba zabezpečiť, aby ten bazén 
bol čo najviac využitý, tak to by som chcela poprosiť úrad, aby naozaj.. Myslím si, že zajtra už 
je neskoro, začať oslovovať kluby, školy, všetkých možných, pretože sezóna začne za chvíľku 
a ja sa obávam, aby to nebolo tak, že keď kluby si zajednajú bazén na celý školský rok niekde 
inde, lebo náš bazén nepôjde pravdepodobne od 1. septembra, tak aby sa nám potom nestalo, 
že budeme mať prázdne časy, nevyužitý bazén. 

D. Čahojová - starostka: Schválením týchto podmienok môžeme začať konať. Toto 
sme  potrebovali. 

L. Poláchová: To isté si myslím, že treba čo najskôr už ten bazén preberať aj s ľuďmi, ktorí 
budú potom na tom bazéne to prevádzkovať a budú tam, zamestnaní, aby vedeli, do akých 
technológií idú, do akých vecí idú, ako to tam všetko je. Tiež si myslím, že to už je najvyšší 
čas. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Rosina. 

R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja by som si teda dovolil, pokiaľ pán Gabaj 
vystupoval, prezradiť naňho ešte nie len to, že vypratali tie priestory okolo bazéna, čo bola 
naozaj hnusná robota, lebo to bolo zavlhnuté, splesnené a hrdzavé, ale v období, kedy my sme 
prežívali ťažké chvíle v súvislosti s rušením školy na Veternicovej a chodili nám tu nie takéto 
mierne, zdržanlivé petičné výbory, ale rodičia naočkovaní vtedajším vedením školy a boli to 
naozaj ťažké časy, tak pán Gabaj pragmaticky inicioval vypratanie a poľudštenie šatní, ktoré 
tam boli, pretože nie len priestory okolo bazéna, ale aj nevyužívané šatne boli zarantané 
takýmito všakovakými vecami. Takže pragmaticky vypratali aj šatne, vyčistili, vymaľovali a ja 
aj za toto mu chcem veľmi pekne poďakovať. Ďakujem.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem za pripomenutie. Ďakujem veľmi pekne. Zdieľam. 

p. Gabaj: Ja poďakujem pani učiteľke Malíkovej, ktorá ich potom dotvorila so žiakmi graficky, 
to znamená, že z bielych čistých stien sa stali pánom riaditeľom Bernátom odporúčané, že biela 
sa rýchlo zašpiní a do pekne vymaľovaného, viď iné školy, tak si zobrali vzor a naozaj tvrdo na 
tom pracovali. A dnes keď vstúpite do tej štátnej školy, tak nie len zvonka, ale aj zvnútra je to 
úplne iná škola. 

D. Čahojová - starostka: Pán Gabaj, my veríme, že s pánom riaditeľom prevediete všetkých 
poslancov, ktorí o to budú mať záujem. A myslím, že keď budeme kolaudovať bazén, tak 
v hojnom počte sa tam stretneme. Ale už narušujeme rokovací poriadok. Ja musím ukončiť túto 
debatu, veľmi pekne vám ďakujem a odovzdávam slovo pánovi poslancovi Hrdovi. Nech sa 
páči. 

S. Hrda: Ďakujem za slovo. Ja tiež veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným, len chcem 
byť stručný. Som rád, že rodičia sa aktívne zapojili, z Miestneho úradu, poslanci veľmi 
zodpovedne diskutovali tie podmienky, aké chceme nastaviť, aby aj deti škôl mali ten priestor, 
aby aj športové kluby dostali priestor a prispeli na tú plaváreň. A je tam tá tretia skupina, to sú 
obyvatelia Karlovej Vsi, kde by som sa trošku chcel spýtať, že keď nastavujeme tie parametre 
a máme teda dobrý zámer ich nastaviť správne, taký námet, či by sme neumiestnili ??? na 
niekoľko mesiacov pilotného projektu niekam do šatní a iných priestorov plavárne a spýtali sa 
na spokojnosť s nastavením vstupného, nastavením časov, nastavením doby pobytu v plavárni 
??? kde sa môže vyjadriť ??? 
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D. Čahojová - starostka: To je veľmi dobrý nápad, veľmi pekne ďakujeme. Možno, keď by 
ste mali nejaké návrhy otázok, ktoré by sme sa mali pýtať, prosila by som vás, pošlite to na 
adresu mojej kancelárie a my pripravíme tú anketu možno v spolupráci s vami. Ďakujem veľmi 
pekne. Pán poslanec Rosina. 

R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel podporiť návrh predrečníka, sám 
som nad tým rozmýšľal, len zostaviť dobrý dotazník, to nie je úloha tak, akože večer pri 
televízore. To by mal spraviť nejaký profesionál a verím, že vedenie tohto úradu si osvojí túto 
úlohu a dotiahne do konca, ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Áno, samozrejme, pán vicestarosta, nech sa 
páči. 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, už tu zaznelo veľa myslím 
si že veľmi pekných slov aj vážnych tvrdení. Myslím, že naozaj bolo veľkou výzvou prijať to 
rozhodnutie pustiť sa do rekonštrukcie bazéna. To bolo nie ľahké a pomerne aj ťažké 
rozhodnutie a nebolo to ani čierno - biele, ani také jednoznačné, ako sa to možno dnes javí, ale 
naozaj sme strávili hodiny a hodiny diskusiami, hlavne preto, že išlo teda o najväčší finančný 
výdavok, ktorý Karloveská samospráva do verejnej infraštruktúry, teda do školského a 
športového využitia investovala za posledných myslím si že 25 rokov. Takže to bola veľká 
výzva. Nebolo futbalové ihrisko... lacnejšie myslím bolo, no. Takže.. áno, asi je to najväčšia 
investícia, ale to už teraz nech história posudzuje a nech nás hodnotia, či sme teda rozhodnutie 
urobili ... Súhlasím s kolegom Rosinom, že ešte ani túto etapu nemáme za sebou, takže až keď 
bude všetko dokončené a bazén bude plne funkčný, vtedy si môžeme povedať, že sme túto 
výzvu zvládli. Ale chcem, aby tu teda odznelo, že stojí pred nami druhá veľká výzva, to 
znamená zabezpečiť riadne fungovanie tohto športoviska, tejto investície, kvalitne ho 
prevádzkovať, ako zodpovedný hospodár, lebo v minulosti sa tak s bazénom nenakladalo, čoho 
dôsledkom bolo aj to, že v akom stave sa ocitol po tých rokoch. A myslím si, že je našou 
zodpovednosťou, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť tejto verejnej investície tak, aby 
dobre slúžila najmä obyvateľom Karlovej Vsi. A súčasťou tejto dobrej a udržateľnej prevádzky 
je aj vyrovnané hospodárenie a to chcem, aby tu teda odznelo, že my by sme naozaj mali robiť 
všetko pre to, aby tento bazén nevytváral straty. Lebo naše rozpočtové rezervy alebo rozpočtové 
možnosti na vykrývanie strát z prevádzky bazéna sa blížia k nule. To znamená to, aby sme si 
tu verejne povedali, aby sme to aj verejnosti komunikovali, že tu máme takúto investíciu, ktorá 
má svoju hodnotu a užívanie tejto investície sa nemôže stať predmetom nejakej, obrazne 
povedané, sociálnej licitácie, kto bude teraz krajší a lacnejší a zľavy a zadarmo a podobne. 
Proste to tak nie je, lebo ten záverečný účet alebo účet pilotnej prevádzky dostaneme na stôl, 
budeme to vidieť a myslím, že by sme mali v tomto byť naozaj zodpovední hospodári a robiť 
všetko pre to.. a nebude to jednoduché, to chcem povedať, aby bazén, pokiaľ to bude možné, 
nevytváral pre mestskú časť nejaké významné straty. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina. 

R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja začnem môj príspevok tým, že už tu teda 
poďakovanie bolo menovite aj nemenovite kadekomu. Ja by som chcel spomenúť ešte pani 
Prepiakovú, ktorá myslím si, odviedla nie len na bazéne, ale aj na ďalších projektoch odvádza 
penzum práce, ktoré je vysoko nad rámec pracovných povinností. Takže, ďakujem, Vierka, za 
tvoju angažovanosť. Čo sa týka tohto materiálu, nebudem teraz jednotlivé pripomienky, ktoré 
k nemu mám, rozprávať, lebo sú to také, by som povedal možno kozmetické, možno vznikli 
nedopatrením a koniec koncov prebehne pilotný projekt a aj tak sa bude celý materiál inovovať. 
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Len napríklad poviem v bode a) "počas školského roka v čase od 8.00 do 14.00", to je čas, ktorý 
nezodpovedá vyučovacím hodinám, hej? Takže tam... ako.. formálna chybička. "školskej 
plavárne len organizovaným skupinám"... ako, je tam slovíčko "len". A malo by tam byť 
prednostne, pretože napríklad počas Vianočných prázdnin alebo ak bude nejaká iná situácia, že 
bude voľno, tak by sme si zablokovali ten bazén aj na iné využitie. Alebo ak by nebodaj nastala 
situácia, že školy v tom čase z nejakého dôvodu nemôžu alebo nemajú záujem, tak si zväzujeme 
ruky.  Ale nechcem sa takto vyjadrovať k celému materiálu. Osobne si myslím, že momentálne 
je najdôležitejšie hľadať personálne obsadenie pre vedenie bazéna, pretože v ľuďoch tak, ako 
napríklad vidíme vo VPS, tak aj v tomto bazéne bude to alfa a omega. Pokiaľ tam budú tí 
správni ľudia na správnych miestach, bude to fungovať a ak tak nebude... Takže najvyšší čas 
začať robiť nejaké výberové konanie a hľadať ľudí, školiť ľudí tak, aby bazén mal predpoklady 
na úspešné fungovanie. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem. Keďže nikto nie je prihlásený, ja by som 
doplnila zoznam tých, ktorým treba poďakovať. Predovšetkým chcem poďakovať aj 
predchádzajúcemu zastupiteľstvu, že sa odhodlalo na tento krok a teda že ho odsúhlasilo, ale 
tým poslancom, a nebudem ich všetkých menovať, ktorí sa zúčastňovali aj dlhých diskusií na 
športovej komisii, školskej, či finančnej, ale aj bazénovej skupine, lebo viete, že je to práca 
nehonorovaná, práca na úkor svojho voľného času, síl, duševnej energie. Čiže naozaj vynaložilo 
sa tu veľa sily a času, špeciálne tým poslancom, ktorí chodia a pomáhajú aj na tých kontrolných 
dňoch a zaujímajú sa vytrvale o bazén. Tým, ktorí pomáhali s nastavením prevádzky bazéna, aj 
poslancom z klubu Team Vallo, ktorí sa podieľali na výpočte tej ekonomiky bazéna, hoci sú 
medzi nami noví, ale v tomto nám výrazne pomohli a korigovali sa niektoré veci, ktoré boli 
inak nastavené dovtedy. Veľmi pekne by som chcela poďakovať aj ja pánovi poslancovi 
Kmeťkovi, ktorý naozaj pravidelne pol dňa v týždni venuje bazénu bez nároku na akúkoľvek 
odmenu, okrem poďakovania. A špeciálne teda pani Prepiakovej, ktorá túto veľkú, zložitú a 
veľmi komplikovanú investíciu má na starosti a zároveň aj pánovi kontrolórovi, JUDr. 
Hrádkovi, ktorí strážia peniaze mestskej časti a mnohokrát bojujú s tými dodávateľmi o každé 
jedno euro a nie je to vôbec príjemné a ľahké. Takže týmto všetkým vyslovujem veľkú vďaku 
a dúfam, že čoskoro budeme kolaudovať. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prosím 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Ďakujem. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje podľa predloženého materiálu. 

D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem, takže budeme hlasovať o uznesení tak, ako 
vám bolo predložené, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 18 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, veľmi pekne ďakujem. Toto uznesenie bolo schválené a 
pristupujeme k bodu Rôzne. 
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6. Rôzne 

D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, otváram bod Rôzne. Do bodu Rôzne sa nám nik nehlási, 
takže bod Rôzne uzatváram a dovoľte, aby som vám veľmi pekne poďakovala aj za prípravu 
tohto zastupiteľstva, že ste sa zúčastnili stretnutí a rokovaní ohľadom materiálov a želám vám 
všetkým naozaj ničím nerušený čas na odpočinok počas leta. Veľmi pekne vám ďakujem. 
 
 
 
 
  v. r.       v. r. 

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

prednostka            starostka 
 
         
        v. r.  
Overovatelia:  Ing. Juraj Kmeťko   …………………………………………. 
 
        v. r. 

MUDr. Martina Magátová  ……………………………………….… 


