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Zápisnica 
z 9. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
17.12..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. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2020. 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022. 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č.1/2018 zo dňa 27.2.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o  príspevku 
na zabezpečenie stravovania pre seniorov. 

6. Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia. 
7. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č.  2300/12, 

2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. 

8. Žiadosť Ing. Makaru s manž. a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN parc. 
č. 2301/5, k. ú. Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetný pozemok. 

9. Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. č. 
3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves. 

10. Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na 
Lackovej 4. 

11. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
12. Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019. 
13. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v roku 2020. 
14. Rôzne. 
15. Interpelácie. 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

Informatívne materiály: 
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019. 
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Schválený program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 3 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 3 
1. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2020.   str. 4 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022.          str. 5 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií.          
(v pôvodnom návrhu č. 4)        str. 6 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o  príspevku 
na zabezpečenie stravovania pre seniorov. (v pôvodnom návrhu č. 5)   str. 7 

5. Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia. (v pôvodnom návrhu č. 6)   str. 8 
6. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č.  2300/12, 

2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. (v pôvodnom návrhu č. 7) str. 10 

       Predkladateľ stiahol materiál  z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
7. Žiadosť Ing. Makaru s manž. a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN parc. 

č. 2301/5, k. ú. Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetný pozemok. (v pôvodnom návrhu č.8)str. 12 

       Predkladateľ stiahol  materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
8. Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. č. 

3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves. (v pôvodnom návrhu č. 9)  str. 13 
9. Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na 

Lackovej 4. (v pôvodnom návrhu č. 10)       str. 14 
10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. (v pôvodnom návrhu č. 11) str. 15 
11. Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019. (v pôvodnom návrhu č. 12) str. 23 
12. Návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh 

na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra. (Nový).   str. 24 
13. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v roku 2020.        str. 33 
14. Rôzne.            str. 33 
15. Interpelácie.           str. 39 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 42 
 
 
Informatívne materiály: 
1. Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019. 

 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.1/2018 zo dňa 
27.2.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky. (V pôvodnom návrhu č. 3) 
Predkladateľ stiahol materiál ihneď po schválení programu rokovania. 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 

D. Čahojová - starostka: ...období, je 17. december roku 2019 a onedlho tu máme rok 2020 a je najvyšší 
čas, aby sme sa zaoberali vecami, ktoré máme dnes v programe. Takže som veľmi rada, že ste dnes 
prišli. Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej listine sme uznášania schopní. Z nášho 
dnešného rokovania sa ospravedlnil z vážnych dôvodov pán poslanec Ganz, ktorý nemôže prísť, pán 
poslanec Buzáš príde trochu neskôr a pani poslankyňa Melušová Kutarňová musí trošku skôr odísť, ale 
predpokladá, že sa ešte stihne vrátiť. Takže vás veľmi pekne vítam, dovoľte, aby som vám pripomenula 
niektoré veci, na ktoré možno niekedy zabúdame, že je dôležité, aby sme hovorili priamo do mikrofónu, 
lebo z tohto zvukového záznamu sa vyhotovuje zápis, že o šestnástej hodine tridsiatej minúte máme 
pravidelný priestor občanov, ktorí by chceli vystúpiť pred miestnym zastupiteľstvom, takže v tom čase 
by sme si mali urobiť v našom rokovaní potrebnú prestávku. Chcela by som vám ešte povedať, že 
dúfam, že budeme konštruktívne a rýchlo rokovať, aby sme sa mohli venovať prípravám na krásne 
vianočné sviatky. Takže, ak viete ešte o niekom, kto by potreboval ospravedlnenie alebo že oznámil, že 
príde neskôr, nech sa páči... 

 
Voľba overovateľov zápisnice 

D. Čahojová - starostka: Keďže nikto, nezaznamenala som nejaký takýto prejav, tak by som chcela 
oznámiť, že podľa abecedného poriadku za overovateľov zápisnice je navrhnutý pán poslanec 
Savčinský, ktorý je tu a pán poslanec Šíbl, ktorý tu ešte nie je, takže nasleduje pán poslanec Šmotlák. 
Pán poslanec Savčinský je overovateľ, môže byť? Pán poslanec Šmotlák tiež súhlasí so svojou 
kandidatúrou, takže vás veľmi pekne poprosím, aby ste sa zaprezentovali a zahlasovali za takto 
navrhnutých overovateľov.  

Za 13 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1  poslanec, takže máme schválených 
overovateľov zápisnice a teraz nasleduje schválenie návrhovej komisie. 

Voľba návrhovej komisie 

D. Čahojová - starostka: Do návrhovej komisie sú navrhnutí podľa abecedného poriadku pani 
poslankyňa Záhradníková, ktorá tu ešte nie je, pán poslanec Kmeťko, ktorého som tu videla... aha, Juraj, 
do návrhovej komisie môžeš? Môže. Pán poslanec Horecký? Môžete, ďakujem. A pán poslanec Hrda. 
Dobre, takže máme navrhnutých pána poslanca Kmeťka, pán poslanec Horecký a pán poslanec Hrda 
sú navrhnutí za členov návrhovej komisie. Prosím, aby ste sa prezentovali a zahlasovali, ďakujem veľmi 
pekne.  

Za 14 prítomných poslancov, zdržal sa 1 poslanec, proti nebol nik. Máme schválenú návrhovú komisiu. 
Pán poslanec Šmotlák signalizuje, že mu nefungovalo hlasovacie zariadenie takže hlasovanie budeme 
opakovať. Neskoro ste stlačili alebo nefungovalo? Tak poprosím možno, pán Beňo, aby ste 
skontrolovali, či je funkčné... (výmena bateriek) Prosím členov návrhovej komisie, aby mohli zatiaľ 
zaujať svoje miesto, nepochybujem o tom, že vás odhlasujeme.  

Takže návrhová komisia pomaly zaujala svoje miesto, ešte pán poslanec Kmeťko budeš hlasovať odtiaľ, 
hej? Takže ešte chvíľočku počkáme. Takže pripravte sa, budeme hlasovať o návrhovej komisii v zložení 
pán poslanec Hrda, pán poslanec Horecký, pán poslanec Kmeťko. Nech sa páči, prezentujte sa 
a hlasujte. 

Takže pán Šmotlák, zase nie je zaznamenané jeho hlasovanie? Nie je zachytené, pán Beňo, čo s tým 
urobíme? 

 

... Pán Petrinec, vaše hlasovanie tiež nie je, ste hlasovali? Takže ani pán Petrinec? Lebo vaše hlasovanie 
tiež nebolo. ... Takže, do tretice sa to snáď podarí. Pán Šmotlák, máte hlasovacie zariadenie?  
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Takže všetci majú hlasovacie zariadenie v ruke. Prosím, posledný krát hlasujeme za zvolenie návrhovej 
komisie. Nech sa páči. 

Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, máme zvolenú návrhovú komisiu. 
S ťažkosťami, ale predsa, ďakujem veľmi pekne. Pripomínam vám, vážení kolegovia, že všetky návrhy 
uznesení, doplnenia, zmeny uznesení prosím, aby ste ich podali písomne a aby návrhová komisia tieto 
návrhy prečítala v takom znení ako jej boli predložené, aby potvrdila návrh uznesenia svojim podpisom. 

Hlasovanie o programe ako celku 

Ďakujem veľmi pekne. Tým pádom môžeme pristúpiť k dnešnému programu. Program ste dostali 
v pozvánke, bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti a na úradnej tabuli. Takže, dovolím si ešte 
poznamenať, že sťahujem bod číslo 3. Najprv budeme teda hlasovať o programe ako o celku, tak ako 
bol vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli, takže prosím, aby ste zahlasovali za takto distribuovaný 
návrh programu. 

 

Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže návrh ako celok sme schválili. Teraz 
vám teda oznamujem, že sťahujem bod 3 a otváram diskusiu k tomu, či má niekto návrh na doplnenie 
alebo zmenu tohto programu, nech sa páči. Pani prednostka požiadala o doplnenie, nech sa páči, pani 
prednostka, máte slovo.  

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, chcela by som požiadať o doplnenie bodu. Za bod 12, bod 12a 
a to návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a návrh na 
úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra. Oba návrhy sú viazané na personálne zmeny, 
respektíve vlastne len ním upravujeme personálne vzťahy, pracovno-právne na úrade a máte ten návrh 
aj na stole. Samozrejme k bodom potom vysvetlím viac.  

 

D. Čahojová - starostka: Takže keď sa odhlasuje, tak pán Kosnáč zariadi, aby každý dostal tento návrh 
na stôl. O programe ako celku sme hlasovali, nikto iný nenavrhuje žiadnu zmenu programu alebo 
doplnenie okrem pani prednostky, takže budeme hlasovať o návrhu pani prednostky ako o bode 12a. 
Ďakujem. 

 

Za 16 prítomných, proti 1, zdržali sa 2 poslanci, ďakujem veľmi pekne. Prosím pána Kosnáča, aby 
distribuoval tento návrh všetkým poslancom. 

 

Bod 1. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na prvý polrok roku 2020. 

Tým pádom máme schválený dnešný program a začíname bodom číslo 1 a tým je Plán kontrolnej 
činnosti miestneho kontrolóra na prvý polrok roku 2020. Pán kontrolór, odovzdávam vám slovo. 

 

M. Hrádek - kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. Vážené panie poslankyne, páni poslanci. 
V zmysle zákona o obecnom zriadení vám predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 
2020. Tento plán kontrolnej činnosti vychádza zo skutočnosti, ako uvádzam v dôvodovej správe, že 
som mal súhlas tohto zastupiteľstva na zastupovanie hlavného mesta v Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti a z toho dôvodu mi tu bol skrátený úväzok, preto niektoré kontroly, ktoré boli 
rozpracované je potrebné dokončiť. A doplnil som tam dva body kontrolnej činnosti a to kontrola 
ekonomického prevádzkovania školského bazénu na ZŠ Dubčeka a takisto aj kontrolu prenájmov na 
lodenici. Chcel by som vás pekne poprosiť o schválenie tohto programu a ospravedlňujem sa, som 
chorý, ledva rozprávam. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže do diskusie sa nikto nehlási, 
diskusiu ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem veľmi pekne 

 

Návrhová komisia: Ďakujem, miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti schvaľuje plán kontrolnej 
činnosti miestneho kontrolóra na prvý polrok, tak znie uznesenie bodu 1, bod predkladateľa.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči.  

 

 

Bod 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 
a 2022. 

 

Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, môžeme pristúpiť k bodu č. 2, čo je asi 
kľúčový bod rokovania a to je návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2020 
s výhľadom na rok 2021 a rok 2022. Vážené dámy a vážení páni, dovoľte, aby som vám len kratúčko 
uviedla, myslím, že poznáte tento materiál dosť dôkladne, sme ho niekoľko krát spoločne prešli. Ja vám 
všetkým chcem veľmi pekne poďakovať, ktorí ste sa aktívne zapojili do ovplyvnenia výslednej konečnej 
podoby tohto návrhu rozpočtu, aj tým, ktorí teda na úrade s veľkým pracovným nasadením teda 
prispôsobovali vašim požiadavkám naše možnosti. Snažili sme sa teda naozaj vyťažiť z toho, čo máme, 
čo najviac tak, aby to naozaj pocítili obyvatelia našej mestskej časti. Pomôcť tam, kde to najviac bolí 
a v tých oblastiach života, ktoré naši obyvatelia vnímajú ako najkritickejšie. Myslím si, že ak sa otvorí 
diskusia k tomuto bodu, tak že asi zaznejú aj tieto veci. Ja možno zdôrazním to, že veľmi radi by sme 
teraz tak systematicky upreli pozornosť na stav našich chodníkov a schodísk, ktoré teda vykazujú 
dlhodobo rôzne nepríjemné javy, ktoré by sme radi v čo najširšej miere v tomto budúcom rozpočtovom 
období odstránili, prípadne vybudovali nové chodníky, ktoré máme naplánované, pripravené 
projektové dokumentácie a samozrejme, primeranú pozornosť, tak ako v každom roku, venujeme 
školským budovám, školským zariadeniam, kde ide veľká časť nielen bežného rozpočtu, ale aj našich 
kapitálových výdavkov. Takže toľko na úvod, nech sa páči vážení kolegovia, ešte raz, veľmi pekne 
ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali prípravy rozpočtu na rok 2020 a otváram k tomuto 
bodu diskusiu, nech sa páči. 

 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, pravdepodobne sme všetko oddiskutovali v kuloároch, nebolo to 
ľahké. Ja by som to naozaj ešte zdôraznila, nebolo to ľahké, snažili sme sa vypočuť čo najviac 
požiadaviek a čo najviac vtesnať do tohto návrhu rozpočtu. Keďže sa nikto nehlási, tak som si tu ja 
oddiskutovala, čo bolo najnevyhnutnejšie. Myslím si, že naši obyvatelia by toho možno radi toho počuli 
viac, ale všetko je zverejnené, všetko si môžu dohľadať. Ak budú mať nejaké otázky, radi im odpovieme. 
Takže uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: Ďakujem. Tak návrhová komisia k bodu číslo 2 - Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Návrh uznesenia. Miestne 
zastupiteľstvo Bratislava - Karlova Ves schvaľuje po A) schvaľuje, po B) schvaľuje, po C) berie na 
vedomie, po D) splnomocňuje, po E) žiada. Podľa predložených podkladov hlasujeme, nech sa páči. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, takže budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia.  

 

Určite všetkým hlasovacie zariadenie fungovalo? No dobre... Za 17 prítomných... Pán Ďurica? Takže 
prosím, aby ste, ja neviem, či vám nefungovalo, pán Ďurica. Takže pán Kotal, skúsime ešte raz, prosím, 
poriadne stlačte to tlačítko, lebo možno že to má väčšiu, akože, treba silnejšie pritlačiť. Takže 
vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné a poprosím, keďže nás tu je toľko, nevideli sme vás 
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zaznamenaných. Ešte raz budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako ho predniesla návrhová 
komisia, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Prosím pritlačiť riadne tlačítko. 

 

Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže teraz hlasovali asi všetci. Veľmi 
pekne vám ďakujem za tento prejav dôvery, bude to náročný rok, lebo tých úloh máme strašne veľa, 
tam zaznamenaných, v našom rozpočte, ale budeme sa teda snažiť, aby sme urobili všetko, čo len 
budeme vládať. Veľmi pekne ďakujem a môžeme pristúpiť k bodu ... číslo 3, návrhom všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 5 z roku 2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií. Pani prednostka, prosím o úvodné slovo. 

 

 

Bod 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 
24. 9. 2019 o podmienkach poskytovania dotácií. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, tak to je to VZN, o ktorom sme sa bavili aj na komisiách, ale 
myslím, že sme ho spomínali aj minulé zastupiteľstvo. Vlastne týmto VZN alebo teda zmenou VZN 
o dotáciách zahŕňame právomoc karloveského športového klubu rozdeľovať dotácie športovým 
klubom priamo do nášho VZN o dotáciách. Zatiaľ je to v zásade len jedno ustanovenie, ktorým vlastne 
sa posúva možnosť posúvať žiadosti do 31: januára, ale keďže VZN o dotáciách je pomerne široko 
koncipované vo vzťahu k charakteru žiadateľov, tak nám tam spadajú aj športové kluby, ktoré dovtedy 
boli v KŠK. Druhá zmena, ktorá sa uskutočňuje týmto VZN, že sa v čestnom vyhlásení, teda v prílohe 
číslo 2 VZN vypúšťa povinnosť nášho ekonomického oddelenia potvrdiť žiadateľovi, že nemá dlh u 
našich príspevkových organizácií z jednoduchého dôvodu, pretože už existuje len jedna príspevková 
organizácia a to je Podnik verejno-prospešných služieb, ktorá je samostatná príspevková organizácia 
a nevieme o ich dlhoch, to znamená, účtovníctvo majú samostatné. To sú iba tieto dve základné zmeny. 
Na túto zmenu je potom naviazaná aj zmena v rozpočte, kde na dotácie je vyčlenených, vlastne suma, 
ktorá predtým išla na dotácie KŠK plus suma, ktorá tam bola aj predchádzajúci rok. To znamená, spolu 
je to 65 000 eur, bude rozdelené na dotácie na budúci rok. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a otváram diskusiu k tomuto bodu, 
nech sa páči. Keďže do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu ukončujem a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: K bodu číslo 3.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje v znení ako máte 
v podkladoch. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto predloženom návrhu. Nech 
sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

 

Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, uznesenie bolo schválené. ... Nasleduje bod č. 4 a tým je 
návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov. 
Pani prednostka, máte úvodné slovo. 
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Bod 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o príspevku na 
zabezpečenie stravovania pre seniorov. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Toto VZN sme mali myslím v komisii sociálnej hneď dva krát. 
Doteraz sa príspevky na stravovanie dôchodcov tak v jedálňach ako aj rozvozom boli stanovené len 
uznesením zastupiteľstva. My sme to považovali za nedostatočnú úpravu, snažili sme sa to nejakým 
spôsobom aspoň v základnom rámci zachytiť prostredníctvom VZN, ktoré nadobudne účinnosť 1. 3., aj 
vysvetlím, prečo je účinnosť posunutá. Vzhľadom na to, že tam viažeme výšku príspevku na výmer 
dôchodku, ktoré sú nám povinní predkladať. Tie výmery chodia v januári tak, aby sme to vedeli 
sprocesovať. Ide o nový systém, aby sme vedeli, aby sme mali aspoň február na to, aby sme to vedeli 
nastaviť, respektíve zistiť, že koľko je reálny záujem vzhľadom na to, že sa nám podarilo vysúťažiť, teraz 
je to veľmi čerstvá informácia tú stravu veľmi nízko. Myslím, že to vychádza na 3 eurá aj s dovozom. To 
znamená, že ten príspevok, ak si pozriete tie tabuľky, je naozaj veľmi vysoký. Ak je príspevok 2,50, 2 
eurá v tých prvých dvoch kategóriách, tak reálne sa ten senior prestravuje za 50 centov až 1 euro, čo 
už je naozaj veľmi vysoký príspevok. Vzhľadom na to očakávame aj veľmi veľký nárast záujmu o túto 
službu a takže už teraz si dovoľujem predpokladať, že bude zmenené to VZN tak, aby sme vlastne ten 
rozpočet, ktorý tam je, neprekročili a zároveň, aby sme si ako keby vyberali seniorov. Momentálne je 
to nastavené na to, že nie je kritérium. To znamená, že ak je senior poberateľ starobného dôchodku, 
tak sa môže prihlásiť. Ja sa obávam, že pri tomto vysúťažení a pri tejto nízkej sume bude omnoho väčší 
dopyt ako budeme vedieť poskytnúť. A tam už sa potom budeme musieť baviť o nejakých iných 
kritériách ako len o poberaní starobného dôchodku. To je vlastne taký základ asi, keď si pozriete tú 
tabuľku a je tam aj porovnanie s inými mestskými časťami, tak naozaj môžeme povedať, že sme jedny 
z najštedrejších a vzhľadom na tú vysúťaženú sumu, to bude naozaj veľmi výhodné a veľmi asi 
obľúbená služba. Zároveň sociálna komisia požiadala o uskutočnenie prepočtu. Ten prepočet, ak si 
pozriete, je na strane 4 a na strane 5. Na strane 4 je to dole, kde výška príspevku pri náraste 50 
v jedálňach, to znamená, v ambulantnej službe by bola výška príspevku 33 429 eur, a v prípade, ak 
počítame so 100% nárastom v službe dovoz, tak je to 13 000 eur, obidve tieto veci sú narozpočtované, 
dokonca navyše sú peniaze v rozpočte. To znamená, môžeme si dovoliť nárast týchto služieb o 100% 
v dovoze, o 50% v ambulantnej službe. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, ak dovolíte, ja by som k tomu ešte doplnila. Je to služba, ktorá môže 
výrazne seniorom uľahčiť život. Ak budú poberateľmi tejto služby od mestskej časti, tak dlhšie je 
zabezpečené ich samostatné bývanie, zjednodušenie života vo vlastnej domácnosti. Ďakujem veľmi 
pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 

 

p. Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela poprosiť pani prednostku ako predkladateľku 
materiálu, že v tej dôvodovej správe sa podľa mňa nenachádza ten pravý dôvod, prečo sme pristúpili 
k úprave týchto cien. Tak by som prosila tú vetu, čo je nad tabuľkou prehľadu príspevkov na stravovanie 
mestských častí, aby tá veta bola z dôvodovej správy vypustená. Lebo mi sme to nerobili kvôli tomu, 
ako to majú nastavené iné mestské časti. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Keďže je to z dôvodovej správy, pani prednostka. 

 

K. Procházková - prednostka: V poriadku, nemám s tým žiadny problém, môže to byť vypustené.  

 

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

 

p. Magát: Ďakujem za slovo, ja sa len chcem spýtať, že či to odporúčanie sociálnej komisie, kde sú tie 
prepočty, bolo zapracované aj do návrhu rozpočtu.  
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K. Procházková - prednostka: Tam je rozdiel medzi odporúčaniami, je to 33 000 plus 13 000 približne, 
to znamená, je to niečo do 50 000 eur a v rozpočte je to 60 000 eur, takže je tam ešte rezerva. 
Vysvetlím, prečo tam je, pretože nám sa to podarilo vysúťažiť až teraz. To znamená my až teraz vieme, 
ako keby koľko to asi bude, tá výška toho obedu celkového, takže podľa toho vieme predpokladať ako 
keby zvýšenie alebo zníženie počtu stravníkov. Vlastne pri vysúťažení posledného dodávateľa, kde sa 
bohužiaľ podarilo vysúťažiť veľmi vysokú cenu nám klesol počet príjemcov o myslím 40 ľudí. Takže 
týmto predpokladáme nie len návrat tých ľudí, ale predpokladáme ešte zvýšenie toho. Takže máme 
tam pomerne veľkú rezervu na to, aby sme to vedeli zvýšiť viac ako 100% a viac ako 50% v ambulantnej.   

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Ďurica. 

 

p. Ďurica: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať, pozerám si tú tabuľku príspevkov na stravovanie 
mestskej časti, jednotlivé mestské časti. My tam máme Karlova Ves len do 420 €, tých 66 centov 
príspevok. V iných mestských častiach je to omnoho vyššie ako pozerám pri tých sumách, čo je do 300 
eur to životné minimum. Čiže, z akého dôvodu je tak malá suma na ten príspevok daná v Karlovej Vsi.  

 

K. Procházková - prednostka: To je pôvodná tabuľka, tá nová tabuľka je na strane 4, posledná, taká tá 
malá tabuľka návrh na Karlovu Ves, počty, my máme najvyšší príspevok momentálne v Bratislave, to je 
2,50 pri príjme do 210 € a potom to klesá na 2 eurá, euro, 50 centov a 33 centov. Dokonca sme tam 
vlastne znížili... Vlastne základná myšlienka, o ktorej sme sa bavili aj na sociálnej komisii je, aby sme 
posilnili tú podporu v nízko príjmových skupinách a naopak, v tých vyššie príjmových ako keby 
postupne od toho opúšťame. To znamená, aby sa tie nožnice zatvárali, tak tie nízkopríjmové majú veľmi 
vysoké príspevky a potom to klesá.  

 

D. Čahojová - starostka: Aby sme teda rozumeli, tabuľka, na ktorú ste sa pýtali, platila doteraz, 
v porovnaní Karlova Ves s inými mestskými časťami a po novom máte na nasledujúcej strane ako to 
bude. Sú ešte nejaké otázky? ... Keďže nie sú žiadne ďalšie otázky, uzatváram diskusiu a prosím NK, aby 
predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves schvaľuje VNZ mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie stravovania seniorov v tej tabuľke a v tej výške ako je v materiáli. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa páči. Za 21 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Môžeme pokračovať bodom číslo 5. Tým je 
prijatie daru pozemku na ulici Svrčia. Pani prednostka, nech sa páči, úvodné slovo. 

 

 

Bod 5. Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, toto bude taká, trošku komplikovanejšia téma asi. Prijatie daru 
na ulici Svrčia. Na ulici Svrčia sme už niekoľko mesiacov rokovali s jedným potenciálnym investorom, 
ktorý tam je, ktorý tam už niekoľko rokov vlastne sa snaží uskutočniť výstavbu. On má aj rozhodnutie 
na Najvyššom súde aj má potvrdené územné rozhodnutie, takže my vieme, aby sme si povedali úplne 
ten základný bod, že tam sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude stavať. My sme sa snažili vlastne 
neuhnúť z požiadaviek, ktoré tam boli kladené na investora najmä zo strany školy pre slabozrakých, 
ktorá je vlastne na konci tej ulice. Oni požadovali, aby po celej dĺžke komunikácie bol urobený chodník 
v úprave pre slabozrakých. My sme vlastne na tejto požiadavke trvali, plus sme trvali na tom, aby 
nedošlo k výstavbou tohto chodníka k zúženiu komunikácie a tým pádom k jej zjednosmerneniu. To ale 
po výstavbe chodníka na tej jednej strane nie je možné, pretože tam sa nedá ísť k rodinným domom, 
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tam sú ploty a súkromné pracely, takže vieme vlastne tú cestu rozširovať iba druhým smerom, kde boli 
pozemky investora a práve o týchto pozemkoch sa bavíme, tie sú predmetom darovania, kde sme jasne 
povedali investorovi, že nebudeme súhlasiť s výstavbou chodníka, pokiaľ on nerozšíri tú komunikáciu 
a na to, aby ju rozšíril tak potrebujeme my, alebo aby sme ju my rozšírili, potrebujeme časť jeho 
pozemkov. A toto je presne to. Geometrickým plánom boli odčlenené od jeho súkromnej parcely 3 
nové parcely, na ktorých bude vlastne vybudovaná aj pešia, aj komunikácia pre motorové vozidlá. Nás 
trošku v rámci procesu zaskočil katastrálny úrad, pretože my sme hneď po tom, ako sme uzavreli 
darovaciu zmluvu a podali návrh na kataster, kde sme predpokladali, že kataster konanie preruší, čo sa 
aj stalo. Avšak následne asi o 3 dni vydalo rozhodnutie, my sme predpokladali, že vlastne nás požiadajú 
o to, aby sme predložili uznesenie zastupiteľstva o schválení prijatia daru. Kataster nás predbehol, 
zapísal nám vlastnícke právo, dokonca spravil chybu a zapísal vlastnícke právo so záložným právom 
bývalého vlastníka. Musím povedať, že už mám z toho trochu hlavu v smútku, ale máme to všetko 
vykomunikované priamo s pani, ktorá ten zápis urobila. Budeme dávať vlastne návrh na výmaz nášho 
vlastníckeho práva, a potom opätovne na vklad nášho vlastníckeho práva s tým, že vlastník sa vzdáva 
záložného práva. Potrebujú to mať takto ošetrené, je to celé pomerne náročná, nie náročná 
administratívna záležitosť, ale proste jedna chyba katastra a máme na to naviazané ďalšie 3 úkony. 
Myslím, že do konca roka by sa nám to malo podariť vyčistiť. To čo chceme teraz od vás je len úplne 
jednoduchá vec, ktorá nenadväzuje na žiadnu zmluvu, iba súhlas, že tie parcely môžeme prijať do 
majetku a do vlastníctva. To sú tie 3 nové parcely, sú to malé parcely, 60, 48 metrov, ktoré vlastne 
lemujú nám tú cestu, aby sa tam dal vybudovať peší chodník, ktorý potom, v prípade, ak mesto vystavia 
chodník na Starých gruntoch, vlastne bude napojením komunikácie Svrčia na chodník Staré Grunty. Ja 
viem, že to bolo komplikované, takže, keď máte otázky, som pripravená odpovedať na všetky. 

 

D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, otváram diskusiu. ... Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 

 

p. Poláchová: Ja sa chcem opýtať, že či nám tým darom vznikne nejaká povinnosť. 

 

K. Procházková - prednostka: Nie, my tie pozemky potrebujeme najmä preto, aby sa tam vedel 
vybudovať ten chodník. On bude vlastne na obidvoch stranách. Ale hlavne nie ani tak chodník ako 
rozšírenie komunikácie. Dokonca investora sme presvedčili, aby tam spevnil tú komunikáciu, lebo on 
tam má aj vjazd cez túto časť pozemku na svoje stavenisko, alebo na svoje pozemky. Nám nevznikne 
nič, on tam vybuduje chodník, ktorý nám potom odovzdá do vlastníctva. Na to máme osobitnú zmluvu. 
To je proste niekoľko presne nastavených etáp, čo má kedy robiť, aby na konci dňa tam boli dva 
chodníky po obidvoch stranách cesty a cesta zostala obojsmerná a mali sme to všetko odovzdané do 
našej správy.  

 

D. Čahojová - starostka: Keďže sa nikto ďalej do diskusie nehlási, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie 
a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: Ďakujem pekne, tak k bodu č. 5, prijatie daru, pozemku na ulici Svrčia. Návrh 
uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za A) schvaľuje prijatie daru 
od spoločnosti BITERIA, zastúpená Bakárom Jozefom Goralkom, predmetom ktorého sú nehnuteľnosti, 
všetko sú to pozemky parcely registra C. Parcela číslo 790/18, 790/19 a 790/20 a po B) splnomocňuje 
starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v predmetnej veci konať a uzavrieť darovaciu zmluvu. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím aby ste sa prezentovali a hlasovali. Ďakujem. 

Za 18, prítomných poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa dvaja. 
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Bod 6. Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc.č.2300/12, 2300/13, 
2300/15, 2301/3, 2301/4, k. ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves predať predmetné pozemky. 

 

D. Čahojová - starostka: Budeme pokračovať žiadosťou pani JUDr. Evy Pistovičovej, materiál číslo 
pôvodne 7, teraz materiál číslo 6. Pani JUDr. Eva Pistovičová žiada o kúpu pozemkov, parcelné číslo 
2300/12, 2300/13, 2300/15, 2301/3 a 2301/4 v našom katastrálnom území. Nech sa páči, pani 
prednostka, máte úvodné slovo. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o parcely v takej výmere ako vidíte. Na týchto parcelách je 
postavený rodinný dom žiadateľky, ktorá žiada o odpredaj pozemkov a vysporiadanie majetkových 
vzťahov pod svojou nehnuteľnosťou. Stanovisko komisie finančnej. Finančná komisia odporúča 
nepredávať pozemky. Stanovisko miestnej rady bolo rovnako, aby sme materiál predložili na 
zasadnutie zastupiteľstva v alternatíve B) neschvaľuje. Preto máte vlastne znenie uznesenia tak ako ho 
vidíte v materiáli, to znamená „neschvaľuje zámer mestskej časti odpredať pozemky“. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu, ale predtým by som 
vám ešte chcela oznámiť, že pani žiadateľka, pani doktorka Pistovičová chcela vystúpiť pred vami 
poslancami, ale očakávala asi, že to príde na rad trochu neskôr, čiže ak, neviem teda, ako sa 
rozhodnete, ale možno by som... je tu? Možno by som navrhla, či tento bod rokovania neprerušíme 
a nebudeme pokračovať, ak budete teda ochotní, keď príde pani doktorka, aby sa mohla verejne 
vyjadriť. Poprosila by som vás teda, aby ste sa vyjadrili dvihnutím ruky, či s tým súhlasíte. ... Zjavná 
väčšina s tým súhlasí, takže prerušujeme tento bod č. 6 a budeme pokračovať bodom číslo 7. Ďakujem 
vám veľmi pekne.  

 

Máme tento bod prerušený, vrátime sa k nemu. Otváram diskusiu, najprv majú slovo poslanci, chce 
niekto vystúpiť k tomuto bodu? Nech sa páči. 

...túto žiadosť pani doktorky Pistovičovej o kúpu pozemkov v našom katastrálnom území. Pán poslanec 
Horecký, nech sa páči. 

 

p. Horecký: Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Pre efektívnosť využitia času tak si dovolím povedať, 
že toto moje vystúpenie sa týka principiálne obidvoch bodov, aj bodu 6 a 7, ktoré majú vlastne rovnaké 
merito veci, len sa týkajú iných pozemkov, ale v tej istej principiálnej záležitosti. Pozorne som si prečítal 
dôvodovú správu a taktiež som preskúmal tie okolnosti. Sú mi známe tie žiadosti týchto troch rodín. 
Sme už o nich aj v minulosti rokovali. No a chcem povedať, že si veľmi vážim aj stanovisko finančnej 
komisie a kolegov aj náš princíp neuprednostňovať krátkodobé ciele naplnenia miestnej kasy tým, že 
by sme rozpredávali svoj majetok a tak krátkodobo získavali nejaký profit na úkor dlhodobejších cieľov. 
Rozumiem teda tomu nášmu principiálnemu postoju nepredávať majetky za účelom zisku financií. No 
keď sa pozriem na dlhodobé ciele z využitia týchto pozemkov, ktoré sú z časti pod rodinnými domami 
ľudí, ktorí ich užívajú, občanov Karlovej Vsi alebo v ich záhradách, tak nevidím žiaden zmysluplný 
dlhodobý cieľ použitia týchto pozemkov. Viem si predstaviť, že kým má mestská časť také 
zastupiteľstvo aké má v tomto volebnom období, tak sa tieto rodiny nemusia obávať, žeby aj po 
uplynutí dlhodobého nájmu za jedno euro došlo k nejakým nehumánnym podmienkam podnájmu pod 
ich pozemkami. Ale chápem to, že tieto rodiny, ktoré sa usadili v Karlovej Vsi, ktoré živia túto krajinu, 
majú viacero detí, sú zamestnaní, sú to slušní občania, tak logicky chcú zabezpečiť svoju rodinu 
a rozmýšľajú o tom, čo bude po dvadsiatich piatich rokoch, keď pod ich rodinným domom je kúsok 
pozemku, ktorý nie je scelený so zvyškom ich pozemku, alebo teda s tým domom, s tou 
nehnuteľnosťou, ktorú majú. Zdá sa mi prirodzené, kedy nielen táto mestská časť, ale aj celá krajina 
postupovala v tom, že sa pozemkové pomery v tejto krajine začnú riešiť logicky, v záujme dlhodobých 
cieľov a v prospech ľudí. Preto mám taký problém s týmito dvomi princípmi, ktoré sa teraz bijú s našim 
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takým všeobecným nepísaným pravidlom, nepredávať majetok obce a na druhej strane vidieť, že tento 
majetok nebude nikdy na nič iné využitý, na žiadne iné dobro, než na bývanie týchto ľudí. Preto som aj 
pripravený, ak to bude potrebné, podať pozmeňujúci návrh. Pretože, ja keď som si prečítal tú dôvodovú 
správu, priatelia, kolegovia, tak tá dôvodová správa mi skôr korešponduje so zámerom obce predať 
v zmysle žiadosti týmto záujemcom pozemky pod ich domom a záhradou ako skôr nepredať. Čiže vážim 
si opatrnosť a konzervatívny postoj k nášmu majetku, ale môj názor je v tomto prípade vyhovieť 
dlhodobým cieľom týchto občanov a podporiť ľudí, ktorí som veľmi rád, že práve takí ľudia žijú 
v Karlovej Vsi a sú občanmi našej mestskej časti. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne a podotýkam, že ak bude nejaký návrh alebo zmena 
uznesenia, treba dať písomne a v diskusnom príspevku by mal zaznieť. Pán poslanec Martinický, nech 
sa páči.  

 

p. Martinický: Ďakujem, ja by som chcel vyjadriť v podstate súhlas s predrečníkom. Súhlasím s tým, že 
ten ako princíp nepredávať je dobrý, len je rozdiel s predávaním využiteľných pozemkov, ktoré niekedy 
v budúcnosti môžu lepšie slúžiť obyvateľom mestskej časti rôznym spôsobom, tých možností je mnoho. 
A rozdiel medzi pozemkom, ktorý je pod už legálne dávno postaveným rodinným domom, čiže to podľa 
mňa to treba rozlišovať a takýmto princípom... myslím si, že je to ako transparentný a jasný a logický 
spôsob rozlišovania. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja, pán poslanec Rosina. 

 

p. Rosina: Ďakujem pani starostka veľmi pekne za slovo. Ja dávam návrh na to, aby sme hlasovali 
o tomto bode aj o tomto nasledovnom až po prestávke. 

 

D. Čahojová - starostka: To je procedurálny návrh, o ňom by som mala dať hlasovať, či s tým súhlasíte. 
Prosím, vyjadrite sa dvihnutím ruky. Súhlasíte, dobre. Čiže ja by som ešte dala predsa len priestor pani 
Pistovičovej, ktorá požiadala písomne o vystúpenie. Môžeme ju nechať prehovoriť predtým, než sa 
pôjdete poradiť? ... Dobre, považujem to za vyjadrenie tichého súhlasu, že pani doktorka nech sa páči, 
máte slovo. Prosím hovorte tak, aby mikrofón zaznamenal váš hlas, ďakujem. Kolmo k ústam prosím, 
tak. 

 

p. Pistovičková: Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcela by som vás veľmi pekne 
poprosiť, aby ste teda zmenili ten váš návrh na nepredávať v tomto prípade pozemky, teda nám 
a vašim susedom. Z tých dôvodov, ktoré vám pán poslanec Horecký a pán poslanec Martinický 
predniesli. Ja by som vám chcela povedať, že pred dvomi rokmi sme si kúpili rodinný dom v Karlovej 
Vsi po dlhom dlhom uvážení. Majitelia nám z nie známych dôvodov v určitom časovom období nestihli 
si previesť do osobného užívania k tým pozemkom, ktoré mali. Oni to mali v legálnej držbe. Ostatným 
obyvateľom v tej časti alebo v tej lokalite, kde sú tie rodinné domy to všetkým prešlo. Toto ja posúdiť 
neviem. Pre nás ako rodinu so štyrmi deťmi bola výhodná tá cena. Ja nakoľko pracujem na hlavnom 
meste na magistráte na právnom oddelení, ja som si tie veci popreverovala a išli sme s tým, že som sa 
trochu ako keby tak spoľahla na vyššiu moc, že keď to nevlastní niekto iný, ako mestská časť, že nie je 
to nejaký súkromník, že sa bude dať s vami dohodnúť. Takže v podstate, po dlhom uvážení, nebolo to 
také, že nerozmyslené, sme sa teda do toho dali. Pomaly sme si to prerobili. Boli tam určité problémy. 
Tá rodina sa snažila ten pozemok, keď ho vlastne prededili ďalší rodičia od tých pôvodných vlastníkov 
sa snažili na hlavnom meste získať doklad o vydržaní, aby mohli notárskou zápisnicou legálne k tomu 
pozemku v podstate prísť, nakoľko nestihli to vysporiadať právne v tom čase, kedy to mali. Hlavné 
mesto nesúhlasilo s vydržaním z toho dôvodu, že  im odporučilo obrátiť sa na kataster nehnuteľností, 
ktorý by im iba opravil chybu v časti C listu vlastníctva, nakoľko oni už ako keby vlastníkmi v určitom 
časovom období boli. Potom tam nastali nejaké rodinné problémy, tak tá rodina ďalej s tým nešla, 
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rozhodla sa ten dom predať. Ja som vedela, že mi na hlavnom meste neprejde to vydržanie, nakoľko 
som nie priamy nástupca vlastne tej nehnuteľnosti. Pani majiteľka vlastne minulý rok zomrela, 
v podstate, čiže v podstate už iba sú jej dedičia, tak v podstate som sa obrátila iba na vás, nakoľko 
končilo volebné obdobie v tom čase a tam bola taká komplikácia, že polovica tých pozemkov asi vo 
výmere 450 m2 bola vo vlastníctve hlavného mesta a v správe vašej mestskej časti a tá druhá časť bola 
na liste vlastníctva lesov. Hlavné mesto požiadalo na základe hospodárskej zmluvy, ktorú malo v tom 
čase, keď prebiehali tie prevody zo štátu na občanov, tak v podstate dalo tú hospodársku zmluvu 
zapísať. Pozemky prešli teraz v septembri a znova tie pozemky sa stali... ich vlastníkom teda vlastne je 
hlavné mesto a sú zverené do správy mestskej časti. Na čo máte potvrdenie, teda vlastne si vyžiadala 
mestská časť od hlavného mesta, že pozemky sú zverené mestskej časti. V tomto štádiu je to právne 
podchytené tak, že polovica tých pozemkov, mám na ne nájomnú zmluvu a na polovicu z nich tú 
nájomnú zmluvu nemám. Nakoľko sme rozmýšľali s manželom, naozaj, ako to tu bolo predostreté, že 
je to pre našu právnu istotu najlepšie tie pozemky vlastniť. My tam nebudeme nič stavať, proste, ledva 
sme si to prerobili, keď máme štyri deti, máme vysoké výdavky. V podstate ide nám iba o to iba, aby 
sme mali teda ten pokoj a mali to majetkovo právne vysporiadané. Preto by som vás chcela veľmi 
pekne poprosiť, aby ste sa k tomuto prípadu aj teda našich susedov, tí tam majú iba nejakých 10 m2 
nakoľko tam bol geodet privolaný k tej veci, aby sme vedeli teda vlastne presne, o ktoré pozemky ide. 
Tak zistilo sa, že aj títo susedia majú nevysporiadaných 10 m2. Takže ja by som vás chcela tak ľudsky 
a pekne poprosiť, že aby ste zmenili ten návrh a aby ten predaj predsa len išiel. Ak máte nejaké otázky, 
tak som vám ochotná na to odpovedať. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Keďže požiadali kluby, alebo klub minimálne jeden 
o prestávku na poradu, tak máme o 16. tej hodine vystúpenie občanov, máme maximálne tých 17 
minút na poradu, vyhlasujem do 16. hodiny prestávku. Potom bude vystúpenie občanov, sú tu dámy 
z Klbka, ktoré pravdepodobne budú chcieť vystúpiť a potom... už odišli? Odišli, no tak potom sa 
budeme venovať tejto problematike, budeme pokračovať. Nech sa páči, máte prestávku. 
Občerstvovaciu prestávku by som navrhla potom až po vystúpení občanov, až potom... 

 

  

 

Bod 7. Žiadosť Ing. Makaru s manž. a Ing. Čupku s manž. o kúpu pozemku registra C-KN parc.č. 
2301/5, k. ú. Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva - schválenie zámeru mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves predať predmetný pozemok. 

 

Bod č. 7 je žiadosť pána Ing. Makaru s manželkou a Ing. Čupku s manželkou o kúpu pozemkov parcelné 
číslo 2301/5, tiež v našom katastrálnom území, do podielového spoluvlastníctva. Nech sa páči, pani 
prednostka. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, áno, veľmi obdobná vec, ide o pozemok o výmere 10 m2. 
Komisia finančná opätovne neodporúča schváliť predaj, miestna rada taktiež navrhuje predložiť 
materiál do zastupiteľstva v alternatíve „neschvaľuje“, preto je tak aj naformulované znenie uznesenia.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo. Pán poslanec Kotal má slovo. 

 

p. Kotal: Ďakujem za slovo. Ak by to bolo dovolené, ja by som odporúčal presunúť tento bod spolu 
s tým predchádzajúcim, aby boli pohromade. 

 

D. Čahojová - starostka: To je procedurálny návrh, o ktorom hneď dávam hlasovať. Čiže vyjadrite sa 
zdvihnutím ruky, či súhlasíte s prerušením aj tohoto bodu. ... Zjavná väčšina, takže prerušujeme aj 
tento bod. Neviem, či pán poslanec Horecký ešte chce k tomu niečo dodať. ... Dobre, svoj príspevok 
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diskusný stiahol, pokračujeme nasledujúcim materiálom a tým je žiadosť spoločnosti Belistar s.r.o. 
o nájom pozemkov pod predajným stánkom, parcelné číslo 3651/363 a parcelné číslo 3651/364 
v našom katastri. Pani prednostka, máte úvodné slovo... 

 

 

 

Bod 8. Žiadosť  spoločnosti  Belistar,  s.r.o.  o nájom  pozemkov  pod  predajným  stánkom parc. č. 
3651/363 a parc.č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves. 

 

K. Procházková - prednostka: ...zo dňa 5.5.2017 za nájom tohoto pozemku o výmere 40 m2 pod 
predajným stánkom, ktorý je v jej osobnom vlastníctve a ktorý teda nadobudla kúpnou zmluvou od 
predchádzajúceho vlastníka. Predmetnú žiadosť miestne zastupiteľstvo neschválilo a vlastne na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosť Belistar dnes užíva tieto pozemky pod 
predajným stánkom. Predajný stánok momentálne slúži iba ako sklad na tovar, neslúži ako predajňa. 
Miestny úrad v tejto časti vlastne navrhuje vlastne uzavrieť zmluvy iba do 31.12.2020 a to znamená do 
toho istého času ako bola uzavretá zmluva s predchádzajúcim nájomcom. V prípade teda, že sa stotožní 
so žiadosťou žiadateľa. Stanovisko finančnej komisie odporúča, teda neodporúča schváliť nájom 
pozemku a odporúča iniciovať odstránenie stánku a miestna rada odporúča predĺžiť na zasadnutí 
zastupiteľstva.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, pani poslankyňa Zemanová sa 
prihlásila, nech sa páči.  

 

p. Zemanová: Chcela by som navrhnúť rozšírenie bodu A), teda alternatívy A) o znenie, že zmluva 
s prenajímateľkou, v prípade, že schválime prenájom pod stánok, v zmluve bude uvedené, že po 
uplynutí doby nájmu nájomca odstráni objekt z prenajímaného pozemku a pozemok po uvoľnení 
umožní presun kontajnerového státia okolitých bytových domov a vytvorenie nových parkovacích 
miest.  

 

D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa, treba návrh uznesenia dať písomne, ďakujem veľmi pekne. 
Do diskusie, keďže sa nikto iný neprihlásil, tak ju asi uzatvorím túto diskusiu a prosím návrhovú komisiu, 
aby predniesla návrhy uznesení v takom poradí v akom teda prišli. Najprv teda pani poslankyňa 
Zemanová. 

 

Návrhová komisia: Čiže, predkladá sa návrh na zmenu alebo doplnenie uznesenia miestneho 
zastupiteľstva pani poslankyňou Annou Zemanovou. Návrh na doplnenie uznesenia rozšíriť bod 
alternatíva A) o znenie: Po uplynutí doby nájmu nájomca odstráni objekt z prenajímaného pozemku, 
pozemok po uvoľnení umožní presun kontajnerového státia okolitých bytových domov a vytvorenie 
parkovacích miest.  

 

D. Čahojová - starostka: Takže hlasujeme o doplnení uznesenia, ktoré navrhla pani poslankyňa 
Zemanová. Nech sa páči. ...  

 

Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 pán poslanec, takže uznesenie bolo schválené. 
A teraz prosím, pravdepodobne teda budeme hlasovať najskôr o alternatíve A), nech sa páči. To bolo 
doplňujúce. Čítal pán poslanec, člen návrhovej komisie len tú časť, ktorú navrhla pani poslankyňa 
Zemanová. ... No prosím prečítať návrhovú komisiu aj znenie celého uznesenia. 

 

Návrhová komisia: K bodu číslo 8. Žiadosť spoločnosti Belistar s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným 
stánkom, parcela číslo 3651/363 a parcela číslo 3651/364 k. ú. Karlova Ves. Návrh uznesenia, miestne 
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zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves alternatíva A) schvaľuje v znení ako máte 
v materiáli a doplnenom o pozmeňujúci návrh.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, čiže hlasujeme o alternatíve A) s doplnením pani 
poslankyne Zemanovej. Nech sa páči. ...  

Za 15 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 4. Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Bod 9. Žiadosť Rodinného  centra  Klbko  o  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  v  objekte na 
Lackovej 4. 

 

D. Čahojová - starostka: Pristúpime teraz k žiadosti Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu 
nebytových priestorov v objekte na Lackovej 4. Pani prednostka, nech sa páči. 

 

K. Procházková - prednostka: Ide o návrh uznesenia opäť v troch variantoch, tak ako sme zvyknutí. To 
znamená, v prvom variante schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom za cenu 
nájomného obvyklého na danom mieste za dané priestoru, to je 900 € mesačne, s dobou nájmu od 
1.1.2020 do 31.12.2024, v druhej alternatíve vo variante 2, schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom uvedených priestorov na Lackovej ulici a v tretej variante ide opätovne 
o schválenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa tentokrát, ale za zníženú cenu vo výške 1 € za rok 
s rovnakou dobou nájmu vo všetkých troch variantoch s tým, že vo variante č. 3 ide de facto o dotáciu 
mestskej časti v celkovej sume vo výške 10 799 €.  

 

D. Čahojová - starostka: Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Kmeťko, nech sa 
páči.  

 

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem, aby sme začali hlasovať variantou č. 3.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, iné návrhy tu nie sú, príspevky do diskusie, takže 
diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

Dámy z Dlháčika sa vám tiež chceli poďakovať za vašu priazeň, ale ... pardón, z Kĺbka, ale tiež 
pravdepodobne nepredpokladali takéto tempo našej práce, takže návrhová komisia má slovo, nech sa 
páči. 

 

Návrhová komisia: Čiže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves, začneme variantom číslo 3 navrhuje schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa v aktuálnom 
znení predpisov príslušných žiadateľovi rodinné centrum Klbko nájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v objekte na Lackovej ulici s nájomným vo výške 1 € za rok a s dobou prenájmu od 
1.1.2020 do 31.12.2024 za účelom realizácie činnosti rodinného centra Klbko. V časti B splnomocňuje 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, osobitný zreteľ, nech sa páči, prezentujte sa, prosím 
a hlasujte. ... Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci, uznesenie bolo 
schválené, veľmi pekne vám ďakujem. 
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Bod 10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 

 

D. Čahojová - starostka: Pokračujeme prenájmom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej č. 62, pani 
prednostka, nech sa páči. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Máme tam vlastne dve časti, myslím, uznesenia. V prvej 
schvaľujeme výšku nájomného, ktoré vlastne sme už predtým riešili aj v komisiách aj na spoločnej 
komisii, ktorá je stanovená na výšku 25 € / hod jedna dráha s tým, že vlastne viacero subjektov, ktoré 
sa s nami snažia uzatvoriť nájomné zmluvy hlavne športových klubov alebo športovcov, ktorí potrebujú 
bazén prekračuje maximálny počet hodín a teda maximálny počet dní, to je 10 dní do mesiaca nájmu, 
preto je potrebné ich schvaľovať takto osobitne. Pôvodná verzia tohto návrhu bola stanovená tak, že 
jednotkou pre výpočet nájmu bola ako keby 1 deň alebo 1 hodina bez ohľadu na to, koľko je počet 
dráh, to sme zmenili. Takže teraz vlastne ako keby základná jednotka je počet dráhohodín, to znamená, 
že každá jedna dráha sa počíta osobitne ako jedna časť prenájmu. To napríklad v prípade ŠK Synchro 
Bratislava predstavuje 444 dráh alebo 440 hodín prenájmu dráh maximálne za jeden mesiac. Je to 
maximálna suma, samozrejme to nebude dávať matematicky takto zmysel, keď sa to spočíta. Ide o to, 
aby sme tam mali nejakú rezervu, pokiaľ budú potrebovať viac alebo menej, ide hlavne o súťaže 
a prenájmy mimo bežných tréningov. Zároveň máte priložený aj vzor zmluvy o nájme, ktorá sa 
s takýmito subjektami bude uzatvárať a predpokladáme, že to bude rovnako veľmi, že táto zmluva 
bude uzavretá, ale odhlasovanie, prihlasovanie bude pomerne flexibilné, takže ten rozvrh sa môže 
meniť. Preto aj ten rozvrh, ktorý máte pripojený k materiálu je len myslím, neviem, či je to nejaký 
konkrétny týždeň, ale približne takto budú vyzerať tie rozvrhy na jednotlivé týždne. Opäť hovorím, že 
môžu sa meniť, plus naozaj tam skúšame to, čím sme viazaní aj uznesením zastupiteľstva zistiť, že 
vlastne v ktorých časoch je tá verejnosť najsilnejšia, v ktorých časoch je ten záujem najväčší, tak to 
vidíte aj na tom rozvrhu, že tá červená časť to je verejnosť a je veľmi široká, je rozdistribuovaná počas 
celého týždňa v rôznych časoch. To je asi všetko, ak by ste potrebovali k tomu ešte nejaké 
dovysvetelenie, tak vidím tuto vzadu je Anička Paučová, ktorá je určite pripravená odpovedať na vaše 
otázky. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo a nech sa páči, otváram diskusiu. Pán 
poslanec Kotal. 

 

p. Kotal: Ďakujem za slovo, ja by som sa chcel opýtať pani Paučovej na malý bazén, ktorý nie je 
predmetom tejto zmluvy, že bude vlastne s ním. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, prosím mikrofón, pán inžinier pre pani Paučovú. Nech sa páči, 
máte slovo. 

 

p. Paučová: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Malý bazén poskytujeme takisto do prenájmu, 
ponúkli sme ho všetkým klubom. Aktuálne kluby o neho neprejavujú záujem, hlavne z dôvodu vysokej 
ceny. Musia hlavne zistiť od jednotlivcov, od rodičov a tak ďalej, aké tam bude zastúpenie detí malých 
a tak ďalej. Pokiaľ ten záujem tam bude, tak ten bazén samozrejme môžu prenajať. Aktuálne za cenu 
35 € za hodinu sa zdalo klubom veľa. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme za aktuálnu informáciu. Otázok asi pribudne, pani Paučová, takže 
neodkladajte mikrofón. Pán poslanec Magát. 

 

p. Magát: Ja by som poprosil pani Paučovú o odpoveď, či uvažujeme s kartami multišport. 
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p. Paučová: Samozrejme počítame s touto možnosťou. Aktuálne, keďže sme otvorili viacmenej zo dňa 
na deň v okamihu ako sme mali povolenie od regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, ten deň 
sme otvorili. Riešime teraz vlastne predajný systém. Akonáhle sa to ustáli v spolupráci s ekonomickým 
oddelením, IT oddelením miestneho úradu v tom okamihu vlastne voláme spoločnosť MULTISPORT 
a vyriešime podľa systému platenia aj využívanie týchto kartičiek. Je to vlastne prepojené s tým, že 
pokiaľ je to napríklad registračná pokladňa alebo nejaký iný systém, oni sa vedia prispôsobiť. Preto to 
vlastne musí mať takúto postupnosť.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Hrda. 

 

p. Hrda: Ja by som sa chcel spýtať k bazénu, keďže som si porovnal teda náš bazén, som ho navštívil, 
petržalský bazén, ktorý je tiež troška podobný a Pasienky, že pre tie športové kluby sa mi zdá, tam 
chýba značenie, ktoré býva spravidla v bazéne 5 metrov od kraja, ktorí plavú znak, vlajočky na takých 
stĺpikoch a my ho nemáme a všetky tie ostatné iné bazény ho majú, že či nejaké plavecké kluby boli si 
pozrieť a nevyjadrili nejakú požiadavku, žeby sa to nejakým spôsobom doriešilo. Lebo keď niekto pláva 
znak, aby sa nezranil, keď je toho konca bazéna.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani Paučová odpovie. 

 

p. Paučová: S týmto samozrejme počítame, je to troška vlastne na dve objednávky to treba robiť. 
Vlastne ten systém, na ktorý sa tie vlajky povesujú sú samostatné tyče antikorové, tie už sú vlastne 
objednané od zhotoviteľa plavárne, sú špeciálne kotvené ..(nerozumieť).. sme aj tohto dodávateľa, 
a vlastne tie vlajočky samotné nám prisľúbila plavecká federácia, čiže dostaneme darom. 

 

p. Hrda: A ešte ak sa smiem spýtať, bola debata aj na internetových fórach, že vlastne v obidvoch 
bazénoch majú zakázaný vstup deti do troch rokov. Pýtal som sa napríklad v Petržalke, tam nemajú 
takéto obmedzenie a majú teda okrem plaveckého bazéna aj ďalšie bazény, možno ešte s horúcejšou 
vodou. Ako som sa dozvedel, je tam problém, že je tam pH, ktorá možno bráni nejakým 
mikroorganizmom a nie je vhodná pre deti alebo nejaká takáto technická prekážka, ale že či nevieme 
vyjsť v ústrety tým ľuďom, že by tam rodič bol s tým menším dieťaťom. Či je to nejaká definitívna vec 
v tom plaveckom poriadku. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme za otázku, pani Paučová, nech sa páči. 

 

p. Paučová: V tejto veci sme komunikovali s regionálnym ústavom verejného zdravotníctva. Vyhláška 
v tomto smere hovorí jasne. Musíme splniť viaceré podmienky. Prvou z nich je spomínané Ph bazéna, 
vieme to ovplyvniť v tom malom bazéne, vieme tam nastaviť špeciálnu teplotu a inú hodnotu pH. S tým 
problém nemáme. Súbežne táto vyhláška upravuje aj to, že pre mamičky vlastne musí byť spravená 
špeciálna miestnosť, v ktorej môžu o tie deti sa postarať. Čiže môžu ich prezliecť, nakojiť, prebaliť atď. 
Čiže my vlastne v rámci tej prevádzky musíme vyčleniť napríklad jednu šatňu v konkrétnom čase 
a prispôsobiť to pre tieto mamičky. Čiže, plánujeme to, bolo by to pre nás vynikajúce, lebo v Karlovej 
Vsi vlastne takáto plaváreň nie je, pre tie mamičky, ale bohužiaľ je tam tá legislatíva veľmi neúprosná, 
čiže museli sme vlastne vynechať tie deti do tých troch rokov.  

 

D. Čahojová - starostka: To znamená, že keď my nájdeme nejaký priestor pre tie mamičky, tak potom 
aj tie malé deti môžu prísť, hej? A kde tú miestnosť budeme hľadať? 

 

p. Paučová: Vlastne keď ste už navštívili plaváreň, viete určite, že sú tam vlastne dve šatne mužské, 
dve dámske, čiže v istom čase by sme to ako keby vyhradili pre tie mamičky, čiže jedna šatňa by bola 
konkrétne pre mamičky, zatvorilo by sa to. Spravilo by sa miesto, kde by sa museli takisto aj kočíky 
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musíme niekam dať špeciálne, čiže miesto aj na tie kočíky by sa spravilo a vlastne by sa to ako keby 
oddelilo. Môže prebiehať tá prevádzka súbežne, čiže v tom veľkom bazéne môže plávať verejnosť, 
kluby a tak ďalej a súbežne v tom maličkom môže byť napríklad pre mamičky buď hodina 
..(nerozumieť) charakteru alebo nejakému klubu už prenajatá. 

 

p. Hrda: A ešte tretia otázka. Keď som si teda skúšal sprchovanie, zistil som, že stlačením gombička si 
spustíte sprchu a opätovným stlačením vypnete. Ale keď som teda spustil ten prúd vody, tak je tam 
dlhý interval, kedy tá voda prúdi. Niektorí ľudia si proste pustia sprchu a odídu a dochádzam tam 
k strate vody. Na porovnanie na Pasienkoch je to možno iba 30 sekúnd ten interval, že človek aj viac 
krát stlačí, aby sa osprchoval, ale dochádza k šetreniu vody, že či neskrátime ten interval, lebo takto 
nám môže vznikať tam nejaká strata. 

 

D. Čahojová - starostka: Otázka znie, že či sa to dá nastaviť. Pani Paučová, nech sa páči. 

 

p. Paučová: Od dodávateľa nám bolo stanovené dve minúty. Odporúčal to dodávateľ, zhodnotili sme 
my takisto ako aj vy, že je to dlhý časový interval, dá sa to upraviť. Čiže najbližší, predpokladám, že 
hneď začiatkom januára to upravíme, buď na pol minúty alebo na minútu, to uvidíme. Čo sa týka 
vypínania tých spŕch, je to nastavené tak, že by sa to malo vypnúť. Napríklad ja som bola v tej dámskej 
sprche, tam sa to aj vypne po tých dvoch minútach. Bohužiaľ v pánskej, neviem, či to je technický 
problém, alebo nejaký iný. Čiže budeme to riešiť zase s dodávateľom, lebo on vlastne po tých dvoch 
minútach sa sám automaticky vypne.  

 

p. Hrda: Tak vyplo sa to asi po dvoch minútach, len je už som bol mimo sprchy a sledoval som, že ešte 
minútu tam prúdi voda. Možno ten minútový interval je asi vhodnejší.  

 

D. Čahojová - starostka: Pán Hrda, ďakujeme veľmi pekne, je to teda asi v riešení, to sme sa dozvedeli. 
Pán poslanec Rosina. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo pani starostka. Ja len doplním pánovi kolegovi Hrdovi, že 
v podstate tento systém vie nastaviť ten dodávateľ, nevieme si to nastaviť sami. Takže zbierame tieto 
informácie a potom sa to bude riešiť. Ale ja by som poprosil pani Paučovú, keď už ju tu takto máme 
vystavenú, krátku informáciu ako to vyzerá so záujmom karloveských škôl a materských škôl o bazén 
a teda ten detský bazén a ako vyzerá tá obsadenosť vo vyučovacom čase. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani Paučová. 

 

p. Paučová: Ako vlastne bolo uznesením miestneho zastupiteľstva dohodnuté, v čase od 8. do 14. je 
celá plaváreň vyhradená pre materské školy a základné školy. Aktuálne riešime dve možnosti ako tento 
čas vlastne naplniť. Buď vlastne všetky komerčné spoločnosti, ktoré túto službu poskytujú, čiže aj s nimi 
spolupracujeme mnohými, vlastne komunikujeme s nimi na týždennej báze, ale dostali sme vlastne 
ponuku Slovenskej plaveckej federácie, že by rada toto doobedie zastrešila v celom rozsahu. Pre nás 
by to bolo veľkou výhodou. Plavecká federácia podľa môjho názoru je veľmi veľký partner na trhu, 
dokáže zabezpečiť adekvátnych učiteľov, dokázala by vlastne zabezpečiť celý ten čas. V tomto čase by 
sme teda nepotrebovali ani plavčíkov ani recepčné, čiže mi to berieme ako veľkú výhodu. Pokiaľ to 
budú takto jednotlivé spoločnosti, tak isto ako teraz predkladáme tie poobedňajšie časy. Tak isto tie 
doobedňajšie časy by sme ponúkli iným spoločnostiam a vlastne by to bolo porozdeľované na 
jednotlivé dráhy, na jednotlivé dráhohodiny ako to už bolo riešené. Čiže vlastne teraz komunikujeme 
ako tento spôsob vyriešiť. Pre nás by bola najlepšia Plavecká federácia, ja dúfam, že v najbližších dňoch 
už budeme mať nejaké konkrétne riešenie, ktoré sa potom bude aj predkladať školám, materským 
školám a tak ďalej.  
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D. Čahojová - starostka: Moja doplňujúca otázka. Boli všetky školy, aj v našej nezriaďovateľskej 
pôsobnosti informované o tom, že bazén je už v prevádzke? 

 

p. Paučová: Keďže zatiaľ nemáme žiadneho takéhoto dodávateľa, tak ešte neboli informované, máme 
otvorené dva týždne, ale veľa škôl s nami komunikuje pravidelne. Pýtajú sa v akom je to stave, volávajú 
nám, takže vždycky keď niekto zavolá alebo sa ohlási, tak mu dávame aktuálne informácie.  

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, ale žiaľ nebola na tú otázku, ktorú som 
položil. Ako to vyzerá so záujmom a obsadenosťou teda tými školami a materskými škôlkami. Čiže keď 
som povedal školami, tak myslím tým všetky školy, ktoré sú v Karlovej Vsi, nielen v zriaďovateľskej 
pôsobnosti tejto mestskej časti ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec sa pýta, že keď nám skončia vianočné prázdniny, čo nastane 
v bazéne v dopoludňajších hodinách. Nech sa páči. 

 

p. Paučová: Aktuálne je teda plaváreň v tomto čase zatvorená. My to využijeme chvalabohu aj na tie 
veci, ktoré treba dokončiť, lebo tá rekonštrukcia síce bola rozsiahla, ale mnohé veci tam neboli 
doriešené. Teraz napríklad montujeme bezpečnostný systém a tak ďalej. Dúfame, že od toho januára 
tam už budú školy. Nie je našou úlohou oslovovať tie školy, ale tú firmu alebo tú asociáciu, ktorá bude 
zabezpečovať tie hodiny plávania, aby tie školy oslovila. My budeme samozrejme nápomocní, budeme 
aj na tých stretnutiach a budeme sa snažiť, aby tých škôl bolo čo najviacej. Samozrejme nebudeme 
rozlišovať, či to je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo inej, budú sa oslovovať vlastne všetky s tým, 
že primárne budú tie, ktoré pôsobia v Karlovej Vsi.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Polachová. 

 

p. Polachová: Ďakujem za slovo. Mňa zaskočila tá poznámka, že to nie je záležitosťou nášho bazéna, 
alebo našich teda spravovateľov nášho bazéna z našej mestskej časti, aby sa zaujímali o to a oslovovali 
školy a škôlky v Karlovej Vsi, že ako budú navštevovať bazén. Tak to som z toho dosť prekvapená, že to 
nechávame iba na tú asociáciu. To je jedna vec. Druhá vec. Ja by som sa chcela opýtať ako je 
propagovaný bazén, že je otvorený pre verejnosť, lebo mám pocit, že to tak nejak málo na mňa 
vyskakuje. By som si predstavovala, že by to mohlo vyskakovať na obyvateľov viac. V novinách to síce 
vie, ale noviny nečítajú všetci, na Facebooku to je, ale už je to zase niekde zasunuté, na stránke to bolo, 
ale nie je to na vrhu. Blížia sa vianočné prázdniny, tak by som si tak nejako, navrhujem trebárs, oznámiť 
to do škôl, nech to všetci učitelia dajú všetkým deťom do noteskov, že plaváreň funguje, ľudia príďte 
pre verejnosť je to otvorené. Proste nejakú väčšiu propagáciu si predstavujem a chcem sa teda zároveň 
opýtať, že ako bolo doposiaľ propagované, že to bude cez sviatky otvorené a že plaváreň funguje. 
Potom k tej zmluve, som veľmi rada, že tá zmluva je iba do augusta 2020 a predpokladám teda, že 
budeme vychytávať všetky veci, klady, zápory, nedostatky a tak ďalej, aby sme potom mohli nastaviť 
tú zmluvu tak, aby bola ešte lepšia. Možno porovnať zmluvu aj čo majú iné bazény, iné plavárne 
s klientmi a s asociáciami, s klubmi a podobne. Trebárs o hygiene a takéto veci. Ja si myslím, že bude 
na to priestor počas celého roka, aby sme o tom ešte viacej diskutovali. A tým vlastne už asi chcem 
vyjadriť nejakú takú podporu a dôveru, že začíname, tak dúfam, že to bude dobré a držíme palce. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme s faktickou, pán poslanec Rosina. 

 



Strana 19 z 42 
 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja by som rád doplnil kolegyňu Poláchovú, že možno by bolo 
veľmi účinné natlačiť malé plagátiky, kde by bola z jednej strany fotografia toho bazéna a z druhej 
strany základné údaje a distribuovať to tak, aby každý žiak dostal do žiackej knižky tento plagátik a dal 
to doma rodičom. Je to myslím tá najjednoduchšia forma reklamy, stojí to akurát tlač tých malých 
plagátikov. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za nápad, pani Paučová, chcete reagovať na pani 
poslankyňu Poláchovú? Nech sa páči. 

 

p. Paučová: V prvom rade k tej propagácii. Aktuálne propagujeme plaváreň iba prostredníctvom 
stránky mestskej časti. Tých oznamov mestská časť má mnoho, čiže troška to tam zaniká. My sme to 
riešili s oddelením médií, kam to presne umiestniť ten rozvrh, aby to padlo do očí, čiže vlastne to už 
bude v kolónke šport a vždycky v aktualitách. Ten rozvrh sa mení každý týždeň, čiže vždycky to bude 
aktuálne. Preto to bude viac menej stále na vrchu. Aktuálne pripravujeme s IT oddelením aj vlastnú 
stránku plavárne, kde budeme propagovať nielen tú plaváreň pre verejnosť, ale aj tie kluby, ktoré tam 
vlastne budú pôsobiť. Čiže ak budete mať niekde malé dieťa, ktoré chce chodiť plávať a neviete aký 
klub tam funguje, tak budú tam informácie o tom klube. Čiže toto dúfame, tú webovú stránku, už je 
viac menej spravená, už iba grafika sa doťahuje, čiže ja dúfam, že ju spustíme vlastne v januári. Čiže 
bude to, ešte uvidíme, či prepojené s mestskou časťou alebo úplne samostatné. Chceme, aby sa to 
ľudia čo najviac dozvedeli. Propagácia takto tými lístočkami a podobne. Samozrejme, dúfame, že takto 
sa to aj rozbehne ďalej. Aktuálne sme radi, že to propagujeme aspoň cez túto stránku a ľudí, čo chodia 
okolo plavárne. Tých možností je veľmi veľa a my sa budeme snažiť to naplniť čo najviac. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Rosina faktickú má k vášmu vystúpeniu. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ponajprv si myslím, že na stránke mestskej časti by mala byť 
informácia o tom bazéne alebo odkaz na túto informáciu hneď na prvej stránke, ktorý by mal blikať, 
vyskakovať, každého upozorniť. Pretože investíciu za milión dvesto tisíc eur každý deň nedávame do 
prevádzky. Je to veľká investícia a vyžaduje si náležitú propagáciu, náležitú pozornosť. A druhá vec. Ako 
keď počujem, alebo takto to poviem... Mne raz moji robotníci povedali, že, šéfe, budeme sa snažiť to 
urobiť. Ja hovorím, nemusíte sa snažiť. Urobte to. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ja teda len cez mobil, keď  si dám Karlovu 
Ves aktuality, tak ako prvé na mňa vyskočí „mestská časť otvorila bazén“, ale tak môžeme mať rôzne 
telefóny, rôzne prístroje, možno to tam vyzerá inak. Momentálne naša webová stránka mestskej časti 
je taká presýtená, ja teda nie som ITčkár, neviem sa vyjadrovať v tomto odborne, ale nemá také 
funkcionality, aby nám umožnila úplne všetko, čo by sme si predstavovali. Budeme mať novú webovú 
stránku, ale som veľmi rada, že bazén bude mať svoju vlastnú stránku, čiže na ľudí bude vyskakovať, 
keď budú hľadať niekde, gúgliť, tak proste vyskočí na nich bazén. Budeme sa snažiť to spropagovať 
najlepšie ako vieme, zintenzívnime aj sponzorovanie príspevkov cez vianočné sviatky a je výborný 
nápad osloviť tie deti prostredníctvom tých zrkadielok a žiackych knižiek, pretože my v prvom rade 
potrebujeme, aby rodičia s deťmi videli ten bazén a navštívili ho počas vianočných prázdnin vtedy, keď 
budú doma s deťmi. 

Takže pán poslanec Ďurica, nech sa páči. 

 

p. Ďurica: Ja som len chcel sa spýtať, lebo... funguje ten bazén alebo nefunguje, lebo raz sa povie, že 
funguje, potom nefunguje, či funguje pre verejnosť, či funguje pre koho... 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, ste boli oslovený ako každý iný poslanec ste boli pozvaný na 
otvorenie, slávnostné otvorenie bazéna. Bazén funguje od 6. decembra. Prvý deň bol otvorený zdarma 
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pre verejnosť, pre akéhokoľvek návštevníka. Odvtedy je to propagované aj na stránke mestskej časti, 
na facebokovom účte mestskej časti. 

 

p. Ďurica: Takže funguje pre všetkých, aj pre žiakov, pre školy, pre verejnosť. 

 

D. Čahojová - starostka: Školy zatiaľ nemenili svoje rozvrhy, školy prídu po vianočných prázdninách. 
Momentálne je otvorený pre verejnosť, každý deň od šiestej ráno do desiatej hodiny večer, všetci ste 
pozvaní. Pani poslankyňa Melušová, nech sa páči. 

 

p. Melušová Kutarňová: Ďakujem veľmi pekne za slovo. No kým so sa k nemu dostala, tak skoro všetko 
bolo povedané. Tiež som sa chcela opýtať na tú webovú stránku, ale tak teda. Tak či tak si myslím, že 
už stránka mohla bežať a otvoríme vtedy a vtedy, to je jedna vec. A druhá vec, že možno by, nieže bolo 
dobré, alebo potrebné, nakoľko podporuje mestská časť kopu občianskych združení. Tieto občianske 
združenia majú nejaké tie svoje chápadlá, čo sa týka nejakých kontaktov. Takže kľudne, trebárs aj ja 
nemám problém poslať aj každý ten týždenný rozpis na naše kontakty a tým pádom sa to dostane oveľa 
skôr k tým ľuďom. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme pekne, pán poslanec Hrda. 

 

p. Hrda: Ja som sa chcel spýtať, kedy sa podpíše zmluva s plaveckou federáciou, keďže asi do konca 
roku tam ešte tie kluby nie sú a nám aj nevzniká to plnenie z tých úhrad. Že či je to už od nového roku 
alebo zas s akým termínom? A potom ešte druhá otázka, že ďakujem za informáciu, že sa zriadia tie 
priestory pre malé deti, len keď môžem poprosiť, že aby sa ten priestor zriadil, aby bol prístupný aj pre 
teda mamičky detí, aj otcov. Lebo stretol som sa s takým fenoménom, že zriadia sa tie priestory 
povedzme na dámskom WC a keď tam ten otecko vstupuje s dieťaťom, vznikajú potom také 
kontroverzné situácie, že aby sa myslelo na obidvoch typov rodičov, aby mali ten prístup tiež prístupný. 

 

D. Čahojová - starostka: Ste nám nepomohli, pán poslanec... Budeme mať prebaľovací pult aj u 
oteckov. Dobre, pani poslankyňa Melušová, faktická, nech sa páči. 

 

p. Melušová Kutarňová: Ja by som len také doplnenie, že ten priestor na tej pravej strane od toho 
detského bazéna by sa na to nedal využiť? Či musí byť priechodný tým, že sú tam dvere? 

 

D. Čahojová - starostka: Bude odpovedať pani Paučová, nech sa páči. Priestor po pravej strane bazéna, 
na čo je určený, znela otázka. 

 

p. Paučová: Ten priestor je určený primárne teraz na schnutie pomôcok plaveckých. Také miesto tam 
nemôžeme zriadiť, lebo tam máte teplo. V tej bazénovej hale je vyššia teplota, čiže aj tie deti 
potrebujete aklimatizovať, čiže keď ich prezlečiete do toho civilu, nemôžete ich nechať v tej teplote, 
ktorá je pri tom bazéne. Jedná sa tam presne o to, aby to dieťa, keď sa prezlečie, troška sa vychladlo, 
aj tá mamička sa vychladla, usušilo, prebalilo... Prepáčte za zlý výraz, vychladlo, ale schladilo sa. Aby 
bolo pripravené na ten prechod z tej teplej bazénovej haly vyjsť von. Jedná sa tam presne o tú 
aklimatizáciu. Čiže nemôžme to spraviť tam, chcem to spraviť práve v tých šatniach a v tej prednej časti. 
Čiže aj kočíky tam nechávať a poprípade ako pán poslanec povedal, aj tú jednu mužskú šatňu aj tú 
jednu ženskú šatňu vyčleniť na tie prebaľovania. 

 

D. Čahojová - starostka: To majú páni radi... Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
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D. Čahojová - starostka: Aha, že Slovenská plavecká federácia, prepáčte ešte pán poslanec, že kedy 
s ňou bude uzavretá zmluva, ale myslím, že pán poslanec, že ste sa trošku mylne vyjadrili. Ona nemá 
byť uzavretá medzi plaveckými športovými klubmi a Slovenskou plaveckou federáciou, tí budú mať 
samostatné zmluvy, ktoré dnes budeme schvaľovať. Nech sa páči, pani Paučová, máte slovo. 

 

p. Paučová: Pokiaľ naše rozhovory a stretnutia dopadnú dobre, tak by sa mal vlastne jednalo o zmluvu 
o spolupráci medzi mestskou časťou a plaveckou federáciou, prípadne ešte alternatíva, že by tam 
vlastne vstúpila aj Fakulta telesnej výchovy a športu, že by sa to stalo aj miestom pre budúcich trénerov 
plávania. Tá spolupráca by nezahŕňala iba teda pokrytie toho plávania doobedňajšieho, ale bola by tam 
spolupráca aj materiálna, napríklad tie vlajky ako ste sa pýtali. Alebo potom aj vlastne poobede, aby 
tie kluby si tam vytvárali podmienky a chceme vlastne vytvoriť taký konsenzus, že doobeda by to dieťa 
plávalo na tej plavárni a už by vedelo, že poobede už tam je klub a môže tam dôjsť to dieťa plávať 
a vlastne rozširovať tie svoje znalosti plavecké.  

 

D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Zemanová má slovo. Pán poslanec Horecký sa vzdal, takže 
v prospech teraz pani Paučovej. Tak to bolo? Je v poradí, Hanka, prepáč. Pán poslanec Horecký, potom 
pani Zemanová. 

 

p. Horecký: Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem prispieť k tomu, že tu sa v našej mestskej časti odohrala 
jedna naozaj mimoriadna udalosť, veľmi pozitívna, konštruktívna. Vybudovať taký bazén, 
zrekonštruovať, mať ho ako súčasť vlastnej školy, školského zariadenia pre službu občanom je niečo 
naozaj mimoriadne. A skoro tak krátkodobo historické. A naozaj občania nevedia v tejto chvíli, že 
v akom stave ten bazén je. Vieme to my, čo sa o to zaujímame a ľudia v bezprostrednej blízkosti okolo 
nás, ale bolo by veľmi dobre keby už aj pre tú prácu, ktorá bola odvedená, aj mnohých z vás, kolegovia, 
aj pre tie peniaze, ktoré boli a energia vynaložené na tento účel, sme nepodcenili to finále a naozaj 
využili aj trebárs metodiku, keď oslovíme školy. Lebo ja mám naopak ten názor, že je to na nás, aby 
sme dali vedieť školám, školským zariadeniam, že sme pripravení poslúžiť pre deti, pre občanov. 
Zároveň, keď im dáme nejaký metodický jednoduchý pokyn ako majú postupovať v prípade svojho 
záujmu, na koho sa obrátiť, v ktorých časoch je ten bazén, za akých podmienok k dispozícii, tak tým 
zároveň aj dáme odpočet tomuto enromnému úsiliu, na ktorom ste mali mnohí podiel. Naozaj som to 
nevidel ani na webovej stránke, ktorá sa mi zobrazila v mobile, či na našom webe nie. Nie je to kritika, 
chápem, že riešime veľa vecí naraz, ale škoda, aby sme túto vec nepredali, pretože stojí za to. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová. 

 

p. Zemanová: Ja by som chcela, teda, mám otázku. Otvorila som si aktuality, nalistovala som si ponuku. 
Ponuka je do 15.12., čiže dnes je plaváreň zatvorená. Ja sa pýtam teda, lebo na stránke je rozvrh len 
do 15. 12. s tými termínmi, viac som sa nedozvedela. Rada by som ako matka a členka rady 
rodičovského združenia na Sv. Františkovi dostala od mestskej časti informáciu tak, aby som ju mohla 
poslať cez informačný systém rodičov, ktorý máme na škole a má ho podľa mňa každé rodičovské 
združenie na našich školách, že plaváreň bude cez prázdniny zavretá / otvorená. Plaváreň je otvorená 
bežne pre vás v týchto a týchto hodinách. Ja som, ja fakt týždeň hľadám tieto hodiny, nenašla som.  

 

D. Čahojová - starostka: Áno, ak toto je vážny nedostatok a je to tak. Pani poslankyňa Hudáková. 

 

p. Hudáková: Ja by som sa chcela spýtať, myslím, že kolega Hrda sa tu spýtal, ale stále som nedostala 
tú informáciu, že od akého dátumu sa dá rátať s tou spoluprácou s tou Slovenskou plaveckou 
federáciou, že či má mestská časť stanovený nejaký termín, odkedy ako by to malo viacmenej fungovať. 
Ak by sa tak nestalo, tak aby sa potom už nejaký plán B.... 
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D. Čahojová - starostka: Pani Paučová odpovie na tú otázku. 

 

p. Paučová: Termín podpisu zmluvy nemáme pripravený, je to v štádiu rokovania. Rada by som vám 
ten termín povedala. Každý týždeň cca komunikujem s plaveckou federáciou, aby sme to nejakým 
spôsobom doriešili. Pokiaľ to nebude úspešné do konca roka, tak oslovujeme vlastne tie alternatívne 
spoločnosti. 

 

p. Hudáková: Môžem sa ešte spýtať, že a čo sú vlastne tie neuralgické body, že vlastne čo sú veci, ktoré 
ešte treba prerokovať.  

 

p. Paučová: Ono aj to, že mestská časť prevádzkuje plaváreň je niečo unikátne. To, že plavecká 
federácia ide vlastne vyučovať deti plávať, je unikátne. Na Slovensku to robia vlastne iba v Košiciach. 
Je to v plienkach, čiže oni veľa vecí v rámci svojej organizácie potrebujú doriešiť. Takisto ako my 
potrebujeme doriešiť ako tá prevádzka bude fungovať, pokladňu a tak ďalej. Oni si musia tieto veci 
doriešiť interne. Potom môžeme spísať tú spoluprácu. Vzniklo im tam veľa tiež nedostatkov, ktoré 
nevedeli na začiatku povedať, že bude s tým problém, nebude s tým problém. Čiže vlastne oni majú 
skôr interný problém, ako to, že by nechceli tú spoluprácu. Takisto ako sme my mali iné problémy pri 
tom spustení prevádzky, takisto aj oni sa potýkajú s mnohými inými problémami.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani Poláchová. 

 

p. Poláchová: Ja sa chcem opýtať, že kým nebude doriešená táto zmluva s asociáciou, alebo dohoda, 
že či to nemôžu užívať školy v tom školskom čase v nejakom svojom režime. Keď niektoré školy na to 
možno majú aj učiteľov aj telocvikárov. 

 

D. Čahojová - starostka: Myslím, že pani Paučová povedala, že v prípade, ak nedôjde k dohode so 
Slovenskou plaveckou federáciou tak zvolíme iné riešenie. 

 

p. Poláchová: Ja hovorím, že kým dôjde k dohode. 

 

D. Čahojová - starostka: No ale školské prázdniny sú do konca kalendárneho roka, dovtedy máme 
„deadline“. Ak sa nedohodneme, tak 7. začína školský rok a ideme v úplne inom režime. Chcete doplniť 
pani Paučová? Nie. Pán poslanec Kmeťko.  

 

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo pani starostka. Chcel by som len povedať pár slov teda k bazénu. 
Mám pocit, že môžeme byť hrdí na to, čo sme si tu odsúhlasili pred tými x rokmi, že sme dokázali spraviť 
taký pekný bazén, aký máme. Tí, čo sme boli na tom otvorení naozaj, aj čo si pamätáme, ako bol 
voľakedy, tak je to proste „nebe a dudy“. A myslím si, že je aj na nás, aby sme to nejakým spôsobom 
dostali do povedomia ľudí a aby sa ten bazén začal riadne využívať. Mám pocit, že vianočné sviatky je 
tá najlepšia príležitosť, kilá nám budú pribúdať. Poďme s deťmi, s rodičmi, kamarátmi tam a skúsme 
v tom byť my ako vzormi, alebo teda ťahačmi, lídrami, to je jedno, proste... a poďme to skúsiť 
obsadzovať my. Poďme plávať a uvidíme, kto viacej schudne pri tom prejedaní, ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem za invenčný príspevok, na ktorý teda nie je reakcia, ale chcela by 
odpovedať na niektoré otázky alebo podnety pani prednostka. Nech sa páči. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ja pripomeniem jednu vec. Ja si naozaj vážim všetky 
pripomienky. Nie je to tak, že by sme my nechceli alebo nevedeli, ale naozaj si treba uvedomiť jednu 
vec. My v deň, keď tuto Anička Paučová išla na Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre papier, že 
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ho môžeme otvoriť, sme ho otvorili. To bolo z jedného dňa na druhý. My sme nevedeli, kedy nám to 
rozhodnutie príde. Ten bazén bol nie že z jedného dňa na druhý, on bol reálne otvorený v deň, keď 
sme dostali to rozhodnutie, aby sme ho mohli večer otvoriť, tak ráno, myslím, že niekedy na obed tam 
bežala. To je prvá vec, ktorú by som vás naozaj poprosila, že toto není, že sa bavíme o bazéne, ktorý 
funguje mesiac. To je naozaj bazén, ktorý sa otvoril z jedného dňa na druhý, kde sme mali problém... 
To sú všetko technológie a také veci ako napríklad dráhy, ktoré sa dovážali z Čiech, hej. To sme hľadali, 
kto ich má vôbec na sklade. To nie je niečo, čo idete do supermarketu a kúpite a vybavíte a spravíte 
takto. To boli všetko veci, ktoré sú veľmi náročné vôbec na obstaranie tak, aby sme mohli otvoriť. Takže 
v prvom rade ja chcem poďakovať tak Aničke ako aj pani Štangovej za to, že naozaj mali všetky normy 
naštudované tak ako vám teraz vedela odpovedať na ten malý bazén. Naozaj to spustili v extrémne 
rýchlom čase, v extrémnom strese, bez akýchkoľvek väčších chýb. Už tieto veci, ktoré sa týkajú stránky, 
hej, tam už na tom robí grafik. Lebo tam nestačí len stránka, tam musí byť urobená, celý dizajn, logo, 
akým spôsobom, v akých farbách sa komunikuje. Na tom všetkom sa naozaj pracuje. Rovnako sa 
pracovalo na tom, aby sme mali tú prvú miestnosť spravenú. Rokovalo sa s riaditeľom školy, ktorý sa 
týkal, ja neviem, toaliet... a podobne. To sú naozaj veci, ktoré vy už nevidíte, to je strašne veľa 
maličkostí, ktoré sú na pleciach dvoch ľudí a dlhý čas len na pleciach Aničky Paučovej. Takže, za mňa 
určite veľké ďakujem a my určite budeme robiť všetko preto, aby ten bazén bol maximálne vyťažený. 
Naozaj plavecká federácia tým, že nepopúšťame z ceny tak sa snaží hej, ako, aby sme popustili. 
Nepopúšťame z ceny, pretože sme si prísne nastavili tie podmienky a schválili sme to. To znamená, ani 
vám nepredkladáme žiadne iné návrhy. Proste, snažíme sa, aby to bolo maximálne vyťažené, ale aj za 
najvyššiu možnú cenu, ktorú my z toho vieme dať vzhľadom na veľkosť tej investície. Takže to sú všetko 
veci, ktoré sa riešia. Budem veľmi rada, keď sa nezplešíme, keď nám vo februári poviete, že nezlepšili 
ste sa, ešte toto... Ale my budeme robiť všetko preto, aby sa to ľudia dozvedeli. Ja som napríklad úplne 
proti tomu, aby sa tlačili zase letáčiky a rozdávali a podobne. Vieme to spraviť jednoduchšie, vieme to 
dať na školy, s niektorými školami už komunikujeme, na nástenky a podobne. Ale naozaj, dajte nám 
chvíľu čas, kým si vôbec nastavíme, nejak sa zastabilizujeme, hej? Aspoň jeden mesiac otvorenia. 
Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Týmto pádom diskusia je vyčerpaná asi. Nikto sa 
nehlási. Veľmi pekne vám za ňu ďakujem. Ak by boli nejaké otázky, prosím, obráťte sa ďalej s dôverou 
kedykoľvek na pani Paučovú. Kontakt na ňu všetci máte. Ak nemáte, tak je dostupný. No a držme si 
palce. A všetkým odporúčam naozaj plaváreň navštíviť, keď budete mať cez sviatky čas. Je to naozaj 
veľmi pekné a má slúžiť nám, nám všetkým. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
Ďakujem veľmi pekne. 

 

Návrhová komisia: Tak k bodu č. 10, prenájom dráh školskej plavárne na Majerníkovej 62. Návrh 
uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje. Hlasujeme podľa 
predložených podkladov. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Tak budeme hlasovať o predloženom návrhu 
uznesenia, nech sa páči. 

Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Veľmi pekne vám ďakujem. Vážení 
kolegovia, myslím, že som zahliadla pani doktorku Pistovičovú, ktorá prišla, chcela vystúpiť k bodu 
svojej žiadosti, číslo 6....  

 

 

Bod 11. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Nejakým spôsobom mi zvykovo pripadla úloha predkladať vám návrh na 
schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi. Podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení 
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môže miestne zastupiteľstvo schváliť miestnemu kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % z mesačného 
platu. Preto je tu spracovaný návrh odmeny za 3. štvrťrok  2019 vo výške 30 % z určeného platu 
v celkovej výške 1 022 Euro, tam je zohľadnené to, že pán kontrolór vykonával v uvedenom období 
funkciu, ktorú sme odsúhlasili v predsedníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, takže aj tá 
odmena je primerane krátená v rozsahu pracovného času a výkonu, ktorý podával.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, skôr než otvorím diskusiu, rada by som sa poďakovala 
doktorovi Hrádkovi, ktorý je aj napriek tomu, že bol ... tak mu ďakujem, že zastupoval mestskú časť 
v prípade dvoch veľkých stavieb, a to stavba bazéna a stavba lodenice, kde naozaj sa pravidelne 
zúčastňoval raz  do týždňa kontrolného dňa a či na bazéne, či na lodenici vytrvalo a statočne hájil 
záujmy mestskej časti. Myslím si, že sa to odrazilo aj v kvalite týchto stavieb a aj v tom, že boli v termíne 
dokončené a že bol veľkou podporou našich kolegov, ktorí teda mali tieto stavby na starosti. Ja mu 
v tomto vyslovujem veľmi pekné poďakovanie. A otváram diskusiu, nech sa páči. 

Keďže sa do diskusie nikto nehlási, tak diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu aby predniesla 
návrh uznesenia, nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: K bodu, teraz po vypadnutí troch bodov by to mal byť bod deväť, ak sa nemýlim. 
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019-návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schvaľuje odmenu ako to odznelo a ako je uvedené v materiáli. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali o tomto 
návrhu. Za: 20 prítomných, proti: nebol nik, zdržali sa: 2 poslanci. Toto uznesenie bolo schválené. 
Ďakujem vám veľmi pekne a nasleduje bod, ktorý predložila alebo požiadala o jeho zaradenie pani 
prednostka. Odovzdávam jej slovo a zároveň odovzdávam vedenie schôdze pánovi vicestarostovi. 
Nech sa páči.     

  

 

Bod 12. návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh 
na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, takže ide akoby o taký ako keby dvojitý personálny návrh. 
V jednej časti je to určenie mesačného platu starostovi mestskej časti a v druhej časti je to návrh na 
úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra. Ja len veľmi stručne k obidvom tým návrhom. Ten 
prvý, napriek tomu, ako je pomenovaný len upravuje situáciu a ja vysvetlím ako. Veľmi sme sa v tomto 
inšpirovali hlavným mestom, ktoré nastavilo ako keby nový spôsob, ani nie nový spôsob výpočtu ale 
automatický spôsob výpočtu platu primátora hlavného mesta. Touto úpravou vlastne zabezpečíme to, 
že zostane zvýšenie rovnaké, aj tento rok aj nasledujúci rok, pokiaľ nepríde k inému návrhu a pani 
starostke sa plat nezvyšuje týmto, len vlastne pridávame jeden koeficient do výpočtu, ktorý sa bude 
podľa situácie v ekonomike upravovať sám. To znamená, ide o nastavenia automatického systému, aby 
sme každý rok nemuseli hlasovať o tom istom a prehlasovať veci, ktoré naozaj vieme nastaviť 
automaticky. Ešte raz opakujem, nemení sa plat starostky mestskej časti, len proste automatizujeme 
ten systém, aby sme sa tým nemuseli každý rok zaoberať. V druhej časti vlastne sa venujeme zvýšeniu 
úväzku hlavného kontrolóra. Keďže hlavný kontrolór bol uvoľnený na výkon funkcie Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, je vlastne podriadený personálne zastupiteľstvu, iba vy ako zastupiteľstvo 
môžete rozhodnúť o tom, že sa mu z polovičného úväzku - ak sa nemýlim - upravuje úväzok naspäť na 
celý úväzok. Robíme to od prvého januára z dôvodu vyššej právnej ochrany, ak by to bolo nejasné, aby 
ste o tom rozhodli vy. 

Takže ešte raz. V prvom prípade hlasujeme automatický systém, ktorým sa nezvyšuje plat starostky 
mestskej časti a v druhom prípade upravujeme úväzok kontrolóra na pôvodný celý úväzok.  
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B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne pani prednostke a otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán 
poslanec Hrda. 

 

p. Hrda: Ja by som sa k tomu rád vyjadril, keďže aj v minulej diskusii na podobnú tému som obhajoval 
názor, že politici by mali byť ohodnotení adekvátne svojho výkonu, aby sme vedeli prilákať kvalitných 
ľudí do politiky. Ale pri tomto bode schválením takého automatu akoby sme podpisovali ten bianko 
šek a vzdávame sa trošku ako poslanci tej možnosti zhodnotiť výkon spätne, nejak sa vyjadriť. Chápem, 
že vlastne sa vždy vyskytnú nejaké kritické hlasy, ale myslím si, že zodpovedný politik, ktorý má svoje 
výsledky si vie tieto odprezentovať a nemám problém každý rok to potom podporiť hlasovaním a 
nejakým spôsobom zhodnocovať tie dosiahnuté úspechy. Preto by som si myslel, že je štandardný 
postup kde si aj ten politik obháji tie výsledky a my to vieme odhlasovať, takže troška by som bol 
zdržanlivý pri takom schvaľovaní automatu alebo bianko šeku do budúcnosti bez nejakej spätnej 
kontroly. Môj osobný, súkromný názor. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Lenč a potom pán poslanec 
Horecký. 

 

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta, takýto bianko šek sme podpísali pánovi primátorovi 
Vallovi, ale nijakým spôsobom to neoberá nás ako poslancov, ani vás pán Hrda, aby ste kedykoľvek 
navrhli zníženie tej percentuálnej časti, ktorú schvaľuje zastupiteľstvo na nulu ak nebudete spokojný s 
prácou pani starostky. Toto právo vám nikto neupiera. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Horecký. 

 

p. Horecký: V zásade zopakujem len pointu, že nejde o bianko šek, ide o to, aby sme nemuseli zákonnú 
úpravu platu vychádzajúcu z minimálnej mzdy každým rokom v tých istých intenciách odhlasovávať. 
Vždy máme ako poslanci možnosť dať vlastný návrh na úpravu platu smerom hore alebo dole. Tuto ide 
iba o automat vyplývajúci zo zákonných ustanovení. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ešte faktickú, pán Martinický. 

 

p. Martinický: Ďakujem, ja len stručne. Pokiaľ viem tak ak sa mýlim, opravte ma. Zásadný rozdiel je v 
tom, že podľa rovnakého princípu pánovi primátorovi Vallovi sa zvýšil a my teraz chceme v podstate 
zachovať jestvujúcu sumu. Takže to je pre mňa podstatná informácia. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Petrinec. 

 

p. Petrinec: Ďakujem za slovo. Takže, po prvé, žiadam, aby bol uplatnený procedurálny návrh vylúčenia 
budúce  ..(nerozumieť).. na samostatné hlasovanie a po druhé, pokiaľ ide o odôvodnenia, ktoré tu 
hovoríte, tak je veľmi zaujímavé sledovať, že čo sa tu hovorí, vrátane toho, čo hovorí pani prednostka 
aj vaši poslanci. Preto lebo princípom tohto uznesenia, ktoré má byť prijaté je stanovanie 
automatického zvyšovania platu. Čiže nie je pravda, že ten plat zostane zachovaný, ale ten plat sa bude 
zvyšovať a bude sa zvyšovať na základe toho, že do vzorca na výpočet tej konečnej výšky platu pani 
starostky bude každým rokom zakomponovaná nová suma štatistickej výšky priemernej mzdy v 
národnom hospodárstve, ktorá sa bude zvyšovať. Čiže automaticky týmto súčinom automaticky dôjde 
k zvyšovaniu platu každý rok. Čiže nie je pravda, že ten plat bude zachovaný a keď pán Martinický 
hovoril, že tu  ..(nerozumieť).. podstatné informácie a tak teda bude zvyšovaný. A pokiaľ ide o takýto 
návrh, vlastne takýmto návrhom sa vzdávame našej, prakticky našej svojprávnosti rozhodovať ďalej o 
zmene platu starostu, preto lebo sa zavádza automatický mechanizmus jeho navyšovania. Takže my 
sami sa vlastne vzdávame svojho práva rozhodovať o tom, že či starosta má mať nárok na zvýšenie 
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platu. Ešte jednu vec pripomínam, že takisto sú poslanci zavádzaní v tom, že plat starostu má byť 
vlastne automaticky zvyšovaný v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. To nie je 
pravda. To platí iba v jednom jedinom prípade, a síce v prípade, kedy by starosta poberali iba základnú 
výšku mzdy vyplývajúcu zo zákona. Iba vtedy by sme prakticky mali povinnosť ten plat zvýšiť. Keďže 
pani starostka už rozhodla (nerozumieť) 46,32 percent, tak ona je už v rámci povinného zvyšovania,  
čiže nám nevyplýva žiadna povinnosť na to, aby sa to ďalej zvyšovalo. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Horecký. 

 

p. Horecký: Vážení kolegovia, ja by som si dovolil komentovať teraz predrečníka, v dvoch bodoch. 
Jednoducho, ak by plat starostu alebo hocikoho z nás nech sme kdekoľvek zamestnaný ostal v rokoch 
na tej istej výške, teda zmrazený, tak by znamenalo, že sa reálne ten plat znižuje. Ak plat, ktorý je 
vyskladaný zo zákonom daných položiek ostáva v percentuálnom navýšení podľa týchto položiek v 
percentuálnom navýšení rovnaký, tak primerane tomu, ako sa hýbu odmeny a platy v celom národnom 
hospodárstve, tak zachováva si svoju kúpnu silu a je prirodzené, že taký plat nominálne rastie, ale v 
zmysle percentuálneho vyskladania svojich položiek ostáva konštantný v tom porovnaní s ostatnými 
mzdami a odmenami. ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rosina. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja len teda technicky chcem kvôli presnosti pripomenúť 
predrečníkovi aj teda všetkým poslancom, že sa nejedná terminologicky o zvyšovanie platu, pretože 
priemerná mzda v národnom hospodárstve sa môže aj znížiť. Všetci očakávame obdobie minimálne 
stagnácie ak nie krízy. Takže ak sa priemerná mzda v národnom hospodárstve zníži, automaticky sa 
zníži aj plat starostu. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Martinický. 

 

p. Martinický: Ja len jednu otázku na našich poslancov, ktorí sú aj v mestskom zastupiteľstve. O koľko 
percent to má zvýšené pán primátor Vallo?  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ak dovolíte, tak odpoviem. Ako bolo povedané, plat starostu alebo 
primátora v zmysle zákona je tvorený troma veličinami. Veličina veľkosti obce, ktorá je daná, či je to 
veľkosť Bratislava, tam sa prihliada na náročnosť tej práce alebo veľkosť Karlova Ves je v kategórii od 
20 do 50 000 obyvateľov, to znamená, s týmto koeficientom nemá zastupiteľstvo nič spoločné, to je 
dané zákonom. Ďalej zákonom dané, že súčinom je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Takto 
to zákonodarca chcel, to znamená, predpokladal ten mechanizmus tejto valorizácie. A tretí koeficient, 
to je to, o čom hovoril pán poslanec Hrda, to znamená prejaviť vôľu so spokojnosťou, s prácou pani 
starostky, úradu a podobne, kde dáva možnosť od 0 do 60% navýšiť plat starostu alebo primátora obce. 
To sa môže robiť kedykoľvek, nemusí byť na to lehota. V zákone sa zmenila tá povinnosť uvádzať plat 
starostu v konkrétnej výške v eurách a každoročne ho prerokovávať. Preto, pokiaľ nebude vôľa 
zastupiteľstva znížiť plat alebo zvýšiť, by sa tá téma nemala dostávať na rokovanie zastupiteľstva, aby 
takáto pomerne ponižujúca procedúra, kedy starostovia musia, primátori žiadať len o valorizáciu len 
vyplývajúcu so zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve, aby sa odstránila. To nikomu 
neberie, poslancom a zastupiteľstvu právo to zmeniť. Pán primátor Vallo má navýšený ten základný 
podľa koeficientu veľkosť mesta krát priemerná mzda o 50%, naša pani starostka má 46,3%. Hej, takže 
my teraz nenavrhujeme zvýšenie. V prípade pána primátora nedošlo k výšeniu, ako sa nesprávne 
medializovalo, že Vallo si zvýšil plat o 50%, hej to jako typu facebookových niektorých diskusií 
zvláštnych, že starostka si zvýšila plat, ak primátor si zvýšil, že si zvýšil o 50%, to nebola pravda. Pán 
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primátor, reálne mu zastupiteľstvo upravilo o 7% pôvodne schválenú výšku tej pohyblivej zložky. 
Ďakujem. 

Pán poslanec Kovács. 

 
p. Kovács: Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko veľmi rýchlych reakcií. Pán Horecký, keď ste hovorili o tom, 
že vlastne ak by sa nezvyšoval ten plat, tak by to v zásade bolo zníženie toho jej platu. Tak ja akože 
teoreticky chápem, čo myslíte, ale keby ste toto isté povedali všetkým zdravotným sestrám alebo 
všetkým štátnym zamestnancom, ktorí majú tabuľkové platy a nikto sa na to nepozerá, že vlastne tým, 
že im tie platy nie sú automaticky zvyšované, tak sú znižované, tak som zvedavý, že čo by vám na to 
povedali. Takže ja by som akože politikov a volených funkcionárov nejakým spôsobom nehýčkal v 
tomto meradle, lebo naozaj, akože k tým bežným občanom sa ten štát stavia veľa krát oveľa 
necitlivejšie, ale chápem, čo ste tým mysleli. Druhá vec, že celkom som neporozumel tomu termínu, že 
je ponižujúce pre pani starostku nejakým spôsobom predstupovať aj so svojím platom pred nás 
poslancov, respektíve zástupcov obyvateľov a povedať, čo urobila. Respektíve toto ani nie je tou 
náplňou, ale podľa mňa by malo byť, že keď naozaj ten zákonodarca ako ste hovorili chcel, aby nejakým 
spôsobom sa zodpovedá za svoju činnosť pred miestnym zastupiteľstvom, tak by som to ocenil a 
myslím si, že to nie je nič ponižujúce. A tak isto ako v každej robote, keď chcete nejakú mzdu, keď 
chcete nejakú odmenu tak sa zodpovedáte, že či tá kvalita a či tá hodnota, ktorú vy ste priniesli tomu 
zamestnávateľovi, ktorý v tomto momente sú obyvatelia, ktorí sú nami reprezentovaní, bola 
adekvátna, bola nadštandardná alebo nebola dostatočná. Že podľa mňa to nie je ponižujúce. A stále sa 
vyskytuje ako keby to porovnanie s pánom primátorom, to je taká obsesia trošku, ale rád by som ešte 
trošku to uviedol na takú správnu mieru, že pán primátor je primátorom hlavného mesta Slovenskej 
republiky, najväčšieho mesta Slovenska a pani starostka je starostkou nejakej priemernej mestskej 
časti v rámci Bratislavy. Takže aj tuto trošku ako keby sme si zachovali odstup od toho, ale to v 
skutočnosti, s čím som do toho išiel, prečo som sa hlásil, boli dve otázky. Jedna, že aby sme teda 
zachovali nejakú základnú transparentnosť, tak chcel by som poprosiť. Ja som myslel, že tu bude pani 
starostka, že aby sme povedali, že o čom sa vlastne bavíme, že aký je plat pani starostky v hrubom. 
Koľko zarobí za to, že je starostka a zároveň za to, že je mestská poslankyňa. Aby sme aj ľudia vedeli, 
že koľko dostane peňazí každý mesiac na účet za svoje verejné funkcie. To by som chcel zodpovedať, 
aby sme to tuto uviedli do záznamu. A teraz to neposudzujem, len to chcem počuť. A druhá otázka je, 
a tá ma v skutočnosti trápi, asi ako jediná z toho, že prečo sme to dostali opäť takto na poslednú chvíľu 
zaradené do programu. Prečo to normálne neprešlo komisiami, prečo to neprešlo nejakým grémiom, 
prečo tuto staviame takto ako dva papiere potom ako sme si odhlasovali zaradenie do programu. A nie 
predtým. Ešte sme ani nevedeli o čom vlastne budeme prakticky sa baviť a len tak nám to bolo, že 
odhlasujte, že to zaradíme do programu a potom tu dostanete dva papiere. To považujem za veľmi 
nešťastné a práve v momente, kedy chceme spieť k nejakej transparentnosti, kedy chceme spieť k 
tomu, že sa objektívne porozprávame o tom, čo pani starostka urobila a aký plat jej za to prináleží tak 
takýmto ponižujúcim spôsobom do zastupiteľstva nepovažujem za šťastný. A teda sa pýtam na 
vysvetlenie, ďakujem. 

 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pár poznámok. Plat pani starostky z hlavy vám asi v tomto 
momente nepoviem, ale je zverejnený, pán kolega. Vieme ho zistiť, samozrejme, myslím, že ho vieme 
aj vypočítať. Hlasovalo sa o ňom, tým uznesením to vieme samozrejme povedať, ale je zverejňovaný 
každý mesiac, vrátane teda odmeny za výkon funkcie mestského poslanca. To že to je ponižujúca 
procedúra bol môj hodnotiaci úsudok na základe toho, že si myslím, že ak zákonodarca dával tento 
koeficient nie podľa veľkosti - tam sa zohľadňuje to, čo ste teda povedali - pán primátor je primátor 
celého mesta, má iný veľkostný koeficient a iný násobok, teda z priemernej mzdy. Ja si myslím, že sa v 
zákone zmenila táto povinnosť, že to bolo aj pre starostov možno ponižujúce, keď sa museli ako keby 
prosiť na základe zmeny údajov, ktoré vyplynuli zo zákona. To ale neznamená, že robiť odpočet je 
verejne možné, môžeme sa dohodnúť, môže sa robiť. A samozrejme takisto vy môžete navrhnúť 
zvýšenie alebo zníženie platu pani starostke, rovnako ako sme to my s istou mierou dôvery pristúpili k 
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pánovi primátorovi po roku práce a potom akú sme prácu videli. Negrilovali sme ho ani sme nechceli, 
aby nám teraz akože skladal účty, sledujeme jeho prácu kontinuálne, vyjadrujeme sa k nej, nemali sme 
problém za to zahlasovať, lebo som presvedčený, že svoju prácu vykonáva dobre a že ten plat, ktorý 
sme mu schváli, napriek tomu, že to bolo obeťou ťažkých hejterských poznámok na internete, tak si za 
tým stojím, že sme takto pánovi Vallovi to schválili správne. Prepáčte, vyčerpal som svoj čas. Pán 
poslanec Rosina. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Neviem ako ostatní kolegovia, teda predrečník, na ktorého 
reagujem, ale ja s nádejou očakávam nasledovné parlamentné voľby a s nádejou na to, že dôjde k 
zásadnej zmene a že tá zmena sa prejaví aj v odmeňovaní zdravotníkov a ďalších štátnych, štátom 
platených osôb a mám za to, by sa zaviedla valorizácia aj u týchto profesií. A ísť postupom, že u ktorých 
už tá valorizácia je týmto škrtnúť sa mi zdá spôsob veľmi nezdravý. Treba tých, ktorí to nemajú, treba 
potiahnuť hore a nie tých, čo majú, ťahať dole. To je taký zásadný princíp, ktorý ja uznávam. A čo sa 
týka tohto automatu, my poslanci máme tiež automat nastavený zákonom, takže či chceme, či 
nechceme, či tá naša poslanecká odmena je daná zákonom a zo zákona sa mení a zvyšuje. Keď sa 
zaviedlo toto opatrenie, bolo to zhruba v čase, keď si poslanci parlamentu zvýšili, teda rozmrazili platy, 
čo im vyšli asi plus 1000 eur netto, tak vtedy sa zaviedol tento automat a napodiv tie naše odmeny, 
ktoré sme mali predtým odsúhlasené boli nižšie a stále sú nižšie ako teraz, keď sa nám stále zvyšujú. 
Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Pán poslanec prepáč, ja som takisto nedodržal rokovací poriadok a urobil 
som z capa záhradníka, lebo som si mal zobrať slovo. Tak tebe som tiež nechal, prepáč. 

Pán poslanec Martinický. 

 

p. Martinický: Ja len reagujem na tú tzv. obsesiu pánom primátorom. No fakt je, že Bratislava je 
najväčšie mesto na Slovensku, ale druhá vec, je menšie ako Praha alebo Budapešť, kde majú primátori 
podstatne menšie platy. A ja mám už niekoľko volebných období problémy s bratislavskými primátormi 
v tom, ako riadia niektoré veci, čo sa týka Bratislavy, ktoré považujem za dôležité a zatiaľ som nevidel, 
žeby bol v tomto bol pán primátor nejako badateľne lepší, takže ale, nehovoríme o... nerád by som 
previedol diskusiu na túto tému, len hovorím, že v rámci demokracie a spravodlivosti treba mať 
rovnaký meter na všetkých. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, faktickou pán poslanec Savčinský. 

 

p. Savčinský: Ďakujem za slovo, ja len takú poznámočku krátku. Troška som sklamaný z našich nových 
kolegov. Dneska sme preberali základný zákon, teda tak poviem, schvaľovanie rozpočtu a ďalšie 
dôležité body, v ktorých ste vôbec nevystupovali, nerečnili ste, nehľadali ste riešenia a v tejto téme sa 
opakovane nachádzate. Mne sa to zdá teda také zvláštne, je to môj názor, až také trápne. Ideme tu na 
nejaké najnižšie pudy útočiť. Je to pre mňa sklamanie. Očakával som teda od vás ako od nových 
kolegov, že prinesiete takú odbornú debatu do týchto dôležitých vecí, ale akosi sa stále len v tej jednej 
oblasti nájdeme. Ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Kovács. 

 

p. Kovács: Prepáčte, tuná mi príde, že Rišo, prepáč, ale ja si myslím, že by ste mali byť radi a vďační, že 
sme veľmi kultivovaným spôsobom vstúpili do prípravy rozpočtu s našimi námetmi a podnetmi a všetko 
sme si vysvetlili a prišli sme s návrhom, ktorý je akceptovaný všetkými stranami. Mohli sme o tom veľa 
rozprávať, ale podľa mňa je podstatnejšie, čo sme urobili a že sme sa dokázali dohodnúť a schváliť 
jednohlasne rozpočet. Neviem, kedy naposledy sa to podarilo a vnímam to ako znak istej politickej 
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kultúry a istý znak vyspelosti, že sa vieme dohodnúť predtým. Takže neviem prečo toto považuješ za 
sklamanie.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Áno, len teraz už technicky, Richard už.... Ja teda naozaj, toto si vážim, aj 
váš postoj všetkých, aj to, že sme schválili rozpočet jednohlasne. Beriem to ako veľký znak aj dôvery, 
aj kvality možno komunikácie, ktorá prebehla predtým, že sme sa snažili možno obojstranne dospieť 
k takémuto rozhodnutiu, to by som naozaj nekritizoval. A dokonca teraz som aj hľadal v pamäti, že 
kedy bola takáto situácia. Možno naozaj toto je historicky prvý krát, že úplne všetci prítomní poslanci, 
takže za to naozaj patrí veľká vďaka všetkým.  

Pán poslanec Petrinec. 

 

p. Petrinec: Ďakujem za slovo. Pán Záhradník, jedna vec. My sme to riešili už v júni a ja som vám to 
hovoril už v júni. Že nijaké zvyšovanie platu starostu zo zákona nevyplýva. Ak by aj vyplýval, tak sa 
automaticky zvyšuje zo zákona bez toho, aby sme o tom rokovali. Keďže zákon ustanovuje, že o tom 
treba rokovať, vždy to zastupiteľstvo má právo rozhodovať o tom, či sa zvýši alebo nezvýši. Takže toto 
je zavádzanie. Druhá vec, pán Rosina, prosím vás, v zmysle štatistík, ktorými teraz disponujeme 
oficiálne štatistiky štátu hovoria o tom, že sa má zvyšovať HDP aj budúcom roku. To súvisí aj so 
zvyšovaním priemernej mzdy v národnom hospodárstve a ak by ste ani týmto štatistikám neuverili, tak 
každým rokom sú prijaté zákony, ktoré zvyšujú minimálnu mzdu. To znamená, že tá mzda pôjde hore. 
A teda je vylúčené prakticky to, aby ten plat išiel dole alebo zostal zmrazený. A pokiaľ ide o tie veci, 
týkajúce sa toho, žeby plat starostu mal byť obhajovaný výsledkami, ja som to už hovoril aj v júni, že 
prosím vás, neriaďme sa štatistikami, ale tým, aby boli predložené dôvodové správy, ktoré odôvodnia 
zvýšenie toho platu. Takže nech sa potom bavíme o tom, akým spôsobom sú plnené úlohy, akým 
spôsobom funguje obec a podobne. Už dneska sme mali na zasadnutí rôzne problémy a situácie z vášho 
vlastného klubu dokonca, ktoré napádali to, ako funguje bazén a  ..(nerozumieť).. Takže, prosím vás, 
bavme sa o zvyšovaní platu na základe výkonu. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Martinický. 

 

p. Martinický: Ďakujem, zase jednu poznámku k veci, ktorá je mimo právomoci nás, čo tu sedíme, ale 
treba to povedať, že existuje výnimka o znížení a v čase, keď si, ako to povedal pán kolega Rosina, v 
čase, keď si parlament sebe zvýšil asi o 1000 € čistého svoj plat, tak poslancom miestnych 
zastupiteľstiev znížil ten minimálny, neviem či to nazvať plat, honorár, všimné za ich nie takú celkom 
ľahkú robotu. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem, ja by som len vecne chcel ku kolegovi Petrincovi. Práve preto 
vypadla zo zákona tá povinnosť to každoročne prerokovávať. To vypadlo zo zákona. Pán kolega, 
nekývte hlavou, to proste tak je. Bolo to v zákone ustanovené, toto zo zákona vypadlo. Samozrejme, 
to nevypadla právomoc, znížila sa právomoc. Dokonca zvýšiť zastupiteľstvo mohlo do 70 percent, teraz 
môže len do 60. Pán poslanec Kovács. 

 

p. Kovács: Ja len rýchlo, že ak je to tak, že nám bol znížený plat, tak s tým veľmi súhlasím. Preto, lebo 
napriek tomu, že nechcem dehonestovať túto službu, všetci sme do toho išli, že to budeme robiť, ale 
pričom plat poslanca národnej rady je istým v ideálnom prípade plným úväzkom, toto všetci robíme z 
niečoho ako našej občianskej angažovanosti. A myslím, že to nikto z nás nerobí pre peniaze. Takže ak 
treba niekde šetriť, nevidím dôvod v tom, aby sme nešetrili na našich platoch.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, len formálne, poslanci nemajú plat, ale odmenu, v tomto 
prípade. Pán poslanec Petrinec, nech sa páči. 
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p. Petrinec: Prosím vás, to čo uvádzate, absolútne nemá nič spoločné s tými platovými záležitosťami, 
lebo plat je určený na základe uznesenia a to uznesenie platí dovtedy, dokiaľ nie je prijaté nové alebo 
dokiaľ nevyprší jeho platnosť.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Pán poslanec Šíbl. 

 

p. Šíbl: Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu programu, ďakujem. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Je to procedurálny návrh, dávam o ňom hlasovať okamžite, nech sa páči. 
Prezentujte sa a hlasujte, kto je za ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

 

Za 15 poslancov, 4 proti, 3 sa zdržali, diskusia bola ukončená. Ale tí, ktorí boli prihlásení dostanú ešte 
slovo. O slova požiadala aj prednostka. Pani prednostka, nech sa páči. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ja tu mám popísanú pol stranu poznámok, takže snáď sa 
vyjadrím ku všetkému. Veľmi zaujímavé je, že pán poslanec Petrinec, vy ste si asi tri krát odporovali v 
tých svojich vystúpeniach. Jednak ste povedali vašim kolegom, že sa vzdávajú možnosti rozhodnúť o 
zvyšovaní platu starostky a teraz v tomto predposlednom vystúpení ste povedali, že môže 
zastupiteľstvo kedykoľvek zvýšiť a kedykoľvek znížiť. Áno, máte pravdu v tom svojom poslednom 
vystúpení, že kedykoľvek tu ktokoľvek z vás vystúpi a povie, že navrhujem znížiť koeficient zo 46,3 
percenta na nula, tak sa o tom bude hlasovať, bez ohľadu na lehoty, na čokoľvek. A bude sa o tom 
hlasovať a môžete skladať starostke mestskej časti v rámci diskusie o tomto návrhu všetko, o čom sme 
sa tu teraz bavili. To znamená môžete jej zložiť pochvalu a môžete ju skritizovať za jej prácu. To sa 
nijakým spôsobom nemení. To je prvá vec. 

Druhá vec. Není to bianko šek. Bianko šek by to bol, žeby ste dali, že si starostka mestskej časti môže 
každý mesiac na základe vlastného rozhodnutia zvýšiť plat až do 60%, to je bianko šek. Toto nie je 
bianko šek, toto je 46,3 percenta zvýšenie, o ktorom ste rozhodli dva mesiace dozadu. Čo sa týka 
zverejňovania platu starostky, ten je dnes zverejnený rovnako ako aj môj plat, plat pána Záhradníka, 
plat pána kontrolóra. A vaše odmeny na stránke každý jeden mesiac, je to 3271 eur 62 centov. Ďalšia 
vec, automatické zvyšovanie. Pán poslanec Petrinec, nie, nie je to z minimálnej mzdy v národnom 
hospodárstve, je to v priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tá môže byť aj nižšia ako za minulý 
rok z jednoduchého dôvodu, rovnako ako aj inflácia. Ďalšia vec, čo sa týka zamestnancov verejnej 
správy. Zamestnancom verejnej správy sa za posledné dva roky dva krát zvýšili platy. V priemere v 
tarifnej časti od 20 do asi 40 %. Napríklad my keď sme prechádzali na zákonníkove platy, tak sme 
nastavili presne obdobný systém pre zvyšovanie platov našich zamestnancov, ktorým sa v januári 
prepočíta príjem podľa výšky inflácie v národnom hospodárstve, ktorá je počítaná zo spotrebiteľských 
cien. Takže je to absolútne štandardná procedúra. To, čo zavádzame, nie je automatické zvyšovanie, je 
to zvyšovanie podľa miery výšky miezd v národnom hospodárstve, priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve, nie minimálnej mzdy, ktorá sa, áno, s tým súhlasím, populisticky zvyšuje.  

Ďalšia vec, ktorá tu padla. Ono, keď hovoríte, že to není ponižujúce pre starostu mestskej časti. 
Minimálne táto diskusia mi nepríde zrovna príjemná na počúvanie a to sa nerozhoduje o mojom plate, 
ale zase to môže byť len môj osobný pocit. Na druhej strane si viem predstaviť, že aké budú statusty 
niektorých predstaviteľov, možno dnes večer, možno zajtra ráno na sociálnych sieťach, lebo veď to je 
veľmi pekná téma, pred februárom, že áno. Mňa to veľmi zaráža aj kvôli tomu, že neviem, či ste si 
všimli, myslím, že včera alebo predvčerom, a teraz by som to nemala hovoriť, ale toto viem. Strana 
SMER dala takú peknú infografiku, ako si liberálni starostovia zvýšili platy. Bol to Trenčín, Bratislava, 
Nitra a teraz neviem, ktorý bol ten posledný primátor. Trnava, áno, ďakujem. Všetci majú ináč vyšší 
koeficient zvýšenia ako má pani starostka. Všetci títo primátori. Tak, to bol taký, tak som na to 
komentovala, že áno, to je pravda a oni si to zvyšujú preto, lebo nemajú príjmy z podielu na zákazkách. 
Takže ja si myslím, že tento príjem, ešte raz ho zopakujem, 3271,62 zodpovedá tomu, že pani starostka 
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je na telefóne 24/7. Vtedy, keď vy už ste možno niekde preč, že je pripravená byť k dispozícii, že naozaj 
tá práca zodpovedá platu vysokého manažéra, ktorý zodpovedá za dokopy asi 400 zamestnancov a 35 
000 obyvateľov mestskej časti. A to, že sa o tom bavíme spôsobom, akým sa o tom bavíme, prepáčte, 
ale nepríde mi to dôstojné. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Kováč. 

 

p. Kovács: Nemyslel som... 

 

B. Záhradník - vicestarosta: ...reagovať sa môže. Už sa nemôžete prihlásiť do diskusie s riadnym 
príspevkom. Nech sa páči, pán poslanec. 

 

p. Kovács: Nemyslel som nič nedôstojné, normálne sa podľa mňa veľmi slušne rozprávame. Ak ste 
uviedli sumu 3200 eur, teda beriem to tak, že to je... no ale pýtal som sa v hrubom a dobre, takže 3200 
eur v čistom aj za výkon v povolaní starostu a zároveň mestského poslanca. Správne?  

 

K. Procházková - prednostka: Nie nie, osobitná tabuľka potom hovorí o príjme za mestského poslanca. 
Je to všetko zverejnené na stránke. Toto je príjem, o ktorom sa bavíme, toto je tých 46,3 %. 

 

p. Kovács: Rozumiem, len pýtal som sa na kumulatívny príjem za verejné funkcie. Ale už to nechajme 
tak. Ja som len tam chcel doplniť to z toho. Viete, ja nespochybňujem valorizáciu, ja nespochybňujem 
plat. Ja som len hovoril, že tí zamestnanci štátnej správy, tí učitelia chudáci, oni ostanú niekedy zvýšené, 
keď už veľmi veľa kričia a potom niečo sa im dopraje, ale hovorím, že sú na to stále oveľa horšie ako 
politici a ako verejné funkcie, ktorým sa automaticky valorizuje plat. Čiže len tam som chcel povedať, 
že to je pozitívna vec, že existuje valorizácia, ale to, čo je negatívne je, že myslíme na tých vysoko 
postavených a nemyslíme na tých, zástup ľudí, ktorým sa to nezvyšovalo. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, pán poslanec Kotal. 

 

p. Kotal: Ja len krátka reakcia na predrečníka. Ja robím napríklad v kultúre a nám sa tiež valorizoval 
plat, ako štátnym zamestnancom.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Podľa zákona o verejnej službe, štátnej službe, tam to automaticky 
prichádza. Rovnako to majú policajti, hasiči, prokurátori, sudcovia, poslanci národnej rady. Ale 
súhlasím s vami, že samozrejme, určite treba pridávať práve tým, ktorí majú tie platy najnižšie. Pán 
poslanec Hrda s riadnym príspevkom, nech sa páči. 

 

p. Hrda: Ja som chcel troška reagovať na pána kolegu Savčinského, ktorý vlastne kritizuje našu diskusiu 
k tomuto bodu a akýmsi spôsobom si kladie otázky, prečo sme nediskutovali k rozpočtu. Rozpočet 
chcem poďakovať, že sme dostali možnosť plne o ňom diskutovať vo všetkých komisiách. Myslím si, že 
odzneli aj hlasy vašich poslancov aj našich poslancov. Dospeli sme k rozumnému konsenzu, ktorý sme 
radi odhlasovali. Bola potom živšia diskusia k plavárni, takže nie je to o tom, že by sme nediskutovali 
k témam, kde sú otázky a dostali sme aj rozumné odpovede, čo opäť chcem poďakovať. Túto diskusiu 
tiež nepovažujem za zbytočnú, odzneli tu aj racionálne argumenty. Pre mňa je to užitočné, že si viem 
zobrať aj od kolegov, povedzme z iného poslaneckého klubu rozumné odpovede. Niekedy sú tu nejaké 
emotívne tvrdenia, ktoré vlastne posúvajú tú debatu možno mimo aj toho racionálneho jadra. Ja si 
viem predstaviť, že si osvojím tieto názory aj pána vicestarostu, že z nejakej horšej procedúry nejakého 
prechádzania aj hejtami sa spraví skôr pozitívna diskusia o nejakom odpočte každý rok. Áno, chápem 
aj to moje právo, že môžem navrhnúť vystupovať, takže nemám problém si osvojiť tie konštruktívne 
argumenty. A ešte k pánovi Savčinskému. Keď niekedy vystupuje ako taký náš tútor staršieho poslanca 
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k mladším, ja si nedovolím pochybovať o mandáte iných poslancov, ktorí boli rovnako zvolení. Pokiaľ 
viem, náš demokratický systém sa neopiera o nejakú radu starších a radu mladších, takže vždy to 
beriem tak s úsmevom, keď nám tak dohovárate. Myslím si, že skôr tá kvalita poslaneckého výkonu 
mandátu je o tom, ako máme naštudované materiály, problematiku okolo toho, koľko sme tomu 
venovali času, náš kontakt s voličmi, ich názor a reprezentovanie. Takže v tej demokratickej diskusii sa 
môže odraziť to, že sa stretávate s inými názormi. Celá táto diskusia určite nebola zbytočná a voliči nie 
sú len o tom, že počúvajú len nejaké hejty a populistické heslá, ale sú tiež rozumní a ja si myslím, že aj 
tá reprezentácia, čo tu máme poslancov v našom zastupiteľstve alebo pani starostku, odráža to, že tí 
voliči si vedia vybrať aj to dobré z tých diskusií. Takže nekritizujme, že nejaké diskusie sa vedú a odznejú 
tam najrôznejšie typy argumentov. Tak ja som chcel len toto takto doplniť. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne pánovi poslancovi. Pán poslanec Savčinský ako posledný 
vystúpi v rozprave. 

 

p. Savčinský: Áno, áno, počkal som si teda. Ja sa chcem ospravedlniť, to nebolo mierené na váš klub. 
Mrzí ma to, asi treba niekedy to pomenovať iným spôsobom. Ďakujem, pán Hrda, že ste ma upozornili 
na to. Michal, na teba som, faktická poznámka... Reagoval som na teba, ale nemyslel som teba touto 
mojou faktickou poznámkou, ale myslel som iného kolegu, ktorý som aj povedal, že opakovane túto 
problematiku rieši a stalo sa to jeho hlavnou témou tohto zastupiteľstva. Takže ospravedlňujem sa 
celému klubu, aj Tebe, nemyslel som teda, nemyslel som na teba tou mojou poznámkou. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, nikto nie je ďalej prihlásený. Registrujem požiadavku 
procedurálneho charakteru kolegu Petrinca, aby sa hlasovalo samostatne o bode a), b) a potom 
samostatne o bode c). Takže poprosím teraz návrhovú komisiu, keby ste dali hlasovať o bode a) a b) 
spolu a potom následne o bode c). To je procedurálny návrh, ktorý sa vykoná, každý poslanec má návrh 
takýto návrh dať.  

 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia, ako sme poučili, budeme najskôr hlasovať o bodoch A a B, ktoré 
sú logicky zviazané, pretože bod A. návrh uznesenia znie: Zrušuje dňom 31.12.2019 uznesenie č. 
54/2019, z 25.6. roku 2019. To bolo uznesenie uznesenie o plate pani starostky a v body B určuje s 
účinnosťou od 1. januára 2020 plat starostu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves takto. Základný plat 
starostu vypočítaný v súlade s paragrafom 3, ods. 1, zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa zvyšuje o 46,32 
percenta.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, prezentujte sa a hlasujme.  

 

Za bolo 17 poslancov, 2 poslanci boli proti a 4 poslanci sa zdržali. Toto uznesenie v bode a) a b) sme 
schválili. A budeme hlasovať... 

 

Prosím? Nie, procedurálny návrh bol na procedúre, že sme o bode a) a b) hlasovali samostatne. Ak je 
vôľa, môžeme hlasovať ako... Vyhlasujem teda hlasovanie za zmät.... rešpektujem vôľu, keď kolega 
proste nemal úplne zrejmé o čom hlasujeme. Budeme hlasovať o schválení bodu a) a b) tak, ako bolo 
prečítané návrhovou komisiou. Nech sa páči, hlasujme teraz, kto je za. 

 

Za bolo 15 poslancov, 3 boli proti a 4 sa zdržali. Takže tieto dve uznesenia sme schválili. A budeme 
teraz, nech sa páči, návrhová komisia. 
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Návrhová komisia: Návrh uznesenia v časti C znie takto: Miestne zastupiteľstvo miestnej časti 
Bratislava Karlova Ves súhlasí s úpravou výkonu práce miestneho kontrolóra Dr. XXX Mgr. Miroslava 
Hrádeka v rozsahu plného pracovného úväzku, to znamená 100% s účinnosťou od 1. januára 2020.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.  

Za 24, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, uznesenie sme schválili, ďakujem pekne. 

 

 

Bod 13. Harmonogram  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady  a  miestneho 
zastupiteľstva v roku 2020. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ideme teraz k bodu Harmonogram zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva roku 2020. Nech sa páči, pani prednostka, 
úvodné slovo. 

 

K. Procházková - prednostka: Toto je taký jednoduchší materiál. Predkladáme harmonogram zasadnutí 
komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020, tak, ako máte 
uvedené v dôvodovej správe v tabuľkách.  

Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu...  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Keďže nevidím nikoho prihláseného, končím rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

Návrhová komisia: Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady 
a miestneho zastupiteľstva v roku 2020. Návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves za A) berie na vedomie harmonogram zasadnutí komisií miestneho 
zastupiteľstva a odporúča predsedom komisií a za druhé starostke atď. atď. podľa priložených 
podkladov, nech sa páči hlasovať.  

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, prezentujme sa a hlasujme.  

 

Ďakujem pekne, 22 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže uznesenie sme schválili 
a prechádzame teraz do bodu rôzne. Nech sa páči, otváram bod rôzne. ... Pán poslanec Martinický, 
nech sa páči.  

 

 

14. Rôzne 

 

p. Martinický: Ďakujem, pokúsim sa byť stručný, k trom bodom. Začnem také aj dobré, aj... Všimol som 
si, že v okolí boli vysadené nové stromčeky. Neviem, či je to zásluhou mestskej časti alebo niekoho 
iného. To by som veľmi kvitoval, aj som počul ľudí, že s tým boli spokojní. Zároveň však musím povedať, 
že som upozornil, že na jar, že na ulici Ľudovíta Fullu niekto vyrúbal asi 7 až 10 stromčekov, ktoré boli 
ešte na jeseň predtým zdravé. Neviem, či sa to vyšetrilo. Tam tieto nikto nenahradil. To je jeden bod. 
Druhý bod by som poprosil, som dal nejaké fotografie tam kolegom. Na začiatku prázdnin som hlásil, 
že rozbili vývesku pri električkovej zastávke Nad Lúčkami, hneď naproti prechodu. Je to podnes ako 
rozbité. Kým okolo prebiehali stavebné práce, dalo sa to proste pochopiť, že to nikto neopravoval, ale 
už stavebné práce sa ukončili a myslím si, je to ako výveska mestskej časti, myslím si, že to nie je moc 
pekná vizitka. Ďalšia vec. Je zastávka električková Nad Lúčkami, ktorá pravdepodobne ako nová, jediná 
v Bratislave je urobená tak, že úroveň zastávky je pod úrovňou cesty asi pol metra. Predtým bola nad 
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úrovňou cesty. Tam vidíte aj vozovku, ktorá je, z hentoho obrázku vidno, že z hora už z ulice Nad 
Lúčkami sa tým smerom v čase dažďa valia prúdy vody. To všetko sa bude valiť na zastávku. Aj predtým 
sa stávalo, že keď rýchlejšie prejde auto, rýchlejšie, to znamená aj päťdesiatkou, tak to striekalo na ľudí 
zhruba po kolená, po pás. Teraz, keď tam budú stáť ľudia na zastávke, tak im to aj do tváre bude striekať 
vodu. Samozrejme, keď bude zhŕňač odhŕňať sneh, tak všetok ten sneh prepadne na električkovú 
zastávku. Takže ešte na predchádzajúcom obrázku bolo vidno schody, nové. Samozrejme tým pádom 
vzniklo asi o 5 schodov viacej, čo najmä pre starších ľudí alebo mamičky s maličkými deťmi bude 
zbytočných 5 schodov navyše, keď sa budú ponáhľať na zastávku. Takže by som chcel povedať, je to 
veľmi zlé riešenie a nikto ma nepresvedčí, že to nebolo možné urobiť ináč, keď pred päťdesiatimi rokmi, 
keď robili tú električkovú trať tak bola zastávka zhruba o 15 centimetrov nad úrovňou cesty. Tak by 
som chcel požiadať miestny úrad, aby dôrazne žiadalo na magistráte a dodávateľovi, aby urobil také 
opatrenie, aby k prepadu vody a snehu na túto zastávku nedochádzalo. No a potom je tam ešte 
posledný obrázok. Toto je, to som hlásil asi pred troma týždňami. Je to na ulici Sumbalova, je tam takto 
vykotená dopravná značka. Pre mňa nie je problém prekročiť to, ale skúste si predstaviť, že ide mama 
s kočíkom a s malým detičkom alebo nejaká dôchodkyňa s paličkou, že ako čo má urobiť, ako sa na 
tomto priestore proste ako dostane ďalej. Takže tiež by som prosil, aby to miestny úrad nejako 
v príslušnej kompetencii žiadal napraviť. Ďakujem za pozornosť. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Šibl, potom pani 
Poláchová. 

 

p. Šíbl: Ja len pokiaľ ide o tú výsadbu stromov, tak na celom území Karlovej Vsi na rôznych lokalitách 
sadil náš miestny úrad. Ale teraz, čo sa realizuje v týchto dňoch, tak to sadí magistrát, konkrétne teda 
medzi ulicou Jána Stanislava a Karloveskou, čo asi myslíš, takže treba sa poďakovať aj magistrátu. A len 
to som chcel povedať. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, myslím, že spolupráca medzi nami a magistrátom je teraz 
nastavená veľmi pekne. Pani poslankyňa Poláchová. 

 

p. Poláchová: Ja chcem ešte doplniť k tej jednej vývesnej tabuli, ktorú pán Martinický ukázal na fotke. 
Viem ešte o ďalšej vývesnej tabuli, ktorú tiež už asi rok upozorňujem. Na ulici Majerníková. Už som aj 
posielala fotky na úrad. Tá tabuľa nie je zničená, nie je takto zničená, že má vybité sklo, ale má zastaralé 
asi rok staré letáčiky a je celá počmáraná. A je to zastávka tretia od konca, na zastávke, teda 33, 32, 
posielala som to. Môžem to znova poslať. 

 

D. Čahojová - starostka: Netreba to posielať pani poslankyňa. Pani prednostka vám hneď odpovie, ako 
to plánujeme riešiť, aj keď to nie je teda bod interpelácie pod rôzne. Nech sa páči, pani prednostka, 
odpovedzte hneď. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Nám mesto ponúklo spoluprácu, že nám city lighty, zatiaľ. No, 
pôvodne to boli 4 kusy, ktoré nám mohli dať, momentálne je to 8 kusov, takže budeme všetky tieto 
tabule odstraňovať a umiestňovať klasické city lighty, kde na jednej strane bude nejaký kontent mesta 
a na druhej si môžeme dať niečo my vlastné, len my to musíme fyzicky prejsť, lebo na to treba 
pripojenie na elektrinu. Oni nám síce dajú city light, ale osadenie je na naše náklady. Takže my vlastne 
všetky tým, že už ich je 8, tak všetkých 12 týchto vývesných tabúľ dáme preč a nahradíme ich tými city 
lightami. Len hovorím, že to bude chcieť čas, lebo tam bude treba dotiahnuť elektrinu. Musíme si 
vytipovať konkrétne miesta, kde je to najlacnejšie. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Rosina. 
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p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Dnes sme schválili doplňujúci návrh kolegyne 
Zemanovej, čo sa týka zriadenia parkovacích miest a státia kontajnerového na ulici Veternicová po 
odstránení toho stánku, ktorý tam je. Čo je to teda naše rozhodnutie do budúcnosti. Z mojej iniciatívy 
ešte v minulom volebnom období, keď som bol členom komisie dopravy sa začala riešiť problematika 
pasportizácie parkovacích miest a kontajnerov stojacích na vozovke a parkovacích miest tak pretože 
tieto nám robia veľkú šarapatu. Tento úvod nehovorím samoúčelne, hovorím to preto, že svojho času 
OLO, keď zavádzalo separovaný zber odpadov, jednoducho na ulici Kolísková č. 1 zložilo 3, či 4 
kontajnery na separovaný zber, na trávnik. Tieto kontajnery nie sú v stojisku, OLO sa o ne nestará, sú 
poškodené, otvorené a keď sa naplnia hlavne kontajnery s papierom, tak to rozfúkava po ulici tak ako 
som videl dnes a ako ma občania upozornili a ja by som veľmi rád pripomenul, že táto úloha, ktorú sme 
si svojho času predsavzali, riešiť parkovacie miesta, verzus kontajnery a kontajnerové stojisko nebola 
ukončená, tá stále trvá a vyslovujem istú nádej, že oddelenie, ktoré má túto problematiky na starosti 
si uvedomí svoje rezervy a začne toto podstatne lepšie riešiť a veľmi rád by som bol, keby to začalo 
riešiť na ulici Kolísková 1. Neviem aké sú presne vzťahy medzi mestskou časťou a OLO-m, ale 
jednoducho to riešenie, ktoré tam je prijaté je pre obyvateľov Kolískovej neprijateľné.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, tento problém si uvedomujeme, lebo 
my s ním máme pravidelné ťažkosti, lebo to upratujú ten neporiadok naši zamestnanci 
verejnoprospešných služieb. Lebo sa nám obyvatelia na to sťažujú. Samozrejme, že to nepodceňujeme, 
pani prednostka vás bude informovať hneď teraz, že ako postupujeme. Aby sme s tými spoločenstvami 
vlastníkov alebo zástupcami tých správcov, ktorí s nami spolupracujú, aby sme s nimi korektne ďalej 
tento problém riešili a s tými, ktorí nechcú spolupracovať, neodpovedajú nám, tak s tými, tam volíme 
iný postup. Nech sa páči, pani prednostka. 

 

K. Procházková - prednostka: Ďakujem, my sme minulý rok zasielali takmer všetkým správcom 
a spoločenstvám, ktorí majú takto nevhodne umiestnené stojiská, respektíve stojiská nemajú 
a zaberajú buď parkovacie miesta alebo sú na cestách, sme zasielali výzvu na nápravu stavu. V 
opačnom prípade začneme vyrubovať daň za zaujatie verejného priestranstva. Nestretlo sa to úplne 
s pochopením. To bude vedieť iste aj pani Zemanová, mnohí nás obviňovali z toho, že sa ich snažíme 
proste násilím dotlačiť k riešeniam. Hlavne správcovia niektorí boli pomerne agresívni. Viem, že sa 
odvtedy situácia zlepšila aspoň v tom, že sa snažia hľadať riešenia, len problém je ten, že oni vlastne 
potrebujú nejaké pozemky si prenajať. Spravidla ide o pozemky hlavného mesta, ktoré nie je, 
povedzme, dostatočne flexibilné, aby im prenajalo tie miesta a keď aj je, tak OLO to zamietne z dôvodu, 
že to nie je dobrý prístup. Lebo OLU vyhovuje situácia, že kontajner je na ceste. Zastavia, naložia, odídu. 
Áno. Takto sme vlastne s nimi komunikovali. Samozrejme oficiálny list išiel, že budeme sankcionovať, 
že budeme vyrubovať daň za zaujatie verejného priestranstva, ale s tým, že tí, ktorí sa potom aktívne 
snažia to robiť, alebo si už podali žiadosti, tak tých nebudeme zatiaľ sankcionovať. Ale predpokladám, 
že okolo jari začneme vyrubovať poplatok za zaujatie verejného priestranstva v tých bytových domoch 
a tých spoločenstvách, ktoré ani nemali snahu tú situáciu riešiť. Takže takýmto spôsobom. Jedine 
problém sú komunikácie, ktoré sú v správe mesta. Tam sme požiadali mesto vlastne, aby zvolilo 
obdobnú stratégiu. Zatiaľ nemám pocit, žeby si to zobrali ako svoju tému.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina, s faktickou. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja len zopakujem, že tieto kontajnery sú na trávniku, teda sú 
na zeleni. Teda nie sú ani na komunikácii, ani na parkovacích miestach, takže zrejme nedošlo celkom 
k určenému kontaktu mestskej časti s príslušnými správcami.  

 

K. Procházková - prednostka: Takto, my sme vyzývali všetkých, ktorí nemajú stojisko alebo kde sú 
stojiská problematické aj z dôvodu, že vlastne dochádza k nadmernému znečisteniu práve kvôli vetru 
a podobným veciam. To vlastne sme s VPS-kou komunikovali, že ktoré stojiská sú problematické.  
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D. Čahojová - starostka: Takže problém je naďalej v riešení. Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 

 

p. Hrda: Ja by som sa chcel opýtať pani prednostky. Mali sme dohodnutý taký komunikačný kanál, že 
adresujeme nejaké dotazy vašej kolegyni. Tá to správne nasmeruje na tých zodpovedných na miestnom 
úrade. Mne sa stalo, že som pred pár týždňami poslal taký dotaz tej kolegyni, ohľadne práve ako tu 
odzneli tie obrázky. Boli to nejaké cesty a opravy a dotazy na to, kedy je to možné riešiť alebo aké je 
stanovisko miestneho úradu. Čiže vôbec tá komunikácia vlastne správe miestneho úradu. Tak som 
chcel poprosiť, že pokiaľ mi tá kolegyňa neodpovedá, či sa mám obrátiť potom na vás a ako obnoviť 
ten komunikačný protokol, lebo ja si myslím, že je rozumný a predtým som bol spokojný s tými 
odpoveďami a výsledkami, že to dobre fungovalo. A v tom širšom kontexte ma potom napadlo, že keď 
sa človek stretáva s tými podnetmi od občanov a sú tam možno časti nejakých chodníkov alebo ciest 
a narazí vlastne na takú tradičnú odpoveď, že toto nie je v správe miestneho úradu, nie je to v jeho 
majetku a nebude sa to opravovať, že či je to nejaké dlhodobo udržateľné riešenie v prípadoch, že sa 
jedná o nejaký mikro pozemok vo vlastníctve nejakých súkromných osôb, aj v tomto prípade išlo 
o kúsok pozemku vedľa BILLY, kde nejaké mamičky s kočíkmi vidia, že sa tam už nemôžu dostať, že na 
jednej strane si tu kladieme otázku, že či predať pozemok ľuďom pod vlastnou nehnuteľnosťou a na 
druhej strane sú takéto, možno malé kúsky území, kde sú chodníky, nevieme ich opravovať, ale zostáva 
nám iba taká jednoduchá odpoveď, že to je v súkromnom vlastníctve, či do budúcnosti nevytvoriť 
nejaký fond možno z odkupu tých pozemkov, čo si kúpia súkromníci pod vlastnými budovami. A z toho 
fondu potom odkupovať nejaké časti chodníkov, aby sme ich vôbec mohli opraviť, lebo sa obávam, že 
súkromní vlastníci tých častí nejakého chodníka nikdy nejakú opravu nevykonajú, ani není nejaká 
zákonná páka ich k tomu donútiť. Lebo raz za desať rokov, keď už je tam teraz nejaký problém na 
chodníku, ten problém bude iba väčší a my nikdy sa nedopracujeme k tomu, aby sme mali možnosť 
nejakej nápravy pre tých občanov.  Je to námet do budúcnosti. 

 

D. Čahojová - starostka: Áno, rozumieme, pani prednostka ešte chce k tomu niečo doplniť. Nech sa 
páči. 

 

K. Procházková - prednostka: K tomu prvému, to ma mrzí, zistím. Ale viete, že máme technické 
problémy s e-mailami, takže je možné, že to aj nedorazilo, lebo Katka Šustáková je v tomto pomerne 
zodpovedná, že sa snaží odpovedať. Preto som ju aj určila ako kontaktnú osobu. Takže zistím alebo vás 
poprosím, poslať to vždy minimálne na dve adresy. Aspoň na dvoch ľudí. Môžete to hodiť na 
prednostku, ona má prístup aj k tomu kontu. Čo sa týka tých chodníkov, sú dve možnosti. Buď je ten 
pozemok vo vlastníctve súkromných osôb, alebo je ten chodník vo vlastníctve súkromných osôb. 
Častejšia situácia je tá prvá, nie tá druhá. Máme nejaké chodníky vo vlastníctve súkromných osôb, tam 
zväčša súkromné osoby, respektíve to vybudovali investori vo vzťahu k svojim stavbám nemajú zväčša 
problém nám ich odovzdávať, lebo to znamená, že nám odovzdávajú aj starostlivosť. Toto zväčša nie 
je problém, že by sme nemali vo vlastníctve chodníky. Môže byť problém, ak vo vlastníctve nemáme 
pozemok a ten chodník nie je administratívne ošetrený. V tom prípade síce ho možno postavil kedysi 
ja neviem ako GIB (generálny investor Bratislavy) alebo štát, ale on administratívne nie je podchytený, 
tým pádom vlastne neuplatňujeme vecné bremeno tak ako by sme mali, že je zapísané v katastri 
nehnuteľností. Je to veľmi, veľmi ťažká téma. Strašne to závisí od úplne konkrétneho prípadu. Pokiaľ je 
ten chodník, že nie je administratívne ako keby zapísaný, ale dajme tomu, že je súčasťou komunikácie 
tretej a štvrtej triedy, tak doňho môžeme investovať, aj keď je na cudzom pozemku. Ak je to chodník, 
ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby, súkromného investora, naozaj nemôžeme investovať. 
Môžeme vyzvať vlastníka, aby nám ho zveril a vtedy doňho investovať môžeme. Ale naozaj 
upozorňujem na tie sumy, ktoré tam sú. 

 

p. Hrda: A teda sa môžem opýtať, že nejakí občania majú právo iniciovať ten proces, aby sa to zverilo 
do správy, navrhnúť nejaký v územnom katastri definované územie a majú sa obrátiť kde? Na centrum 
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občanov, že toto nebolo v minulosti možno za socializmu zaradené do majetku obce a chcú iniciovať 
ten proces. Kam, na koho sa môžu obrátiť. Napríklad som sa stretol, že na tej ulici Iskerníková to je asi 
mestská záležitosť. Tam to odbili tvrdením, že nebolo to zaradené do správy mesta a podobne to môže 
byť s takýmto chodníkom vedľa BILLY, možno do správy miestneho úradu, že vôbec tí ľudia majú šancu 
to niekde iniciovať ten proces? 

 

D. Čahojová - starostka: Je to veľmi problematické, je to prípad od prípadu. Na Iskerníkovej 
samozrejme, že evidujeme tú žiadosť, aj na rozšírenie komunikácie, aj na chodník aj na osvetlenie, 
všetko, čo s tým spolu súvisí. Ale zároveň to otvára bránu ďalšej výstavby v tej časti Dlhých dielov. 
Akože je to aj politicky veľmi rozhodnutie z vážnymi dôsledkami. Čiže, prípad od prípadu. Chodník, keď 
je tam stavba existujúceho chodníka... Teraz napríklad riešime terasu centrum, riešime Jurigovo 
námestie. Myslím si, že keď sa cesta hľadá, tak sa dá nájsť. Treba konkrétny prípad vždy hľadať 
špeciálne riešenie. 

 

p. Hrda: Môžu sa občania obrátiť s konkrétnym podnetom: 

 

D. Čahojová - starostka: My sme tu pre občanov 3 dni v týždni. Nech sa páči. 

 

K. Procházková - prednostka: Ešte potom je tam ďalšia vec a myslím, že sa týka aj chodníku na 
Iskerníkovej, respektíve tej komunikácie. Vlastne proces je taký, že sa daruje mestu a mesto zveruje 
mestskej časti. To znamená, že my by sme nemali prijímať do majetku. To je prvá vec a druhá vec. 
Mesto neprijíma do správy majetku hlavne komunikácie, ktoré nie sú v súlade s normami. A toto je 
problém zväčša, nespĺňajú tie komunikácie normu.  

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Ja budem reagovať na vystúpenie kolegu 
Hrdu, ale tak troška všeobecnejšie. Myslím si, že stav, že 30 rokov po páde komunizmu ešte stále 
jestvujú pozemky, ktoré majú neznámych vlastníkov, ešte stále existujú pozemky, ktoré majú 
súkromné osoby a sú na nich umiestnené verejné stavby, komunikácie, cesty, chodníky, dokonca 
budovy je vizitkou vládnutia tohto štátu, ktorý má v rukách Fond národného majetku a ja teda, jedna 
z vecí, ktoré dúfam, že aj tuná sa spraví pokrok a dá sa toto do poriadku, pretože neznámi vlastníci po 
30 rokoch kde ich ako, vyrobia ich teraz? Všetko zámerne zanechané v neporiadku, aby sa dalo s tým 
„keťasiť“ (?).  Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Martinický. Nech sa páči. 

 

p. Martinický: Ďakujem, ja len som sa chcel spýtať, či treba dať špeciálnu interpeláciu alebo proste 
čakať, či sa náhodou na tej električkovej zastávke niečo vylepší alebo teda, či aj ako bez toho môžeme 
čakať, že sa dozvieme, čo miestny úrad v tom zmysle podnikol a aká odpoveď prišla. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, tak ja ti poviem teda veľmi rýchlo a v skratke. Je schválený 
projekt rekonštrukcie električkovej radiály, ktorý je hradený z prostriedkov Európskej únie. Na projekte 
sa nedalo nič meniť, aj keď by sme to meniť chceli a bolo toho viac, ktoré sme teda ešte chceli ovplyvniť 
a nedalo sa. Vstupovali do toho aj občania, niekedy už teraz, nedalo sa samozrejme. Toto vedenie 
mesta dostalo ukončenú súťaž na zhotoviteľa, to znamená, že do projektu už vôbec sa nedalo 
vstupovať, ani do súťaže na zhotoviteľa stavby. Ako to bolo naprojektované, tak to bolo schválené, tak 
to zhotoviteľ vysúťažil a pravdepodobne to robí presne podľa projektu, lebo ak by sa odchýlil od 
projektu, tak nedostal by to zaplatené. Ak je tam takýto problém a ukáže sa, že možno je, tak hlavné 
mesto má v pláne, v najbližšom období, keď bude ukončená táto etapa rekonštrukcie radiály, obnoviť 
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povrch alebo rekonštruovať Karloveskú v obidvoch smeroch. Má to v pláne investícií, takže možno sa 
s tým niečo bude dať robiť, s výškou toho povrchu vozovky. To ja ale neviem, lebo to ja túto informáciu 
o tom, že steká voda a sneh a neviem, čo zhora z komunikácie Nad lúčkami a ja to počujem prvý krát. 
Ale možno sa s tým bude dať niečo urobiť. Možno bude treba technicky upraviť zastávku, ale 
momentálne sa na projekte nedá nič meniť. No a my nie sme akože úplne ten správny adresát, na koho 
adresovať tieto otázky, ale budeme to tlmočiť ďalej, samozrejme. 

 

p. Martinický: Smiem reagovať? 

 

D. Čahojová - starostka: Nie, podľa rokovacieho nie. Kľudne podaj interpeláciu, nejako si s ňou 
poradíme, ale viac ti povedať neviem. Pán poslanec Lenč. 

 

p. Lenč: Ďakujem za slovo. Nie je to troška spravodlivé voči pánovi Martinickému, lebo pán Hrda tu 
debatoval tak celkom voľne akože. OK, ale mali by sme rešpektovať nejaké pravidlá, ktoré tu sú. Ja som 
chcel povedať presne to isté, čo pani starostka hovorí, že sa teda bude rekonštruovať povrch vozovky 
a bez toho, aby som tu chcel projektovať, tak dá sa to určite riešiť nejakým zdvihnutím toho okraja. 
Akože s tou zastávkou teraz už ťažko niečo spravia, to už ťažko budú zvyšovať, ale dá sa tam spraviť 
nejaká bariéra, aby to proste netieklo na tú zastávku.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, s faktickou Pavol. 

 

p. Martinický: No, ďakujem. Všetko, čo si pani starostka povedala chápem. Druhá vec je, že žiaden 
občan nemal možnosť a ani nemohol pochopiť pri schvaľovaní projektu do tohto vstúpiť, že toto je tak 
s prepáčením „idiotsky“ vyriešené. Že niekto toto pri modernizácii po 50-tich rokoch takýmto 
spôsobom zhorší. Druhá vec je, pokiaľ by boli problémy mestského zastupiteľstva alebo vedúcich 
činiteľov v tom niečo urobiť, tak by som odporúčal pani starostka, žeby pána primátora, šéfa 
dopravného podniku aj projektanta zavolala niekedy v daždi na tú zastávku sa na štvrť hodiny postaviť, 
aby zistili, že to problém je. No, samozrejme, dá sa to riešiť v rámci tej cesty a prosil by som, aby 
miestny úrad aspoň upozornil dôrazne, že tento problém tu je, aby sa s tým mesto zaoberalo. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, nechápem kadenciu tvojho príspevku, pretože o tomto 
probléme ja počujem teraz prvý krát.  

 

p. Martinický: Ospravedlňujem sa, ale nie je to myslené na adresu miestneho úradu, ale projektanta 
a vyššie. Ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Kmeťko, nech sa páči. 

 

p. Kmeťko: Pali, bavíme sa tu o jednej veci 15 minút. Šak ty si stavbár, ja som strojár, vieme prečo tá 
trať je pod tou cestou. Lebo dochádzalo k vyrovnávaniu tratí oproti ceste. Inakšie to nemohlo byť. 
Pokiaľ by ju dvihli hore, znovu dochádza k balancii celej tej trati. Druhá vec, že sa tam mala urobiť 
nejaká riadna zábrana, ktorú neurobili. Tak to asi ušlo niekomu.  

 

D. Čahojová - starostka: A možno sa to dá, uvidíme, skúsime. Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči.  

 

p. Poláchová: Ďakujem, ja by som chcela poprosiť, aby bol teda v rámci toho, ako sa obnovuje nejako 
tá sieť a k prístup k informáciám na internete. Neviem sa dostať k zasadnutiam a k materiálom 
zasadnutí starším, spred roka 2016. Keď som požiadala úrad, aby mi zaslali, tak promptne mi vyhoveli, 
za čo veľmi pekne ďakujem pánovi Kosnáčovi a iným kolegom z úradu. Ale myslím si, že keď verejnosť 
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sa bude chcieť pozrieť staršie materiály tak nemajú možnosť sa k nim dostať. K 2016 a bližšie k nám sa 
to dá, ale staršie ako 2016 sa nedá. To je prvá vec. Druhá vec, by som ešte chcela vysvetlenie možno 
viac k tomu darovanému pozemku na tej Svrčej, lebo neporozumela som vtedy, keď sme o tom 
hlasovali, že aké povinnosti  toho máme, nemáme, či môže teda stavať developer na našom pozemku 
potom ten chodník alebo ako to je vyriešení. Či sa my budeme o ten chodník starať alebo ten developer 
alebo tak. A to je všetko v tomto bode rôzne. 

 

D. Čahojová - starostka: Pokojne si tento problém môžete osloviť aj požiadať do komisií, pán Vaškovič 
vám ho príde vysvetliť, lebo sa tým zaoberáme roky. Ale možno pani prednostka, ak chce podať ešte 
nejakú informáciu k tomu. 

 

K. Procházková - prednostka: Ak chcete o tom bližšie, tak asi naozaj ku komisii, lebo budeme mať aj 
kompletnú projektovú dokumentáciu. Už teraz myslím minulý týždeň prišla k tomu. Investor vystavia 
na vlastné náklady na našich pozemkoch, lebo vlastne to je cesta 3. triedy, z jednej strany, z druhej 
strany. Z jednej strany na vlastných, z druhej strany na našich zúžením cesty. Tá sa rozšíri jeho 
pozemkami a potom chodník. Takto, hej. Preto vlastne potrebujeme tie pozemky, lebo aby nedošlo 
k zúženiu cesty výstavbou chodníka, lebo ten chodník nemáme stavať kde inde ako na z jednej strany 
ako väčšinou na tej ceste. 2:01:16 Pre toto potrebujeme tie pozemky. Investor vystavia jeden chodník 
takmer po celej dĺžke Svrčej, teda až do tej časti, kedy začína jednosmerka na pravej strane z pohľadu 
z Líščieho údolia. Na ľavej strane vystavia rovnako chodník, taktiež až po odbočku do školy pre 
slabozrakých. Oba tie chodníky sú v šírke 1,5 metra ak sa nemýlim, lebo v úprave pre slabozrakých 
a slepých. To znamená, sú tam všetky tie prvky, ktoré škola požadovala, aby sa tie deti tam dostali. S 
tým, že už to v čase, keď bude stavať tie chodníky, už ich bude stavať na základe tej darovacej zmluvy 
na našich pozemkoch s tým, že v zmluve o spolupráci je napísané, že tie pozemky po výstavbe a po 
kolaudácii budú v majetku mestskej časti. Čiže budú to naše verejné pozemky z obidvoch strán. 
Takýmto spôsobom. Áno, samozrejme, príde nám tam, že komunikácia tretej cesty k nim prislúchajúce 
pešie komunikácie, o nich sa staráme v zmysle zákona o hlavnom meste. To je tá povinnosť, ktorá nám 
pribudne, ale zároveň tam budeme mať konečne chodník. A na druhej strane on tam má aj oporný múr 
a parkovisko, ktorý je na jednej tej časti a to sme napríklad nechceli. Práve kvôli tým problémom, ktoré 
máme oporným múrom. To znamená, oporný múr a odvodnenie v tej časti zostane v starostlivosti 
investora. Takže aj toto sme ošetrili, aby sme nemali tie problémy, ktoré máme.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže už nikto nie je prihlásený do bodu rôzne, bod 
rôzne by som... Prišlo nejaké uznesenie pre návrhovú komisiu v bode rôzne, neprišlo? Tak bod rôzne 
uzatváram a otváram bod interpelácie.  

 

 

Bod 15. Interpelácie 

 

D. Čahojová - starostka: Interpelácie, nech sa páči. Pod interpelácie sa hlási pani poslankyňa 
Poláchová, nech sa páči, v poradí.  

 

p. Poláchová: Ja by som sa chcela opýtať na priestory pizzerie v Karloveskom centre kultúry a podávam 
písomne interpeláciu, stačí mi to potom písomne, ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Dobre, ďakujeme. Pán poslanec Ďurica. 

 

p. Ďurica: Ja by som sa chcel opýtať. Ja som dával na komisiu dopravy a životného prostredia taký návrh 
na predĺženie linky 139 až po Železnú studničku tým, že by sa mala vyvolať nejaká z mestom alebo 
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proste s magistrátom nejaká diskusia o tom, že či by sa to mohlo dať alebo nie, že potreboval som 
vedieť o tom informáciu, že či sa vyvolala nejaká diskusia o tom. 

 

D. Čahojová - starostka: Zatiaľ sa diskusia nevyvolala, lebo dopravný podnik nemá autobusy, 
momentálne rieši náhradnú autobusovú dopravu na našej električkovej radiále, aby ľudia mali čím 
cestovať. Momentálne máme v riešení ako podmienku doriešiť spojenie Dlhých dielov s mestom, to 
znamená pokrytie linkou č. 133. Keď bude vybavená linka č. 133, môžeme sa sústrediť na linku 139. Ale 
nevidím to ako veľmi nádejné pri súčasných možnostiach hlavného mesta. Takže linka č. 133 je aj v 
našom memorande, myslím, že sme ju zaniesli do memoranda, ktoré mám podpísané s hlavným 
mestom Bratislava. Je to žiadosť veľkého množstva obyvateľov, žijú tam tisíce ľudí, na Dlhých dieloch. 
Čiže keď sa podarí vyriešiť tento problém, môžeme sa sústrediť na linku č. 139. 

Pán poslanec Ďurica. 

 

p. Ďurica: Ja len k tomu, že linku 139 tiež využívajú stovky alebo tisíce ľudí, aj by ju využívali možno, 
keby sa predĺžila viacej. Tam sa nejedná o to, žeby sa na kúpili nejaké nové autobusy, ale jednoducho 
by sa ten grafikon nejako zefektívnil. A tam je potrebné aj vyvolať tú diskusiu, čiže budem očakávať, že 
sa to bude diať. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, ako výkony Dopravného podniku mesta Bratislavy si objednáva 
magistrát, nie je to záležitosť poslancov. Myslím si, že to je do mestských lesov, na Železnú studienku, 
myslím si, že mestské lesy majú veľmi dobre nastavené parametre spolupráce s hlavným mestom 
Bratislava, s magistrátom, že ak odtiaľ vyjde iniciatíva, určite nezostane nevypočutá, ak bude možné 
jej vyhovieť. 

Pán vicestarosta, nech sa páči. 

 

B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, keďže linka 139 je nejaké, svojim spôsobom moje dieťa 
ešte z minulosti, tak táto linka práve jej cieľom bola zlepšiť vnútornú obsluhu v rámci Karlovej Vsi. Ak 
by bol zámer ju predĺžiť na Železnú studničku, čo je legitímna požiadavka, ale je to zhruba raz tak dlhá 
trasa ako je súčasná trasa tej linky, čo by si vyžiadalo teda väčšie kapacity, lebo by tam muselo jazdiť 
viac autobusov. To znamená, to má ako okamžite vyčísliteľný dopad na financovanie mesta. A tak ako 
povedala pani starostka, je to otázka ako hlavné mesto objedná výkony v dopravnom podniku. Takže 
možno keby ste sa obrátili s interpeláciou na mesto, tak by sa tam zrejme s tou požiadavkou začali 
zaoberať a samozrejme my ako poslanci každú požiadavku na zlepšenie dopravnej obslužnosti Karlovej 
Vsi určite podporujeme, ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Kovács. 

 

p. Kovács: Ďakujem pekne, mám dve, jedna je trošku dlhšia, druhá krátka. Tá prvá je, že ako vieme, 
zriaďovateľ sme my, v Karlovej Vsi, máme pod sebou tri školy. A chcel som sa spýtať na spôsob 
hodnotenia škôl, riaditeľov. A v zásade tá moja otázka ide tým smerom, že chcel by som vás poprosiť, 
či by ste nás mohli oboznámiť s nejakou koncepciou, či víziou rozvoja škôl a školských zariadení našej 
mestskej časti a ako sa tieto premýšľania pretavujú do konkrétnych kritérií na hodnotenia riaditeľov 
škôl u nás, v Karlovej Vsi a školských zariadení. A aké sú tie kritériá a ako boli hodnotení naši riaditelia. 
Aby toto prispelo k nejakej väčšej transparentnosti a diskusii o tom, že kam tie naše školy smerujú, ako 
sa rozvíjajú a zároveň som chcel povedať, že som veľmi rád, že máme v Karlovej Vsi tie také školy aké 
máme a chcem sa poďakovať aj pani Medviďovej za to, že myslím si, že nám veľmi dobre 
sprostredkováva aj nadštandardný vzťah s týmito školami. A mali sme takú túru po školách, ak to 
môžem tak povedať. Myslím si, že to je veľmi dobrá aj prax na našich školách, o ktorú by sme sa mohli 
podeliť, možno aj s inými mestskými časťami alebo s inými školami a trošku prispieť k tomu, aby sa táto 
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dobrá prax nejakým spôsobom inšpirovala ďalších. Ale tá hlavná otázka je, ako teda hodnotíme 
riaditeľov a čo sú tie kritériá a či ich vieme nejako transparentne aj verejnosti dať. 

 

D. Čahojová - starostka: Áno, pán Kovács, odpovieme vám aj písomne, pretože všetky detaily tohto 
procesu si nepamätám, ale zaviedli sme prax, odkedy sme tu my, pravidelné ročné hodnotenie 
riaditeľov našich základných škôl. Oni nám vypĺňajú, odpovedajú na nejaké otázky písomne a potom 
máme s nimi osobné prerokovanie tých odpovedí, vzájomná diskusia, dialóg s odbornými 
zamestnancami úradu a s predstaviteľmi mestskej časti. Je to novinka v tejto mestskej časti, ale myslím 
si, že sa nám veľmi osvedčila. Sú tam nejaké presné kritériá, veľmi nám záleží na tom, ako prebieha 
výchovno-vzdelávací proces a aká je atmosféra na našich školách. Môžeme vám rozviesť aj detaily. 
máme rozbehnutý aj nejaký projekt, radi vám to dáme písomne, aby ste všetci poslanci boli s tým 
oboznámení, ale deje sa to. 

 

p. Kovács: Skvelé, aj verejnosť teda, ideálne, aby sme o tom dali vedieť, aj pri materských školách. 

 

D. Čahojová - starostka: Veľmi radi a my ideme na tom aj stavať. A druhá otázka? 

 

p. Kovács: A tá druhá interpelácia, že aj v kontexte toho, že ako vlastne pribudlo na rokovanie tento 
materiál akože „5 minút po dvanástej“ a možno aj z tejto súvislosti vznikla aj dišputa, tak som sa vás 
chcel oficiálne spýtať, že čo viete vy, ako pani starostka urobiť pre to, aby sme v budúcnosti akékoľvek 
materiály dostávali minimálne 24 hodín pred zasadnutím zastupiteľstva. Myslím, že všetkým 
prítomným poslancom by to zjednodušilo ako keby tú atmosféru rozhodovania a prípravy na to 
rozhodovanie, ďakujem. 

 

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, ďakujem za túto otázku, ale iste viete, že vám toto neviem 
zaručiť. Toto proste nedokážem, nie je to možné. Tento materiál vznikol, povedala by som aj ako 
reakcia na istú aktivitu, ktorá tu prebehla, pretože ju považujeme za nežiaducu a neférovú a nemusím 
ju dúfam špecifikovať. Netýka sa to vás. Niekedy sa stane a život prinesie také situácie, že naozaj musíte 
sa rozhodnúť rýchlo, napríklad ja neviem, poviem nejaké výzvy, kde je napríklad spoluúčasť mestskej 
časti alebo vznikne nejaká naliehavá situácia v našom katastri, voči ktorej máme my nejaké povinnosti 
a tak ďalej, čiže neviem to úplne vylúčiť. Naša snaha je, aby ste dostali materiály včas, aby ste sa cítili 
informovaní, ja si myslím, že oproti tomu, čo tu bolo a čo my sme tu zažili, tak je to neporovnateľné. 
takéto situácie, verte, že sa stávajú aj v lepších, ako keby zastupiteľstvách, napríklad v mestskom 
zastupiteľstve. Mnohokrát sú to materiály veľmi závažného charakteru, ktoré dostávame v náhradnom 
termíne, to znamená až v posledných hodinách pred zastupiteľstvom, ale sú väčšinou vždy 
vysvetliteľné dôvody, prečo sa to tak deje. Proste, stáva sa to, pani prednostka vám možno ešte 
odpovie na túto otázku. 

 

p. Kovács: Viete vysvetliť, prečo sa to stalo teraz, lebo fakt som zvedavý, úprimne.  

 

D. Čahojová - starostka: Využijem svoje právo neodpovedať na túto otázku. 

 

K. Procházková - prednostka: Ale tam bol ešte jeden netajný dôvod, že my sme sa naozaj nechali 
inšpirovať hlavným mestom, že sa nám páčilo, akým spôsobom to nastavili a vlastne to išlo teraz do 
zastupiteľstva. Takže, úplne vážne vám to hovorím. Proste sa nám, veď viete, že ste o tom rozhodovali 
a ešte raz, ten plat sa nezvýšil. To znamená, to je len iné nastavenie a oni to spravili a proste si poviete, 
že aha, veď vlastne využili zmenu zákona, spravili to takto, že skúsme to aj my takto spraviť. A nie je to 
vec, ktorá by musela ísť do komisií, to je zase ďalšia vec. A už sme sa o tom rozhodli po komisiách, to 
zaradiť do zastupiteľstva a spojili sme to s tým, že upravujeme inú personálnu vec. Takže toto bol jeden 
z dôvodov, prečo ste to dostali na poslednú chvíľu. A takých materiálov bude viac a ja vysvetlím aj 
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prečo ich bude viac. Ak robíme veci, tak sa nám proste stane, keby nás bolo na tom úrade dva krát 
toľko a každý si robíme svoje vecičky, tak tu budete mať všetko veľmi pekne, všetko nachystané, bez 
preklepov, bez všetkého. My robíme a verte my, že je to tak. My robíme v takom časovom strese, 
permanentne. Ja viem, že všetci majú pocit, že úradníkov je strašne veľa a jediné, čo vlastne 
potrebujete na to, aby ste boli úradník je vedieť písať vo Worde. Nie je to pravda. Ja to, čo potrebujem 
sú odborníci. Máme projektové oddelenie, kde má každý jeden človek, čo sa vo veľkých firmách 
nestane, má projekty 3-4 veľké projekty. To sú veci, ktoré sú nezvládnuteľné. Vo firme súkromnej nikdy. 
Máte každý jeden má veľký projekt iba jeden, maximálne dva. A toto isté sa nám stáva v zastupiteľstve. 
My proste otvárame a otvárame nové veci, ktoré chceme robiť a my ich proste rýchlo spravíme a 
povieme si, že OK, však ja to môžem dať na februárové zastupiteľstvo, ale do februára to bude stáť. 
Takže ja to radšej dám v náhradnom termíne vám a vysvetlím vám to. Ja tu sedím, vy sa ma môžete 
pýtať, môžete si to prečítať, nie sú tam materiály, ktoré by mali 20-30 strán a boli nepochopiteľné. Ja 
vám ich viem vysvetliť a keď mi poviete, že nie, že nesúhlasíte, tak nesúhlasíte, ja to skúsim znovu. Ale 
o toto ide, kebyže vám dám rozpočet, tak nemá ako, tak... chápem. Ale materiály, ktoré vám dávame 
sú pomerne jednoduché, vysvetliteľné a pravdepodobne sa to stane znovu. Budeme sa snažiť, aby nie, 
ale nechceme znižovať tempo vlastnej práce.  

 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že sme vám vyčerpávajúco odpovedali na vaše 
otázky. Vážení kolegovia, keďže už nikto nie je prihlásený, lebo mne to už tuná vyplo, ani nikto tam za 
mnou nesvieti, ja by som vám všetkým chcela veľmi pekne poďakovať za celoročnú prácu a Dlháčiku 
za kalendáre, ktoré ako pravidelne dostávame na stôl všetci, takže pozdravujeme Dlháčik, ďakujeme 
veľmi pekne, odkážte, prosím, rodičom, že perfektný kalendár, mnohí sa mu iste veľmi potešia. Ale od 
nás prijmite taký symbolický dar, ten med, ktorý sme zaviedli, že už je to taký symbol našej práce, aj 
vzťahu nielen k životnému prostrediu, ale dúfam, že aj nášho vzájomného medziľudského pochopenia. 
Prijmite to ako taký symbol nášho želania, aby ste mali teda pokojné, spokojné a ničím nerušené sviatky 
v kruhu svojich najbližších, aby ste si oddýchli, aby sme sa tu v plnom zdraví stretli v novom roku, plní 
elánu a chuti do práce, aby sme naplnili ten rozpočet tak ako sa patrí. V roku 2020. Ja vám všetkým 
veľmi pekne ďakujem a pozývam vás na hore drobné občerstvenie, ak ešte máte chuť. 

 

Ukončujem zastupiteľstvo posledné v roku 2019, je 17 hodín, 44 minút. Ďakujem veľmi pekne, všetko 
dobré. 

 

 
 
 

        

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

prednostka            starostka 
 
         

          
Overovatelia: Mgr. Richard Savčinský   …………………………………………. 
 
          

Mgr. Anton Šmotlák    ……………………………………….… 


