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Zápisnica 
zo 7. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
24.10.2019 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

O B S A H 
 

 
Pôvodný program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.       
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ.  
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.06.2019. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

o podmienkach poskytovania dotácií. 
4. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG. 
5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus-Kus. 
6. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. 
7. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného. 
8. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 

Segnerovej ul. č. 3. 
9. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 
10. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova 

Ves. 
11. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. 
12. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova. 
13. Rôzne. 
14. Interpelácie. 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva       
 
Informatívne materiály: 
1. Interný predpis č. 6/2019 – Organizačný poriadok MÚ. 
2.  Oznámenie výsledkov OVS – Nová lodenica. 
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Schválený program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 3 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 3 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.      str. 4 
2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.06.2019.         str. 6 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

o podmienkach poskytovania dotácií.       str. 7 
4. Návrh poslanca Buzáša: Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. (Nový).     str. 8 
5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG.    

(pôvodný bod č. 4).          str. 14 
6. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o. z. CirKus-Kus. (pôvodný                

bod č. 5)           str. 14 
7. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. (pôvodný bod č. 6)  str. 15 
8. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie  nájomného. 

(pôvodný bod č. 7)         str. 16 
9. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 

Segnerovej ul. č. 3. (pôvodný bod č. 8)       str. 16 
10. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 

(pôvodný bod č. 9)         str. 17 
11. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova 

Ves. (pôvodný bod č. 10)        str. 20 
12. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. (pôvodný bod č. 11)   str. 26 

Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
13. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova. (pôvodný     

bod č. 12)           str. 46 
14. Rôzne. (pôvodný bod č. 13)        str. 47 
15. Interpelácie. (pôvodný bod č. 14)       str. 54 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 57 
 
Informatívne materiály: 
1. Interný predpis č. 6/2019 – Organizačný poriadok MÚ. 
2. Oznámenie výsledkov OVS – Nová lodenica. 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené dámy, vážení páni, je 24.9. 2019, vítam vás všetkých na 7. riadnom 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, vás, panie poslankyne, páni 
poslanci, kolegov z Miestneho úradu, zástupcov médií vítam medzi nami, vítam medzi nami zástupcov 
verejnosti v predsálí a aj všetkých tých, ktorých nás možno, dúfame, sledujú on-line. Takže vitajte na 
dnešnom pracovnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva. Sme uznášania schopní, na prezenčnej listine 
podľa zápisu konštatujem teda, že môžeme riadne začať. Ako vždy vás všetkých prosím, aby ste chápali, 
že prepis zápisnice robíme z tohto zasadnutia zo zvukového záznamu, preto vás prosím, aby ste 
dôsledne svoje príspevky diskusné hovorili do mikrofónu. A upozorňujem vás, že od 16.00 h do 16.30 
h podľa nášho rokovacieho poriadku patrí čas verejnosti. Kto by chcel vystúpiť na tomto zasadnutí, tak 
je to jeho priestor. Na dnešné rokovanie celé sa písomne ospravedlnil pán poslanec Jaromír Šíbl, ktorý 
je v zahraničí a neskôr príde pán poslanec Martinický, pán poslanec Magát. Ešte niekto je 
ospravedlnený, viete o nikom, kto by mal prísť neskôr? Neviete. Takže títo. 

Voľba overovateľov zápisnice 

D. Čahojová - starostka:  Ako prvé vždy začíname schvaľovaním alebo voľbou overovateľov zápisnice. 
Podľa abecedného poriadku navrhujeme za overovateľov zápisnice pani poslankyňu pani Melušovú 
Kutarňovú, súhlasíte pani poslankyňa? A pána poslanca Petrinca. Pán poslanec, súhlasíte? Takže za 
overovateľov zápisnice budeme voliť pani Melušovú Kutarňovú a pána poslanca Petrinca. Nech sa páči, 
prezentujte sa a hlasujte. Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. 
Konštatujem, že za overovateľov zápisnice sme zvolili pani poslankyňu Melušovú Kutarňovú a pána 
poslanca Petrinca.  

Voľba návrhovej komisie 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne a pristupujeme k voľbe Návrhovej komisie. Organizačné 
oddelenie navrhuje do Návrhovej komisie pána poslanca Rosinu, pána poslanca Šmotláka a pani 
poslankyňu Volkovú. Pán poslanec Rosina? Takže pán poslanec Rosina... asi niekoho iného. Pani 
Zemanová? Dobre, pani Zemanová. Pán poslanec Šmotlák tu nie je.. je? Prepáčte. Pán poslanec 
Šmotlák? Súhlasí. A pani poslankyňa Volková? Už sa chystá. Dobre, takže budeme hlasovať o pánovi 
poslancovi Šmotlákovi, pani poslankyni Volkovej a pani poslankyni Zemanovej. Nech sa páči, hlasujte. 
Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci. Návrhovú komisiu sme schválili v 
zložení pán poslanec Šmotlák, pani poslankyňa Zemanová a pani poslankyňa Volková. Prosím členov 
Návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto v prednej rade, nech sa páči. Zároveň prosím všetkých 
poslancov, ktorí budú podávať nejaký pozmeňovací, doplňujúci návrh alebo vlastný návrh uznesenia, 
aby ho pekne na predpísané tlačivo napísali a opatrili svojím podpisom. Rovnako členov Návrhovej 
komisie prosím, aby prednášali návrh uznesení v celom plnom znení tak, ako bol predložený 
poslancami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne členom Návrhovej komisie, že sa ujali tejto 
úlohy a ... 

Hlasovanie o programe ako celku 

D. Čahojová - starostka:  môžeme pristúpiť k schváleniu dnešného programu. Program ste dostali v 
elektronickej podobe. Najprv budeme hlasovať podľa novely zákona o obecnom zriadení o programe 
tak, ako bol zverejnený, preto vás prosím, aby ste sa zaprezentovali a hlasovali. Hlasujeme o programe 
ako o celku. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, program sme schválili. Teraz 
môžete navrhnúť doplnenia alebo zmeny programu tak, ako nám ukladá zákon. Nech sa páči, toto je 
ten priestor. Pán poslanec Buzáš sa hlási, nech sa páči. 
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P. Buzáš: Ďakujem. Ja som chcel poprosiť, ak by bolo možné zaradiť do programu informáciu o 
zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ako.. ktorý bod navrhuješ?  
 
P. Buzáš: Nechám to na vás. Ak treba niekde z kraja, tak radšej potom na začiatok. Radšej, ako na konci. 
 
D. Čahojová - starostka: Radšej na začiatok, hej? Tak ja by som potom navrhla, aby sme pred tými 
Majetkovými, za bodom č. 3 prerokovali správu. Dobre, takže po bode 3 bude nasledovať na návrh 
pána poslanca Buzáša - prerokovanie záverov alebo uznesenia.. Informácia  o zasadnutí Komisie na 
ochranu verejného záujmu. Za bod 3 ako bod 3A. Je ešte nejaký návrh? Keďže žiaden iný návrh nie je, 
budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Buzáša zaradiť bod Informácia o zasadnutí Komisie na 
ochranu verejného záujmu ako bod 3A. Za 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem vám 
veľmi pekne. Takže tento bod je zaradený a tým pádom máme schválený program dnešného 
pracovného zasadnutia. 
 
 
Bod 1. Plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme začať Plnením uznesení Miestneho zastupiteľstva, pani prednostka, 
nech sa páči, ako predkladateľka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Tak ešte raz, dobrý deň, prvé uznesenie, ktoré mi bolo požiadané 
starostkou mestskej časti zverejňovať na webovom sídle - informáciu o mzde, plate a platových 
pomeroch a to starostky, zástupcu starostu, tajomníka Miestnej rady, poslancov Miestneho 
zastupiteľstva, prednostu. Toto uznesenie sa plní, na stránke mestskej časti nájdete v mesačných 
intervaloch informácie o mzde a plate, ktorý je vyplácaný mestskou časťou a v štvrťročných intervaloch 
iné príjmy verejných funkcionárov, nakoľko tam musíme podávať 211, aby sme dostali presné čísla. 
Ďalšie uznesenie, ktorým sme boli zaviazaní, aby sme zaslali list Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, 
resp. predložiť na septembrové zasadnutie Miestneho zastupiteľstva informácie o výsledkoch právnej 
analýzy stavu nesplnenia zmluvných povinností zo strany  Bratislavskej teplárenskej. Už minulý 
rok  Bratislavská teplárenská spoločnosť poslala na účet mestskej časti 81 128 € tak, ako mala. Tento 
rok lehota uplynie do konca decembra, tak dúfame, že rovnako si splní svoju zmluvnú povinnosť a 
nebudeme to musieť riešiť inak. To znamená, že príde na účet mestskej časti zase 81 000 €, keďže sme 
neschválili žiadne investície v predchádzajúcom roku. Alebo resp. tie, ktoré navrhovala Bratislavská 
teplárenská spoločnosť. Tretie uznesenie sa týkalo zámeru vybudovania zariadenia sociálnej 
starostlivosti v Karlovej Vsi. Ešte stále čakáme na stanovisko Magistrátu, resp. súhlas Magistrátu so 
zbúraním budovy na Borského ulici. Máme prisľúbený, ale stále nám neprišiel. Posledné uznesenie, to 
je evidencia prijatých rozpočtových opatrení. Evidenciu prijatých rozpočtových opatrení vedie mestská 
časť tak ako bolo žiadané v uznesení a posledné rozpočtové opatrenie bolo prijaté dňa 20.5.2019 a o 
prijatí bola informovaná Komisia finančná na svojom rokovaní, ktoré bolo 6.6.2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu, nech sa páči. Keďže 
sa k tomuto bodu do diskusie nikto nehlási... pán poslanec Rosina, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Možno mi pri plynutí toku času niečo uniklo, 
ale bolo v tomto zastupiteľstve prijaté uznesenie, že sa má vypracovať tabuľka nájomných zmlúv s 
nejakými náležitosťami, tak ak mi to uniklo, tak ma opravte, ale veľmi rád by som takúto tabuľku videl, 
jej pôrod na svet. Pretože už v minulom volebnom období ku koncu sme sa niečoho podobného 
domáhali, ale teda žiaľ vzhľadom na ukončenie volebného obdobia sa to nejako stratilo v aute a teraz 
by som bol nerád, aby to malo podobný osud. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Pani prednostka odpovie hneď. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, práve dnes som dostala.. minulý týždeň v piatok som dostala z 
Majetkového urobenú tabuľku.. Sú to vlastne tri  excelovské súbory a dnes som ju preposielala na môj 
sekretariát pani Šustákovej. Od nej by vám mal ísť e-mail presne s týmito 3 tabuľkami. Rozmýšľala som, 
že vám ich aj vytlačím, ale sú dosť rozsiahle. Takže dnes maximálne zajtra, prosím, kontrolujte si spam. 
Ospravedlňujem sa, nijak inak to neviem poslať. Ale budete to mať 100%ne. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Dobre, ja sa teda len chcem spýtať, prečo toto uznesenie tuná nefiguruje a ako hodnotíte 
plnenie tohto uznesenia? 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Ing. Kosnáč odpovie na túto otázku. Neviem, či to bolo uznesenie 
zastupiteľstva alebo Finančnej komisie. Ja mám informáciu, že to bolo uznesenie Finančnej komisie. 
Mám takú informáciu. Neviem, či to bolo uznesenie Miestneho zastupiteľstva. Skôr Finančnej komisie. 
Lebo toto nám pripomenuli a preto sme vám to pripravili a preto vám to ide. Ale nech sa páči, pán Ing. 
Kosnáč. Bolo takéto uznesenie Miestneho zastupiteľstva? 
 
G. Kosnáč: Neviem vám v tejto chvíli na to odpovedať. Je dosť možné, že ak aj bolo prijaté, tak nebolo 
to k tomuto termínu teda.  
 
D. Čahojová - starostka: Asi nebolo. Pán predseda Finančnej komisie hovorí, že to bolo vo Finančnej 
komisii. Ale pôjde to všetkým poslancom, všetci to dostanete v pošte, takže ako povedala pani 
prednostka, kontrolujte si prosím spam, lebo konvertujeme ten systém. Pán poslanec Hrda má slovo. 
 
S. Hrda: Ďakujem, ja by som sa spýtal pani prednostky k tej informácii o zverejňovaní platov starostky, 
vicestarostku, poslancov. Pred pár mesiacmi tam bol výpadok na stránke, nezverejňovali sa tie príjmy, 
pokiaľ majú títo zastupitelia aj príjmy ako mestskí poslanci alebo VÚC. A sme sa potom dohodli na ráde, 
že pokiaľ tie informácie nezverejňujú tie iné inštitúcie, tak ich poskytne vlastne daný zástupca sám a 
pokiaľ ich dobrovoľne neposkytne, bude tam informácia, že ich neposkytol. Tak som sa chcel spýtať, že 
či je to nejako procedurálne ošetrené. A ešte ak môžem, druhú otázku, som sa chcel spýtať k tomu 
búraniu, to je tam tá budova na Molecovej, že aký je tam potom ďalší postup.... či pardon, Borská... že 
to je tá budova, kde má byť dom sociálnych služieb alebo...? 
 
D. Čahojová - starostka: Zariadenie sociálnych služieb. 
 
S. Hrda: Aha, čiže teraz sa schvaľuje to zbúranie a potom by sa plánovalo tam vybudovanie 
zariadenia...  Mhm, tak ďakujem za odpoveď. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani prednostka odpovie. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja k tej prvej časti si to práve rozklikávam... ale my sme to nastavili 
nakoniec tak, že tie, čo vypláca mestská časť, tak sú mesačne, lebo my ich vieme, to nám automaticky 
zo mzdového dôjde. Ale tie, ktoré sú vyplácané z iných funkcií, oni nie sú zverejňované na stránkach, 
takže my ich musíme žiadať v 211. A zdalo sa nám to proste zbytočné robiť to každý mesiac, tak som 
dala pokyn, že nech to robíme štvrťročne spätne. To znamená, sme si vypýtali ... teraz neni tu pán 
Kosnáč, lebo oni to majú na starosti.. štvrťročne my tú tabuľku potom doplníme. Takže vidieť to budete, 
len v balíkoch, vždy 4-krát ročne. Ako, môžeme sa pýtať aj tých funkcionárov, ale je to tiež, že musíte 
raz mesačne za nimi prísť, viete... neviete na presné centy, ani na presné eurá, že koľko máte plat. 
Takýmto spôsobom je to úplne presné a je to tam.  
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D. Čahojová - starostka: Ja odpoviem na druhú časť otázky, k tomu búraniu. Búranie na Molecovej, to 
je súkromný pozemok, súkromný objekt. To je objekt, ktorý momentálne tam prebehli nejaké práce, 
drvenie toho odpadu, ktorý tam bol celé roky. Pravdepodobne je to v dôsledku podnetov a 
vyšetrovania environmentálne záťaže v tom území. Čiže ten majiteľ toho pozemku si dáva ten 
neporiadok do poriadku, v úvodzovkách, po toľkých rokoch. Adresát pre nás je nedostupný, lebo 
adresa tej firmy je na Panenských ostrovoch. Na naše zásielky neodpovedá. Ale teda sme radi, že sa 
tam niečo deje. Zatiaľ sa tam nedeje žiadna stavebná aktivita, o ktorej.... teda nejaká budovateľská, 
rozvojová... o ktorej by sme boli informovaní. Nepredpokladáme, že by niečo také nastalo. Druhá vec 
je zariadenie sociálnych služieb, ktoré sme si teda dohodli, že bude na Borskej, na mieste, kde ešte 
stále stojí starý objekt bývalých detských jaslí. Tam máme sľúbenú spoluprácu s Hlavným mestom 
Bratislava, ktoré teda ako majiteľ toho objektu musí dať súhlas na jeho zbúranie. Pán primátor Ivo 
Nesrovnal tento súhlas nedal, pán primátor Vallo nám sľúbil, že takýto súhlas dostaneme, ale zároveň 
chce, aby prebehla architektonická súťaž na to, čo tam bude stáť. A túto architektonickú súťaž 
pripravujú jeho kolegovia a presne neviem, či už sú v Metropolitnom inštitúte alebo či sú ešte 
zamestnanci Magistrátu. Máme informácie, že sa pripravuje architektonická súťaž, že nás budú 
informovať, že nás vtiahnu do tohto procesu, ale zatiaľ teda ten moment nenastal. Takže veľmi 
intenzívne čakáme, lebo obyvatelia Karlovej Vsi sa nás to pravidelne pýtajú, že prečo sa nič nedeje. 
Možno ešte doplní pani prednostka niečo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja len k tej tabuľke, že je tam.. máte to kvartálne VÚC a potom máte 
osobitne mesačné príjmy z mestskej časti. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, keďže nikto iný sa nehlási do diskusie, tak diskusiu k 
tomuto bodu uzatváram a prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Keďže neprišli žiadne zmeny, ani doplnenia, tak návrh uznesenia je podľa 
predloženého materiálu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte. Za 19 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, uznesenie bolo schválené, ďakujem veľmi pekne. 
 
 
Bod 2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves k 30.06.2019.                
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k bodu č. 2. Bod č. 2 je Monitorovacia správa plnenia 
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2019, čiže k polroku. 
Predkladáme vám túto správu, v ktorej vám predkladáme, aké boli prijaté rozpočtové opatrenia, 
zoznam rozpočtových opatrení, plnenie výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtu aj rekapituláciu k 
polroku. Je to vlastne... sú to také informácie o vecnom a finančnom plnení nášho naplánovaného 
rozpočtu na tento rok. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu 
uzatváram a prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Karlova Ves k 
30.6.2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a aby ste hlasovali, nech 
sa páči. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, ďakujem, toto uznesenie 
bolo schválené. 
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3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o podmienkach 
poskytovania dotácií. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k bodu č. 3. Bodom č. 3 je Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo... to bude pridelené, doplní sa... z roku 2019 o 
podmienkach poskytovania dotácií. Ja len toľko, že k tejto téme sa vraciame opakovane. Pani 
prednostka vám uvedie hlavné dôvody, prečo sa tak deje. Nech sa páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: My sme pristúpili k zmene tohto VZN najmä za účelom zapracovania 
legislatívnych zmien, ktoré u nás nastali zákonom 177/2018 a snažili sme sa zároveň o zjednodušenie 
a sprehľadnenie celého procesu podávania žiadostí, ale najmä zúčtovania poskytnutých dotácií a 
spresnenie a zjednodušenie pravidiel. Na začiatku sme nastavili pôvodne 2 termíny podávania žiadostí, 
ale myslím si, že ako máte na stole pozmeňujúci návrh na zmenu návrhu uznesenia práve tohto VZN, 
tak pani Zemanová ako členka Dotačnej komisie a myslím, že aj ďalší členovia, ďalší poslanci, ktorí sú 
pod ňu podpísaní, sa zhodli, že v praxi im vyhovuje 1 termín. Takže neviem, či by pani Zemanová mohla 
potom konkrétne povedať k tomu svojmu pozmeňujúcemu návrhu. Ja osobne s ním nemám vôbec 
problém takto, ako je podaný. Tam je len jeden preklep, ja sa ospravedlňujem, je to môj preklep v tom 
Návrhu, keď som prepisovala, tak je to do výšky 500 €, tých 800 je vlastne starý text.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo a ak teda pani poslankyňa Zemanová chce 
niečo doplniť, zatiaľ sa nehlási, otváram k tomuto bodu diskusiu, nechce sa páči, je priestor. Pani 
poslankyňa Zemanová, nech sa páči. 
 
A. Zemanová: Takže po diskusiách s kolegami  a kolegyňami sme sa zhodli na tom, že výška 800 € je 
pomerne vysoká, takže... a z praxe vyplynulo, že tých 500 je dostatočný objem financií na mimoriadne 
dotácie, ktoré poskytuje pani starostka. Pani starostka je s tým stotožnená, ako sme sa rozprávali spolu. 
Takže to je jedna zmena. Druhá je v Návrhu mať 2 termíny podávania žiadostí o dotácie, ale 
poskytujeme tak malý objem celkovo dotácií... Keby sme rozdeľovali 100 000 v tom kalendárnom roku, 
tak by som to považovala za vhodné mať dva termíny, ale v tomto objeme sme sa zhodli na tom, že 
radšej zintenzívnime informovanie organizácií, prípadne priamo mailami, že je vypísané kolo dotačné, 
ale nechať tam len jeden termín. Takže v tom texte, ktorý ste dostali na stôl, vidíte tie zmeny a to.. 
potom tie ostatné, to sú drobné zmeny slovné, ktoré menili, ktoré upresnili .... takže v §1, odsek 2, 
písm. e), ten by sme zrušili, kde je... aby aj pre dotácie, poskytované pani starostkou, aj pre dotácie 
poskytované alebo teda navrhované Dotačnou komisiou a poskytované zastupiteľstvom, platili na 
vyhodnocovanie rovnaké pravidlá, ktoré sú uvedené. V §13, odsek 7, písm. b) tam sme len zrušili 
dokladovanie objednávok. Keďže objednávka nie je zákonom vyžadovaná súčasť procesu 
objednávania.. písomná, tak aby sme netlačili organizácie dodatočne vyrábať objednávky papierové. 
Takže, toľkoto, pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne pani poslankyni Zemanovej. Ja len na doplnenie, že 
naozaj ten objem poskytovaných dotácií naozaj nie je taký veľký, ako by sme si želali, ako by sme aj 
radi rozdali. Lebo naozaj, prichádzajú napokon aj roky šetrenia, ako všetci si veľmi dobre uvedomujeme 
a budeme musieť 3-krát obrátiť každé euro, než sa rozhodneme, ako ho vynaložíme. Ale praktické 
skúsenosti ukázali, že niektoré úpravy tohto VZN budú na prospech veci. A to, koľko tam bude 
mimoriadna dotácia pre nejakých oneskorencov alebo pre nejaký skutočne veľmi kvalitný projekt , 
rozhodne koľko teda zostane starostke pre takýto prípad, tak o tom rozhodne Dotačná komisia, koľko 
z toho balíku nechá ako rezervu, aby som ja ako.. alebo štatutárny zástupca, aby mohol prideliť 
mimoriadnu dotáciu. Ale myslím si, že tá horná hranica 500 € pre naše potreby úplne stačí. Takže ja 
som s  tým úplne stotožnená. Ďakujem veľmi pekne. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, tak sa 
prihláste. Keďže sa nikto nehlási, som rada, že ste si ozrejmili už na rokovaní komisií všetky sporné veci 
a môžeme uzavrieť tento bod, túto diskusiu a prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
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uznesenia s tým teda, že budeme hlasovať o návrhu VZN. Čiže je potrená trojpätinová väčšina. Nech sa 
páči. 
 
Návrhová komisia: Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu k nasledujúcim paragrafom. Len 
neviem, či to musím čítať celé, všetci sme to dostali na stôl. Musím? Nemusím? Tak presne podľa toho 
znenia, ako sme to dostali všetci. 
 
D. Čahojová - starostka: Čiže budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Anky Zemanovej.  Návrh ste 
dostali v písomnej podobe, máte ho pred sebou, nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne, za 21 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Toto VZN sme schválili. Aha, teraz budeme 
hlasovať o návrhu ako o celku, po doplnení týchto zmien. Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo... sa doplní, lomeno 2019 zo dňa 24.9.2019 
o podmienkach poskytovania dotácií s účinnosťou od 15.10.2019.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, opakujem, že aj tu je potrebná trojpätinová väčšina 
prítomných poslancov. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.  Za 21 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, nezdržal sa nik, takže toto VZN sme schválili. Ďakujem veľmi pekne aj tým, ktorí ho 
pripravovali. Dúfajme, že bude na úžitok všetkým žiadateľom.  
 
 
Bod 4. Informácia o rokovaní Komisie na ochranu verejného záujmu (nový).  
 
D. Čahojová - starostka: Nasleduje doplnený bod 3A (nový bod 4) na žiadosť pána poslanca Buzáša, 
bude to Informácia o rokovaní Komisie na ochranu verejného záujmu. Pán poslanec Buzáš, nech sa 
páči, máš slovo. 
 
P. Buzáš: Budem sa snažiť byť stručný, bez zbytočných komentárov.  
 
D. Čahojová - starostka: Musíš, pán poslanec, hovoriť kolmo a hlasno. 
 
P. Buzáš: To je ako, kolmo? Kolmo k čomu? K zemskej osi? 
 
D. Čahojová - starostka: K mikrofónu, pardon. Tak je to lepšie, lebo naozaj, robíme prepis zo zvukového 
záznamu, je to dôležité. Ale môžeš aj hlasnejšie.  
 
P. Buzáš: Je to lepšie? Takže na druhý pokus sa Komisia úspešne zišla včera a po tých nejakých 
úvodných oficialitách, ako otvorenie a schválenie programu, pristúpila k otváraniu všetkých obálok a 
potrebnému preštudovaniu majetkových priznaní a priznaní k príjmom. Ako aj k nezlučiteľnosti funkcií. 
Po tom, čo skontrolovali najprv poslancov, ktorým táto povinnosť vyplynula prvý krát do 30 dní od 
ujatia sa mandátu, boli skontrolovaní ostatní poslanci a napokon tí, ktorým už poslanecký mandát v 
minulom volebnom období skončil, ale v zmysle príslušného ústavného zákona sú ešte zaviazaní 
podávať tieto priznania. Komisia teda po tých dva a pol hodinách prišla zhruba k týmto záverom: 
zaznamenali sme do tabuľky len fakty, takže ja sa vám to pokúsim v tej faktickej rovine len prečítať. 
Poslanec Milan Ďurica odovzdal oznámenie oneskorene, a to 28.3., teda 7 dní po zákonnej lehote. 
Poslanec Juraj Kmeťko neuviedol výšku príjmov a nepriložil potvrdenie o príjme v zmysle čl. 7, odst. 2) 
ústavného zákona. Poslanec Pavol Martinický podal oznámenie dňa 16.4. a teda po zákonnej lehote. 
Poslankyňa Zuzana Melušová Kutarňová nepodala oznámenie za rok 2018 vôbec. Poslanec Filip 
Petrinec nepriložil potvrdenie o príjme za rok 2018. Poslanec Rudolf Rosina neuviedol, či spĺňa 
podmienku nezlučiteľnosti. Bývalí poslanci Miroslav Kadnár, Ján Labuda, Iva Lukačovičová, Petra 
Nagyová Džerengová, Denis Sloboda nepodali oznámenie za rok 2018. Poslanec Filip Petrinec 
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neodovzdal oznámenie do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie vôbec. Poslankyňa Zuzana Melušová 
Kutarňová neuviedla príjmy a nepriložila potvrdenie v zmysle čl. 7, odst. 2 ústavného zákona za rok 
2017 a teda do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie. Komisia odporúča tieto uvedené zistenia predložiť 
Miestnemu zastupiteľstvu prostredníctvom predsedu Komisie na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, 
čo týmto aj robím. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ak som dobre rozumela, všetci poslanci majú túto 
zápisnicu k dispozícii? Nemajú?  
 
P. Buzáš: To bolo v rukách Úradu.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, ja ju mám pred sebou. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. 
Pani poslankyňa, nerozumela som. Akože chcete tú zápisnicu k dispozícii? Áno, pani poslankyňa 
Hudáková sa hlási, prosím mikrofón. Pán poslanec Buzáš má mikrofón. Nech sa páči, máte slovo. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne, tak moja otázka znie iba, či nemôžeme tieto údaje alebo túto zápisnicu 
nejakým spôsobom zozdieľať, vytlačiť, aby ju mali pred sebou aj ostatní poslanci, pretože s týmito 
zisteniami sa bude treba nejakým spôsobom vysporiadať a nie všetky sú rovnako závažné a aby sme sa 
v tom proste nestratili, takto z hlavy je to náročné. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, súhlasím s vami. Takže ja navrhujem, pani prednostka išla zariadiť 
rozmnoženie tejto zápisnice. My sme ju dostali teraz. Dostane ju každý poslanec. Ja navrhujem, aby 
sme teda v tomto bode prerušili rokovanie, kým to nebude a pokračovali ďalším bodom, aby sme 
nestrácali čas. Súhlasíte prosím? Zdvihnutím ruky sa vyjadrite, či súhlasíte s takýmto návrhom. Zjavná 
väčšina súhlasí, takže keď budete mať na stole túto zápisnicu, budeme pokračovať.  
 
Momentálne sa distribuuje medzi vás poslancov materiál alebo zápisnica z rokovania Komisie na 
ochranu verejného záujmu. Takže vraciame sa k bodu č. 3A. Nechám pár sekúnd, aby ste si našli 
potrebné informácie... a otváram k tomuto bodu diskusiu. Takže každý má zápisnicu už? Takže 
pripomínam, že diskusia je otvorená, ak niekto chce vystúpiť, má možnosť. Pán poslanec Kovács, nech 
sa páči. 
 
M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne, no ja sa chcem spýtať akože spätne vás, že čo navrhujete, čo 
môžeme v tomto prípade robiť, ako sa s týmto vysporiadať? Sú tam veci, ktoré naozaj môžeme 
považovať za nejaké nestihnutie alebo triviálne nedodržanie nejakého predpisu, ktoré však bolo 
napravené a potom tam máme veci, ktoré môžu poukazovať na nejaké vážnejšie zistenia. Tak sa chcem 
vás spýtať, že čo.. ako navrhujete v tomto konať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. No, poviem vám úprimne, videla som túto zápisnicu 
krátko pred vami, že som trošku sklamaná s tým teda, že koľko nedôsledností alebo nesplnenie svojich 
povinností konštatuje Komisia, pretože môžem povedať za Úrad a myslím, že mi to pani prednostka 
potvrdí, že sme vás, poslancov, kolegov upozorňovali na tieto povinnosti a myslím, že vtedy boli maily 
absolútne v poriadku. A každý si tieto povinnosti mohol splniť. Doručili sme príslušné tlačivá aj s tým, 
že by si každý poslanec mohol označiť v podateľni skutočnosť, že svoje povinnosti splnil. Takže som 
trošku sklamaná týmto výsledkom a naozaj, ako ste pán poslanec povedali, niektoré tieto zistenia sú 
možno v dôsledku nepochopenia niektorej... napríklad neuviedol či spĺňa podmienku nezlučiteľnosti... 
nepochopenia toho textu, toho oznámenia, hej? Alebo možno drobnej nepozornosti. Ale sú tam 
zároveň aj vážne zistenia. Keď niekto nepodá toto oznámenie vôbec, tak si myslím, že to je vcelku vážna 
vec. Ale my sme sa o tomto sporili aj v predchádzajúcom volebnom období s niektorými poslancami, či 
to tak... či musí byť, nemusí byť oznámenie podpísané. Spory alebo názor zastupiteľstvo vyjadruje 
jednoznačne, svojím rozhodnutím. To znamená, že v tomto ste vy tým orgánom povolaným,  z ktorého 
má vyjsť podnet na začatie konania voči poslancom, ktorí si nesplnili svoje povinnosti. Alebo nevzíde. 
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Je to na dohode Miestneho zastupiteľstva. Vy ste ten orgán, ktorý o tom rozhodne, splnomocnený 
zákonom. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 
 
M. Kovács: A boli, prosím vás, tí ľudia, ktorí si nesplnili tieto svoje povinnosti vyzvaní, aby tak urobili? 
Akože po skonštatovaní stavu, že tak neurobili teda. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani prednostka odpovie.  
 
K. Procházková - prednostka: No, tak prvú vec, ktorú urobil Úrad už navyše je, že vlastne upozornil 
všetkých poslancov dvomi e-mailami, že im uplynie lehota na podanie tohto oznámenia do 30 dní od 
ujatia sa funkcie, čo bolo 4. januára, to išiel prvý e-mail. To sme nemuseli vôbec robiť. Plus sme myslím 
dávali vzorové podanie. Druhý e-mail išiel pár dní pred 31. marcom. Opäť upozornenie, že sa blíži 
termín podania daňového priznania. Ústavný zákon nepočíta s tým, že by sa dalo konvalidovať takéto 
správanie. To znamená, že neni možné vyzvať na nápravu. Proste buď to dáte alebo to nedáte. Ak to 
nedáte alebo to dáte neúplné, tak je to porušenie povinnosti v zmysle ústavného zákona a buď 
zastupiteľstvo začne alebo nezačne konanie proti tomu konkrétnemu poslancovi. Neni možné 
konvalidovať, hej? Že to ako keby že odčiníte. To sa nedá.  
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Melušová má slovo. Nech sa páči.  
 
Z. Melušová Kutarňová: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Neviem, pre mňa je toto úplne informácia, 
ktorú počujem prvý krát a pozerám si aj teraz maily a mne žiaden taký mail neprišiel. Možno to nie je 
ospravedlnenie, ale tak... Vidím to.. pozerám si to a nemám to v mailoch. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja som si... máme to v šanóne, mám tam aj ten mail vytlačený, ale je to 
hore s tým, že sú tam uvedené adresy tých poslancov a viem, že jeden poslanec a teraz neviem, ktorý 
z vás to bol, dal vtedy zlú adresu a išlo mu to na zlú adresu. Ale to myslím ste neboli vy, ak sa nemýlim.  
 
Z. Melušová Kutarňová: Viem, ale naozaj to tu nemám, môžem vám to ukázať.  
 
K. Procházková - prednostka: Môžem to potom ja hore pozrieť, ale ja som si to ešte spätne pozerala. 
Ale aj keby, tak vlastne to je ako keby naša dobrá vôľa, že na to upozorňujeme. Zapisovateľka, 
tajomníčka Komisie to robí. 
  
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja som si neni celkom istý, či sme schopní v tomto momente 
sa k tomu nejako postaviť alebo to nejakým spôsobom uzavrieť. Ale keď som ja bol členom tejto 
Komisie, tak sme v podstate vyzvali tých previnilcov, aby prišli, vysvetlili to a potom Komisia samotná 
navrhla zastupiteľstvu nejaké riešenie. Takže ja navrhujem aby sme teraz zobrali iba na vedomie tú 
informáciu, prípadne poverili tú Komisiu, aby sa tomu ešte ďalej venovala a potom na ďalšom 
zastupiteľstve sa potom k tomu znovu vrátili. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Myslím, že toto je vynikajúci návrh. Takto sme vlastne postupovali aj v 
minulosti. Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Ďurica má slovo. 
 
M. Ďurica: Ja k tomu môjmu podaniu neskoršiemu... Ja som nastúpil vlastne v roku 2019 až ako jeden 
z dvoch poslancov. Ja som odovzdal za rok 2018 v riadnom čase, len mi bolo povedané, že musím za 
rok 2018 dva krát podať to isté priznanie. Čiže nikto mi to nevysvetlil, že prečo to tak je, ale... je to také, 
no. 
 



Strana 11 z 57 
 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Ďurica, myslím si, že pán poslanec Lenč navrhol nejaký postup. 
Ak sa dohodnete ako zastupiteľstvo, aby sme ďalej takto postupovali, tak to vysvetlenie môžete podať 
Komisii, ak sa teda dohodnú, že sa stretnú a budú to ďalej riešiť. Akceptujem túto informáciu. Môže a 
nemusí. Ako sa rozhodnete ďalej. Pani poslankyňa, chcete? Pani poslankyňa Hudáková má slovo. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne, jedna vec je vlastne, že v zmysle zákona je Komisia na ochranu verejného 
záujmu zo zákona splnomocnená vlastne sa zaoberať teda otvorením tých obálok a zistením alebo teda 
priniesť nejaké zistenia, ktoré sme priniesli, ale vlastne tam tá kompetencia tej Komisie končí. Zákon 
potom hovorí ďalej, lebo toto má byť podklad k tomu podnetu podľa čl. 9 ústavného zákona, kedy 
vlastne už obecné zastupiteľstvo sa týmto podnetom má zaoberať a musí rozhodnúť, ako sa týmto 
podnetom zaoberať bude, ako ho bude riešiť. Takže nemyslím si, že je v kompetencii Komisie navrhovať 
nejakým spôsobom vysporiadavanie sa alebo teda nie je v kompetencii Komisie mať nejaký ďalší 
postup v zmysle zákona. 
 
D. Čahojová - starostka: Komisia sa môže stretnúť, ale nemusí a môže vyžiadať tých poslancov, ktorí 
tam mali nejaké nedostatky, vyzvať ich ???.. 
 
P. Hudáková: Pokiaľ bude mať na toto mandát od zastupiteľstva, tak si myslím, že áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, a tak, ako ktorýkoľvek člen Komisie môže dať podnet, tak aj ktorýkoľvek 
člen zastupiteľstva na ďalšie konanie. Pán poslanec Šmotlák, nech sa páči. 
 
A. Šmotlák: Ďakujem za slovo. Ja by som tu poprosil názor pani prednostky. Lebo v podstate že, ako si 
hovoril ty, Peter, my sme na Komisii týmto smerom uvažovali. Že najskôr by sme teda možno vyžiadali 
následné dokladovanie chýbajúcich materiálov, poprípade že by sme navrhli aj nejaké uznesenie. Ale 
dostali sme usmernenie od pani prednostky, že vlastne to nie je v kompetencii Komisie a čo sa týka 
následného doloženia chýbajúcich materiálov, že to ani zákon neumožňuje. Čiže kým schválime, Peter, 
tvoj návrh, ja by som teda poprosil pani prednostku o vyjadrenie, aby sme boli v súlade so zákonom. 
Ďakujem. 

 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo, ja by som rád podporil návrh, ktorý 
predniesol kolega Lenč a myslím si, že aj keď explicitne Komisia takúto kompetenciu nemá, ak sa 
uznesieme, myslím si, že to je správne fórum. Pretože ani pani prednostka, ani nikto iný z Úradu nemá 
možnosť nahliadať do tých obálok. To má jedine Komisia. Takže je to, myslím si, v dobrých rukách. A 
keď už tú Komisiu máme, tak nech uľahčí nám, kolegom ďalší postup. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani prednostka odpovie. 
 
K. Procházková - prednostka: No, aby som citovala z toho ústavného zákona a povedala, aké sú 
možnosti teda. Je tam orgán, ktorý uskutočňuje konanie, čo je v tomto prípade zastupiteľstvo. Podľa 
odseku 1) začne konanie z vlastnej iniciatívy alebo na základe riadne odôvodneného podnetu. Z vlastnej 
iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 
uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť. 
To znamená, že Miestne zastupiteľstvo môže z vlastnej iniciatívy začať to konanie. To, že ak jeho 
zistenia nasvedčujú tomu.. tie zistenia sú práve zistenia tej Komisie, hej? Lebo Komisia je poradným 
orgánom zastupiteľstva. To znamená, Komisia zistila, že je možné, že niekto porušil čl. 7 a teraz je na 
rozhodnutí zastupiteľstva, či začne konanie alebo nezačne. A ak začne konanie, tak podľa ústavného 
zákona umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa konanie vedie, aby sa vyjadril k podnetu. 
Ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie. To znamená... a plus tam ide 60-dňová lehota. V 
momente, ako my spravíme prvý krok voči tomu funkcionárovi, ktorý porušil tú povinnosť, tak nám 
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začína plynúť 60-dňová lehota, dokedy musíme rozhodnúť. Je možné, aby to ďalšie dokazovanie 
vykonala Komisia, ak je to to, čo navrhujete. Mali by sme ale začať uznesením konanie voči konkrétnym 
poslancom, ktorí budú predvolaní na Komisiu a  budú vysvetľovať, prečo sa tak stalo. A Komisia potom 
môže odporučiť v zmysle ústavného zákona, či navrhuje sankciu alebo nenavrhuje sankciu. Pokiaľ 
neurobíme uznesenie, ktorým vlastne začneme konanie voči tým poslancom, tak vlastne nám ... nie 
sme v konaní, nevykonávame dokazovanie v rámci toho ústavného zákona. Takže musíte teraz sa 
rozhodnúť, že či idete do tohto a potom môže aj Komisia na seba prevziať tú úlohu vykonania 
dokazovania alebo nie.  
 
D. Čahojová - starostka: Možno by som ešte doplnila, opravte ma, pani prednostka, ak sa mýlim, 
podnet môže podať ktokoľvek z vás aj mimo rokovania tohto zastupiteľstva. Čiže ja by som odporučila 
teda možno, aby ste si premysleli, čo chcete urobiť, ako o tom podnete bude hlasovať Miestne 
zastupiteľstvo, bude prerokovaný a vtedy začne to konanie. To znamená, nemusí to byť na tomto 
zastupiteľstve, ale na budúcom alebo aj nikdy. Takže taká je skutočnosť. Povedala som to zle?  
 
K. Procházková – prednostka: Hmm, nie. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže pán poslanec Kovács, je to váš tretí diskusný príspevok, nech sa páči, 
máte slovo. 
 
M. Kovács: Ďakujem, mnohí z nás sa ocitli v takej novej situácii, takže len som chcel poprosiť, že možno 
by bolo ideálne... teda určite musíme dodržať ústavný zákon, že podľa mňa to je bez diskusie.. A teraz 
že kto má podať ten podnet, tak keďže máme minimálne informácie, asi by bolo nefér, aby sme tu teda 
jeden na druhého niečo podávali. Tak z titulu akože tej Komisie si myslím, že by to mal byť buď 
predseda alebo podpredseda Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií. Aby prišiel s týmto návrhom a my 
môžeme potom o ňom hlasovať  kľudne na budúcom zastupiteľstve. To mi príde ako jediný taký 
prirodzený vývoj, ako by sa to mohlo odohrať.  
 
D. Čahojová - starostka: Zatiaľ v diskusii padol len jeden návrh od pána poslanca Lenča, ktorý práve 
teraz podpisuje návrh toho uznesenia, ktoré predniesol. Čiže ak máte nejaký iný návrh, tak by ste ho 
museli možno formulovať do uznesenia a museli by sme o ňom hlasovať.  
 
M. Kovács: Pán Lenč navrhuje niečo, čo podľa pani prednostky nie je možné.  
 
Hlasy: Je to možné. ??? 
 
M. Kovács: Prosím vás, vznikla nezrovnalosť. Ja sa chcem spýtať explicitne pani prednostky alebo vás: 
keď schválime návrh pána Lenča, začne sa v zmysle ústavného zákona konanie?  
 
D. Čahojová - starostka: Ktokoľvek z vás, pán poslanec, aj v medziobdobí medzi jednotlivými 
zastupiteľstvami, môže napísať písomný podnet, že sa obracia na Miestne zastupiteľstvo a my sme 
povinní ho zaradiť do rokovania Miestneho zastupiteľstva. V tomto... ale ja nie som právnik.. V tomto 
nie sme úplne zajedno, či musíme o tom podnete rozhodnúť dnes. Ja si myslím, že nemusím. Lebo táto 
situácia tu už v minulosti bola a riešili sme podnet s časovým odstupom. Dobre si to pamätám, pán 
poslanec? Čiže máte čas si premyslieť, poradiť sa a podnet kedykoľvek...  
 
P. Hudáková: ??? 
 
D. Čahojová - starostka: Berieme na vedomie túto informáciu, ako to neznamená zastavenie nejakého 
konania. veď žiadne nezačalo. 
 
P. Hudáková: ??? 
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D. Čahojová - starostka: Tak Komisia sa môže zísť, nemusí. Záleží na tom, ako sa dohodnete. 
Zastupiteľstvo vám nemôže uložiť, aby ste sa zišli. Pani prednostka má slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja ešte veľmi stručne, lebo vysvetľovala som to aj pánovi Lenčovi. Ono 
je to naozaj tak aj na Meste, že sú 2 možnosti: buď to teraz vezmeme na vedomie a sme skončili, hej? 
Alebo teraz prijmeme uznesenie, že voči týmto konkrétnym poslancom začíname konanie v zmysle 
zákona 357/2009 myslím ústavného zákona a poveríme Komisiu na ochranu verejného záujmu, aby 
vykonala bližšie dokazovanie a dala im možnosť sa vyjadriť. Potom Komisia na ďalšom zastupiteľstve, 
to by sme mali stihnúť, predloží zase správu a povie, že "Navrhujeme pokutu, nie pokutu..", hej? A 
rozhodne uznesenie o tomto. Ide o to, že či ideme teraz do tohto procesu. Od dnešného dňa nám v 
tom prípade začne plynúť 60-dňová lehota, ktorú ukončíme rozhodnutím. Pokiaľ nie, to je to, že beriem 
na vedomie a končíme. Nezačíname konanie. To sú v zásade podľa mňa naše jediné dve možnosti.  
 
D. Čahojová - starostka: Máme tu žiadosť dvoch klubov o prestávku, takže súhlasíte, 10 minút vám 
stačí? 10 - minútová prestávka. Takže vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Je 15.09 h, 15.19 h 
pokračujeme. 10-minútová prestávka, nech sa páči. ........ Dobre, vážení kolegovia, tak pokračujeme, 
lebo nastala zhoda, dohoda medzi poslaneckými klubmi. Takže otváram diskusiu alebo pokračujeme v 
diskusii k tomuto bodu 3A. Nech sa páči. Hlási sa pán poslanec Hrda. Pán poslanec Hrda tu teraz nie je, 
takže slovo dostáva pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, ja by som si dovolil teda prečítať návrh toho uznesenia. Po 
dohode poslaneckých klubov navrhujem uznesenie v nasledovnom znení: Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Karlova Ves a) berie na vedomie správu zo zasadania Komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; b) začína konanie v zmysle čl. 9 ústavného zákona 
357/2004 zbierky zákonov; c) poveruje Komisiu navrhnúť riešenie porušení zákona zo strany poslancov 
a poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia a návrh riešenia predložiť na nasledujúce Miestne 
zastupiteľstvo. Termín je 5.11.2019. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pravdepodobne bude potrebné, pán poslanec, ale do 
tohto návrhu uznesenia  bude potrebné uviesť v zmysle zápisnice z Komisie aj konkrétne mená 
konkrétnych poslancov, ktorí boli spomenutí v zápisnici.  
 
Hlas: ??? 
 
D. Čahojová - starostka: Pre istotu by som to urobila... Je to 6 bodov, myslím a tých mien nie je až tak 
veľa. Prosím o doplnenie. Netreba všetky nedostatky, len mená poslancov, aby nedošlo k nejakému 
nedorozumeniu. Ďakujem veľmi pekne. ...... Ďakujem veľmi pekne. Takže prosím Návrhovú komisiu, 
aby predniesla návrh uznesenia tak, ako bol jej doručený. Dúfam, že pán poslanec podpísal tento návrh. 
Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a) 
berie na vedomie správu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov; b) začína konanie v zmysle čl. 9 ústavného zákona voči Milanovi Ďuricovi, 
Jurajovi Kmeťkovi, Pavlovi Martinickému, Zuzane Melušovej Kutarňovej, Filipovi Petrincovi, Rudovi 
Rosinovi, Miroslavovi Kadnárovi, Jánovi Labudovi, Ive Lukačovičovej, Petre Nagyovej Džerengovej a 
Denisovi Slobodovi;  c) poveruje Komisiu navrhnúť riešenie porušení zákona zo strany poslancov a 
poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia a predložiť návrh riešenia na nasledujúce Miestne 
zastupiteľstvo. Termín je 5.11.2019.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu uznesenia a prosím vás, aby ste 
sa prezentovali a hlasovali. Za 12 poslanci, proti 1 poslanec, zdržalo sa 7 poslancov, to znamená, že 
uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. 
 
 
Bod 5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG. 
 
D. Čahojová - starostka: Zatiaľ pokračujeme bodom č. 4  a tým je Žiadosť o prenájom v Karloveskom 
centre kultúry občianskemu združeniu Gaston TRG. Pani prednostka, máte slovo ako predkladateľka, 
nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Tak takto netradične postojačky, môžete sedieť, kolega. Čo sa týka 
Gastonu, je to prenájom pre občianske združenie, ktoré spolupracuje dosť intenzívne na našich 
podujatiach s Oddelením kultúry. Aj teraz ich uvidíte na Hodoch. Venujú sa rekonštrukcii života v 12. 
storočí, to sú také tie stredoveké hry. Zatiaľ s nimi máme veľmi dobré skúsenosti. Žiadajú o prenájom 
veľkej sály v utorky štvrtky večer a malej sály v termíne v termíne od 3.9. do 30.6. 2020 za nájomné 
také, ako máte uvedené v uznesení, pričom Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť tento 
prenájom a Miestna rada odporučila materiál predložiť ďalej.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto bodu, 
nech sa páči. Keďže sa k tomuto bodu nikto nehlási, tak... pán kontrolór sa hlási. Nech sa páči, pán 
doktor, máte slovo. 
 
M. Hrádek - kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka, ja som si iba pozeral návrh zmluvy a chcel by 
som poukázať, že tam chýbajú údaje o spoločnosti, resp. o nájomcovi. Pani prednostka, chýba tam 
štatutár a poprípade nejaké daňové IČO, DIČ a podobne. Takže aby sa na to nezabudlo... 
 
Hlas: ??? 
 
M. Hrádek - kontolór: Že v návrhu nájomnej zmluvy, ktorý je priložený, podľa môjho chýba označenie 
štatutára v záhlaví a rovnako tam chýba nejaká registrácia na živnostenskom úrade, poprípade nejaké 
daňové registračné číslo, aby sa na to nezabudlo, aby sa to doplnilo. 
 
K. Procházková - prednostka: Hej, toto je len vzorová zmluva vlastne, tie konkrétne potom už pôjdu 
cez Právne oddelenie aj tak, takže predpokladám, že sa tomu budú venovať. Ale nie je to ešte 
podpísaná zmluva, to je taký ten vzor, čo má Kultúra. 
  
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, keďže nikto iný sa nehlási, tak prosím Návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje podľa predloženého materiálu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasujeme. Za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, veľmi pekne ďakujeme. 
 
 
Bod 6. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o. z. CirKus-Kus. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu a tým je podobná žiadosť. Je to materiál 
č. 5  a je to Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry občianskemu združeniu CirKus-Kus. 
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K. Procházková - prednostka: Je to veľmi obdobná žiadosť, nakoľko CirKus-Kus ako občianske 
združenie tiež veľmi aktívne spolupracuje s mestskou časťou už od roku 2016. Opäť aj teraz ch uvidíte 
napríklad na Hodoch. Taktiež vyžadujú prenájom malej aj veľkej sály spravidla podvečer, pričom majú 
hodiny tak deti, ako aj samotný cirkus. Komisia školstva odporučila schváliť prenájom v Karloveskom 
centre kultúry a stanovisko Miestnej rady je, že odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne a otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Keďže 
k tejto žiadosti nikto nechce diskutovať, všetky sme prediskutovali na komisiách, prosím Návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia a vyjadrili sme sa hlasovaním. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje podľa predloženého materiálu.  
  
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 20 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, zdržal sa 1, čiže žiadosť tohto žiadateľa občianskeho združenia, bola schválená. Ďakujem 
veľmi pekne. 
 
 
 
Bod 7. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať v majetkových materiáloch bodom č. 6 a tým je  Žiadosť 
pani doktorky Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. Pani prednostka, prosím o uvedenie tohto 
materiálu. 
  
K. Procházková - prednostka: Pani doktorka Szabová žiada o zníženie nájomného o 50%. Momentálne 
platí 132€ za m2 za kancelárie a 99,58 € za m2 za rok za ostatné priestory. Nájomca hradí momentálne 
nájomné riadne a včas. V materiáli máte prehľad výšky nájmu, aký bol a pani doktorka Szabová žiada 
o zníženie nájmu z dôvodu dlhodobého seriózneho užívania predmetných priestorov a riadneho 
plnenia si povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy. Komisie myslím... teraz to tu nevidím.. Miestna 
rada myslím žiadala o predloženie... Aha, tu je stanovisko Finančnej komisie - odporučila predložiť 
materiál a Komisia legislatívno - právna rovnako žiadala predložiť materiál do Miestneho 
zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová - starostka: Je tam aj alternatíva č.2 finančná. 
 
K. Procházková - prednostka: Alternatíva č. 2, aha, áno, že neschvaľuje, pardon, tú zmenu výšky.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže 
sa nikto nehlási k bodu č. 7, prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: ??? 
 
D. Čahojová - starostka: Tak, ako je predložené v materiáli. Finančná komisia odporučila hlasovať 
o alternatíve b), ale máte tak navrhnuté, ako to je v materiáli. Ste Návrhová komisia.  
 
Návrhová komisia: Čiže návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
neschvaľuje zmenu výšky nájomného atď. podľa predloženého návrhu, čiže alternatíva 2). 
 
D. Čahojová - starostka: Takže máte v predloženom návrhu 2 alternatívy, Návrhová komisia prečítala 
alternatívu č. 2, ako odporučila Finančná komisia. Máte ju pred sebou. Alternatíva 2) Miestne 
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zastupiteľstvo neschvaľuje. Prosím, aby ste sa registrovali a hlasovali. Za 18 prítomných poslancov, 
zdržali sa 4, proti nebol nik, to znamená, že toto uznesenie bolo schválené.  
 
 
Bod 8. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme žiadosťou pani doktorky Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA 
PICASSO o zníženie nájomného. Je to materiál č. 7, pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Opäť obdobný materiál, pani Drozdová za QUEST SLOVAKIA PICASSO 
žiada o 50% zníženie nájmu na priestor, ktorý sa nachádza na ulici Ľudovíta Fullu č. 4. Je to priestor o 
výmere 22 m2, kde je momentálne očná optika. Táto očná optika je tam už od roku 2001, pričom 
upozorňujem na to, že raz už na 2 roky bolo znížené to nájomné o 50% a to v rokoch 2014 a 2015. 
Momentálna výška nájmu je 69 € za m2 na rok. Žiadateľka žiada o zníženie pre roky 2019 a 2020. 
Rovnako upozorňujem na to aj v materiáli, že neuhrádza vždy riadne a včas svoje pohľadávky voči 
mestskej časti a to už v roku 2014, 2016 tam boli nedoplatky, v roku 2017. Tieto boli všetky uhradené, 
avšak momentálne dlh je vo výške 621,50 € a to je za nájom aj za poplatky za energie. Legislatívno-
právna komisia neodporúča vyhovieť žiadosti a Komisia finančná odporúča predložiť teda v oboch 
alternatívach na zastupiteľstvo. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne a otváram diskusiu, nech sa páči. Keďže k žiadosti pani 
doktorky Drozdovej nie je záujem diskutovať, tak prosím Návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh 
uznesenia. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Čiže Návrhová komisia sa dohodla, že návrh uznesenia bude znieť:  Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves neschvaľuje zníženie nájomného pre žiadateľa 
atď., atď.. Čiže alternatíva 2), neschvaľuje. 
 
D. Čahojová - starostka: Čiže ako o prvej budeme hlasovať o alternatíve 2. Je možné, že budeme 
hlasovať aj o alternatíve 1, aby všetci rozumeli. Nech sa páči, hlasujeme. Za 18 prítomných poslancov, 
proti nebol nikto, zdržali sa 2. To znamená, že táto alternatíva bola schválená. Tým pádom o alternatíve 
1 nebudeme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne.  
 
 
Bod 9. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 
Segnerovej ul. č. 3. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme materiálom č. 8 a tým je Schválenie podmienok Obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na Segnerovej ul. č. 3. Pani prednostka, prosím o 
úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ide o nebytový priestor č. 101, ktorý sa nachádza v suteréne bytového 
domu na Segnerovej ulici č. 3. Predchádzajúci nájomca využíval tento priestor od roku 2013 teraz do 
júla 2019, kedy bola skončená táto nájomná zmluva dohodou na návrh nájomcu z dôvodu neschopnosti 
uhrádzať nájomné a zálohové platby. V predchádzajúcom období tam bolo prevádzkované nechtové 
štúdio. Miestna rada odporúča tento materiál predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, 
Legislatívno - právna komisia odporúča taktiež predložiť a stanovisko Komisie finančnej je, že odporúča 
predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram aj k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Keďže 
k tejto veci sa nehlási do diskusie nik, diskusiu uzatváram a prosím Návrhovú komisiu, aby nám 
predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a) 
schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich 
sa na v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3 o výmere 54,49  m2; b) poveruje starostku mestskej časti 
vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do obchodnej verejnej 
súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu a prosím, aby sme v tejto veci 
hlasovali. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa. Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal 
sa nik, týmto uznesenie bolo schválené.  
 
 
Bod 10. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať v ďalšej práci bodom č. 10 a tým je Návrh na zmenu účelu 
nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. Pani prednostka, prosím o uvedenie 
materiálu. 
 
K. Procházková - prednostka: Ten názov je trošku zavádzajúci,  návrh na zmenu účelu nájmu je 
zároveň... to je teda jedna časť toho bodu. V skutočnosti ide o zníženie a o odpustenie nájomného aj. 
Zmena účelu z toho dôvodu, že pôvodne ide vlastne o suterén v KCK, to bol dohodnutý účel nájmu na 
uskladnenie techniky a skúšobňu hudobnej skupiny. Vzhľadom na to, že tento priestor zatiekol, nie je 
možné ho využívať na uskladnenie nástrojov a techniky. Tie museli odtiaľ zobrať preč  a momentálne 
používajú tento priestor len ako skúšobňu. Žiadajú z toho dôvodu, že došlo k zmene účelu nájmu, že 
vlastne ten predmet nájmu nie je spôsobilý na účel nájmu tak, ako bol dohodnutý v nájomnej zmluve, 
a zníženie nájomného z pôvodných 12 € za m2 na 6€ za m2 na rok a odpustenie nájomného za mesiace 
máj až september v celkovej výške 294 €, nakoľko vlastne už na ten nevyhovujúci stav upozorňovali 
pred letom. Máte tam myslím v materiáloch aj fotografie toho miesta. My sa budeme venovať tomu, 
aby sme odvlhčili tie priestory maximálne, ako sa nám bude dať. Predpokladáme, že problém je v 
spodnej vode, resp. že tam tečie voda z toho kopca. Tak skúsime to na budúci rok naplánovať v rámci 
opráv, aspoň takú nejakú základnú sanáciu toho stavu. Ale toto je teda žiadosť prenajímateľa o zníženie 
a odpustenie nájomného. Nájomcu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Buzáš.  
 
P. Buzáš: Ďakujem, pani starostka, neviem, myslím, že práve pred letom sme o tom prenájme 
rozhodovali, takže upozorňovali na to, že je vlhký a žiadali o prenájom.. príde mi to také trochu 
rozporuplné. Pokiaľ nie je ten priestor vhodný na prenajímanie, tak nevidím dôvod na znižovanie 
prenájmu, ale na ukončenie toho nájmu, kým tie priestory nebudú v poriadku. Takže navrhujem v 
prípade potreby, ak si to nevie predkladateľ osvojiť, dám taký návrh aj písomne, keďže tie priestory 
neslúžia svojim účelu, navrhujem ukončiť nájom.  
 
D. Čahojová - starostka: Možno ak môžem doplniť, pán poslanec, on už nemôže ako na uskladnenie 
tej ich mechaniky, akú majú, tých hudobných nástrojov alebo tej ich technológie, ktorú používajú. Ale 
ako skúšobňa, oni to ďalej chcú využívať ako skúšobňu. Pre kapelu. Pani poslankyňa Poláchová. 
  
L. Poláchová: Ja som sa chcela opýtať, že či máme aj vyjadrenie toho nájomcu, že proste nikde som to 
tam nevidela nejaké vyjadrenie toho pána, že či súhlasí s týmto návrhom vôbec, že či to vôbec videl, 
ako je nakoncipovaná táto zmluva, že či to teda bude mať iba ako skúšobňu, keďže to nemôže byť ako 
uskladnenie hudobných nástrojov. Že či je o tom vôbec upovedomený a aký má na to názor. Chýba mi 
tu také vyjadrenie aj jeho.  
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D. Čahojová - starostka: Keďže to máme oddiskutovaný tento materiál s Oddelením kultúry, tak je 
tento návrh uznesenia v poriadku. Ale čo sa týka toho zatekania, ešte som vám zabudla povedať, my 
samozrejme skúmame, že čo je hlavným dôvodom, prečo vlhne ten priestor. Cez leto boli naozaj 
intenzívne dažde, až prívalové sa môžu nazvať a tento dom kultúry a kanalizácia v tomto bode na 
Molecovej je najnižší bod Karlovej Vsi, ak teda nerátame niektoré časti možno Líščieho údolia. Čiže je 
vysoko pravdepodobné, že bude niekde problém tej vlhkosti práve tu. A začneme, také máme 
odporučenie odborníkov, aby sme začali skúmať práve tento dôvod. Určite to nebude jednoduchá 
oprava, ktorá zamedzí tejto vlhkosti. Čiže je možné, že bude aj nákladná. Závisí, čo dokážeme schváliť 
v rozpočte, akú položku na ďalšie opravy kultúrneho domu, ale rozhodne to nedokážeme opraviť v 
tomto rozpočtovom období. Čiže môže nastať situácia, že ten priestor budeme mať prázdny. Ak oni sú 
ochotní za takýchto podmienok tam ďalej cvičiť, ja by som odporúčala, aby sme im to umožnili, pretože 
keď potom cvičia tieto kapely v rôznych garážach v blízkosti bytových domov, tak sú na to veľmi veľké 
sťažnosti. Pán poslanec Ďurica má faktickú pripomienku a potom nasleduje pán poslanec Hrda. 
 
M. Ďurica: ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať pani starostka vás, keď teraz rozprávate o tom, že či 
ten hudobný klub alebo tí hudobníci či sú o tom uzrozumení, že sa tam bude robiť nejaká oprava tých 
priestorov. Či s tým súhlasia a ako si to predstavujete tam robiť tie opravy. Keď by sa tam malo robiť 
nejaké hudobné.... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, na toto vám ja neodpoviem, lebo nie som expert na takéto 
analýzy stavebných porúch nejakých stavieb, ale hľadáme.... myslím si, že to nebude také jednoznačné 
a veľmi rýchle... zistiť hlavný zdroj toho vlhnutia. A ako som povedala, začneme tou kanalizáciou, je to 
najnižší bod Karlovej Vsi. A nájomca nemôže rozhodovať o tom, kedy a aký druh opráv. O tom budeme 
rozhodovať my. Čiže zmluva s každým nájomcom je tak uzavretá, aby v prípade takejto potreby, aby 
sme od zmluvy vedeli odstúpiť. Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 
 
S. Hrda: Ako pán kolega poslanec Buzáš hovoril, áno, sme tu debatovali už o tých priestoroch, kde sa 
zmenil ten prenajímateľ a bola debata aj o tom nájomnom. Vtedy som sa teda prikláňal k tomu, že je 
to nejaký priestor, ktorý nie je komerčne prenajateľný a aby sme zachovali to nájomné. A teraz vlastne 
opäť si myslím, že neni dobré zakázať tú aktivitu. Je to priestor, kde nebudú rušiť v skúšobni nejakých 
okolitých obyvateľov v rezidenčnej zóne a je z toho aspoň nejaký malý príjem. Pokiaľ títo hudobníci to 
považujú za priestor, ktorý je akceptovateľný na tie skúšky, tak to ponechajme a a je z toho aspoň malý 
príjem. Aj keď je fakt, že možno tá sanácia bude nákladnejšia oprava.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Pani starostka, veľmi pekne ďakujem za slovo, ja v podstate sa zhodujem s predrečníkom. 
Tak, ako je uvedené v programe, je to návrh na zmenu účelu, s čím teda súhlasím v plnej miere, ale 
nesúhlasím so zmenou výšky nájmu. Nech tam dotyční cvičia častejšie, viacej, ale už ísť na nejaké ceny 
3€ alebo koľko za m2, to sa mi zdá byť neefektívne vzhľadom na administratívnu náročnosť. A taktiež 
každý groš sa nám hodí, napríklad aj pri riešení sanácie tohto stavu. Bol by som veľmi rád, ak by si 
predkladateľ osvojil takýto návrh, ak nie, tak ho pripravím a dám na rokovanie do pléna, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Myslím si, že tvojmu návrhu sme všetci porozumeli, že teda nesúhlasíš so 
zmenou výšky nájomného a myslím si, že by to vyriešil poslanecký návrh, ak by sa hlasovalo o bode a), 
b) a c) uznesenia samostatne. Lebo tam sa vyjadríte svojím hlasovaním. Takže netreba podávať, ale je 
to vec poslancov. Vy si musíte dať tento návrh. Pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Ďakujem za slovo, ja sa tak isto stotožňujem s názorom poslanca Rosinu, že by sme nemali 
pristupovať k zníženiu nájmu práve z dôvodu, že ak tento priestor stále slúži ako skúšobňa pre tieto 
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osoby, tak to zjavne spĺňa ten účel, na ktorý ho oni využívajú a teda nie je dôvod na to, aby bol 
znižovaný ten nájom. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pán vicestarosta, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja dávam návrh, aby sme hlasovali o každom z 
navrhnutých bodov samostatne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán kontrolór požiadal o slovo. nech sa páči.  
 
M. Hrádek - kontrolór: Ďakujem pekne, ja by som si chcel položiť otázku, resp. možno Úradu, že sú 
vôbec tie priestory... podľa tých fotografií to nie je až viditeľné a zrejmé,... či sú vôbec z hľadiska 
nejakého hygienického použiteľné na účel, aby tam vôbec niekto niečo skúšal. Pretože ak tie priestory 
po nejakej hygienickej stránke nevyhovujú, tak by sme ich jednoducho ani nemali prenajímať bez toho, 
aby sme ich opravili. Ako, tak mi hovorí nejaká logika prirodzená a slušnosť. Že jednoducho nemôžem 
niekomu niečo prenajať na skúšanie, aby tam trávil nejaký čas, pokiaľ sú tam nejaké plesne a hrozí tam 
nejaké riziko ohrozenia zdravia. Možno sa to nestotožňuje s vaším názorom, ale takto mi to jednoducho 
káže moje svedomie. Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ja možno len doplním tú informáciu, pán doktor, že áno, predpokladám, že 
žiadajú alebo chcú v tomto priestore cvičiť dospelí ľudia a nie malé deti. A že dopyt po akýchkoľvek 
priestoroch na cvičenie hudobných skupín je nie len v Karlovej Vsi, ale v celom meste Bratislava taký 
veľký, že... my sme ho neponúkali ten priestor na nájom, ale prišla žiadosť zvonka. Takže... je to na 
rozhodnutí obidvoch strán. My ten priestor máme, vieme ho zhodnotiť, momentálne máme tú 
možnosť, tak je to na vás, ako sa rozhodnete. Pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ja sa prikláňam aj po tejto diskusii stále k tomu pôvodnému návrhu. Keďže to bolo 
odsúhlasené, ako vravíte, aj s tým nájomcom, záujemcom o tieto priestory, že zmena nájmu plus 
zníženie toho nájmu. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: pán poslanec Kotal. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo, ja mám len k tomu takú pripomienku... Čítam si žiadosť toho prenájomcu 
toho priestoru a ja tam nevidím, že by on žiadal zníženie nájomného, tak sa chcem spýtať, že koho 
vlastne to bola iniciatíva, znížiť to nájomné. Lebo on píše o odpustení v tých mesiacoch, kedy to bolo 
zatečené. Nehovorí o znížení nájmu, ďakujem. 
 
K. Procházková - prednostka: On tam hovorí o odpustení celého. Keď si pozriete ten druhý odsek, "a z 
toho dôvodu vás žiadam o odpustenie nájomného.." , on žiadal pôvodne celé nájomné odpustiť, "...ako 
i ďalších nákladov.. až do času, keď budú spôsobilé k dohodnutému účelu." Takže vlastne on žiadal 
úplné odpustenie nájmu. predpokladám, že Adriana Majka ako vedúca kultúry, oni sú v tom KCK stále 
s ním a prerokovala toto, to znamená zníženie nájmu.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Ďurica. 
 
M. Ďurica: Osobne si tiež myslím, že odpustiť nájom by sa mal v tom období, dokedy sa vlastne tie 
priestory nespravia tak, aby boli hygienicky nejako nezávadné a aby boli nejakým spôsobom aj možné 
tam niečo vôbec prevádzkovať. A tak isto sa nestotožňujem s tým, že by sa malo znižovať to nájomné. 
Ďakujem. 
 



Strana 20 z 57 
 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, budete hlasovať o každom z tých 
ustanovení samostatne, čiže vyjadríte sa hlasovaním. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási, diskusiu 
uzatváram a  prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesení. 
 
Návrhová komisia: Dobre, tak najprv prišla zmena od pána poslanca Buzáša na zmenu uznesenia: Z 
dôvodu nemožnosti riadneho využívania prenajatých priestorov ukončiť nájom až do odstránenia 
vzniknutých závad. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Buzáša. Nech 
sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 4 prítomní poslanci, proti 5 poslanci, zdržalo sa 11. Čiže tento 
návrh nebol schválený. Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať teda po jednotlivých bodoch, čiže prvý bod: Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje zmenu účelu nájmu nebytových 
priestorov, prenajatých Jakubovi Viznerovi, zmluva o nájme nebytových priestorov č. 176/2019 v 
objekte Karloveského centra kultúry, nebytový priestor s celkovou podlahovou plochou 36,5 m2 z 
pôvodného účelu nájmu "uskladnenie techniky a skúšobňa hudobnej skupiny" na nový účel nájmu 
"skúšobňa hudobnej skupiny".  
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme o časti a) uznesenia, ako máte predložené v materiáli. Za 19 
prítomných poslancov, zdržali sa 4, čiže tento návrh v časti a) bol schválený. Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje zníženie 
nájomného z pôvodných 12 € za m2 na rok za 6 € za m2 na rok a zálohových platieb za energie, za 
prenájom nebytového priestoru z pôvodných 22,40€ na mesiac na 11,20€ na mesiac, nachádzajúceho 
sa v objekte Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici č. 2 v Bratislave pre prenájomcu Jakuba 
Viznera. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, hlasujeme o časti b) uznesenia, nech sa páči. Za  9 prítomných, proti 
5, zdržalo sa 5, tento návrh nebol schválený. Prosím Návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje odpustenie 
nájomného a zálohových platieb za energie za prenájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v 
objekte Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici č. 2 v Bratislave pre nájomcu Jakuba Viznera za 
obdobie máj 2019 až september 2019 v celkovej výške 294,5 € z dôvodu zatekania v prenajatom 
nebytovom priestore a nemožnosti jeho využívania dohodnutým spôsobom. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, hlasujeme o poslednej časti navrhovaného uznesenia, časti c). Nech 
sa páči. Za 13 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 6, tento návrh časť c) bola schválená. Ďakujem 
veľmi pekne, o celku nebudeme hlasovať, lebo sme sa rozhodli, že budeme hlasovať o jednotlivých 
častiach samostatne.  
 
 
Bod 11. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme materiálom č. 10 a tým je Návrh na predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves. Pani prednostka, prosím o úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o 3 druhy pozemkov, v časti A) sú záhrady, v časti B) sú to 
pozemky pod predajnými stánkami a v časti C) sú to pozemky všeobecne. V rámci materiálu máte 
jednak ortofotomapu, kde máte zvýraznené, ktoré sú to pozemky, máte vzor zmluvy tak, ako na 
niektorých komisiách bolo vyžadované a rovnako sú to aj účtovné závierky tých subjektov, ktoré boli 
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ochotné nám ich poskytnúť, čo ja viem, MEDIAPRESS, Julia Verčeová, František Hlavatovič - POLLUX, 
CALIPRESS a MEDIAPRESS. Táto požaidavka vznikla na Komisia legislatívno - právnej, ktorá žiadala 
doplniť informáciu z portálu Finstat a zároveň vyžiadať od jednotlivých nájomcov účtovné závierky. Čo 
sa týka záhrad... všetky tieto prenájmy sú z dôvodu HOZ. V prípade záhrad je dôvod HOZ to, že 
nájomcovia záhrad do ich skultivovania investovali finančné prostriedky a záhrady majú v prenájme 
viac rokov. Rozdielne ceny sú potom určené tým, že každá tá záhrada prešla cez obchodnú verejnú 
súťaž, to znamená, že išlo o to, aké ceny sa vysúťažili. Čo sa týka predajných stánkov, tak tie ako také, 
to znamená ako predajné stánky, sú vo vlastníctve nájomcov a mestská časť pristupuje k predlžovaniu 
týchto zmlúv. V prípade, ak naozaj tam nie je žiadny problém na strane prenájomcov, že platia, plnia si 
svoje povinnosti. A tretia časť, potom sú to žiadosti také všeobecné, ktoré sa týkajú najmä vybudovania 
prístupových ciest k pozemkov a podobne. V prípade nášho materiálu sú to vlastne prenájmy najmä 
pre vodákov, čo vlastne vidíte v tabuľke. Stanovisko Komisie finančnej bolo, že odporúča predložiť 
materiál na rokovanie zastupiteľstva a Miestna rada taktiež odporučila materiál predložiť ďalej a 
Legislatívno - právna ako som hovorila, že dala doplnenie informácií, ktoré máte v materiáli a súhlasí v 
bodoch A) a C) s predĺžením týchto nájmov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie tohto materiálu a otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Nech sa páči. Ako prvý sa prihlásil pán vicestarosta, nech sa páči, máš slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni, vyhodnocoval som aj priebeh 
diskusie v Komisiách k týmto materiálom a vyplynuli z toho niektoré odporúčania, ktoré mali poslanci 
týkajúce sa vlastne nejakého zjednotenia prístupu k predaju nehnuteľností mestskej časti tak, aby sme 
vždy pri schvaľovaní takýchto bodov predĺžení nájomných zmlúv alebo podobne, vedeli posúdiť jednak, 
by som povedal, že cenovú hladinu porovnateľných priestorov, ktoré má mestská časť, ako sú 
prenajaté, aby nevznikali nejaké zásadné disproporcie, aj keď samozrejme pravidlo platí, že tá cena 
nájmu sa stanovuje individuálne, ale mala by vychádzať z nejakých základných princípov. A tak isto nie 
vždy materiály obsahovali vývoj ceny nájmu za posledné obdobie. To znamená,  aby sme to videli aj z 
hľadiska nejakej histórie. Preto som naformuloval také odporúčacie uznesenie, ktoré ak by ste ho 
schválili, by sme ho mohli doplniť k týmto navrhnutým uzneseniam ako písmeno D). Ja by som to 
prečítal, že Miestne zastupiteľstvo odporúča 1) spracovať kategorizáciu nájmu nehnuteľností v správe 
mestskej časti podľa typu nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu 
nehnuteľnosti, v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe navrhnúť tzv. minimálne ceny prenájmu pre 
jednotlivé kategórie nehnuteľností. A po 2) pri predkladaní návrhov na nájom nehnuteľností v správe 
mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v dôvodovej správe 
uvádzať okrem iného: výšku nájmu, za ktorú bola predmetná nehnuteľnosť prenajatá za ostatných 10 
rokov a ceny nájmov porovnateľných nehnuteľností v správe mestskej časti. Chcel by som vás teda 
poprosiť o podporu tohto uznesenia, nech to má váhu rozhodnutia zastupiteľstva ako odporúčacie, 
lebo potom sa možno aj vyhneme príliš dlhým diskusiám na Komisiách, lebo budeme mať tie informácie 
komplexne spracované a budeme vedieť, ako postupujeme a zároveň si myslím, že vieme sa 
dopracovať aj k určitej kategorizácii. Niekto to volá cenová mapa alebo taký základný manuál s 
minimálnymi cenami, aby sme vedeli zosúladiť tú prax tak, ako to priebežne prichádza, dokopy. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje s faktickou poznámkou pán poslanec Rosina.  
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo, ja by som chcel podporiť tento návrh kolegu 
Záhradníka. Len si dovolím ešte takú poznámku, že zrejme by bolo vhodné k všetkým nájomným 
zmluvám dávať tzv. inflačnú klauzulu, aby bola možnosť bez ďalšieho zbytočného dohadovania sa 
zvyšovať každoročne cenu o hodnotu inflácie. Neviem teraz, či mám dať k tomu samostatný návrh 
alebo či si to kolega Záhradník ešte doplní do svojho návrhu alebo jednoducho bude to len na vedení 
tohto Úradu, aby takúto klauzulu do zmlúv dával. A koniec koncov, máme legislatívne upravené, že 
máme schvaľovať aj zmluvy, takže toľko, ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Áno, odovzdávam slovo pani prednostke. 
 
K. Procházková - prednostka: To je myslím že výborný nápad, my to ale budeme musieť nastaviť tak, 
aby keď príde deflácia, ktorej sa všetci obávame, aby sme neznižovali cenu nájmu. To znamená, že 
budeme musieť to tam tak nastaviť, aby sme išli vždy iba hore.  
 
D. Čahojová - starostka: ďakujem, pani poslankyňa Poláchová má slovo. 
 
L. Poláchová: Ďakujem za slovo, veľmi vítam návrh pána Záhradníka o túto takú systémovú úpravu. 
Voláme po nej už niekoľko veľa rokov, takže dúfam, že sa to podarí spraviť, aby sme mali takýto prehľad 
o tých našich nehnuteľnostiach. Že v akej sú lokalite, aké majú špecifiká prípadne a ako to vychádza v 
tých okolitých objektoch. Ďakujem veľmi pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakuejem, pán poslanec Rosina s ďalšou faktickou. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo, ja sa vraciam k vystúpeniu pani prednostky 
a teda upozorňujem, že som hovoril o inflačnej klauzule, nie o deflačnej klauzule. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Reagovať bude ešte pani prednostka, potom má slovo pán poslanec Kovács. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, iste, len niektorí ľudia majú pocit, že mínusová inflácia je inflácia a 
to je už deflácia... kvôli tomu, že už sa nám to stalo. A čo sa týka tých zmlúv.. ktoré som to kontrolovala, 
počas prestávky...? Mali by vám ísť maily s tými všetkými zmluvami, mali by ste to mať v 3 excelovských 
súboroch. Prosím naozaj, skontrolujte si spamy, ja viem, že je dosť možné, že to budete mať tam. 
Skúsime nastaviť dĺžku a naozaj skúsime to spraviť. ja som len požiadala, aby sme tam nepoužívali 
úplne termín "mapa, cenová mapa", lebo cenová mapa vám vlastne hovorí o mieste ako o základnom 
faktore pre cenu, pričom u nás je to ďalších veľmi veľa faktorov, takže skúsime si ich vytipovať a skúsime 
to spraviť tak, aby sme boli všetci spokojní. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pekne, slovo má pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja sa chcem len veľmi pekne poďakovať.. My sme tu vlastne pred rokom takto žiadali, tak 
som veľmi vďačný, že sme sa k tomu dostali. Ja sa chcem spýtať, že kedy to bude. Lebo je to skvelá vec, 
už sa neviem dočkať a teda, že kedy asi odhadujete, že sa vám to podarí pripraviť? 
 
D. Čahojová - starostka: Pán vicestarosta má slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: ja som navrhol do toho uznesenia, že by tá kategorizácia s tými 
minimálnymi cenami mohla vzniknúť do konca tohto roka ako návrh a to, že by dôvodová správa bola 
doplnená o tie údaje, tam by som dal termín ihneď, lebo si myslím, že tieto informácie Úrad má k 
dispozícii a bude ich do dôvodových správ dávať. Takže, myslím si, že ak nebudú nejaké prekážky, by 
to mohli kolegovia stihnúť do konca roka. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, keďže nikto iný sa nehlási... ešte pán poslanec Petrinec sa 
hlási, nech sa páči. 
 
F. Petrinec: Ďakujem, ešte do toho skočím. my sme toto preberali na Legislatívnej komisii, kde vlastne 
tiež vznikli tieto prvé idey o tej ekonomickej mape a tej mape príjmov. Okrem iného sme sa tam bavili 
aj o takých veciach, že aj treba kontrolovať to, že kde by sme tie stánky napríklad rušili z dôvodu 
nejakého vizuálneho smogu, ktorý spôsobujú tie stánky alebo z dôvodu toho, že kde by sme ich 
zachovali, aby robili konkurenciu veľkým predajcom a vlastne veľkopredajcovia potom nezvyšovali 
ceny, tým, že by sme tie stánky zrušili, takže aj na toto treba brať ohľad. Len teraz neviem, že či mi 
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niečo uniká, my ideme schváliť predĺženie tohto nájmu a ideme to robiť teda bez tejto mapy 
momentálne alebo to odložíme na neskôr?  
 
D. Čahojová - starostka: Ideme hlasovať o tom, čo máte predložené v materiáli. Zatiaľ nepadol žiaden 
iný pozmeňovací návrh. Pán poslanec Martinický má slovo. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja by som chcel tiež vyjadriť podporu tomu, čo pán kolega Záhradník navrhol 
a k predrečníkovi toľko, že je dobré diskutovať aj o prípadnom rušení stánkov z hľadiska vizuálneho 
smogu, ale neplietol by som to do bodu z tej tzv. mapy, podľa ktorej sa budú riešiť ceny prenájmov. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: pani poslankyňa Hudáková s faktickou poznámkou. 
 
P. Hudáková: ??? 
 
D. Čahojová - starostka: tak po pánovi poslancovi Kmeťkovi. Pán poslanec Kmeťko má slovo. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka, ja len reagujem na celú diskusiu. Mám pocit, že to 
nájomné, minimálne pod stánkami, ktoré sú teda normálne zárobková činnosť u veľkých firiem, 
nájomné sa nehýbalo, resp. je teda hodne nízke. Tak dávam návrh - zvýšenie nájomného v bode B) o 
10%.  
 
D. Čahojová - starostka: Nasleduje pani poslankyňa Hudáková.  
 
P. Hudáková: Ja by som navrhovala rozdeliť hlasovanie o týchto bodoch A), B), C) samostatne s tým, 
že ohľadne nájmu na pozemky pod predajnými stánkami, toto by som navrhovala presúťažiť, ako je aj 
zrejmé z tých dokladov, ktoré doložili, resp. vyjadrení tých oslovených doterajších nájomcov. Niektorí 
už nemajú vôbec záujem pokračovať a niektoré  z tých údajov, ktoré boli predložené... sú tam rôzne 
finančné údaje pri rôznych tých činnostiach. Takže ja by som navrhovala na tieto subjekty, resp. tieto 
pozemky urobiť verejnú obchodnú súťaž. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Kmeťko, písomne musíš dať. Nasleduje pán Záhradník, nech sa 
páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja by som chcel na to, čo povedal pán kolega Petrinec 
povedať, že my aj keď sa prepracujeme k tej kategorizácii tých minimálnych cien podľa jednotlivých 
typov nehnuteľností, tak aj k tým informáciám, ako to bolo prenajímané a porovnateľný taký 
benchmarking realitný.. Ale v konečnom dôsledku každá tá jedna žiadosť bude prerokovaná vždy 
osobitne  a vždy o tom bude rozhodovať zastupiteľstvo. To znamená, že aj iné ako ekonomické kritériá 
samozrejme môžu byť. Ide nám o to, aby poslanci, keď budú o tom rozhodovať, mali všetky dostupné 
informácie, aby sa vedeli rozhodnúť. Samozrejme, keď tam bude výhrada, vizuálny smog, iný záujem v 
tom území, tak samozrejme to je vždy kedykoľvek zastaviteľné a to neznamená, že keď budeme mať 
nejakú kategorizáciu, že tým pádom automaticky každému, kto požiada o ten predajný stánok alebo 
prenájom pozemku, že vyhovieme, hej? Lebo to sa bude musieť rozhodovať o každej žiadosti 
individuálne, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kmeťko, písomne teda pripravuješ návrh 
svojho uznesenia? Ďakujem, keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie, tak počkáme, kým pán 
poslanec Kmeťko si nepripraví návrh uznesenia. Podotýkame, že tam musí byť uvedená suma a to 
znamená, že tam musí byť vypočítaných tých plus tých 10%. My sme si to.. aj pani prednostka, aj ja, 
sme si to medzitým rýchlo... Ďakujeme veľmi pekne. Pretože nastal podľa rokovacieho poriadku 
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priestor pre vystúpenie verejnosti, takže ak to máš hotové, tak poprosíme Návrhovú komisiu a budeme 
hlasovať.  
 
Hlas: ??? 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, takže by som povedala, že prerušíme tento bod, pán Kmeťko si v pokoji 
dokončí návrh svojho uznesenia. My otvárame priestor podľa nášho rokovacieho poriadku na 
vystúpenie verejnosti. Keďže vidím zástupcov verejnosti, ak chce niekto vystúpiť, nech sa páči, teraz je 
na to priestor. Dobre, takže k tomuto bodu, teda v bode vystúpenia verejnosti tu nemáme nijakých 
záujemcov, tak by som navrhla počkajme, kým pán poslanec Kmeťko dokončí návrh svojho uznesenia, 
aj pani poslankyňa Hudáková, dokončíme tento bod a potom by som navrhla občerstvovaciu prestávku 
tak, ako je obvyklé po vystúpeniach verejnosti. Pol hodinovú, dobre? Necháme to po občerstvení alebo 
chcete počkať?  
 
Hlas: Nie, hlasujeme. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, diskusia je ukončená, takže prosím Návrhovú komisiu, aby prečítala 
návrhy v uznesení v takom poradí, v akom prišli.  
 
Návrhová komisia: Dobre, takže najskôr budeme hlasovať k návrhom pána vicestarostu Záhradníka na 
doplnenie uznesenia k bodu č. 10, Miestne zastupiteľstvo odporúča 1) spracovať kategorizáciu nájmov 
nehnuteľností v správe mestskej časti podľa typu nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a 
technického stavu nehnuteľnosti, v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe navrhnúť tzv. minimálne 
ceny prenájmu pre jednotlivé kategórie nehnuteľností. Termín splnenia 31.12. 2019. Bod 2) pri 
predkladaní návrhov na nájom nehnuteľností v správe mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva v dôvodovej správe uvádzať okrem iného výšku nájmu, za ktorú 
bola predmetná nehnuteľnosť prenajatá za ostatných 10 rokov a ceny nájmov porovnateľných 
nehnuteľností v správe mestskej časti. Termín: ihneď. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu pána Záhradníka. Nech sa 
páči, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem veľmi pekne, za bolo 23 prítomných poslancov, proti nebol 
nik, nezdržal sa nik. Toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, Návrhová komisia. 
 
Návrhová komisia: Teraz budeme hlasovať o návrhu... poslanec Juraj Kmeťko navrhuje predĺženie 
platnosti nájomných zmlúv na pozemku v katastri Bratislava - Karlova Ves a zmena nastane v bode B), 
kde navrhuje zvýšiť nájom o 10%. To znamená, že v prípade MEDIAPRESS bude cena nájomného na rok 
56,50 €, v prípade Juliána Verčeová bude nájom 43,50 €, v prípade Františka Hlavatoviča - POLLUX 
bude cena 30,40 €, v prípade spoločnosti CALIPRESS, s.r.o. bude cena 56,50 €.  
 
D. Čahojová - starostka: To je všetko, viac nájomcov tam nie je... Ale tú sú dva MEDIAPRESS. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, ale ten druhý zrušili. 
 
D. Čahojová - starostka: Prečo?  
 
K. Procházková - prednostka: Lebo oni nechcú už pokračovať v nájme. 
 
D. Čahojová - starostka: Oni nechcú? Media press nechce? 
 
K. Procházková - prednostka: Mhm.  
 



Strana 25 z 57 
 

D. Čahojová - starostka: Je tam len jeden MEDIAPRESS, pretože ak dovolíte, pani Ing. Mahďáková vám 
vysvetlí, prečo tam nie je druhý MEDIAPRESS, ako ste mali pôvodne v materiáli. MEDIAPRESS na 
Pribišovej myslím, pri poštovej banke, na námestí. 
 
Hlasy: Na Borskej. 
 
D. Čahojová - starostka: Jeden stánok vypadol, že prečo je tam o jeden menej? Aha, je to v materiáli v 
dôvodovej správe, že tento stánok nežiadal o predĺženie. Takže je to v poriadku, sú len 4 žiadatelia. 
Ďakujem pánovi predkladateľovi Návrhovej komisie teda, že škrtol to posledné, poprosím ešte aby pán 
poslanec sa podpísal pod ten návrh uznesenia a prosím, pán poslanec Šmotlák, že by ste nám ešte raz 
prečítali návrh uznesenia, aby poslanci presne vedeli, o čom budeme hlasovať. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Pani starostka, my ešte máme návrh uznesenia pani poslankyne Hudákovej.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno, ale ešte budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kmeťka. Čiže by ste 
nám ho ešte raz zopakovali. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Dobre, takže návrh pána poslanca Kmeťka k danému materiálu je v bode B) 
zvýšenie nájmu o 10%. To znamená, že v prípade spoločnosti MEDIAPRESS bude finálna cena 56,50 €, 
v bode č. 2 Juliána Verčeová bude finálna cena 43,50 €, u Františka Hlavatoviča - POLLUX bude cena 
30,40 € a v spoločnosti CALIPRESS s.r.o. bude cena 56,50 €.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem vám veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kmeťka, 
nezabúdajme, že hlasujeme o prípade HOZ, čiže potrebuje na schválenie trojpätinovú väčšinu. 
Ďakujem. Za 13 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 8. Toto uznesenie nebolo schválené.  
 
Návrhová komisia: Dobre a máme tu ešte do tretice návrh poslankyne Hudákovej, ktorý znie: Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje... a tam vlastne ostáva bod A) a bod C) 
nezmenený a zmena nastáva iba v bode B) a to nasledovne: neschvaľuje bod B) predĺženie doby nájmu 
pod predajnými stánkami a  navrhuje vykonať na ne verejnú obchodnú súťaž.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za prečítanie tohto návrhu, budeme hlasovať o návrhu 
pani poslankyne Hudákovej, nech sa páči. No, takže keďže návrh uznesenia bol v súvislosti aj s bodom 
A) aj s bodom C), kde je potrebná trojpätinová väčšina z dôvodu HOZ, tak ani tá stredná časť nebola 
schválená, takže toto uznesenie neprešlo. A Návrhovú komisiu prosím, aby predniesla asi 
pravdepodobne okrem časti ... alebo o pôvodnom návrhu, pán inžinier? O pôvodnom návrhu. Podľa 
mňa o pôvodnom návrhu sme ešte nehlasovali.  
 
Hlasy: ??? 
 
Hlas: Dobre, pozmeňováky neprešli a ideme teraz o pôvodnom po A), B), C).  
 
D. Čahojová - starostka: Takže nech sa páči, Návrhová komisia. Opätovne upozorňujem, že hlasujeme 
o materiáloch podľa predpisov dôvodu HOZ. Ak máme nejakú otázku, tak sa prihlásime do diskusie a 
pán Ing. Kosnáč nám to vysvetlí všetkým. Takže, nech sa páči, Návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Čiže budeme teraz hlasovať podľa... navrhnutý pôvodný návrh uznesenia, ktoré 
teda nebudem opakovať a budeme schvaľovať bod A). Bod A) schvaľuje, tak, ako to máte uvedené v 
materiáli. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prezentujeme sa a hlasujeme. Za 20 prítomných 
poslancov, proti 1, zdržali sa 2, tým pádom časť A) bola schválená. Prosím Návrhovú komisiu o 
prednesenie ďalšej časti. 
 
Návrhová komisia: Takže budeme teraz hlasovať o bode č. 10 a o bode č. B) podľa pôvodného 
materiálu, ktorý máte pred sebou. 
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme o časti B) uznesenia podľa pôvodného návrhu, trojpätinovou 
väčšinou potrebné je prijatie. Nech sa páči, hlasujte. Za 13 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
zdržalo sa 9 poslancov, tým pádom ani toto uznesenie nebolo schválené. Prosím Návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia: Následne budeme hlasovať aj o bode C) podľa predloženého materiálu, ktorý 
máme pred sebou.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o časti C). Za 22 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, zdržal sa 1, tým pádom táto časť uznesenia bola schválená. Ja vám ďakujem veľmi pekne, 
vyhlasujem prestávku pol hodinovú, všetkých pozývame prítomných na drobné občerstvenie do 
zasadačky Miestnej rady. Momentálne je 16:17 h, stretneme sa tuná 16:50 h.  
.... 
 
 
2:00:00 
 
D. Čahojová - starostka: Budeme pokračovať, dovoľte, aby som vás ešte upozornila na jeden fakt. 
Vrátime sa k predchádzajúcemu materiálu, k predlžovaniu nájmu pozemkov. Tým, že padlo viacero 
pozmeňovacích návrhov, sme nehlasovali ešte o poslednej časti uznesenia, poprosím Návrhovú 
komisiu, aby predniesla, ktorá to je, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Ďakujem za slovo, čiže Návrhová komisia navrhuje schvaľovať k bodu 10. ešte bod 
b) ... čiže tak, ako hovorím, budeme hlasovať k bodu č. 10, k Návrhu na predĺženie platnosti nájomných 
zmlúv na pozemky, ktoré máte v materiáli vymenované, ešte o bode b), že splnomocňujeme starostku 
mestskej časti v predmetnej veci konať.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, myslím, že návrh uznesenia bol zrozumiteľný, prosím, aby ste sa 
prezentovali a budeme hlasovať. Prezentujeme sa  a hlasujeme. Nefunguje hlasovanie? Za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, tento dovetok bol schválený. Ďakujem veľmi 
pekne. 
 
 
Bod 12. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať dlho očakávaným bodom a tým je bod: Návrh na budúce 
využívanie Novej lodenice, materiál č. 11. Prosím pani prednostku, aby uviedla tento materiál. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, v prvom bode Návrhu uznesenia máme uznesenie, kde sa 
hovorí o tom, že zriadime mimorozpočtový peňažný fond Lodenica. V rámci autoremedúry by som 
chcela vypustiť tento bod, nakoľko to momentálne nie je legislatívne možné zriadiť. A takýmto 
spôsobom mimorozpočtový peňažný fond už teraz budeme ho myslím môcť zriadiť. To vám asi pán 
Záhradník bude vedieť povedať lepšie. A až po záverečnom účte, myslím alebo tak. takže toto by som 
navrhovala vypustiť v rámci autoremedúry. Preto prejdem rovno k druhému bodu, máme tam vlastne 
2 varianty, jedna je prenájom prízemného podlažia a druhého nadzemného podlažia budovy Novej 
lodenice o celkovej výmere 339,69 m2. Hovoríme o tom, že buď prenajmeme... takto variantne je to 
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nastavené, tieto priestory Klubu vodných športov Karlova ves alebo Kanoistickému klubu Slávia  UK 
Bratislava. Ide o priestory hangára na prízemnom podlaží a na druhom nadzemnom podlaží ide najmä 
o priestory šatní, sušiarní a taký malý priestor, kde sa predpokladalo fitness centrum. Oba kluby 
navrhujú veľmi obdobné podmienky, zhodujú sa na výške nájomného, ktoré je vo výške 450 € a dobu 
nájmu 5 rokov. Ide o tie isté parcely, o tú istú budovu, pričom oba Kluby, to máte aj v materiáloch k 
tomuto bodu, navrhli spoluprácu s mestskou časťou najmä v oblasti organizovania kurzov pre verejnosť 
alebo vodáckych krúžkov pre deti, splavov a podobne. V rámci materiálu potom máte aj tabuľku, ktoré 
kluby vodné kanoistov alebo vodákov boli oslovené v Zátoke, s ktorými spolupracujeme, ktorí majú 
alebo nemajú záujem a tak nakoniec iba 2 podali žiadosť o prenájom Lodenice. Plus tam máte vyčíslené 
predpokladané náklady na prevádzku Lodenice a rovnako ako odpisy, to je posledná veta na str. 6 
materiálu. Čo sa týka stanoviska Komisie školstva, kultúry a športu, to ma zaviazalo na to, aby som 
rokovala s oboma stranami a navrhla alternatívu vo variante C), to znamená, že oba kluby sa dohodnú 
na spoločnom nájme týchto priestorov. Ja som si dohodla stretnutie  aj s Klubom vodných športov aj 
so Sláviou UK, žiaľ obaja predstavitelia mali dovolenky, takže sme sa nevedeli stretnúť spolu. Oni tu aj 
dnes sú, určite vám aj budú chcieť niečo k tomu povedať za svoju stranu. Ale mám pocit, že 
momentálne je situácia taká, že nie sú schopné sa tieto dva kluby dohodnúť na spoločnom nájme. My 
sme ponúkli v rámci rokovaní ešte Klubu Slávia UK priestory bývalého Homola tímu, ktoré sú v rámci 
Karloveskej zátoky na pozemkoch, ktoré sú dostatočne priestranné, ale momentálne to nie sú 
priestory, do ktorých sa dá okamžite nasťahovať, je tam treba nejaká výstavba, nejaká investícia. V 
každom prípade je to veľmi pekný priestor s dobrým prístupom k vode, takže myslím si, že do budúcna 
v prípade, ak by Slávia UK mala problémy zotrvať na mieste, kde je, je to naozaj veľmi dobré miesto, i 
keď, ako hovorím, je tam potreba ešte veľa práce. Tak to je asi úvodné slovo, ak máte otázky alebo... 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a otváram diskusiu k tomuto bodu, 
nech sa páči. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Kovács, nech sa páči, máte slovo. 
 
M. Kovács: Možno by bolo... vidím pánov z Lodenice, možno by bolo rozumné, ak chcú niečo povedať, 
tak aby sa toho zúčastnili teraz, nie predtým než začne naša diskusia.  
 
D. Čahojová - starostka: Práve som to mala v úmysle, pán poslanec, pretože keďže nikto nebol 
prihlásený do diskusie, prihlásení do diskusie sú tu 2 zástupcovia občanov.  
 
M. Kovács: Tak potom by som sa ja vyhol diskusii. 
 
D. Čahojová - starostka: Teraz má slovo pani poslankyňa Hudáková. Nech sa páči.  
 
P. Hudáková: Ospravedlňujem sa, nechcela som sa prihlásiť... s riadnym príspevkom potom som 
myslela, až po pánovi Kovácsovi, ale až potom, čo odprezentujú ... 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, takže predpokladám, že je vôľa zastupiteľstva, keďže sa nikto nehlási, 
aby vystúpili zástupcovia vodákov. Ako prvý sa prihlásil pán Miroslav Haviar zo Slávie UK k bodu Nová 
lodenica. nech sa páči, máte slovo, dostanete mikrofón  a veľmi pekne by som vás poprosila, že by ste 
hovoril tak, aby bolo dobre počuť cez mikrofón, lebo zvukový záznam prepisujeme.  
 
M. Haviar: Dobre, ďakujem za slovo, dobrý večer prajem, ja by som len stručne predstavil náš Klub a 
zhruba tú našu situáciu, v ktorej sme. My sme vlastne starý, dá sa povedať 50-ročný klub. Môžem 
kľudne povedať, že je veľmi úspešný. Celých 50 rokov sa venujeme aj mládeži, mali sme olympionikov, 
medailistov z Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy, popredných funkcionárov a 50 rokov sme 
úplne bez problémov sídlili na lodi Liptov v Karloveskej zátoke, ktorú má vo vlastníctve Fakulta telesnej 
výchovy a športu. 50 rokov všetko bez problémov, naopak ešte sme spolupracovali na kadečom. A 
tento rok údajne z dôvodu ich zlej finančnej situácie nám navrhli nájomnú zmluvu, ktorá je dlhodobo 
pre nás neakceptovateľná jednoducho. A ešte sú tam aj ďalšie veci, aj finančné, ktoré sú podľa nás 
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vôbec neni v poriadku. Takže my aj keď nie teraz, možno to na chvíľu ujednáme, ale budeme musieť 
jednoducho túto loď opustiť a niekde sa odsťahovať. No a teraz sa nám javí úplne ideálne riešenie táto 
Nová lodenica, aj keď sme si vedomí, Klub vodných športov tam je už dlhé roky atď. Ale my sme v tejto 
ťažkej situácii jednoducho. A hlavne som sa prišiel teda predstaviť, že aj keď nám to neschválite, našu 
žiadosť, tak dúfame, že v budúcnosti budeme spolupracovať. Takže aby ste aspoň vedeli, že kto sme, 
čo sme, atď. Ďakujem za pozornosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, ja si myslím, že môžem za poslancov mestskej časti 
povedať, že myslím si, že venovali pozornosť, aj sa zaujímali o váš klub. Napokon dostatočne 
medializované sú vaše problémy. My vám silno držíme palce, určite v každom prípade, nech už toto 
hlasovanie dopadne akokoľvek, aby... lebo myslíme si, že by ste najradšej zostali tam, kde ste doteraz. 
Dobre to chápeme? Aby vaše rokovanie s univerzitou s novým vedením Fakulty dopadli tak, aby bol 
prijateľný kompromis na obidve strany. Aby ste tam mohli zostať. Ale myslím si, že naši poslanci váš 
Klub, aj keď možno doteraz niektorí nepoznali, ale teraz už ho poznajú celkom dobre, lebo sa živo 
zaujímali o váš Klub. Ak chce niekto nejakú otázku položiť... Pán poslanec Ďurica, nech sa páči. 
 
M. Ďurica: Ja by som sa vás chcel spýtať, keď rozprávate, že ste na tej lodi tých 50 rokov, či vám náhodu 
UK nejakým spôsobom symbolicky nechcela dať tú loď, či ste o tom nejako nerokovali? A tak isto, druhá 
vec, ohľadom toho prenájmu by som sa chcel spýtať, že ako ste uvažovali do budúcna s verejnosťou. 
Že ako by ste nejakým spôsobom boli ochotní s verejnosťou spolupracovať, čo sa týka Karlovej Vsi.  
 
M. Haviar: Áno, tak tá prvá časť otázky alebo prvá otázka... V prvej fáze na prvom rokovaní nám to 
navrhli, my by sme to radi urobili, ale po 2 týždňoch okamžite otočili a povedali, že v žiadnom prípade, 
loď sa predávať nebude. Čiže to je veľmi jednoduché. A čo sa týka verejnosti, tak my sme samozrejme 
predbežne so základnou školou sme sa dohodli, že krúžky kanoistiky by sme tam mohli mať. My máme 
viacerých ľudí, ktorí absolvovali Fakultu telesnej výchovy. Čiže majú na to aj vzdelanie, aj papiere, aj 
všetko, to neni žiaden problém. Máme 4 trénerov s plným vzdelaním, čiže to by išlo. A samozrejme aj 
nejaké akcie na verejnosť by sme mohli robiť, neni problém. 
  
M. Ďurica: Môžem ešte? 
 
D. Čahojová - starostka: Pán Záhradník si pýta slovo, nech sa páči, pán vicestarosta. 
  
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja možno pustím kolegu, ale tiež sa chcem spýtať pána 
Haviara niečo v tejto veci, lebo samozrejme, tá situácia, v ktorej ste sa ocitli je iste neradostná. Vedeli 
by ste nám povedať, že za akých podmienok vlastne ste tú loď užívali? Že či ste museli platiť nejaké 
nájomné univerzite alebo čo sa vlastne stalo, že prečo sa ocitáte v takejto zložitej situácii? 
 
M. Haviar: Áno, čiže my sme celých 50 rokov fungovali na základe dohody o spolupráci a  neplatili sme 
nič, ale starali sme sa podstatne o tú loď. A tie investície v minulosti boli veľmi veľké. Ja neviem, pred 
13 rokmi to ešte boli Slovenské koruny, 1 300 000 sme dali my ako Slávia. Pred 4 rokmi loď bola na 
generálke a my sme prispeli 46 000 €, čo je skoro polovica tých nákladov, spísali sme záznam, prisľúbili 
nám časť toho vrátiť, časť zohľadniť v budúcom nájomnom. Nič sa nestalo, nemajú sa k tomu, je to 
proste... ťažko o tom hovoriť.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem. 
 
M. Haviar: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Ďurica. 
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M. Ďurica: Ja som len chcel upresniť, že ja som sa pýtal na tú širokú verejnosť, lebo väčšinou ako ste 
spomínali asi, že by tam ľudia museli byť asi členmi u vás, alebo... takú tú.. akoby ste oslovili nejakú tú 
širokú verejnosť, ktorá tam chodí len ako.. prechádza sa na to Karloveské rameno.. Aké služby by ste 
im mohli poskytnúť teoreticky, keby ste tam mali...? 
 
M. Haviar: No, ja som nemyslel byť členmi, samozrejme, to už potom nie je široká verejnosť, to už sú 
naši členovia, čo je teda obmedzené, samozrejme, lebo Lodenica sa nedá nafukovať, počet lodí je taký 
a taký a hotovo. Ale napríklad na pramici plavby, ja neviem, rodiny atď. Alebo nejaké kolektívy, kľudne. 
To nakoniec nie síce my, ale tam v univerzitnej lodenici, tam to tak , môžem povedať, čiastočne, ale to 
tam robia trocha. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Hudáková. 
 
P. Hudáková: Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať 2 veci, jedna je, keď ste hovorili ten počet lodí, že 
akým počtom lodí disponujete. To je taká jedna otázka z mojej strany a druhá otázka je taká tá 
prevádzková doba, že kedy teda pokiaľ.. alebo keď ste teda prevádzkovali tú činnosť doteraz, že či sú 
nejaké iba obmedzené hodiny v dni, kedy sa vlastne venujete tomuto športu alebo je to celodenná 
aktivita alebo aká je tá prevádzková doba, ak to mám takto laicky nazvať? 
 
M. Haviar: Áno, tak počet lodí, presné číslo vám nepoviem, ale je to medzi 70 a možno 90. Niektoré sú 
už staré a možno by sme ich vyradili, keby sme sa sťahovali. A prevádzková doba, sú vlastne dve 
prevádzkové doby. Sú tréningy detí, ktorých máme teraz 30-35. Ono to kolíše trocha. A tie sú 
samozrejme od vtedy do vtedy, po škole, každý deň. 
  
P. Hudáková: Môžem aj konkrétne časy vedieť? 
 
M. Haviar: Áno, o 16.00 h začínajú. Áno, každý deň o 16.00 h. No a potom máme dospelých členov, 
ako som teda ešte aj ja a kopa ďalších, ktorí tam chodia športovať a proste pôsobia v tej lodenici. No a 
my tam kľudne cez víkend, poobede, doobeda, ako kto má čas.  
 
P. Hudáková: Čiže celý deň. Ak má niekto čas, tak celý deň. 
 
M. Haviar:  V podstate áno, áno. 
  
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem, my sme sa už stretli na Komisii, ja som sa chcel spýtať, že či platí stále to, že by 
sa mohli zapojiť aj deti zo škôl, že by ste vedeli pre deti v rámci telesnej výchovy alebo krúžkov 
poskytovať takúto službu počas dňa? To je jedna vec, o ktorej sme sa rozprávali. A druhá, že aké  je 
vaše stanovisko k tej spolupráci, teraz sme počuli od pani prednostky, že sa vám nepodarilo rokovať, 
ale či si vy viete predstaviť, že by ste zdieľali spolu s Karloveským klubom tú Lodenicu. Či už po 
prestavbe šatní alebo pred ňou.  
 
M. Haviar: No, počkajte, tá prvá vec bola...? 
 
M. Kovács: Či pre deti na našich školách by ste vedeli poskytovať... 
 
M. Haviar: Áno, áno, už sme ako predbežne dohodnutí tu so ZŠ, že krúžky kanoistiky by sme mali.  
 
M. Kovács: Počas dňa? 
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M. Haviar: Áno, samozrejme. A čo sa týka spolupráce, tak ja to vidím tak, viete... my sa buď 
vysťahujeme, zrejme to je len otázka času, kedy sa vysťahujeme, celý Klub. Čiže my ten vrch 
potrebujeme celý. Samozrejme, s hangárom sa vieme dohodnúť. Ten hangár je veliký, tam nie je 
problém. Tam sa dajú uskladniť kľudne.. ja neviem, koľko oni majú lodí navyše, ale tam ja problém 
nevidím.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický má slovo. 
 
P. Martinický: Ja by som sa chcel opýtať a to potom aj platí aj pre zástupcu druhej záujmovej skupiny, 
to tak nazvem... s prepáčením, že či vedia vyčísliť, aké  percento členskej základne alebo ľudí, ktorí tam 
pravidelne chodia sú obyvateľmi Karlovej Vsi ako mestskej časti. 
 
D. Čahojová - starostka: Viete odpovedať? 
 
M. Haviar: To je ťažká otázka. určite dosť veľa, aj ja napríklad, bývam tu oproti, ale číslo ja vám 
nepoviem. 
 
P. Martinický: Ja sa pýtam preto, lebo v podstate do značnej miery to bolo financované z prostriedkov 
mestskej časti Karlova Ves a tým pádom by to malo slúžiť predovšetkým ľuďom, ktorí v tejto časti 
bývajú alebo stadiaľto pochádzajú. ďakujem. To je všeobecný princíp, hej? 
  
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Ja by som sa rád opýtal na vaše financovanie. Vy ako športový klub ste poberateľom nejakých 
príspevkov z titulu tých športových aktivít od z ministerstva , ktoré je zodpovedné za šport a členských 
príspevkov a nepoberáte dotácie od Karlovej Vsi alebo získavate aj dotáciu od Karlovej Vsi na 
prevádzku?  
 
M. Haviar: No, tak financovanie... za prvé, členské, za druhé 2% z daní, za tretie z nášho Zväzu to máme 
podľa výsledkov našej mládeže, tam sú prísne kritériá. No a za štvrté, granty, ktoré zoženieme. To 
znamená.. máme aj Karlovu ves, máme 1400 € na tento rok, potom ešte máme jeden grant zo župy. 
Proste robíme čo môžeme. A čo sa týka nákladov, tak 80% ide do mládeže, do športovania mládeže, 
lebo tam proste lode, to sa tam stále točí, tam stále treba nejaké nové lode, pádla atď., atď,. Potom 
samozrejme preteky, doprava na preteky nie je až taká lacná. Čiže asi tak to vyzerá. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Petrinec. 
  
F. Petrinec: Pán Haviar, ďakujem že ste sa zúčastnil tohto zasadnutia, veľmi radi získame ďalšie 
informácie o vašich zámeroch s využívaním Lodenice. Ja mám na vás 2 otázky, ale aby som ešte 
zhodnotil to, čo ste doteraz povedali a upozornil aj poslancov na fakty, ktoré ste povedali.. Takže vy 
odchádzate z vaše... alebo potrebujete odísť z vašej terajšej lodenice z dôvodu, že nie ste schopní platiť 
nájom. Táto lodenica patrí Univerzite Komenského. Prvá moja otázka znie, že aký nájom vám teraz 
stanovili? Lebo vlastne hovoríte o to, že ide o relatívne starú loď, pomerne schátranú a teraz usilujete 
získať prenájom v Novej lodenici za cenu 450 € na dve podlažia. Takže prvá otázka znie, že aký to bol 
nájom, ktorý vám UK stanovila na tú schátranú loď. A druhá moja otázka znie, že .. nadviažem na to, 
čo tu poslanci sa už pýtali. My potrebujeme vedieť konkrétne, akým spôsobom budete poskytovať 
služby verejnosti. Nie len študentom alebo nejakým  žiakom v rámci Karlovej Vsi, ale to, akým 
spôsobom ich budete poskytovať zhruba 34 000 obyvateľom Karlovej Vsi a teda akým spôsobom 
odôvodníme to, že to využívanie Lodenice v hodnote 620 000 slúži všetkým ľuďom v rámci Karlovej Vsi. 
Takže ste schopný zabezpečiť napríklad otváracie hodiny v priebehu týždňa pre verejnosť bez ohľadu 
na to, či tam niekto príde alebo nepríde? Aké sú vaše kapacity a podobne. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem. 
  
M. Haviar: No tak čo sa týka tej verejnosti, úplne presne vám to nepoviem. Ale sme schopní. To už som 
povedal myslím aj na začiatku našej reči, že proste trénerov a ľudí na to máme, lode tiež máme. Čiže 
to treba len zorganizovať. Ako, tam problém nejaký neni. Samozrejme že to nemôže byť doobeda, lebo 
však ľudia robia doobeda atď. Čiže to musí byť v poobedných hodinách. Ale v tom my problém nejaký 
vôbec nevidíme. A cena prenájmu je o niečo vyššia ako by sme platili tu. Ono, ťažko sa to vyčísľuje, 
lebo my máme prenájom plus nám dali do zmluvy náklady na údržbu celej lode, nie len našej časti. 
Celej lode. A tie môžu byť... nikto nevie. Tam spadne strom a to sú tisíce. A tie stromy, ja sa trasem, 
keď tam spadne, lebo už jeden spadol. No proste. No, ja to počítam 2000 €.. Ja to na rok rátam, 2000 
navyše a plus samozrejme energie. Čiže o troška viac to vychádza zhruba... To je len predpoklad, ako 
by sme platili tu. No ale môžeme povedať aj skoro tak isto, no to je... 
 
D. Čahojová - starostka: Ja by som možno doplňujúcu otázku, lebo mne... na to, čo sa pýtal pán 
poslanec.. mne tie okolnosti nie sú až také známe. Tá loď, na ktorej teraz pôsobíte a z ktorej zrejme asi 
nemusíte okamžite odísť, ona je taká schátralá, že ju už akože treba opustiť? Ako naznačil pán 
poslanec? Lebo ja neviem. 
 
M. Haviar: Nie, to nie je dôvod. Tá loď bola, ako som spomínal, v generálke a má nové dno celej lode, 
bolo vymenené. Čiže tá loď by mala 40 - 50 rokov vydržať. Ovšem všetko ostatné je železné, je hrdzavé 
a proste o to sa treba stále starať.  
 
D. Čahojová - starostka: Aj o našu Lodenicu sa bude treba. Ďakujem pekne, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja už som sa spýtal, to bola len taká móda, hlásiť sa cez tie faktické poznámky, tak...  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám veľmi pekne za vyčerpávajúce 
odpovede. Dáme priestor ďalšiemu zo záujemcov a ako ďalší sa prihlásil pán Branko Illek. Nech sa páči, 
máte slovo.  
 
B. Illek: Dobrý večer, zastupujem Klub vodného slalomu. Myslím, že našu činnosť poznáte, bol som tu 
na minulom zhromaždení, poďakujem znovu za nájomnú zmluvu za Starú lodenicu. Čo sa týka 
prenájmu v Novej lodenici, my sme naše požiadavky minimalizovali, aby sme zreálnili ten náš 
prenájom. Pretože vôbec neni isté, že či nejaký prenájom získame. Pre nás by to znamenalo 
obmedzenie perspektívy Klubu. O čo sa jedná? Chceme si prenajať 2 šatne a to nemusia byť vyhradené, 
môžeme ich zdieľať s inými, len aby sme si tam mohli dať skrinky. Tiež kvôli tomu, že je úplne iná úroveň 
hygieny v Novej lodenici a v Starej. V tej Starej lodenici šatne nemáme, prezliekame sa v priestoroch 
pre lode. To je dôvod. Jediné, čo potrebujeme vyhradené, je jedna z tých 4 malých miestností, čo sú na 
druhom podlaží. Je jedno, či to bude sušiareň alebo sklad, to je jedno. No, čo sa týka priestoru pre lode, 
tam by sme si potrebovali prenajať dva regály, tie stĺpce regálov, by som povedal, na odloženie lodí. 
Lebo už teraz sme niektoré lode museli dať von, lebo manipulačne sa tam nezmestili. No, to je, čo sa 
týka rozsahu toho prenájmu. Čo sa týka toho materiálu, ktorý sa prejednáva, poviem otvorene, my sme 
za variantu A), aj keď neviem, či Klub vodných športov náš prenájom podporí. Neviem, ako to zariadiť, 
aby ten dominantný nájomca zase moc neutlačoval tých malých nájomcov. Totiž, to A) je by som 
povedal bezdiskusné, pretože prvoradú vec, ktorú je treba v tej Lodenici vyriešiť, je odloženie lodí Klubu 
vodných športov. K tomu lepšie povedia zástupcovia toho Klubu. A tých lodí je dosť. To je čo sa týka 
prenájmu. Čo sa týka toho materiálu, ešte je tam jedna vec, že parkovisko bude výsledkom dohody 
tých subjektov, ktoré budú mať prenájom v Novej lodenici. Čiže vynechané sú subjekty zo Starej 
lodenice. Ak by sme prenájom nezískali, tak budeme ešte aj bez parkoviska. Tak to by bolo veľmi zlé. 
Takže prosím vás veľmi o doplnenie toho. Čiže dve veci, nejakú gesciu zo strany Miestneho úradu, čo 
sa týka uzatvárania tých zmlúv... neviem, nemám žiadny návrh v tejto oblasti. A druhá vec je doplnenie 
toho parkoviska, prosím. To je všetko, ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne za vystúpenie, pán Illek, ja si myslím, že je v našom 
záujme a myslím si, že sme to prejavili viac krát, že chceme zachovať existenciu rôznych druhov 
vodných športov v Zátoke. Myslím si, že veľmi správne sme pochopili váš príspevok, že si viete 
predstaviť spoluprácu s ktorýmkoľvek z tých Klubov, ktorý dostane do nájmu Novú lodenicu a že 
potrebujete aj prístup nejakými motorovými vozidlami. V materiáli v dôvodovej správe je aj poznámka, 
v ktorej je to uvedené. Čiže budeme na to myslieť. Môžem dať jednu doplňujúcu, otázku, pán Illek? 
Koľko lodí asi máte vy?  
 
B. Illek: No, 27 detí a mládežníkov chodí pravidelne na tréningy a ďalších 30... celkovo je tam 57 ľudí 
momentálne. 
 
D. Čahojová - starostka: Nie ľudí, lodí. Lodí.  
 
B. Illek: My to máme tak, že riadni členovia Klubu sú len tí dospelí. Tí väčšinou s vodáckou činnosťou 
nemajú nič spoločné, to sú rodičia.. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, pán Illek, len koľko lodí. 
  
B. Illek: Lodí? 100 lodí máme. No, 110, 120 alebo tak. Je ich určite viac ako 100. 
  
D. Čahojová - starostka: Dobre, prepáčte, takže túto otázku som len chcela položiť. Ďakujem pekne. Je 
ešte niekto, kto sa chce niečo spýtať? Pre tých poslancov, ktorí nevedia, Klub vodného slalomu v 
spolupráci s Klubom vodných športov Karlova Ves momentálne sídli v starej budove Karloveskej 
Lodenice. Dlhé roky. Ďakujeme veľmi pekne, keďže nie sú otázky, pán Illek, veľmi pekne ďakujeme za 
vaše vystúpenie. Pán Hrda, prepáčte, nech sa páči. 
 
S. Hrda: Mňa zaujíma aj tá finančná stránka, čiže keby ste sa nejak dohodli s tým hlavným nájomcom.. 
Jednak je tu ponuka, koľko vlastne ten nájomca ponúka ako splátku nájomného a druhá vec, že teda 
koľko dostáva od Karlovej Vsi. Čiže je tam nejaké plus, mínus. Vy tiež asi dostávate nejakú dotáciu od 
Miestneho úradu?  
 
B. Illek: No, takto, nie je v tejto chvíli jasný ten finančný... ak toto máte na mysli... Predpokladáme, že 
bude uzatvorená štandardná nájomná zmluva, kde bude vyčíslené, čo kam máme zaplatiť. Tak, to 
zaplatíme, dúfam, že sa nazbierame. Takto, my ročne platíme za rôzne prenájmy vyše 3000 €, takže 
neviem koľko ešte budeme musieť platiť ???.  
 
S. Hrda: Aby ste ma trošku rozumeli, že čo zisťujem, že niekto ponúka 450 € nájomné, ale dostáva čo 
ja viem 1400 € dotáciu od Miestneho úradu , čiže vlastne ako keby 100 € nie čo mesačne dostával od 
Miestneho úradu, čiže keď si to zrátame, tam nezaplatí nám 450 €, lebo aj niečo dostane, je to 350€. 
Čiže váš Klub, sa len pýtam, či dostáva nejakú dotáciu od Miestneho úradu Karlova Ves a ak áno, v akej 
výške, len pre informáciu.  
 
B. Illek: No, dotáciu dostávame aj od Karlovej Vsi z karloveského športového klubu asi 1500 €. No, 
potom pýtame dotácie kde sa dá, naposledy sme aj od Mesta Bratislavy získali dotáciu 1500 €, za to 
sme sa odviezli na tri preteky. Ďakujem, táto informácia mi stačí.  
 
S. Hrda: Ďakujem, táto informácia mi stačí. 
 
B. Illek: Áno, áno, čiže ďalej berieme percentá, kde sa nazbierame asi 1000 € ročne. Takže celková tá 
suma, s ktorou robíme ročne, je asi 16 000 €. To platia rodičia teda. 
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S. Hrda: Ďakujem, to mi postačuje, táto informácia. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pán Illek. Nasleduje člen Klubu vodných športov 
Karlova ves alebo funkcionár, pán Martin Čajági. Nech sa páči, máte slovo. 
 
M. Čajági: Dobrý deň, my sme tu v skutočnosti dvaja, pretože je toho veľa. Ja zodpovedám hlavne za 
stránku programu prácu s deťmi, prácu s ľuďmi a za tú finančnú stránku a správu budovy má väčší 
prehľad Mišo Šeďo, čiže v prípade otázok ma bude dopĺňať. Aby som nepovedal niečo, čo nie je fakticky 
pravda. My sme v Lodenici, tam kde sme, sídlime už cez 40 rokov, postupne ako s rôznymi názvami, TJ 
BAZ atď. A to, čo my potrebujeme... tak naše problémy sú, máme vzhľadom na históriu lode na cudzom 
pozemku, tie potrebujeme preniesť, to je známy fakt. Organizujeme a sme asi jediná naozaj otvorená 
lodenica, ktorá robí pre verejnosť nie komerčne, to je ten rozdiel oproti teda lodenici, ktorá dole 
požičiava kajaky a robí splavy. Je nás asi 140, cez 140, momentálne cez 40 detí, máme tri typy čo sa 
týka detí, sú vodní skauti, tých je momentálne 23, ďalšia celá posádka je na čakačke kvôli tomu, že 
kapacity, vedúci. Potom máme športový krúžok, tam je asi 15 detí a potom máme ešte rodiny s deťmi. 
To znamená, tí nie sú nikde zaradení, ale rodičia s nimi chodia na vodu a vyrastajú v tom Klube. A 
ďalších kopec ľudí je ešte, povedal by som že niekde medzi tým, že "som člen, som čakateľ, ešte sa 
rozhodujem aj podľa podmienok, čo budú". Zároveň je teda dopyt po akciách pre deti pravidelne, lebo 
ten športový krúžok, čo máme, ten funguje raz do týždňa, skauti sú raz do týždňa a dospelí sú raz do 
týždňa v stabilných časoch poobede utorok, streda, štvrtok. A na tie deti je dopyt na dva krát do týždňa, 
lebo tí ich rodičia majú záujem o to pravidelne chodiť na tie krúžky tak, ako sú iné záujmové krúžky 
väčšinou dva krát do týždňa. Tak je ten istý záujem. Na tento účel som otvoril konverzáciu.. ja som 
zároveň aj predseda sekcie Vodnej turistiky Klubu slovenských turistov a teda aj vodný inštruktor. 
Máme v lodenici 10 ľudí, ktorí spĺňajú kategóriu vodný inštruktor, majú urobené papiere podľa nového 
zákona o športe je Klub slovenských turistov naša národná športová organizácia. Čiže máme aj 
inštruktorov, teda gro našich ľudí sú dospelí členovia, ktorí pracujú, máme aj dôchodcov, aj mladých, 
všetko. A teda robíme akcie pre verejnosť, ktoré sú známe, máme MDD, robievali sme aj denné tábory, 
ale tie sa teraz... Kedysi v lete bývali pravidelne, posledných 5 rokov sa nekonali vzhľadom na stav... raz 
nás zrušili povodne a potom boli stále nejaké premenlivé udalosti, výstavba alebo niečo. Máme tie 
výcviky pre verejnosť a spolupracujeme aj s inými organizáciami. Jednak spolupracujeme aj s inými 
klubmi v rámci KST, spolupracujeme so skautami, inými zbormi, ktorí sa k nám ako verejnosť dostanú 
na vodu. A zároveň teda robíme splavy, ktoré nie sú len pre našich členov, ale sú otvorené aj verejnosti. 
Tie väčšinou bývajú v kapacite jedného autobusu, na čom máme aj vlek. Posledný splav, čo sme robili 
teraz naposledy, sme naplnili autobus tak, že sme zvažovali, že ešte budeme musieť zobrať nejaké 
väčšie osobné auto. Nakoniec sa to tak zrovnalo, lebo deti boli choré, na plný autobus. Čiže sme 
ochotní, máme aj vybavenie, máme aj morské kajaky, máme aj kajaky na divokú vodu, máme plastové 
lode, to znamená nie tie laminátové, ktoré majú, sú super, sú ľahšie, ale človek, keď máte s tým 
skúsenosť, sa trochu pošúcha, tak ten laminát cíti a potom to tak celkom pichá. Vyrastal som na tom. 
A máme aj kanojky a máme aj pramice. To znamená, že máme v podstate celé nejaké také portfólio 
flotily, ktorá vie zabezpečiť buď pre skupiny, pre jednotlivcov splavy. Dobre, nebudem to veľmi 
zdržovať, boli aj nejaké rokovania s Klubom Slávia UK, nejak sa nám nepodarilo dohodnúť, 4 stretnutia, 
možno Mišo upresní.  
 
M. Šeďo: Boli to 4 stretnutia, v podstate bez výsledku. Obidve strany sme uznali, že ten priestor je 
naozaj malý, takže je dosť problematické rozhodnúť, že čo.... 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem  veľmi pekne, pán Čajági. Sú poslanci, ktorí by vám radi položili 
nejaké otázky, takže ako prvý sa prihlásil pán poslanec Hrda.   
 
S. Hrda: Ja sa spýtam rovnakú otázku, keď by sme porovnávali ten ekonomický faktor, že koľko nám 
zaplatíte Mestskému úradu a koľko získavate na dotácii, vy ste aj vlastne... tak spadáte pod Karloveský 
športový klub nejako... čiže v akej výške asi tak ročne čerpáte nejaký príspevok Miestneho úradu 
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Karlova Ves? Keď na jednej strane budete platiť, na jednej strane je tam aj vlastne nejaká taká dotácia 
pre vás? 
 
M. Šeďo: No, financovanie sú v podstate 2%, členské príspevky a dotácie naposledy sme žiadali pred 4 
rokmi. Potom som dal podmienku, že treba rozbehnúť deti, že začneme žiadať aj o dotácie, tento rok 
som to skúsil, takže podmienky v Karloveskom športovom klube sú nastavené tak, že turistický šport 
jednoducho dostal 200 €.  
 
S. Hrda: Takže môžeme povedať, že vy dostávate 0€ od Miestneho úradu na svoju prevádzku?  
 
M. Šeďo: Viac menej 0. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Pán Čajági, ďakujem za váš slovný prejav, my počítame malú násobilku. Čiže potrebujeme 
odpoveď na otázky, aká finančná návratnosť bude za prenájom tej Lodenice a akým spôsobom 
konkrétne budete poskytovať tie služby verejnosti. Uvádzali ste tu opäť študentov ZŠ a podobne, to sú 
obmedzené skupiny. My to potrebujeme adresovať širokej verejnosti. To znamená, sprístupniť tie 
služby verejnosti, pre... ktoré bude schopný poskytovať ten objekt, ktorý sme vlastne vystavali. Čiže 
finančná stránka a tá služba verejnosti, ako si to predstavujete. 
 
M. Čajági: Tak prejdem najskôr na tú verejnosť. My sme sprístupnení verejnosti a okrem teda 
štandardného kurzu, ktorý prebieha celú sezónu, tie utorky, to sú tí dospelí... Tam je problém zase 
kapacitný, že keď ide 20 detí na vodu, tak nemôžeme zobrať ďalších 20 dospelých na vodu, lebo niekto 
s nimi aj musí byť. Ale sú aj individuálne možnosti sa dohodnúť, ako ísť na vodu s nejakým členom aj v 
iný deň. Aj chodieva sa na vodu aj v pondelky, aj v stredy, aj keď sú tam skauti. Tam je jediná podmienka 
tá, že niekto s tými ľuďmi musí na tú vodu ísť, aby to zabezpečil. Ale veľa krát je to aj o tom, že keď už 
je niekto člen, už sa to naučí, už vie, ako to na tej vode chodí, má tie skúsenosti, tak donesie ďalších 
štyroch kamarátov, že poďte si vyskúšať. A to neni platené.  
 
F. Petrinec: Viete tam byť 3 - krát do týždňa od 14.00 do 19.00h večer napríklad?  
 
M. Čajági: Ja nie, ja pracujem, ale ja tam bývam 3-krát do týždňa od 16.30 do 19.30h väčšinou. Dneska 
teda výcvik majú iní, ale máme to podelené, výcvik beží aj dneska pre verejnosť. A na tom máme 
rozbehnutý aj kontakt na FTVŠ kvôli študentom brigádnikom. Lebo bežní ľudia, ktorí pracujú v 
štandardné časy, jednoducho o 16.00 najskôr väčšinou končia, bežne, hovorím. A aj sme mali ten 
problém, že keď máme ten výcvik pre verejnosť, tak ľudia aj keď sme išli o 17.00 na vodu, sa sťažovali 
na to, že oni to ledva dávajú. Keď je zápcha, tak vôbec nestíhajú a prídu tak akože o 17.15h s odretými 
ušami. To jednoducho robia mimo Karlovej Vsi, aj keď sú Karlovešťania, to jednoducho je tak. Čiže tam 
v skorších dobách to má význam len vtedy, keď to je niekto, kto ozaj môže, čo sú vlastne väčšinou len 
deti alebo potom dohodnuté skupiny, neviem, možno nejaký team building alebo niečo podobné. Ale 
to zase.. to nefunguje ad hoc, to je niečo, čo sa musí dohodnúť dopredu, lebo to bude nejaká väčšia 
skupina väčšinou. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Ďurica. 
 
M. Ďurica: Ja mám podobnú otázku, ako môj predrečník, čiže tiež sa chcem pýtať na tú verejnosť, lebo 
zastupujem verejnosť ako poslanec a jedná sa mi o verejnosť, ktorá z nejakých dôvodov alebo proste 
nechce byť vaším členom, hej? Že ide o tú širokú verejnosť, ktorá tam pravidelne chodí, navštevuje to 
Karloveské rameno, že aké služby by ste im poskytli, konkrétne a či si viete predstaviť nejaký aj ten 
časový harmonogram a proste tie služby ma zaujímajú. 
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M. Čajági: Čo sa týka... vieme si predstaviť pevné okná, v ktorých by sa chodilo na vodu, kde bude 
povedané, od do, väčšinou je to teda po pracovnej dobe a ak by bol nejaký veľký záujem v skoršom 
čase, to by sme potom museli riešiť dodatočne. A ešte čo tam bolo? 
 
M. Ďurica: Chcel som sa spýtať na tie konkrétne veci, ktoré by ste ako poskytli tej verejnosti, čiže nie 
členom. Nakoľko Lodenica bude ako pre všetkých, pre celú verejnosť by mala byť prístupná. 
 
M. Čajági: Áno, kajaky, kanoe, eventuálne pramice na Zátoke. Pre pokročilých používateľov, to nazvem, 
potom sa dá ísť aj na Dunaj. Ale to zase.. nemôže hneď niekto ísť na Dunaj... 
 
M. Ďurica: Čiže bola by tam taká možnosť z vašej strany, že by ste vystavili niečo také ako certifikát o 
tom, že absolvoval nejaký kurz u vás, ktorý by si samozrejme zaplatili tá verejnosť a mohla by si u vás 
napríklad prenajať nejakú loď na ten splav v tom ramene? 
 
M. Čajági: To takto nefunguje, my nemôžeme vydávať certifikát... Takto, môžeme vydať certifikáty, ale 
nemajú právne žiadnu váhu. To je také, že niekto u nás bol na kurze, tak poviem, "Ok, ja sa pod to 
podpíšem, ja si myslím, že on tú loď vie dobre ovládať". A niekto, kto mňa pozná povie, že "Aha, dobre, 
tak Martin Čajági povedal, že on by to mal zvládať, tak dôverujem mu." Ale na to, aby... Sú nejaké kurzy, 
tak sú oficiálne inštruktorské kurzy, v podstate teraz podľa nového zákona o športe, tie nie sú úplne 
triviálne, treba absolvovať nejaký ten víkend na FTVŠ, atď. To, čo my môžeme dať, je iba neoficiálny 
nejaký papier, že áno, Jožko Ferko tu bol a bol tu pár krát a teda je na mojom zvážení, že "Ok, tak ja si 
myslím, že on tú loď ovláda tak dobre, že by som ho pustil na Dunaj." To je celé. Nemôžeme vydať 
žiadny relevantný právny papier, nič. 
  
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja som sa len chcel spýtať, že my keď sme sa rozprávali pred začiatkom, tak ste hovorili, že 
by ste si vedeli predstaviť, že by ste sa dva kluby, spolu so Sláviou, tam vošli, možno po nejakej 
rekonštrukcii. Že čo sa zmenilo odvtedy? 
 
M. Čajági: Spočítali sa lode. 
  
M. Kovács: A to ste mi povedali pred 3 hodinami. 
 
M. Čajági: Hej, no ako.. tam sa spočítali fyzicky lode z tých ešte garáží, ktoré síce aj sú čiastočne na 
pozemku Lodenice, ale potom tvoria prístupovú cestu k vode. To znamená, tie neboli zahrnuté úplne 
v tej prvej kalkulácii. Tam boli zahrnuté len tie lode, ktoré sú čiste na pozemku súkromného vlastníka. 
 
M. Kovács: Ale sa pýtam dneska, že ste mi to povedali, dneska pred 3 hodinami. 
 
M. Čajági: No, ja som vám povedal, že... zopakujte mi presne, čo som vám povedal, lebo.. 
 
M. Kovács: Ja vás teraz nechcem chytať za slovíčka, ja sa úprimne pýtam, že akože v čom je tá vec. 
Lebo hovorili ste, že by ste sa tam vošli a že dva kluby sa vojdete aj so Sláviou, ale že potom by sa už 
nevošiel iný Klub. 
  
M. Čajági: Áno, to je presne o tom, že... áno, nejaké lode by sa museli staré vyhodiť, čo majú Slavisti, 
potom by sme sa tam nejako napratali. Ale potom sú zase prevádzkové, lebo chcete zabezpečiť, aby 
verejnosť mala prístup k vode, tým pádom verejnosť potrebuje šatne, krúžky potrebujú šatne, oni 
potrebujú šatne. Zároveň potrebujú manipulovať aj s loďami, aj prístup k vode... jednoducho, keď toto 
všetko dáme na kopu, tak je tam nejaké časové okno, ktoré sme už definovali myslím celkom jasne, 
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kedy je Zátoka plná ľudí, hlavne keď je pekné počasie a v tom časovom okne by tam všetci museli byť 
naraz. A to je trošku problém. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, myslím si, že máme predstavivosť, že sme pochopili. Pán Kotal. 
 
M. Kotal: Ja by som sa rád spýtal podobnú otázku, ale za iný Klub, Klub vodného slalomu a ten, v 
podstate ak som to správne pochopil, tak vás otvorene podporil, variantu A). Chcem sa spýtať, viete si 
predstaviť s nimi spoluprácu, že im pomôžete uskladniť tie lode, ktoré potrebujú a aj tie šatne?  
 
M. Čajági: No, my sme si ... máme zatiaľ dohodnuté, že sa stretneme a povieme si otvorene nejakú 
históriu, veci vyriešime. My principiálne nemáme proti Klubu vodného slalomu ako Klubu žiadnu nejakú 
zásadnú výhradu. Máme akurát nejakú históriu, ktorú si musíme medzi sebou vysvetliť a potom 
samozrejme budú tie technické detaily, ktoré bývajú väčšinou kameňom úrazu. Akože, máte nájomcu, 
podnájomcu, energie, využívanie, kódovanie, zodpovednosť... Tieto veci , to bude to, čo bude treba 
vyriešiť. Ako, už by sa ...nejaké kapacity by sa dali využiť, ale nemôžem teraz záväzne sa k tomu nijako 
vyjadriť. Je nám jasné, že oni tiež robia svoje a v tomto bode proti tomu nič nemáme, ale musia sa 
jednoznačne vyjadriť kompetencie, zodpovednosti, kto, za čo, ako, koľko a podľa toho postupovať. To 
je celé. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Ja som sa chcel spýtať podobnú otázku, ako pán poslanec Kotal. Len to doplním teda, že s tým 
menším Klubom tam by ste kapacitne, keď hovoríte o tých technických limitoch, si vedeli predstaviť tú 
koexistenciu s ich 100 loďami alebo možno zredukovaným počtom? Tam takáto kombinácia by bola 
aspoň technicky možná?  
 
M. Čajági: Tak, technicky by možná bola. Ako čiste po stránke kapacity lodí, tých, čo majú oni, tých, čo 
máme my, tak to by sa malo dať zvládnuť. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Volková. 
 
Z. Volková: Ja si chcem ešte raz ozrejmiť tú vašu verejno-prospešnú službu. Vy to vlastne robíte už 
doteraz. Každý utorok môže hocikto prísť bezodplatne ísť na vodu, ak sa teda zmestí kapacitne, s vami 
si začlnkovať a ísť domov. A zase ďalší utorok zas môže prísť.  
 
M. Čajági: Áno, akurát to, čo tým ľuďom hovoríme je, že musia potom poslať mail na výcvik@lodenca, 
aby sme my vedeli, koľko ľudí príde, lebo treba zabezpečiť nejaký počet ľudí, ktorí sa o nich budú starať. 
 
Z. Volková: Jasné, kapacitne to chápem. Ale je tu tá možnosť už doteraz, že môže hocikto prísť. 
 
M. Čajági: Je tu tá možnosť, dlhé roky, no, ten... Akurát rozdiel medzi týmto rokom a predošlým je ten, 
že väčšinou sa fungovalo v apríl, máj, jún bol záverečný splav pre absolventov výcviku a potom v lete 
bol problém trochu kapacitne, lebo ľudia sú cez prázdniny aj s rodinami rozlietaní. Ale toho roku sa 
nám to podarilo zorganizovať tak, a bude to aj po iné roky, že aj cez tie letné prázdniny priebežne každý 
utorok sme to dokázali zabezpečiť, že tam ľudia boli a chodilo sa na vodu. 
 
Z. Volková: Čiže máte skúsenosti. 
 
M. Čajági: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pán poslanec Šmotlák. Pán Ďurica, potom vám dám slovo. 
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A. Šmotlák: Ďakujem, ja len nadviažem na otázku pani kolegyni, pozeral som si vašu web stránku, túto 
otázku som vám položil už na Komisii. Vy to ale nikde nepromujete. Resp. kde promujete tieto utorky? 
Lebo ja som to nenašiel. 
 
M. Čajági: No, začali sme na výveskách hneď v apríli, na všetkých výveskách v Karlovej Vsi. Tam to býva. 
A myslím, že keď sme dávali ten oznam, vtedy išiel aj na webovú stránku, takže myslím, že to tam 
môžeme aj teraz ešte dohľadať. Ten istý oznam, čo išiel do všetkých vývesok, išiel aj na našu stránku, 
že pozývame atď. Dali sme to koncom apríla, lebo koncom marca, začiatkom apríla teraz začína sezóna.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Ďurica. 
 
M. Ďurica: Ja som sa tiež pýtal ako predtým na tú verejno-prospešnú funkciu a ste mi ju nejako 
nevysvetlili, až teraz pani kolegyňa poslankyňa tu niečo spomenula, že sa niečo také deje. Tiež o tom 
nemám žiadnu informáciu, že v Karloveskom ramene sa dá každý utorok ísť bezplatne člnkovať cez váš 
Klub. Musel by som byť aj členom vášho Klubu, aby som to mohol alebo proste len prídem a...? 
 
M. Čajági: Nie, nemusíte byť členom, jediné obmedzenie, ktoré máme, sú fakticky kapacity, keď 
poviem, že 30 je strop. Čo sa dá naraz zmenežovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Hrda. 
 
S. Hrda: Ja by som sa chcel spýtať pani starostky a pani prednostky, keď bol tu variant, že by Klub Slávia 
s Klubom vodných športov spolupracovali, ktorý oni si nevedia predstaviť, ale zrazu sa objavil nejaký 
menší Klub, ktorý by bol podnájomca toho hlavného nájomcu, či vôbec po právnej stránke toto, čo 
máme predložené ako návrh, by bolo v súlade s takýmto použitím alebo by sme museli pripraviť iný 
návrh. A ešte by som sa chcel spýtať, či Klub vodných športov, tento karloveský klub je v nejakom 
prepojení na Miestny úrad Karlova Ves alebo máme nejaký predpoklad, že je nejak zvýhodnený z 
hľadiska toho, že je pre karloveských občanov bližší ako Slávia alebo je  nám to vlastne jedno a je na 
našom výbere, ktorý Klub... 
 
D. Čahojová - starostka: No, nie som práve expert na vodáctvo, ale pokúsim sa zodpovedať k tomu, čo 
viem alebo dúfam, že sa nemýlim. Klub vodných športov je v tomto areáli domovským už koľko, 40 
rokov? Pán Čajági... Niekoľko desiatok rokov. Klub Slávia ... jeho materským prístavom je Univerzita 
Komenského a vlastne začali a pôsobia celé tie desaťročia na tej lodi. Čo sa týka vzťahu, tak Klub 
vodných športov aj Klub vodného slalomu sú členovia Karloveského športového klubu. Myslím si, že po 
veľkej tisícročnej vode Karlova Ves, ale myslím, že aj Mesto Bratislava, možno aj župa, spoludotovala 
opravy lodeníc, lebo boli v dezolátnom stave po povodni. Takže snažíme sa podporovať tento šport, 
ale boli tam aj iní, ktorí teda výdatne prispeli a myslím, že aj Hlavné mesto. Pani poslankyňa bývalá 
viceprimátorka, dala ??? ako keby poslaneckú prioritu venovala v prospech... ale neviem, či v prospech 
vašej lodenice alebo v prospech Lodenice Tatran, to si už nepamätám. 
 
M. Šeďo: 20 000 išlo do KVŠ na rekonštrukciu budovy z 50 000. 
 
D. Čahojová - starostka: 20 000. Takže takýto je náš vzťah ku Klubu vodných športov. Slávia UK od nás 
takéto nič nepotrebovala. Druhá časť otázky bola... aha, podnájom.  
 
K. Procházková - prednostka: Áno, ten podnájom je nastavený v nájomnej zmluve, že je možnosť 
podnájmu so súhlasom mestskej časti.  
 
D. Čahojová - starostka:  Takže ďakujeme za vyčerpávajúce odpovede a otváram diskusiu poslancov. 
Ak chce niekto z poslancov vystúpiť, nech sa páči. Pani poslankyňa Hudáková má slovo. 
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P. Hudáková: Ja by som len chcela sa možno spýtať, že vlastne v dôvodovej správe je uvedené, že pre 
spracovanie podmienok užívania Novej lodenice a určenia podmienok užívania Starej lodenice 
ustanovilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti teda tú pracovnú skupinu Lodenica, ktorá pripravila 
podmienky pre využívanie areálu na Botanickej ulici. A taktiež nižšie sa píše, "na základe výsledkov 
stretnutí pracovnej skupiny bol vypracovaný materiál na prevádzkovanie oboch budov". Ako, priznám 
sa, ja som bola teda členom tejto skupiny, ale od určitého momentu sa táto skupina prestala stretávať. 
Myslím, že sme sa naposledy stretli niekedy v lete, teda pred prázdninami alebo myslím, že to bol máj, 
jún a rozišli sme sa, pokiaľ ja si pamätám, s tým mojim návrhom, aby sa vypracovala finančná analýza 
nákladov, čo nás bude prevádzka tejto budovy stáť. A to bola posledná vec, ktorú sme si odsúhlasili a 
odvtedy už neprebehlo žiadne ďalšie stretnutie. Preto som aj taká prekvapená, že zrazu teda 
tieto...(signál)  ak môžem dokončiť, lebo som sa zle prihlásila.. že sa teda tieto Kluby alebo tieto 
subjekty oslovovali napriamo, pretože toto podľa môjho vedomia nevzišlo z dohody alebo z nejakého 
výstupu z tejto skupiny. Ak môžem povedať možno aj tu za kolegov, ale nebudem hovoriť za kolegov, 
budem hovoriť za seba.. my sme boli vždy.. alebo ja som bola od začiatku, aby to bolo také čo 
najtransparentnejšie, aby to bol výsledok nejakej súťaže a preto možno by sme tu aj dnes neboli a 
nepýtali by sme sa osobitne týchto pánov tieto otázky, pretože tieto sme si mohli na tej pracovnej 
skupine zadefinovať a takýmto spôsobom ich písomne požiadať o odpoveď každého jednotlivého 
subjektu. Preto priznám sa, ja nemám vedomosť o tom, ako boli tieto Kluby, ktoré sú v tej tabuľke, 
oslovované, akým spôsobom, akým spôsobom sa tieto Kluby vyjadrovali a takže vlastne neviem o tom 
nič. O tomto postupe. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: No, keďže som sa ja nezúčastňovala tej pracovnej skupiny, ale vy, ako ste 
spomínali, bolo niekedy začiatkom leta posledné stretnutie, a myslím si, že stadiaľ vyšla požiadavka 
alebo možno z Komisie športu a školstva, aby pani prednostka alebo pani Paučová oslovila všetky 
vodácke kluby, o ktorých teda máme vedomosť, či nemajú záujem a myslím si, že táto skutočnosť aj 
nastala a ozvali sa len 2 kluby. Tieto dva konkrétne. Čiže od toho sa zrejme odvíjala celá príprava tohto 
materiálu. Ale ak niečo chcete doplniť... 
 
K. Procházková - prednostka: je tu pani Paučová, myslím si, že jej by sme mohli dať slovo, že akým 
spôsobom vlastne sa dopracovala k tej tabuľke, ako boli oslovované tie kluby, ako odpovedali, lebo 
ona je aj z toho prostredia.  
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, prosím vás, mikrofón pre pani Paučovú. 
 
A. Paučová: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, pracovná skupina tomu rozumela tak, ako 
ste hovorili, pani Hudáková. Potom vlastne sa vypracoval materiál, ktorý išiel do zastupiteľstva, prešiel 
komisiami a na Finančnej komisii vlastne vzišla požiadavka osloviť všetky Kluby v rámci Karloveskej 
zátoky ohľadom záujmu o nájom v Novej lodenici. Tým pádom sme ich všetky oslovili, ako je v tabuľke 
uvedené, máme ich tu 11. Všetky kluby mali možnosť sa ísť pozrieť do tej Lodenice. Osobne sme sa s 
nimi mohli porozprávať, stretnúť. Z tohto celého výberu vzišli nakoniec dve žiadosti samostatné na 
tento priestor. Ako je v materiáli, dva menšie kluby mali záujem o časť priestorov, ale nedávali sme to 
už do zastupiteľstva ako samostatný bod. Ale dali sme tam možnosť dať podnájom tým väčším klubom. 
 
P. Hudáková: Chcem sa ešte spýtať, akým kľúčom boli teda vyberané tieto subjekty?  
 
A. Paučová: Tých subjektov, čo sme oslovovali? 
 
P. Hudáková: Áno. 
 
A. Paučová: Vlastne to bol tiež problém, lebo tie subjekty nemusia ani byť v nejakom zväze 
zaregistrované, každý funguje v inom športe, či už vodný slalom, rýchlostná kanoistika, turistika. Čiže 
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sme oslovili Asociáciu bratislavských vodákov, keď si spomínate, pán Mišík tam bol ako zástupca a s ich 
pomocou sme oslovili vlastne všetky kluby v rámci Karloveskej zátoky.  
 
P. Hudáková: Čiže iba v rámci Zátoky. 
 
A. Paučová: Áno, taká bola presne požiadavka Finančnej komisie.  
 
D. Čahojová - starostka: A možno na doplnenie, my sme mali v úmysle tento materiál predložiť na 
júnové zastupiteľstvo. Čiže tam to už prebehlo všetkými komisiami. Potom sme sa dohodli možno na 
Miestnej rade, ak si dobre pamätám, že ešte doplníme tie informácie, že sa pokúsime nájsť tam nejaký 
konsenzus a že... 
 
P. Hudáková: To sme myslím na Komisii nemali, tak ???? 
 
A. Paučová: Bolo na Finančnej komisii a Komisii športu.  
 
P. Hudáková: Takže možno tá požiadavka vzišla z tej Komisie športu, predpokladám. 
 
A. Paučová: Finančnej práveže.  
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme pekne. Pán poslanec Petrinec, nech sa páči. 
 
F. Petrinec: Ďakujem za slovo, ja by som si dovolil iba uzavrieť túto diskusiu týkajúcu sa prednesov zo 
strany jednotlivých klubov. Mám k tomu iba dva základné body, ani jeden z týchto klubov nedeklaroval 
presne, akým spôsobom chce plniť službu verejnosti. Pravdepodobne to nie sú schopní ani zabezpečiť, 
nakoľko majú sami nejaké svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania. Takže na pravidelnej báze 
vyžadovať to od nich bude asi veľmi komplikované a vôbec domáhať sa tohto v priebehu plnenia 
nájomnej zmluvy bude veľmi komplikované. Druhá vec, ktorú tu uviedol myslím že pán Haviar, treba 
poznamenať to, že samotná Univerzita Komenského navrhla vyšší nájom za oveľa staršiu a technicky 
schátranú lodenicu, ako Karlova Ves. Toto je taká výstraha voči Miestnemu úradu, preto, lebo vôbec 
pristúpiť k nejakému uzneseniu, v ktorom sa zaväzujeme k tomu, aby sme prenajali Lodenicu za 450 € 
sa javí ako absolútne nerentabilné aj vo vzťahu k tomu, že aj samotná Univerzita Komenského vyžaduje 
za to oveľa vyššie peniaze a pritom ide o oveľa staršiu lodenicu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Nasleduje pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči, s riadnym 
príspevkom. 
 
P. Hudáková: Takže, ako som vyrozumela, táto požiadavka bola odsúhlasená v tej Komisii športu, ale v 
dôvodovej správe sa píše, že to vzišlo teda z tej pracovnej skupiny Lodenica. Prečo teda potom neskôr 
teda nejaká tá sumarizácia alebo tie podmienky, alebo tie požiadavky, ktoré boli vznesené na tej 
Komisii športu, prečo to následne neprešlo tou pracovnou skupinou Lodenica? 
 
K. Procházková - prednostka: Lebo ten materiál, ako bol, vy ste boli pracovná skupina Lodenica, potom 
išiel materiál do zastupiteľstva, išiel procesom komisie, Rada, zastupiteľstvo. My sme ho zastavili 
myslím po Rade ten materiál, hej? To znamená, v tomto stave zakonzervovaný ako keby je tu teraz 
taký, ako bol v júni. Čiže už sme ako keby nevideli dôvod to zas... 
 
P. Hudáková: Aký bol potom ten konkrétny výstup z tej pracovnej skupiny? Lebo ja som síce bola 
členom, ale mne nie je jasný. 
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K. Procházková - prednostka: Ja som nebola členom, takže neviem, že aký bol váš konkrétny výstup 
po pravde... neviem, či Anička chce ešte k tomu ...pani Paučová chce ešte niečo k tomu povedať. Lebo 
neviem teraz, že čo je problém. Lebo sme sa snažili byť v rámci tých požiadaviek Finančnej komisie, 
ktorá chcela teda ešte väčšiu otvorenosť, že, "Poďme osloviť všetkých, aby sme mali viac subjektov v 
tej súťaži", tak sme ich oslovili a vlastne aj keby ste tam teraz nemali nič, mali ste tam len že máte dve 
žiadosti, tak by sme o nich rozhodovali tak isto. Že ako keby pracovná skupina Lodenica by nemala 
žiadny dopad na obsah toho materiálu, ktorý máte pred sebou. Len ten... neviem ako vám mám 
odpovedať, že čo je vlastne otázka. 
  
M. Vician: Môžem ja s faktickou poznámkou? 
 
D. Čahojová - starostka: S faktickou pán poslanec Vician, prepáčte. 
 
M. Vician: Ďakujem. Vlastne ten problém, o čom sa teraz bavíme je ten, že v podstate tá pracovná 
skupina nevytvorila žiadny materiál a síce to schválila Finančná, ale členovia Finančnej komisie mohli 
byť úplne ... teda si myslieť, že to predtým schválila tá pracovná skupina. A to je vlastne trošku taký 
problém, že malo to prejsť... všetko to malo prejsť cez pracovnú skupinu. Hej? 
 
P. Hudáková: Môžem? Ten problém je, že... ja teda mám ten pocit, že pracovná skupina bola obídená, 
ak to mám takto zadefinovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ja možno to chápem, nebola som členka pracovnej skupiny, nie som členka 
ani Finančnej, že Finančná, čo je jej plné právo, doplnila požiadavku ešte o stanovisko, či nie je záujem 
alebo aktívne osloviť ďalšie vodácke kluby, ktoré pôsobia v Zátoke. Že to bolo len doplnenie, 
doplňujúca otázka. nemenili nič. 
  
K. Procházková - prednostka: Mne sa to tiež... lebo neviem, že čo sme tam teda opomenuli z pracovnej 
skupiny Lodenica, čo by tam malo byť. Lebo v konečnom dôsledku vlastne tie dva kluby sa prihlásili o 
Lodenicu. Hej? Že neviem, že čo ste čakali, že tam bude z tej Lodenice.  
 
P. Hudáková: No, ja som čakala to, že na Lodenici sme si zo žiadneho konsenzu ani žiadnym hlasovaním 
nevzišlo, že postup bude taký, že sa budú priamo oslovovať nejaké kluby, ani na základe akého kľúča, 
prípadne si nejaké tie parametre sa o nich zhodnúť, diskutovať. Proste nejakým spôsobom tie 
parametre a ten kľúč si... 
 
D. Čahojová - starostka: Ja vám rozumiem asi, pani Hudáková. Ale v každom prípade Finančná komisia 
má svoje isté postavenie v štruktúre aj príprav materiálu na Miestne zastupiteľstvo a keď dala takúto 
požiadavku, tak jednoducho jej pani prednostka vyhovela a oslovili tie kluby. To je všetko.  
 
P. Hudáková: Nerozumiem iba tomu účelu, načo bola tá pracovná skupina potom zriaďovaná. 
 
D. Čahojová - starostka: No ale to neznamená, že môžeme obísť Finančnú komisiu. Ale prepáčte, 
nemôžeme sa tu my takto...Pán poslanec Martinický sa hlási, je v poradí, takže pán poslanec 
Martinický, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja dve krátke poznámky. Jedna vec je, že myslím si, že je dosť zbytočné 
špekulovať, čo si asi myslela Finančná komisia. Jednoduchšie je spýtať sa členov alebo predsedu 
Finančnej komisie, že ako čo si myslela. A druhá vec je, pokiaľ bola Komisia k Lodenici a táto o tom 
rokovala, tak je len jej... jak to nazvať... zásluha, vina, výsledok práce, že čo zo svojho rokovania alebo 
zasadania, stretnutia, aký výstup z toho vyšiel. Čiže v zásade, pokiaľ z toho vyšiel nejaký výstup, tak by 
bolo treba brať do úvahy samozrejme. A pokiaľ uvažujeme nad tým, že ako myslela Finančná komisia, 
tak sa treba opýtať Finančnej komisie a nie špekulovať. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka. Ďakujem , pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, teraz tu špekulovať nad tým, čo si kto myslel a čo kto mal 
spraviť... ja sa čudujem teda vám, pani Hudáková, že o tom tu vôbec rozprávate, keď ste boli členka tej 
Komisie, teda tej poradnej skupiny na Lodenicu. Mali ste prijať nejaké uzávery, dať to na papier a bol 
by z toho výstup a nemuseli sme tu teraz špekulovať, že čo si kto myslel. Finančná komisia sa k tomu 
vyjadrila v uznesení alebo neviem v čom, v nejakom dokumente, pani prednostka to rešpektovala, tak 
ja neviem, o čom tu teraz rozprávame vlastne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Hudáková.  
 
P. Hudáková: Že ja iba podotknem, že nemohli sme sa k týmto veciam vyjadriť, keďže sme sa k tomu 
nestretli, ani nám neboli predložené. A my sme záver písomný mali, pokiaľ ma pamäť neklame, kde 
sme sa dohodli, že sa vypracuje finančná analýza nákladov prevádzky tej budovy. S týmto sme sa rozišli 
a že v tomto duchu sa bude niesť ďalšie stretnutie, ktoré sa už nerealizovalo. To je všetko. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja by som teda upriamila pozornosť na stranu č. 5 a str. č. 6 toho 
materiálu, kde finančná analýza nákladov je urobená. Ten materiál by išiel taký, ako ho vidíte teraz, len 
bez  zoznamu tých klubov a bez tých dvoch odsekov, ak by nemala Finančná komisia požiadavku na to 
doplnenie. To znamená, ak by sme niečo tam nedali, čo bolo v závere pracovnej skupiny, tak chápem 
vašu požiadavku. Ale tu nič neni vynechané, len je tam doplnená požiadavka Finančnej komisie. A ja si 
nemyslím, že pracovná skupina Lodenica má ako keby nejaké primárne právo rozhodovať ešte po tom 
ako zbehnú materiály komisiami, že ešte sa stretnúť pred zastupiteľstvom. Viete čo myslím. Lebo išli 
komisie, ide Rada, ide zastupiteľstvo.  
 
P. Hudáková: Rozumiem, len posledná vec, že len ten materiál, ktorý sme požadovali vypracovať, mal 
by vlastne podkladom pre tie ďalšie... nemôžem povedať že rozhodnutia, ale pre to ďalšie stretnutie, 
kde sme sa chceli dohodnúť, akým spôsobom sa využije. To je všetko. Že to malo byť podkladom, nie 
finálnym výstupom. A už sa nebudem teda prihlasovať, aby som tu zbytočne nespamovala. Ďakujem. 
 
D. Čahojová  - starostka: Dobre, ďakujem, s riadnym príspevkom pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja som myslel, že sme postavení zase pred ťažkú voľbu a aj všetci nás varovali, že za rok 
príde ťažká voľba a ani sme tomu neverili, a je to tu. Ale ja musím povedať o niekoľkých veciach, ktoré 
ma rušia, napriek tomu, že sme vedeli, že o rok príde táto vec. A ruší ma to, že sa strašne veľa 
argumentuje istým zvykovým právom alebo nejakým následníctvom. A sú tu ľudia, ktorí majú osobný 
vzťah, skúsenosť a to myslím v tom najpozitívnejšom v akom si to môžem myslieť, so športovým klubom 
naším Karloveským a argumentujú tým, že, "Však s nimi máme skúsenosť." a "Však s tým každý počítal, 
že oni pôjdu do tej Novej lodenice." a trošku v tom sa nejako plácame, podľa mňa, v tých racionálnych 
argumentoch. Ruší ma , že v istej objektívnej súťaži sa prihlásia 2 subjekty s tou istou cenou, s tou istou 
ponukou toho istého nájomného. Príde mi to veľmi nepravdepodobné, že by si tipli tú istú cenu. A ruší 
ma to, že tu vytvárame nejaký pocit, že sa treba ponáhľať, lebo však "už strašne dlho to stojí a teraz 
poďme to rýchlo nejako rozhodnúť". Myslím si, že kľudne ešte môžeme počkať, nech to znie akokoľvek 
absurdne, ale počkať, lebo aj my sme vás na Školskej komisii, pani prednostka zaviazali k tomu, aby ste 
rokovali a snažili sa prísť s nejakou alternatívou, kde sa nám naozaj tie nedostatky, ktoré asi vidíme pri 
obidvoch kluboch, že nie sú úplne sebavedomé v tom, že by vedeli zabezpečiť to, čo my vo verejnom 
záujme hájime, tak v pomere 5 : 1 sme vás s tým poverili a ja chápem, že sa to možno nedá z nejakých 
logistických dôvodov, ale tak tomu treba dať čas, až pokiaľ sa to podarí. Lebo my sme tu preto, aby sme 
zabezpečili najväčšiu... či už je to pre obyvateľov Karlovej Vsi a tomuto by sme mali aj prispôsobiť to, 
ako o tom rozmýšľame. Nechápem, po pravde, prečo obmedzujeme aj tú súťaž len na subjekty, ktoré 
sú v Karloveskej zátoke. Pokiaľ dokážu iné kluby poskytnúť lepšiu kvalitu servisu pre obyvateľov 
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Karlovej Vsi, mali by sme o tom minimálne vedieť. Takže, ja by som nerád bol postavený pred voľbu a) 
alebo b) alebo ste nepriateľom Karlovej Vsi.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Martinický s poznámkou. 
 
P. Martinický: Ďakujem, no, ja si myslím, že to bolo zverejnené a tu ako nejde o to, že kto má tradíciu, 
ale primárne je, že do súčasnosti, lebo čo bude do budúcnosti, to môže hocikto hocičo sľúbiť, kto reálne 
viac spravil alebo poskytuje služby občanom Karlovej Vsi, vzhľadom na to, že to bolo financované z 
nášho rozpočtu občanov Karlovej Vsi. Takže toto považujem za hlavné kritérium. A pokiaľ ide o to o to, 
že znovu ďalej čakať... no, čím dlhšie budeme čakať, tak tým dlhšie bude tá budova bez aj toho 
symbolického nájmu len v podstate prinášať stratu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec Lenč.  
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo. Viete, je to trošku špecifická skupina, ktorá sa môže zaujímať o Lodenicu. Ja 
si viem predstaviť, že J&T alebo Penta tak, ako si prenajíma plaváreň na Mokrohájskej, tak by si vedela 
prenajať aj túto Lodenicu, ale neviem, či by vedela poskytnúť také služby verejnosti, ako poskytujú títo. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Vážená pani starostka, veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja mám taký dojem, že tá diskusia sa 
troška začína do takých malicherností uchyľovať, možno až do takých osobných zádrapiek. A možno 
hlavne kolegovia, ktorí sú tu noví a neboli v minulom zastupiteľstve, že si neuvedomujeme, aké máme 
šťastie, že môžeme niečo deliť, prideľovať, poskytovať. Keď som začínal v minulom zastupiteľstve, tak 
sme riešili problémy, ako že treba zavrieť bazén, treba zrušiť ákladnú školu, treba opraviť strechy, ktoré 
podľa faktúr pred pár rokmi boli opravené na školách a škôlkach, ale podľa záberov z google maps a 
porovnaním toho skutkového stavu tam zrejme na tej streche ani nikto nebol. Podľa zhotoviteľa 
zatekajú preto, že ich rozďobali vrany a podobné ďalšie takéto katastrofické veci, čo boli naozaj veci 
veľmi ťažké a nepríjemné. Ja by som veľmi apeloval na to, aby sme sa nejako snažili spoločne prísť k 
nejakému rozumnému cieľu. Ďakujem veľmi pekne za slovo.  
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem, s riadnym príspevkom pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Pani starostka, ďakujem za slovo, chcem tiež pozitívne nadviazať aj na môjho predchodcu. 
Tiež málo rozprávame, že mali by sme sa tešiť, že dnes budeme odovzdávať Lodenicu, ktorú mnohí 
neverili, že sa vôbec podarí urobiť. K tomu rozhodnutiu, ja svojím spôsobom chápem nových kolegov, 
lebo týmto som aj prechádzal pred 4-5 rokmi. Chcem vám len povedať, že táto problematika Lodenice 
.. my sme ju v predchádzajúcej Komisii mali asi 3-krát, 6 rokov riešime. Čiže toto nie je rozhodnutie 
posledných 3-4 mesiacov, ale je to dlhé rozhodnutie, ktoré nejakým spôsobom nám dozrieva. Všetky 
tieto debaty sme si opakovane prešli, o tom, ako sa dá tá verejno-prospešnosť, ako sa dá, že prídem 
do zátoky, zoberiem si loďku  a idem si zajazdiť. Toto všetko sme prešli, ono to neni také jednoduché, 
jak by sme to chceli a jak si myslíme, že sa to dá. Takže tie také náznaky, že tam očakávate, že tam 
proste niekto od 14.00 do 20.00 bude  každý deň... z toho som ja vyrástol a túto podmienku ja si 
nejakým spôsobom nekladiem už. Takže, my sme si tieto otázky dávali, hľadali sme alternatívy, dopĺňal 
sa ten materiál a ja dnes, Michal tebe odpoviem, ja už dneska nemám ťažkú voľbu. Ja mám už jasné 
rozhodnutie na základe toho, čo tu dozrievalo niekoľko rokov. Chcem poprosiť, aby sme to neodkladali. 
A ja dnes určite budem po celej tej debate a po tom dozrievaní budem hlasovať za alternatívu a) za 
Klub vodných športov. Po zvážení všetkého morálneho, historického nároku budem dneska hlasovať 
za prenájom ľuďom, ktorých poznám, ktorí sú Karlovešťania, ktorí... poznám ich činy. Viem, že boli pri 
tejto stavbe denno-denne, že jednoducho je to ich dieťa, ktoré vyrastalo, Takže neviem si predstaviť... 
budeme dneska hlasovať... je to dôvod hodný osobitného zreteľa, čiže pre mňa toto je ukážka 
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verejného záujmu a baviť sa o nejakých komerčných prenájmoch, toto, čo povedal kolega Lenč, jasné, 
dajme to do súťaže, vysúťažíme, zarobíme na tom a stratíme túto verejno-prospešnosť toho. Čiže ja 
mám v tomto dnes jasne. Bolo tu.. aj ste sa pýtali na tie splavy.. No to, že to niektorí kolegovia nevedia, 
to nie je problém Klubu vodných športov, lebo to opakovane bolo na stránke mestskej časti, kde 
pozývali deti, pozývali rodičov, čiže tá informácia tam bola. A fakt oni robia. Čiže nemusíme chodiť 
ďaleko, oni reálne jednoducho s tými ľuďmi, ktorí prídu, robia. Takže, na záver určite budem hlasovať 
za alternatívu a) a určite budem sledovať a budem dávať pozor, aby Klub vodného slalomu nejakým 
spôsobom zostal tam etablovaný, aby bol súčasťou celého toho projektu, ktorý tam máme. A teším sa 
teda, ako si pôjdem zajazdiť do Lodenice. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kovács s poznámkou. 
 
M. Kovács: Hej, rýchla poznámka, práveže ja si veľmi vážim, kde sme a ten apel k pozitívnemu mysleniu 
je podľa mňa veľmi na mieste a ja s ním úplne súhlasím a myslím si, že by na druhej strane nemal 
odvádzať pozornosť od toho, že sme volení zástupcovia obyvateľov a mali by sme robiť rozumné 
rozhodnutia v ich mene. A tak som sa chcel len Rišo teba spýtať, keď si to tu takto otvoril.. tak hovoríš, 
že "po dôkladnom zvážení"... Naozaj si dôkladne zvažoval?  Lebo ja som mal pocit, že už prvý krát, keď 
sme sa o tom rozprávali, tak si povedal, že chceš, aby to boli títo, lebo sú to proste ľudia, ktorých 
poznáš. A to je akože objektívna vec, že môžeš si takto otvoriť tú debatu, ale ja som nemal pocit práve, 
že zvažujeme. A posledná vec, že keď sa rozprávame o tom, že či je to racionálne alebo nie, a či ten 
človek pri tom strávil nejakú časť svojho života alebo nie...Oni to neplatili, ani my sme to neplatili, ani 
vy ste to neplatili. Dokonca to ani Karlova Ves neplatila, ide do toho Mesto. Čiže to nie je také, že oni 
majú na to väčšie právo. My proste máme urobiť rozumné rozhodnutie.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Pán poslanec Savčinský, takže nadviažem na to, čo ste povedali. Zajazdiť si tam pôjdete 
vtedy, keď tie kluby budú schopné splniť tie služby verejnosti. Zatiaľ nikto presne nekonkretizoval z 
nich, že by v akom rozsahu vedel splniť a podobne. Pokiaľ ide o ten verejný záujem, to je presne to, čo 
tu riešime. Náš verejný záujem spočíva na financiách a na tej službe verejnosti. Takže len o tomto sa tu 
stále dookola bavíme. A preto je naším záujmom vybrať takého užívateľa, ktorý bude schopný ten 
verejný záujem naplniť. A tretia vec, keď ste hovorili, že nie každý bude môcť využívať tieto služby, lebo 
tie služby ... z povahy tých služieb nevyplýva to, že by sa tam mohol dostať v podstate každý a 
neobmedzene, tak  asi bolo chybou už toho zastupiteľstva, ktoré tie financie uvoľnilo na túto stavbu, 
že vôbec sa podieľalo na schválení takejto stavby, ktorá nemôže byť využívaná plne verejnosťou.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Magát nasleduje s riadnym príspevkom. 
 
P. Magát: Ja mám procedurálny návrh, keďže už bolo povedané všetko, dávam návrh na skončenie 
diskusie.  
 
D. Čahojová - starostka: O tomto procedurálnom návrhu musím dať hlasovať, tak ja by som ešte 
predtým, než o ňom budete hlasovať, by som si rada prihlásila o záverečné slovo. Ak mi ho umožníte. 
Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Magáta. Za ukončenie diskusie hlasovalo 12 poslancov, proti 
bol 1, zdržalo sa 8 poslancov, čiže návrh pána Magáta prešiel. Až som sa spotila, lebo to je strašne ťažká 
vec. 
 
Hlas: Prosím vás, taký omyl malý, ja som tu mal dva hlasovacie prístroje a žiaľ som stlačil pani 
Záhradníkovú, takže... 
 
D. Čahojová – starostka: Takže zmätočné hlasovanie k návrhu pána poslanca Magáta. To by teraz bolo 
na vzdanie sa mandátu. Podľa vzoru pani Radičovej. Ale nehlasoval ste dva krát, pán poslanec, takže 
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opakujeme hlasovanie o návrhu pána poslanca Magáta. Za 11 prítomných poslancov, proti 1, zdržalo 
sa 8. Čiže výsledok je rovnaký, tento návrh pána poslanca Magáta prešiel. Vážení kolegovia a kolegyne, 
panie poslankyne, páni poslanci, všetci prítomní, nemala som pripravený nejaký príhovor k tomuto 
bodu, lebo som očakávala, že všetko tu bude, všetko tu odznie v tejto diskusii, ale podľa mňa neodznelo 
a podľa mňa dokonca tu ešte odzneli vety, na ktoré naozaj treba reagovať. Ja by som... otázka možno 
v posledných príspevkoch zaznela, že kto to platil. Tu to naozaj treba vrátiť do histórie. Karloveská 
zátoka je symbol histórie Bratislavy. Dunajské nábrežie je jedno z najcennejších mestotvorných prvkov, 
ktoré Bratislava má. Máme nádhernú polohu, máme hory, máme lesy, máme rieku, máme nábrežia. 
My máme to šťastie v Karlovej Vsi, že sme tam, kde sme. Sme blízko centra mesta. Všetky tieto 
prednosti máme na dosah. Čo je úžasné. Neviem, či ste zaznamenali, v jednej z pripravovaných 
materiálov do Mestského zastupiteľstva, v takej veľkej správe je vyhodnotenie čistoty ovzdušia. 
Karlova Ves má najčistejšie ovzdušie zo 17 mestských častí Bratislava. Dokonca aj okrajové mestské 
časti, ako ja neviem Čunovo, Jarovce, tam majú organické a anorganické látky. My máme čistý vzduch. 
Možno je to aj zásluhou Dunaja a prúdenia vzduchu, ja neviem. Ale jednoducho, Zátoka, jej brehy, sú 
lukratívna časť Bratislavy. Bolo obdobie, kedy takéto miesta išli na dračku, na bubon a predávali sa 
mnoho krát za podhodnotené ceny. Dokonca si myslím, že sa nemali vôbec predávať a ja si myslím, že 
väčšina z vás je o tom presvedčená tiež, lebo Bratislava prišla o mnohé pozemky, o mnohé 
nehnuteľnosti, ktoré by dnes nevyhnutne potrebovala na pokrytie niektorých svojich potrieb. 
Karloveská zátoka sa predala s tým, že historicky zostalo v pamäti Karlovešťanov, že výťažok z toho 
predaja sa mal použiť na výstavbu Novej lodenice. Tak sa to vtedy vodákom sľubovalo a vodáci vtedy 
neprotestovali proti tomu predaju, lebo sa tešili, že bude nová lodenica. Asi by boli veľké protesty proti 
tomu predaju, keby mali vedomosť o tom, že sa tam budú stavať len ďalšie a nové bytové domy, aj keď 
vtedy pravdepodobne tá občianska verejnosť ešte nebola tak aktívna, ako je dnes. Dnes je občianske 
povedomie obyvateľov Karlovej Vsi a možno aj Bratislavy veľmi aktívne a veľmi pozorne sledujú všetko, 
čo sa v ich okolí, v ich blízkom, ale aj vzdialenom okolí deje, hlavne čo sa týka rozvoja Bratislavy a 
stavebnej činnosti. Všetci to vieme veľmi dobre. Karloveská zátoka je symbol, kedy sa športovci, 
obyvatelia Bratislavy, široká verejnosť, politické strany vzácne sa vtedy zjednotili v predvolebnej 
komunálnej kampani v roku 2014, 2010...? Už si to ani presne nepamätám. Všetci chránili Karloveskú 
zátoku pred ďalšou výstavbou. Ja vám môžem povedať a  mám v tom absolútne čisté svedomie, že 
odkedy sme tu my, tak sa zo všetkých síl snažíme, aby sme zregulovali v Karloveskej zátoke, výstavbu 
na maximálnu možnú mieru. Viete, že sme v súdnom spore s Ministerstvom dopravy a výstavby preto, 
že nám zrušili stavebnú uzáveru. Viete, že tam posledná stavba, ktorá vyrástla v Zátoke, bola tzv. 
prestavba oddychovo - rekreačného zariadenia, kde bol predtým športový klub Padlér, dnes tam je 
bytovka, ktorá má údajne v prízemí alebo v suteréne lodenice, ktoré si každý, kto chce, môže komerčne 
prenajať. Ale mojej vedomosti ešte prenajaté nie sú tie lodenice. My sme vystavali lodenicu, na ktorú 
môžeme byť právom hrdí. Dnes keby sme rozhodovali o projekte, tak by sme ho asi možno nejako 
ovplyvnili inak, ale nemali sme vtedy tú možnosť, ani vodáci. Dialo sa tu mnoho vecí za zatvorenými 
dverami, čo sa dnes už nedeje.  Ale projekt vyzeral tak, ako dnes Lodenica stojí. Už sme nemohli doňho 
vstupovať a môžem povedať, že veľa z tých, ktorí pracovali aj na projekte a boli pri diskusiách o budúcej 
Lodenici, netušili alebo ani neverili, že Lodenica raz bude stáť. Lodenica stojí a je to symbolom toho, že 
tu, v Karlovej Vsi sme sa postavili naozaj na stranu verejného záujmu a že cítime, podľa mňa máme ten 
prst na pulze tých našich obyvateľov, ktorí si želajú, aby Karlova Ves sa nejakým spôsobom rozvíjala, 
nejakým spôsobom sa formovala a v nejakej podobe zostala zachovaná tak, ako ju chceme vo väčšine  
mať. Tu si nemyslím, že verejný záujem je získať z Lodenice, vyťažiť čo najviac peňazí. Áno, bolo by to 
veľmi fajn pre náš rozpočet, lebo tam pýta, to pýta, všetci pýtajú, všade treba nejaké financie, ale 
predstavme si situáciu... pred 12 rokmi bolo odovzdané futbalové ihrisko na Molecovej, keby sme ho 
dali do verejnej obchodnej súťaže. Však by tam trénoval Slovan, ktorý by si ho zaplatil a nikdy by 
neexistoval Futbalový klub mládeže Karlova Ves, ktorý dosiahol vďaka tomu ihrisku vynikajúce 
výsledky, s vynikajúcou prácou s mládežou. Ako.. prepáčte, asi naťahujem čas, nechcem vás ja 
zdržiavať, ale myslím si, že tu nejde len o peniaze, ale ide o službu verejnosti. A my poskytujeme služby 
verejnosti. A že možno máme naivné predstavy o tom, ako má tá služba verejnosti vyzerať, pretože 
pravdepodobne vodáci vedia lepšie, kto môže ísť na vodu, kto nemôže. Či ej ten certifikát, ako sme sa 
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tu dozvedeli pred chvíľkou, má nejakú právnu relevanciu alebo nemá. Pravdepodobne tie naše 
predstavy sú o tom naivné. Rovnako viete, že som mala k tým futbalistom dlho veľmi blízko, tak keď 
sme chceli službu verejnosti od futbalistov, tak by bolo ihrisko otvorené od nevidím do nevidím, 
ktokoľvek z ulice by si tam mohol ísť zakopať, zahrať futbal. Ale oni tam vyvíjali pravidelnú činnosť. 
Dopoludnia školy na ihrisku a popoludní pokiaľ to len šlo, sa trénovalo, bola tam organizovaná športová 
činnosť. Akože, aj to je služba verejnosti predsa, že niekto z tých vodákov sa venuje deťom, mládeži, 
vychováva športovcov, zapája sa do kvalitných súťaží, ako napríklad v prípade Slávie UK. Ja som veľmi 
vážne, hoci som sa nezúčastňovala ani vašich komisií, ani pracovnej skupiny k bazénu ani k Lodenici, 
ale veľmi vážne som sa nad týmto zamýšľala, ako túto situáciu vyriešiť. Trápi ma situácia Slávie, 
samozrejme, ale informácie hovoria, že Slávia a možno ma pán Haviar opraví, ale že Slávia sa zajtra na 
ulici neocitne. Ak by sa ocitla, mestská časť Karlova Ves jej pomôže a poskytne pomocnú ruku, aby 
preklenula aspoň to najťažšie obdobie, aby naozaj vodáci  mohli... a poskytne jej časť svojho areálu, 
kde si trebárs bude môcť zložiť, v prípade núdze... ak taká nastane.. Moje informácie hovoria, že takýto 
prípad núdze by mohol nastať niekedy na jar budúceho roku, ale možno ani nenastane... kde by si 
mohli zložiť unimobunku, jednu, možno aj dve a pokiaľ by sa situácia nejako nevyriešila, takže... takže 
by sme sa určite dohodli a nenechali by sme tento Klub padnúť. Ja si myslím, že v našom záujme má 
byť, aby obidva Kluby, ktoré poskytujú rôzne služby, majú rôznu náplň činnosti, majú rôzne portfólio 
členov, aby obidva Kluby prosperovali, obidvom Klubom sa darilo a myslím si, že do Karloveskej zátoky 
sa obidva Kluby určite zmestia. To, že sa nezmestia do jednej novej malej Lodenice, tak to, 
žiaľ  neovplyvníme. Zatiaľ máme ešte starú, sme za ňu veľmi vďační. Ale keď príde nejaká 1000-ročná 
voda znova, ako bola pred nedávnom, ešte ju máme v čerstvej pamäti, tak už Starú lodenicu nemusíme 
mať. A na jej mieste ani nič nové nemôžeme postaviť, pretože tam už sú ochranné pásma. A zostane 
nám len táto jedna. Takže do budúcna s ňou veľmi počítať nemôžeme. Ale budeme hľadať spôsoby, 
aby takým klubom, ako je Slávia UK , ak naozaj sa ocitnú v núdzi, lebo zatiaľ tá núdza... je tam hrozba, 
ale nie je na programe tohto dňa, tak budeme sa snažiť pomôcť. Kto reálne zaplatil finančné prostriedky 
za Lodenicu v Karloveskej zátoke, tak poviem len toľko, že platba z výťažku z predaja pozemku sa 
rozdelil v zmysle vtedy platného štatútu Hlavného mesta Bratislavy medzi mestskú časť a Hlavné mesto 
Bratislava. Mestská časť aj zásluhou bývalých poslancov sa nedotkla tých peňazí, pretože tam bol 
naozaj ten morálny záväzok, že sa to vráti do Zátoky. A bolo to tu pokušenie. Dokonca bola snaha 
obrátiť pozornosť verejnosti na oblasť školstva alebo na oblasť sociálnych služieb. Ale teda ustáli sme 
to a tento záväzok sme prevzali a myslím si, že by bolo nečestné ho nedodržať. Čiže tieto peniaze čo 
mestská časť šetrila na výstavbu Novej lodenice, išli do Lodenice a bolo veľkou zásluhou a vďaka 
Mestskému zastupiteľstvu... pokúšala sa o to pani viceprimátorka Džerengová svojho času, že to 
Mestské zastupiteľstvo schválilo, že aj ten diel, ktorý išiel do rozpočtu Hlavného mesta poslanci 
Hlavného mesta pochopili, že sa má vrátiť späť do Zátoky na udržanie športovej činnosti v Zátoke. Takže 
platila to z väčšej časti mestská časť Karlova Ves, z menšej časti sme dostali príspevok, dotáciu od 
Hlavného mesta. Vďaka poslancom za to. Ale myslím, práve preto, aby tam takáto služba verejnosti 
mohla ďalej existovať. Asi som nepovedala všetko, čo mám na srdci, ale nechcem vás zdržiavať. Myslím 
si, že to najdôležitejšie zaznelo. Nech už rozhodnete akokoľvek, bude to hlasovanie HOZ. Ja želám 
všetkým klubom, všetkým trom, aj Klubu vodného slalomu, aby sa im darilo. Zdá sa, že záujem 
prevyšuje možnosti našej Lodenice, jednej aj druhej, ale tomu sa môžeme len tešiť. Lebo verejnosť 
chce športovať a vodný šport na Dunaji má zostať. Dúfajme, že zostane navždy. To je všetko, ďakujem 
vám veľmi pekne za pozornosť  a prepáčte, ak som sa nechala trochu uniesť. Prosím Návrhovú komisiu, 
aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Ďakujeme, pani starostka, keďže Návrhová komisia neobdržala žiadny poslanecký 
návrh, tak budeme hlasovať o návrhu, ktorý poslanci dostali v materiáli, písmeno A) autoremedúrou 
pani prednostka stiahla, takže budeme hlasovať o písmene B) a to, Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava - Karlova ves schvaľuje variantu a) a to jest prenájom Klubu vodných športov Karlova 
Ves tak, ako je uvedené v materiáli bodu č. 12.  
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D. Čahojová - starostka: Môžem doplňujúcu otázku, máme tu 2 varianty, variantu a), variantu b) a časť 
dovetok: Miestne zastupiteľstvo splnomocňuje starostku, aby sme zase nezabudli. 
 
Návrhová komisia: Čiže budeme hlasovať najskôr o variante a), ak neprejde varianta a), budeme 
hlasovať o variante b) a nakoniec budeme hlasovať o variante c) 
 
Hlas: To je 3., to nie je c). 
 
Návrhová komisia: Dobre, ok, môžeme teda spojiť variantu a) a bod 3.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno, ďakujem veľmi pekne, takže budeme hlasovať o variante a), bod 3. 
uznesenia. A upozorňujem, že hlasujeme o uznesení z dôvodu HOZ. Tak, ako to máte v materiáli 
uvedené. Ďakujem. Prosím prezentujte sa a hlasujte. Takže pán poslanec Kotal namieta, nefunguje mu 
hlasovacie zariadenie. Prosím ešte raz hlasovať. Takže pán poslanec má hlasovacie zariadenie, 
opakujeme hlasovanie z technických dôvodov. Hlasujeme o variante a). Prosím technické oddelenie... 
Už hlasujeme, hlasovanie je spustené. Za 14 poslancov hlasovalo za, proti nebol nik, zdržali sa 8 
poslanci, to znamená, že toto uznesenie nebolo schválené. Prosím Návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia navrhuje hlasovať o písmene B) a varianta b), to znamená 
prenájom Kanoistickému klubu Slávia UK a bod C), že splnomocňujeme starostku mestskej časti 
v predmetnej veci konať a uzavrieť so zvoleným nájomcom zmluvu za podmienok uvedených vyššie. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za prečítanie návrhu a prosím pánov poslancov, aby sa 
prezentovali a hlasovali. Za nehlasoval nikto, proti 2, zdržali sa 18 poslanci, čiže ani toto uznesenie 
nebolo schválené. Čiže zatiaľ nemáme scenár pre budúce využívanie Novej lodenice. Konštatujem.  
 
 
Bod 13. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže pokračujeme bodom č. 12 a tým je Žiadosť o prenájom nebytových 
priestorov v Spojenej škole Tilgnerova. Pani prednostka, prosím o úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Spojená škola Tilgnerova nám dala na schválenie žiadosť o dlhodobý 
prenájom miestností, ktoré sa nachádzajú na Strednej škole, máte ich rozpísané v bodoch a), b), c), d) 
a e). Prenájomcami sú Súkromná základná umelecká škola v objektoch Strednej školy Tilgnerova aj v 
objekte Fadrusova. Ďalej je to občianske združenie BENI klub, vysokoškolský športový klub Lafranconi. 
Máte tam presné rozpísania, že v ktorých časoch a v ktorých miestnostiach a za aké ceny vlastne 
navrhujú schváliť prenájom od 1.10.2019 do 30.6.2020. K tomuto uvediem, že je to reakcia na kontrolu, 
ktorú vykonával pán kontrolór v tejto škole a týkala sa rozdielnych súm prenájmov. Máme za to, že 
momentálne je dobre nechať bežať krúžky tak, ako sú nastavené s tým, že mestská časť sa bude snažiť 
od 1. januára nastaviť jednotný systém pre všetky naše školy a pozrieť sa na prenájmy telocviční a 
ostatných miestností tak, aby vlastne sme mali omnoho lepšiu kontrolu nad tým, za koľko sa 
prenajímajú a komu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani prednostka, otváram k tomuto bodu diskusiu a 
vidím, že ako prvý sa prihlásil pán poslanec Buzáš. 
 
Hlasy: Práve odišiel. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže stráca nárok na slovo. Takže otváram diskusiu, nech sa páči, ak sa chce 
niekto niečo spýtať. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím Návrhovú komisiu, aby 
preniesla návrh uznesenia. 
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Návrhová komisia: Ďakujem za slovo, Návrhová komisia navrhuje hlasovať k bodu č. 13 tak, ako je 
uvedené v materiáli, ktorý dostali poslanci.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, takže budeme hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Nech sa 
páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto 
uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. 
 
 
Bod 14. Rôzne. 
  
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme bodom Rôzne, otváram bod Rôzne, nech sa páči. V bode Rôzne 
sa prihlásil pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja by som sa chcel spýtať, neviem, či to je Rôzne, ale nechcem to riešiť ako 
písomnú interpeláciu... Dostali sme niekedy pred prázdninami informáciu, že.... už sa neviem presne, 
v akom to bolo... opravte ma, keď nepoužijem presnú formuláciu.. robí objednávka, či zmluva s 
projektantom na ten chodník na zastávke Nad lúčkami. Chcel by som vedieť, že v akom je to stave, čo 
sa odvtedy pokročilo a aké sú vyhliadky, že to bude zrealizované. Ako stavbár s dlhoročnou praxou by 
som chcel pripomenúť, že projekt na také veci, projekt na takýto chodník je možné urobiť za 3 týždne 
v pohode a zrealizovať je ho možné za ďalšie 3 týždne. To je technický čas. Ak zoberieme, aj na projekt 
3 týždne výber aj na dodávateľa 3 týždne výber, tak v pohode by sme sa mohli zmestiť do 2 mesiacov. 
Tak vyslovujem aspoň nádej alebo otázku, či sa to podarí zrealizovať skôr, ako nám opravia električkovú 
trať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Je to interpelácia, pán kolega, ale pokúsim sa zodpovedať. Musel by si mať 
projektantov, ktorí sa ti prihlásia do súťaže a sú ochotní taký projekt naprojektovať.  
 
P. Martinický: Prihlasujem sa. 
 
D. Čahojová - starostka: No tak v takom prípade si v konflikte záujmov. Ale našli sme projektanta, 
máme 30.9., ak si dobre pamätám, by sme mali dostať hotový projekt. Tento projekt však... realizácia.. 
je treba vysúťažiť zhotoviteľa. Ale na realizáciu takého niečoho je potrebné stavebné povolenie. Čiže 
my pôjdeme do riadneho stavebného konania, ide o úplne novú stavbu. Čiže to nám môže vec predĺžiť 
a k realizácii budeme môcť pristúpiť až v budúcom rozpočtovom období. V každom prípade, budeme 
vedieť podľa projektu, aký veľký balík financií si na to máme rezervovať. Pán poslanec Rosina, faktická. 
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Nie som si istý, ale myslím si, že kolega 
Martinický by bol v konflikte záujmov, ak by to prijal ako riadnu zákazku a mal by zmluvu s mestskou 
časťou. Ale ak by to poňal ako dar a dal to dobrovoľne bez nároku na plnenie, tak by to bolo myslím si 
celkom v poriadku, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pani poslankyňa Poláchová má slovo. 
 
L. Poláchová: Ďakujem, ja by som chcela najprv poďakovať za vymaľovanie tejto miestnosti, našej 
zasadačky a zároveň sobášnej miestnosti. Teším sa na najbližšie sobáše už. Potom druhá vec, chcem sa 
opýtať, už na Karloveskom majálese bola spustená a propagovaná taká aplikácia Karlova Ves. Ja som s 
pani prednostkou už o tom aj hovorila, chcem sa opýtať, teraz sa blížia Karloveské hody, takže zrejme 
ľudia budú mať o to záujem.. A či to teda funguje alebo nefunguje, lebo mne to nefunguje a mám to 
nainštalované v mobile. A tretia vec, som chcela opýtať, svojho času sme sa rozprávali aj o tom, že 
škôlky museli donedávna a možno to musia robiť aj teraz, platiť účty tak, že musia prísť osobne panie 
riaditeľky do banky. Tak sa chcem spýtať, že či im už funguje ten internet banking.  
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D. Čahojová - starostka: To sú tiež interpelácie, ale odpovieme vám hneď. 
 
K. Procházková - prednostka: Tak začnem tým internet bankingom, to pani Medvíďová s pani 
Pastorovou už riešia s konkrétnymi pani riaditeľkami, takže všetky pani riaditeľky o tom vedia  a mali 
by spolupracovať na tom, aby chodili postupne do banky a vybavoval sa im internet banking. To... 
nemám zatiaľ informáciu, že by to bol problém. Takže ak to nemajú, tak sa na tom pracuje. A druhá 
vaša otázka bola k tej aplikácii.. keď nám bola hacknutá tá stránka, tak sa okrem aplikácie ešte aj ďalšie 
omnoho dôležitejšie spojenia a prepojenia nám prerušili, ako je napríklad aj e-slovensko.sk. My sme 
na to neprišli hneď, že sa to stalo. Lebo vlastne tá aplikácia funguje na takom systéme, že ťahá 
informácie z našej úradnej tabule a z našej stránky z aktualít a posiela notifikácie. Tým, že toto sa tam 
vlastne pretrhlo z chyby na našej strane, tak to momentálne nefunguje. Ale už sa kontaktovali tí 
zástupcovia a ich IT-čkári a s našimi IT-čkármi. Len hovorím, že naši primárne riešia veci, ktoré sú 
naviazané na zákon, a to je e-slovensko, naše e-maily a všetky tieto veci. Bohužiaľ, sa nám za ostaný 
mesiac stalo, že nám spadol komplet celý systém akože na totálku, čo neni úplne fajn, ale bola som s 
prednostom Dúbravky a im tiež od júla nejdú e-maily. Tak už som tiež taká spokojnejšia, že nie sme 
jediní. A u nich to bola ešte chyba na strane providera, tak ešte aj tam zistíme, či náhodou aj u nás nie 
je ten istý problém. Ale snažíme sa... dúfam, že to dostaneme nejak pod kontrolu v najbližšej dobe. A 
ešte poviem k sobáške, už sa budú obstarávať aj bezdrôtové reproduktory, takže budete mať aj tú 
hudbu cez mobil, ako ste chceli.  
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Hrda.  
 
S. Hrda: Ja by som sa chcel spýtať, keď sme na minulom zasadnutí komunikovali podmienky  s bazénom 
a zisťovanie toho.. vlastne spätnej väzby od návštevníkov, tak pani starostka s pani prednostkou tak 
predbežne prisľúbili podporu, že by tam bol nejaký dotazník. Ja som sa stretol aj s pánom Urbaníkom, 
ktorý vlastne by to vedel aj odkomunikovať cez web a cez nejaké maily, len som sa chcel opýtať, že... 
on mi aj komunikoval, že došlo k nejakému oneskoreniu prác s bazénom. A keďže teda ešte nie je 
otvorený bazén alebo teda sa napĺňa bazén, ale chcel som sa spýtať, kedy bude a či je možné 
zosynchronizovať tú informáciu, lebo dotazník vlastne bude nejakým zberom mailových adries 
a  zasielaním nejakých adresných mailov nejakým web formulárom. Aby tam tá informácia o tej 
možnosti sa zapojiť do toho dotazníku bola od otvorenia. Že či je to možné zabezpečiť. 
 
D. Čahojová - starostka: To určite bude. Ja som vás aj preto skontaktovala s pánom Urbaníkom alebo 
teda on vás kontaktoval, lebo je expert na takéto ankety. Ja som veľmi rada, že je tu ešte pani Paučová, 
riaditeľka Karloveského športového klubu. Bazén je napustený, neviem.. dnes vám neviem povedať.. 
preberali sa jednotlivé časti stavby, či už je celá stavba prevzatá. A v akom termíne bude stavba 
skolaudovaná, to ja neviem povedať, ale dúfam, že čo najskôr a bez problémov a hladko. Prípadne ak 
by bol nejaký problém, tak by sme požiadali o predčasné užívanie, o tento inštitút. Ale myslím si, že by 
tam mala tá kolaudácia prebehnúť. Ale ak sú nejaké informácie, ktoré viete navyše, pani Paučová a 
chceli by ste povedať poslancom, aby vedeli... zatiaľ len toľko, že záujemcov zo strany športových 
klubov je veľmi veľa, čiže určite nebude bazén prázdny. Čiže bude využitý na 100%. Neviem, či som 
vám to zodpovedala. 
 
S. Hrda: Áno,  ďakujem. A bude tam tá informácia o tom dotazníku pre tú verejnosť? 
 
D. Čahojová - starostka: Určite pán Urbaník s vami odkonzultuje celý ten dotazník. Nedáme ho bez 
toho, aby ste ho vy nevideli. Však ja si myslím, že... 
 
S. Hrda: Áno, hej. Všimol som si aj takú iniciatívu, neviem, či pán Gabaj tam robil to maľovanie nejak s 
dobrovoľníkmi a on sám komunikoval, že vytvorili nejakú anketu, kde sa 380 ľudí vyjadrilo, že by chceli 



Strana 49 z 57 
 

od 18.00 do 20.00 prioritne pre verejnosť tie hodiny. Takže je tam určite záujem verejnosti sa vyjadriť. 
Tak len aby bola tá možnosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Iste, máme to na... Samozrejme o tom vieme, vieme aj o tejto individuálnej 
iniciatíve pána Gabaja, ktorý ju teda nekonzultoval s nikým, ale teda takéto nejaké dotazníky 
rozdistribuoval a pravdepodobne medzi rodičmi školy. A to vymaľovanie toho predsália aj zakúpenie 
nových vchodových dverí, to bola vlastne ako keby podmienka bývalého zastupiteľstva ešte v starom 
zložení, že poslanci pri schvaľovaní tak objemnej investície  a brania si tak veľkej pôžičky, zaťaženia 
úverom pre mestskú časť na túto stavbu, tak si dali podmienku, že tam musí participovať tá škola, 
verejnosť, rodičia. Že musia nájsť nejakú formu. Pán Gabaj sa ujal tejto úlohy a zbieral 2% z daní, zbieral 
dobrovoľníkov na rôzne dobrovoľnícke práce a vymaľovanie tohto vestibulu, to bola súčasť jeho 
pomoci a príspevku pre dokončenie tohto bazéna. Takže to je ako keby vklad zo strany rodičov a 
priateľov školy.  
 
S. Hrda: Ďakujem za informáciu. Len čo sa týka toho otvorenia bazéna, tak aspoň orientačne sa to dá 
nejako... bude to októbri alebo.. ? 
 
D. Čahojová - starostka: Čo sa týka otvorenia bazéna, my by sme chceli, aby to bolo koncom 
septembra, začiatkom októbra, ale neviem vám to s určitosťou povedať. Ja neviem, kedy bude bazén 
skolaudovaný. Možno urobíme také otvorenie bazéna ešte  pred termínom kolaudácie. Budete určite 
všetci pozvaní.  
 
S. Hrda: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Aha, koniec septembra, áno... to už nebude koniec septembra, to je pravda. 
Všetci poslanci budú pozvaní. Pani Paučová, máme nejaký odhad, kedy by to mohlo byť? Pán poslanec 
Rosina, nech sa páči. 
 
R. Rosina: Pani starostka, veľmi pekne ďakujem za slovo. Snáď začnem faktickou poznámkou. Pán 
Gabaj je super aktívny a niekedy až príliš, aj čo sa týka nejakého prieskumu, ale myslím si, že jeho kladný 
prínos pre túto mestskú časť ďaleko prevyšuje možno nejaké takéto drobnosti, ktoré nie sú celkom 
systémové. To je tá faktická poznámka. K meritu veci, chcel som poukázať na krátkodobé prenájmy 
hlavne dvoch miestností, ktoré sú v majetku a správe mestskej časti a je to jedáleň ZŠ Majerníkova 60 
a kinosála Majerníkova 60. Pokiaľ viem, tak tieto krátkodobé prenájmy v týchto miestnostiach neviem 
či vôbec nejaké sú a upozorňujem najmä na tú kinosálu preto, že na Dlhých dieloch... je to teda časť 
mestskej časti, ktorá má tisíce obyvateľov, nie je žiaden verejný kultúrny priestor. Jediný, ktorý by sa 
dal troška takto nazvať, je rímsko-katolícky farský kostol, ktorý bol vybudovaný z neverejných zdrojov 
a občasne sa tam konajú koncerty pre verejnosť. Bol by som veľmi rád, keď už sa nedarí prenajímať 
trebárs kinosálu, keby sa tam mohli začať realizovať aspoň nejaké kultúrne aktivity, premietanie filmov 
alebo niečo iné, ktoré by časť verejnosti z Karlovej Vsi a teda hlavne z Dlhých dielov mohli k tomuto 
miestu pripútať. Hovoríme o tom, že treba aktivizovať mládež, tak skúsme... ja som tak krátko aj s pani 
Majkou na túto tému dnes hovoril a myslím si, že by bolo vhodné aspoň nejako sa nad týmto zamýšľať. 
A podobné je to aj s tou jedálňou. Jediná akcia, o ktorej viem, že sa tam koná, je farský ples, ktorý je 
veľmi fajn a nechápem, prečo iné využitie pre tento priestor sa nenájde. Má to isté technické 
obmedzenia, ale to všetko je riešiteľné. Ale zrejme by to vyžadovalo troška aktívnejší prístup hoc zo 
strany správcu tohto priestoru. Ďakujem.   
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja, pán poslanec Rosina, možno len taký môj názor by som 
povedala. Kultúrne priestory nám naozaj chýbajú, my máme veľmi vážny záujem alebo teda veľmi rada 
by získala pani vedúca Oddelenia kultúry pre potreby mestskej časti na Dlhých dieloch nový priestor, 
ideálne na pešej zóne Pribišova. Viete o ktorý sa jedná, bývalý priestor, kde boli lahôdky Miran duo, 
ktorý má ideálnu polohu, bezbariérový prístup, veľkorysé vnútorné priestory. Aj keď by si to vyžadovalo 
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nejakú investíciu, je tam nejaké spoluvlastníctvo, trochu komplikované, ale zaoberáme sa touto 
myšlienkou. Čo sa týka jedálne v ZŠ Alexandra Dubčeka, tak tam sa konajú aj iné podujatia, nie len 
tento ples. My máme riadny cenník prenájmu školských jedální, tak viem, že sa prenajíma aj na iné 
podujatia. Ale nie je ich veľa. Trošku máme problém s návštevnosťou našich filmových predstavení... 
aj... no, problém. My sme vďační za každého jedného návštevníka, ale zatiaľ ten kultúrny dom nepraská 
vo švíkoch, aj keď ponúkame kvalitná diela kinematografie a také zaujímavé pre verejnosť. Takže 
neviem, že či by si našli divákov tie, ktoré by sa premietali v školskej jedálni, ale to je na úvahu a 
kapacitné možnosti nášho oddelenia kultúry, samozrejme, berieme to ako zaujímavý podnet. Kinosála, 
to teraz takto zvoleja neviem odpovedať, ale nie som si istá, či nie je súčasťou prenájmu neziskovej 
organizácii Cenada. Pani Ing. Mahďáková je tu, áno, hovorí, že je to súčasťou nájomnej zmluvy. Takže 
to ... máme prenajaté. A bola by to vec dohody už s týmto nájomcom. Pán poslanec Ďurica. 
 
M. Ďurica: Ďakujem za slovo, ja mám takú požiadavku.. vlastne my sme na Komisii územného rozvoja 
už viac krát aj debatovali o tom, že máme tú interaktívnu mapu Karlovej Vsi, kde nie sú vôbec dané 
nejaké tie stavebné činnosti v Karlovej Vsi. A chcem sa opýtať, že či by tam bola možnosť so Stavebným 
úradom nejakým spôsobom tam dopĺňať nejaké tie aktuálne činnosti, ktoré sú, stavebné, v rámci 
Karlovej Vsi. Lebo veľmi ťažko sa dopracúva k nejakým informáciám. A to by bolo fakt akože dobré pre 
tú verejnosť a aj pre nás ako poslancov. 
 
D. Čahojová - starostka: Hej, viem presne o čom hovoríte, však sme o tom spolu hovorili, aj pán Vician 
kýva hlavou. Pravdepodobne teda územno - plánovacie informácie...ja to nestíham sledovať, tie sa 
dopĺňajú priebežne, ale čo sa týka stavebných konaní, tak to z kapacitných dôvodov momentálne 
nestíhame, lebo máme vážne iné problémy na úseku IT. Robí to...cez leto sme mali jedného človeka, 
ktorý robil aj túto mapu, aj rôzne iné doplnkové činnosti pre IT. Mali sme tieto vážne problémy , ktoré 
spomínala pani prednostka. Čiže tomuto sa naozaj nemal v tejto chvíli kto venovať. Iný problém nie je. 
Skúsite doplniť? Pani prednostka doplní. 
 
K. Procházková - prednostka: No, my máme vlastne dvoch nových zamestnancov na IT a ja som chcela, 
aby ten tretí, ktorý robí IT, robil primárne GIS. Napríklad na Magistráte na to majú celé oddelenie, hej? 
My na to máme jedného človeka. Pričom sme teraz dostali veľkú pochvalu od Magistrátu na poslednom 
stretnutí od ich GISákov, mi povedali, že sme na úplne inej úrovni, ako iné mestské časti. A naozaj 
chcem do budúcna, aby iba jeden zamestnanec toho IT sa venoval iba tomu GIS. Ale my tam máme 
zaznačené UPI, to znamená územno-plánovacie informácie tam sú a sú aj priebežne. Čo sa týka 
stavebných rozhodnutí, tým, že som ich videla kvôli poplatku za rozvoj, koľko ich je, je veľmi veľa 
stavebných rozhodnutí, ktoré sa u nás, ktoré sa týkajú prestavby bytov. A to si myslím, že to ani nemá 
zmysel dávať do GISovej mapy, čo je väčšina našich stavebných rozhodnutí. Ostatné sú naozaj len  že 
dostavby, prestavby. Ja neviem, či sme tam mali vôbec 2 stavby za minulý rok, ktoré boli také, že reálne. 
A ak si už teraz pozriete UPI na tej mape, ono to vyzerá, že my to tam nedávame. Lebo vy, keď máte 
celú tú veľkú mapu, tak to máte... treba to vidieť. Ono to vyzerá, že je tam 5 územno-plánovacích 
informácií, ale čím idete bližšie, tým ich je zrazu viacej a viacej. Takže my aj keby sme tak nejak 
nahadzovali to stavebné, tak vy to ani neuvidíte, lebo toho počtu je málo. Ale počítame s tým, čo je ale 
dôležitejšie, ja potrebujem primárne, aby sa zaznačilo do GIS je rozdelenie majetko-právne medzi 
Hlavné mesto a mestské časti, čo sa týka pozemkov a zelene. Momentálne nám trvalo pol roka, kým 
sme  sa s Mestom ustálili na pozemkoch, na zeleni, ktoré sa týkajú len Dlhých dielov. Kvôli koseniu na 
Dlhých dieloch. To znamená, určite vám neviem sľúbiť primárne, že tam pôjdu stavebné informácie, 
lebo tie pre nás ... tie sú naozaj len na nejakú informáciu, na informovanie verejnosti, ktorá si to vie 
pozrieť na úradnej tabuli. Ale pre nás je veľmi dôležité tam mať zaznačené majetkovo-právne vzťahy s 
Mestom, na ktorých potom vieme stavať nejaké zmluvy, hej? Takže nechcem to sľubovať, mám tam 
úplne iné plány, plus budeme teraz uzatvárať s Hlavným mestom zmluvu o zdieľaní informácií cez GIS 
a to je zase jeden taký veľký balík práce. A mám len jedného človeka.  
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D. Čahojová - starostka: Dobre, že pani prednostka, spomenula, lebo tak ako spomenula, tie zelené 
plochy sme si čistili celé leto a teraz stojíme pred zimným obdobím a sme... nechcem povedať, že v 
spore.. ale pravdepodobne v spore budeme, čo sa týka údržby chodníkov. Čiže toto isté nás čaká s 
Mestom, čo sa týka údržby chodníkov, lebo väčšina chodníkov na území mestskej časti je v správe 
Hlavného mesta. Nevieme si predstaviť, že Hlavné mesto tú zimnú údržbu pokryje v plnom rozsahu. 
Rovnako my budeme mať dosť starostí so svojimi chodníkmi, ktoré sú zverené mestskej časti a bude 
treba naozaj toto v prvom rade v tom GIS oddeliť. Čo je mestské a čo je mestskočastné a nebude to 
jednoduché. Toto bude asi priorita. Pán poslanec Horecký, nech sa páči.  
 
J. Horecký: Ďakujem pekne, pani starostka, kolegovia, všetci sme dostali e-mail od jednej občianky pani 
Gaučíkovej ohľadne jej obáv z výstavby medzi Karloveskou a Nad lúčkami. Okrem toho sa na mňa 
obrátilo aj Spoločenstvo vlastníkov bytov 21-27 na Karloveskej a už aj v minulosti obyvatelia Nad 
lúčkami vzhľadom na to, že tam aj bývam. Takže vedia, že som miestny poslanec. Jednoducho, nevedel 
som im tiež odpovedať, nadväzujem na tento bod, v akom stave je plánovanie nejakých aktivít, najmä 
stavebných aktivít na tom kuse vzácnej zelene medzi týmito dvomi ulicami. V minulosti som sa ako 
poslanec zaujímal o možnosť prepojovacieho chodníka vzhľadom na to, že výstavba, ktorá bola robená 
na tom pravom konci toho kusu zelene, tak tam si súkromní vlastníci ohraničili ten svoj chodník okolo 
a neslúži to tým obyvateľom. Skrátka a dobre, neviem odpovedať týmto občanom na to, aké sú plány, 
aké sú možnosti mestskej časti. Prosím o to a pridávam sa k nim, aby sme tak, ako sa o to usilujeme, 
intenzívne sa snažili udržať výstavbu v rozumných medziach. Aj keď si uvedomujem, že v tom máme 
veľmi ohraničené kompetencie a je to otázka zákona, stavebného povoľovania a vlastníkov pozemkov. 
Ale ako dotknuté osoby, ako samospráva, ktorá má záujem o to, aby sa kvalita života udržala a 
bezpečnostné a dopravné podmienky života v Bratislave a v Karlovej Vsi udržali na našej úrovni, tak 
prosím a apelujem, aby sme v tomto prípade urobili maximum. Jednak pre informovanosť tých ľudí, že 
čo a ako sa tam chystá, aké aktivity a jednak preto, aby mestská časť urobila maximum pre to, aby sa 
tam nestavalo, pokiaľ je to možné. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, odpoviem, to, čo viem. beriem tento podnet alebo tento 
príspevok ako interpeláciu. Bolo by veľmi dobré aspoň tromi riadkami, že by si napísal  a by to 
zaevidoval pán Ing. Kosnáč, aby sme vám dali všetkým oficiálne spracovanú odpoveď, aby ste všetci 
vedeli, čierne na bielom, v akom stave veci sú. Ja mám informáciu o tom liste, ale neviem, sama som 
ho ešte nečítala, čiže neviem presne .. ani kolegovia, ktorí ho čítali, nevedeli presne definovať, ktorú 
stavebnú parcelu mala tá pani, ktorá písala, na mysli. Lebo je tam je tam viacero stavebných parciel. 
Znova podotýkam, že sú veci, ktoré ovplyvniť vieme ako samospráva a sú veci, ktoré ovplyvniť nevieme, 
aj keď sa nám to nepáči. Ale môžem vám to tu... a tiež s čistým svedomím všetkým povedať, že 
využívame všetky samosprávne možnosti, o ktorých vieme alebo ku ktorým sa dopracujeme nejakým 
spoločným premýšľaním, aby sme minimalizovali ro... zahusťovanie, lebo niekto tomu hovorí že rozvoj 
Bratislavy, a je to tak. Nie všetci sa stretneme  v názore, čo je zahusťovanie a čo je rozvoj. Ale pre nás 
je to zahusťovanie vnímané ako znižovanie kvality života. Sú možnosti, ktoré máme, ale nie všetky vedú 
ako k tomu želanému efektu, ktorý by sme si želali. Jeden z tých projektov v tom danom území, ale 
neviem, či je to ten, ktorý mala daná pani na mysli, tak tam sme sa spoliehali na dopravné napojenie, 
že podľa nášho názoru je proste ten projekt nedostatočne napojený na cestnú sieť. Ale dostali sme 
stanovisko odborníka s guľatou pečiatkou, stanovisko znalca, ktorý potvrdil, že dopravné pripojenie 
toho objektu budúceho na existujúcu sieť komunikácií je z hľadiska cestného... ja neviem, dopravného, 
akého zákona.. absolútne v poriadku. Čiže napríklad toto naše.. ako keby námietka alebo výčitka tomu 
projektu stratila zrazu opodstatnenie, pretože my  tie guľaté pečiatky nevlastníme, nemáme a ani 
nemôžeme preverovať správnosť toho. Proste guľatá pečiatka je guľatá pečiatka a platí v konaniach. 
Takže čo sa dá, využívame. Neviem, ktorej konkrétnej stavby sa to týka, je ich tam viac. Keď to 
dostaneme ako interpeláciu, všetci dostanete odpoveď. Viem, že tuším v tom liste, ale ja som ho 
nečítala, bola aj nejaká žiadosť, či by sme tam nemohli zmeniť územný plán. No, zmeniť územný plán 
je strašne dlhý proces. Územný plán zóny rovnako. A ak si dobre pamätám, práve tá oblasť je 
stabilizované územie. To znamená, že v nejakom slova zmysle stavebná činnosť stavebná činnosť je 
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tam povolená. Ak sú nejaké projekty, kde už existuje územné rozhodnutie, tak by nezabránila výstavbe 
ani rovno stavebná uzávera, keby sme ju tam vyhlásili. Hoci to je tiež stavebné konanie, ktoré trvá 
veľmi dlho a má všelijaké prekážky. Vidíme to v Zátoke, vidíme to na Starých Gruntoch, kde sa  nám 
odvolalo strašne veľa účastníkov toho konania, ktorým sa to nepáčilo, tá stavebná uzávera a zatiaľ nie 
je platná. Ale teda riešime to ďalej, nie sme v tom nečinní. Dostanete objektívnu informáciu tak, ako je 
daný stav vo veciach, či teda... neviem teda... neviem ani ktorej stavby sa to týka. Je ich tam viac, sú 
veľmi komplikované niektoré a môžem povedať, že keby sme statočne nehájili podľa našej mienky 
verejný záujem, tak už niektoré by tam asi aj stáli.  
 
J. Horecký: Ďakujem veľmi pekne, rád podám interpeláciu a chcem len upresniť, že zaujíma nás nie len 
to, že aká aktivita sa tam plánuje, či je povolená alebo v akom je štádiu, a nejde nám o nejakú konkrétnu 
stavbu ale o celé to územie medzi tými dvomi ulicami. A tak isto o možnosti Karlovej Vsi ako mestskej 
časti mať nejaký úmysel s týmto územím. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, ďakujem pán poslanec, 3-4 riadky stačia, aby to náhodou neuniklo 
našej pozornosti. Ďakujem. Pani poslankyňa Melušová. 
 
Z. Melušová Kutarňová: Ďakujem pekne za slovo, ja by som sa chcela opýtať, že či máme nejakú 
informáciu, čo sa týka opravy toho padnutého chodníka na Dlhých dieloch, na ulici Fullu. Či máte nejaké 
info. 
 
D. Čahojová - starostka: Máme informácie. Minulý týždeň sme sedeli s pani poverenou riaditeľkou 
generálneho investora Mesta Bratislavy. Je projekt v štádiu ukončovania. To znamená, že zatiaľ 
dokončujú projekt na rekonštrukciu alebo teda toho spadnutého múru. Podľa informácií ústnych, ktoré 
sme dostali, sa to bude opravovať v širšom rozsahu alebo vo väčšom rozsahu, ako sme si mysleli. Sú to 
len ústne informácie. Ani ja vám to neviem na 100% zaručiť, ale informácia je taká, že sa bude 
predstavovať ešte aj existujúci múr. Takže budú tam stavebné práce veľkého rozsahu. Nie je to v našej 
kompetencii. Je to mimoriadna situácia, ktorú vyhlásilo Hlavné mesto. Je to múr vo vlastníctve 
Hlavného mesta. urgujeme aj u pána primátora, aj u generálneho investora Mesta Bratislava. Pretože 
veľmi ťažko sa nám odpovedá obyvateľom tej lokality, že prečo sa tam nič nedeje. Ale je to úplne mimo 
našej kompetencie. Pán primátor nám prisľúbil na poslednom stretnutí, že podá verejnú informáciu, 
ktorú budeme my môcť šíriť našimi médiami, teda že v akom štádiu a čo sa plánuje.  
 
Z. Melušová Kutarňová: Nie je ani nijaký žiaden časový odhad, že nevieme ho...? 
 
D. Čahojová - starostka: My ho nevieme, ale rovnako apelujeme na Mesto, aby sa to pohlo. Pán 
poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, troška o tom viem, preto doplním tú informáciu, čo hovoríš, pani starostka. 
Neviem o tom, že by sa tam malo niečo predstavovať, má sa sanovať ten múr ako taký, ako celý v 
podstate, od tej odbočky od Beniakovej až po školu s tým, že ten padnutý úsek samozrejme, že sa tam 
doplní. Ale tie ostatné múry, ktoré sú tiež v nejakom zlom stave a nakláňajú sa niektoré, tak tie by sa 
mali sanovať. Ale teda neviem o tom, že by sa tam malo niečo predstavovať. Ale skôr sa to bude asi 
kotviť alebo niečo, nejakou takou technológiou. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja, pán Záhradník má slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Bol som na tom stretnutí s poverenou pani riaditeľkou GIB, myslím, že ona 
má naozaj asi v tejto chvíli najkomplexnejšiu informáciu a teda pre nás bolo to, že majú ľudia pocit, že 
sa im nič nedeje, to nie je tak, že sa nič nedeje. Nedeje sa nič viditeľné v tom území, ale viac menej sa 
intenzívne pripravuje práve ten projekt, na ktorý GIB musel vysúťažiť projektanta a vtedy nás 
informovali, že vzhľadom na zložité pomery celého toho múru bude potrebné predstaviť novú nosnú 
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konštrukciu, aby sa nezasahovalo práve do tých konštrukcií, ktoré tam dnes sú. Lebo sa obávajú, že by 
mohlo dôjsť k nejakému zosuvu. To znamená, že takto nám dali informáciu. A samozrejme po tom, ako 
bude hotový projekt, sa bude následne súťažiť zhotoviteľ a zrejme sa to bude robiť na nejaké etapy. 
Ale hneď, ako náhle budeme mať informáciu z Hlavného mesta, tak ju budeme komunikovať verejne 
tak, aby občania vedeli zhruba harmonogram.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pani Zemanová, pani poslankyňa. 
 
A. Zemanová: Ja by som mala 3 otázky, jedna sa týka koncepčného materiálu Karlovej Vsi, Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý sme prijali v roku 2016, no v polčase jeho fungovania, ak to 
tak môžem povedať. Možno by bolo dobre sa stretnúť a skúsiť vyhodnotiť, čo sme si tam nasnívali, kde 
sme sa posunuli a či vôbec sme schopní sa niekam s týmto koncepčným materiálom posúvať. Dávam 
do pozornosti kolegom, ktorí neboli pri tom, je na stránke Karlovej Vsi. Druhá otázka sa týka iného 
koncepčného materiálu, Komunitného plánu sociálnych služieb. Zachytila som v novinách, že sa 
pripravuje, zachytila som, že na webovej stránke je dotazník, anketa, neviem ako to rýchlo nazvať, 
ktorá vo svojich bodoch oslovuje aj seniorov, ľudí, ktorí majú nejaké skúsenosti. Obávam sa, že seniori 
a ľudia so skúsenosťami so sociálnymi službami nám na dotazník na webovej stránke neodpovedia. 
Bolo by to fajn dať do novín. A tretia otázka, ako členka Rady rodičov, rodičovského združenia Spojenej 
školy sv. Františka som bola včera dopytovaná rodičmi, že či sa počíta s našou školou v plávaní v 
plavárni. A teda na koho sa máme obrátiť. Ja som už aj posielala požiadavky od pani zástupkyne, ale 
zatiaľ som nedostala žiadnu reakciu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, ja odpoviem len na tú poslednú otázku. S každou školou v Karlovej 
Vsi počítame v plavárni a dúfame, že sa teda prihlásite čo najskôr u pani Anny Paučovej. Dobre. Na 
ostatné odpovie  možno pani Paučová.  
 
K. Procházková - prednostka: Nie, nechce sa jej odpovedať. No, čo a týka tej plavárne, tak tam sa nám 
rysuje veľmi pekná spolupráca so Slovenskou plaveckou federáciou na to doobedie, to znamená, že by 
tam zastrešili kurzy pre školy. A to budú otvorené kurzy pre všetky.. akože proste nemajú Slovenská 
plavecká federácia svojich trénerov a svojich plavčíkov, že to je vlastne to najlepšie podľa mňa, čo tam 
vieme vymyslieť na to doobedie s tým, že oni budú len zazmluvnení, aby prednostne uprednostňovali 
Karloveské školy. nedávali sme zatiaľ..., nemáme zatiaľ zmluvu. Takže nebudeme tam dávať školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi, hej? Ale už sa napríklad  na to pýtal aj prednosta Dúbravky a 
tak. Tak tie školy, myslím si, že mnohé budú mať záujem, ale myslím si, že ak Slovenská plavecká 
federácia k tomu pristúpi manažérsky, čo asi bude musieť, pretože oni nám zaplatia kompletne ten 
prenájom, tak sa zmestí veľmi veľa škôl v rámci toho doobedia  s tým, že oni potom vedia zobrať deti 
aj do profesionálnych plaveckých klubov, keby im to išlo. Takže to budem veľmi rada, ak sa toto podarí. 
Potom, čo sa týka FGI, keď vám išiel ten e-mail s tými 3 excelovskými tabuľkami, tam som dala 
informáciu, že FGI malo už workshop pre našich zamestnancov... Myslím si, že všetci vedia o FGI.. Nie? 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý pre nás vlastne robí zber dát na základe ktorých by 
sme potom mohli vytvárať Komunitný plán sociálnych služieb. My s nimi pomerne úzko 
spolupracujeme, oni už robili workshop pre zamestnancov a takú prednášku, ešte budú mať jeden s 
tým, že sme ich požiadali, aby urobili aj pre vás, pre poslancov, aby sa nás zišlo čo najviac, aby sme 
neprišli 3-4 a aby to nebola hanba. Tak potom by sme to spravili pred budúcim zastupiteľstvom, že pol 
hodinu by vám aspoň vysvetlili základné veci, prípadne by možno nejaké nápady od vás zobrali. 
Uvidíme, ešte sa s nimi porozprávam, že ako by si oni predstavovali, že čo by vedeli ponúknuť. Oni 
budú aj na hodoch a budú mať ten dotazník aj fyzicky tam. Plus sme sa dohodli, že dotazník pôjde do 
Karloveských novín. Ďalej sme sa dohodli, že dotazník dajú do niektorých našich vybraných škôl a 
škôlok. Takže snažíme sa naozaj nájsť s nimi spôsob, akým budeme ten dotazník posúvať čo možno 
najväčšiemu počtu ľudí. A tie Karloveské noviny sú schránkované, ja neviem, 20 000 ľuďom. Ako veľmi 
veľa schránok s tým, že potom len musíme nájsť spôsob, akým sa dostane späť k nim. Takže uvidíme, 
že či stačí, keď ľudia pošlú napríklad fotku alebo fyzicky sa to bude dať poslať alebo budú niekde urny. 
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Uvidíme. Naozaj sa snažíme, aby to bolo čo možno najširšie. PHSR, ja sa úplne otvorene priznám, že 
nevidela som ešte to PHSR. Viem, že je to taká vec, ktorú pred sebou tlačím, že by sme mali to 
vyhodnotiť, pozrieť sa na to, kde sme, či chceme trebárs niečo zmeniť. Viem o tom, budem sa snažiť sa 
k tomu dostať.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina má slovo.  
 
R. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo, ja by som sa rád vrátil k dnešnému príspevku 
kolegyne Poláchovej k tomu bodu, kde poďakovala za vymaľovanie tejto miestnosti. Ja sa k tomu rád 
pridávam. Na minulom alebo predminulom zastupiteľstve sme takto ďakovali za spojazdnenie 
klimatizácie a teda tiež to zvyšuje komfort tejto miestnosti, nie len pre nás poslancov, ale najmä pre 
účastníkov sobášov. Ja by som bol nesmierne šťastný, keby na najbližšom alebo niektorom z budúcich 
zastupiteľstiev tu bol nejaký poslanec... ja by som to veľmi rád ochotne prevzal na seba, ktorý by mohol 
poďakovať za to, ako skvelo fungujú mikrofóny a že už sú osadené vo všetkých laviciach a nie je s nimi 
problém. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja. 
 
 
Bod 15. Interpelácie. 
 
D. Čahojová - starostka: Myslím si, že sme týmto vyčerpali bod Rôzne a bod Interpelácie, ale pre istotu 
otváram ešte bod Interpelácie. Pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja tu mám aj vzorne spísané, tri. Pani starostka, asi sú všetky na vás, aj som to spísal, ale aj 
o tom trošku poviem, lebo.. Začali ste už s tou spoluprácou s GIB a že sa snažíte rokovať s Mestom. 
Veľmi si to vážim, ale predsa sa spýtam. Mne sa pokazilo auto, mám pokazenú spojku, moje auto chodí 
tak 30 až 40 do kopca na Staré Grunty, napriek tomu som skoro zrazil maminu s kočárom preto, lebo 
po neexistujúcom chodníku tlačila za šera do kopca kočík. Je tam priestor pre chodník, bolo to 
upravené, hovorím o ceste z Líščieho údolia keď idete hore na Staré Grunty a je tam príprava pre 
chodník. Nie je to ideálne, ale dajú sa urobiť aspoň kusy tých chodníkov a dá sa urobiť osvetlenie. Moja 
otázka je, že kedy to bude a čo ste urobili pre to, aby sa riešila situácia na Starých Gruntoch. Akože 
celková situácia na Starých Gruntoch, to znamená chodník aj osvetlenie. To je prvá otázka.  
 
D. Čahojová - starostka: Môžem aj hneď odpovedať.  
 
M. Kovács: Môžete. 
 
D. Čahojová - starostka: Bolo tiež predmetom nášho rokovania s pani poverenou riaditeľkou 
generálneho investora Mesta Bratislavy ako sú ďaleko. No, žiaľ , nie sú tak ďaleko, ako by sme si všetci 
želali. je tam veľké množstvo súkromných pozemkov, ale to asi viete. Ale najnovšia novinka je, že 
minulý týždeň podalo Mesto na náš stavebný úrad žiadosť o začatie územného konania. Ale to začatie 
územného konania znamená, že bude mesto teraz dokladať potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné 
pre územné rozhodnutie a k tomu bude určite treba aj vysporiadanie si tých pozemkov. Je to riadne 
stavebné konanie. 
 
M. Kovács: Rozumiem a tu by som vás len chcel vyzvať, aby ste boli trošku aktívnejší. My sa snažíme 
urobiť našu časť.. 
 
D. Čahojová - starostka: My sme len stavebný úrad. My sme len stavebný úrad, čože keď nám mesto 
doloží to, čo treba, my určite nebudeme otáľať, budeme sa snažiť.  
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M. Kovács: Ja viem, len treba... energia pomáha tomu, aby sa proces naštartoval, čiže čím viac energie 
my do toho dáme, verím že tým rýchlejší bude celý proces. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, mohli by ste to trošku verifikovať? Lebo v tomto si úplne nie 
som načistom... Ako modliť by som sa za to vedela.  
 
M. Kovács: Pozrite, každý urobí to, čo je v našich silách. A som si istý, že sa nič nepohne, pokiaľ budeme 
robiť nič. Čiže keď budeme robiť niečo, tak budeme mať väčšiu šancu, že sa nám niečo podarí. A ideálne 
rýchlo teda. Čiže to je chodník na Starých Gruntoch, my sa s Petrou snažíme teda chodiť pravidelne na 
Magistrát aj za univerzitami atď. Nemusíme urobiť celý chodník naraz, ale aspoň jeho časti pomôžu 
zvýšiť bezpečie chodcov. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, absolútne sa s vami zhodujem, ďalšie podrobnejšie informácie 
vám môžem povedať mimo záznam.  
 
M. Kovács: Ďakujem.. tajnosti. Druhá vec je, že nečerpanie fondov na opravu škôl a školských zariadení. 
Je to pre mňa srdcovka, s tým som do toho išiel, že chcem pomôcť školám v Karlovej Vsi a podarilo sa 
nám a tam vďaka za... teda hlavne vám poslancom, že sa nám podarilo presadiť oveľa viacej peňazí pre 
školy. Tie školy ich nie sú schopné vyčerpať. A tam by som zase apeloval na vás, že čo sú tie kroky, ktoré 
viete podniknúť vy alebo Úrad na to, aby sme pomohli tie peniaze reálne vyčerpať. To sa ostávame do 
absurdnej situácie, my sme na Komisii schválili také tri kroky, ktoré navrhujeme a otázka je, že čo pre 
to viete urobiť vy.  
 
D. Čahojová - starostka:  Pani prednostka vám odpovie, ak myslíte Majerníkovu.  
 
M. Kovács: No, myslím celkovo, lebo ??? 
 
D. Čahojová - starostka: Ja si myslím, že čerpáme fondy, len viete, teraz je polročné obdobie, gro prác 
sa robilo cez leto, niektoré ešte nie sú hotové... 
 
M. Kovács: Nerobilo. Práveže sa tie práce nerobili z takých absurdných dôvodov, akože sa nedostali na 
školu alebo zle zmerali ??? 
 
D. Čahojová - starostka: Pani prednostka vám odpovie. 
 
K. Procházková - prednostka: No, veľmi veľa faktúr príde teraz, lebo končia nám strechy, teraz 
vyhadzujeme.. dúfam, že sa nám podarí vyhodiť verejné obstarávanie druhý krát na elektroinštaláciu, 
tiež vám môžem povedať potom mimo záznam, že čo sa tam stalo. Nebola to vôbec chyba na našej 
strane. Takže si myslím, že teraz veľmi veľa príde. Čo sa týka materiálu, tam máte len prvý polrok. Veľa 
sa toho spravilo vlastne práve cez leto. A čo sa týka Majerníkovej, rozvody, teda stúpačky a ležaté 
rozvody, to sme sa bavili.. to proste tak dopadlo. 
 
M. Kovács: Ja tú interpeláciu myslím tak, že čo viete urobiť do budúcna, aby sme tomu predchádzali, 
že taká situácia nastane znovu. Lebo je jedno sa obviňovať, kto za čo môže, ale že ako to zefektívnime 
do budúcnosti.  
 
D. Čahojová - starostka: nebudeme sa obviňovať. My samozrejme, ak si dobre pamätám uznesenie 
vašej Komisie, že aby sa čo najrýchlejšie schvaľovali rozpočty, aby sme získali nejaký časový náskok.. 
dobre si to pamätám? 
 
M. Kovács: To je jedna z troch vecí. 
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D. Čahojová - starostka: Áno, ďalšie si nepamätám.  
 
M. Kovács: Dobre, lenže treba na to myslieť tak, že čo vieme konštruktívne urobiť do budúcna. 
Posledná vec, oprava chodníkov a cestných komunikácií, či by ste vedeli dať nejakú informáciu celkovú, 
že ako sme s tým pokročili. A, pardon, tak to kolega má interpeláciu. Skončil som, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Martinický a pán poslanec Ďurica, v bode Interpelácie 
sa.. neviem teda, faktické poznámky sa akože .. to je interpelácia tých poslancov. Môžeš mať vlastnú 
interpeláciu.  
 
Hlas: Podľa hlasovacieho poriadku je to tak. 
 
M. Ďurica: Ja sa chcem len pripojiť k pánovi poslancovi.. 
 
D. Čahojová - starostka: Dostanete interpelácie, dostanete všetci tú odpoveď. Pán poslanec Vician má 
slovo. 
 
M. Vician: Ďakujem za slovo. Keďže túto interpeláciu mám na svedomí ja a som komunikoval v tíme, 
takže... interpelujem pani prednostku Miestneho úradu vo veci verejného obstarávania, čo sa týka 
komunikácií, chodníkov v správe mestskej časti Karlova Ves. A prečítam celú tú interpeláciu, ak 
dovolíte: Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivý vývoj v oblasti časového plánu opráv a kvality 
odvedených prác na chodníkoch a cestách v správe mestskej časti Karlova Ves sa vás pýtam, aké 
opatrenia do budúcnosti, napríklad už nasledujúci rok, hodláte vykonať, aby ste minimalizovali riziko 
neopakovania stavu, kedy sa neplní plán opráv komunikácií, práce sú nekvalitné a zmluvní dodávatelia 
sú nespoľahliví a v praxi nepostihnuteľní, čím vznikajú škody pre mestskú časť Karlova Ves, keďže 
takéto opravy sú vysoko neefektívne. Ďakujem. 
 
K. Procházková - prednostka: To bola veľmi pekná interpelácia, pán poslanec, ja vám na ňu pekne 
písomne odpoviem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem, ja sa ospravedlňujem, je to trochu nesystémové, ale tu sme si v rámci 
Interpelácie vypočuli pred chvíľou proste rozhovor 10 - minútový pani starostky s pánom...  
 
D. Čahojová - starostka: To bol bod Rôzne. 
 
P. Martinický: Dobre. Ja by som len chcel poprosiť aj kolegov, keď riešime, že sa niečo stavia alebo 
nestavia niekde alebo opravuje alebo neopravuje, aby vždycky, kým začnú kritizovať Úrad alebo sa 
pýtať a potom Úrad dáva na to nejakú reakciu, odpoveď, aby sa jasne povedalo, či sa hovorí o chodníku 
alebo ceste, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti alebo či sa to hovorí o chodníku alebo ceste, ktorý je 
vo vlastníctve Mesta alebo niekoho ďalšieho. Lebo považujem za veľmi neefektívne štvrť hodiny tu 
kritizovať a pýtať sa, prečo Miestny úrad v Karlovej Vsi zle, neskoro, nejako, neviem ako realizuje 
výstavbu, rekonštrukciu na nejakom chodníku, ktorý nie je vo vlastníctve mestskej časti. Lebo to je 
úplne zbytočné zabíjanie času. Lebo ani keby akokoľvek chcel, tak to spraviť nemôže, pokiaľ si to 
špeciálne nevybaví. Vieme, aké sú k tomu spôsoby. Že si to nechá zveriť atď., atď.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, to nebola interpelácia, sme v bode Interpelácie. Ale páni poslanci, 
žiaľ, faktické na interpelácie.... ani nie sme v bode Rôzne, nemôžem pripustiť. Pán poslanec Lenč má 
slovo. 
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P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka, ja ,mám jednu takú básnickú otázku, na ktorú si neprosím 
odpoveď, ale súvisí to s tým chodníkom, ktorý pán Kovács spomínal. Mám to vo štvrtok otrieskať 
primátorovi o hlavu? 
  
M. Kovács: Chodník? Akým spôsobom? 
 
D. Čahojová - starostka: Faktické nepripúšťame, nie je žiadna ďalšia interpelácia.. Toto bol 
interpelovaný pán poslanec Kovács, predpokladám, nie ja. Ďakujem vám veľmi pekne, vážení 
kolegovia, za aktívnu účasť. Úplne na záver by sme vás radi s pani prednostkou aj s tými kolegami, ktorí 
pracovali na príprave Karloveských hodov, srdečne pozvali. Máme 3-dňový program, ktorý máte k 
dispozícii aj na webovej stránke mestskej časti, aj na poslednej strane Karloveských novín. V piatok 
máme otvorenie slávnostné na Námestí sv. Františka. Zatiaľ neformálne prisľúbil účasť aj pán primátor, 
môžeme sústrediť svoje energie v daný bod. A potom je klasický, tradičný program piatočný. V sobotu, 
v nedeľu gro, ťažiskový program je v Líščom údolí a sú slávnostné bohoslužby v kostolíku sv. Michala. 
Všetkých vás srdečne pozývam. Zavádzame tento rok novinku na Karloveských hodoch, o ktorej vás 
bližšie bude informovať teraz pani prednostka a tiež by sme vás chceli poprosiť, ak budete ochotní, o 
vašu aktívnu účasť alebo ak máte mládežníkov, ktorí sú doma, ktorí sú nadšení pre životné prostredie 
a udržateľnosť života na našej planéte, tak by ste nám mohli v tejto ušľachtilej snahe pomôcť. Pani 
prednostka vám to vysvetlí. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ja som vám posielala e-mail ohľadom triediacich staníc a 
niektorí ste boli takí nadšení, ale nikto nebol dostatočne nadšený, aby sa prihlásil. Prosím, ak máte 4 a 
pol hodiny času, máme naozaj presný harmonogram, momentálne už je to len sobota alebo nedeľa. 
Deti od 16 rokov tam môžu byť.. príďte k nám do triediacej stanice, je to inak veľmi dobrý spôsob 
zoznámenia sa s občanmi, to je prvá vec a druhá vec je, že naozaj to potrebujeme. Myslím, že 
potrebujeme 56 ľudí a máme ich 48 alebo 46, takže už iba doklepávame posledných ľudí. Ak máte 
niekoho alebo sa odvážite prísť vo dvojiciach, my budeme veľmi radi. A ak by ste mi vedeli rovno 
nahlásiť sa, tak ja to tu mám v počítači. Môžete za mnou prísť.  
 
D. Čahojová - starostka: Pre tých, ktorí nevedia, čo sú to triediace stanice, tak učíme ľudí triediť odpad. 
Bude to trvať len do určitej hodiny, pretože vieme, že potom už tá bujará zábava v Líščom údolí 
niekomu neumožňuje rozoznávať rôzne druhy odpadu. Takže aby to ľudia správne chápali, aby vedeli, 
čo kam patrí, tak potrebujeme k tým triediacim staniciam dobrovoľníkov, ktorí im vysvetlia, čo kam 
patrí a budú milí a ochotní. Ak by ste o niekom vedeli, či z vlastných rodín, príbuzných, študentov, kto 
by bol ochotný sa do tejto naozaj zmysluplnej činnosti zapojiť, budeme vám veľmi vďační. Toľko na 
záver, uvidíme sa pravdepodobne na Karloveských hodoch, želám vám príjemný zvyšok večera a 
podotýkam, že Klub Naša Bratislava má kratučké stretnutie k Hodom. 
 
 

v. r.       v. r. 

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

prednostka            starostka 
 
         

         v. r. 
Overovatelia: RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová  …………………………………………. 
 
         v. r. 

JUDr. Filip Petrinec, PhD.   ……………………………………….… 
 


