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Zápisnica 
z 10. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
11.02.2020 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
O B S A H 

 
 
Schválený program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 2 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 2 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 10. zasadnutiu MiZ.     str. 3 
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.      str. 3 
3. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. str. 6 
4. Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 282/2, k. ú. 

Karlova Ves za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov.    str. 7 
       Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
5. Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 

4421/16, k. ú. Karlova Ves pre prevádzkovanie terasového sedenia pre gastronomické 
a kultúrne účely.          str. 9 

       Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
6. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 

2 - Jakub Ursiny z dôvodu hodného osobitného zreteľa.    str. 12 
7. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry,   

Molecova 2 - Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.           str. 12 

8. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 
2 - Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. str. 13 

9. Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkeho o predĺženie nájmu nebytových priestorov. str. 14 
10. Informácia o vybavených interpeláciách.      str. 14 
11. Rôzne.           str. 15 
12. Interpelácie.          str. 21 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 22 
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Otvorenie zasadania miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Vitajte. Dovoľte, aby som konštatovala podľa počtu zapísaných v prezenčnej 
listine, že sme uznášaniaschopní a môžeme začať. Ja by som vás veľmi pekne prosila, aby ste si vždy 
namierili na ústa telefón, pretože písomný zápis z tohoto rokovania... Mikrofón, a čo som povedala? 
Telefón, pardon. Aby ste si namierili mikrofón smerom k ústam, pretože zápis sa vyhotovuje zo 
zvukového záznamu. Ďakujem vám veľmi pekne. Podľa nášho rokovacieho poriadku od 16-tej hodiny 
do 16.30 máme priestor vyhradený pre vystúpenia občanov, ak by prišli. Na dnešné rokovanie sa 
písomne ospravedlnili títo poslanci a poslankyne. Pani poslankyňa Hudáková, pán poslanec Kovács, 
pani poslankyňa Zemanová a pán poslanec Šíbl ohlásil neskorší príchod, pretože má komisiu na 
bratislavskej župe nejakú. Je ešte niekto ospravedlnený? Pani poslankyňa Volková. Nech sa páči. 
 
Z. Volková: Pani poslankyňa Poláchová príde neskôr. 
 
Voľba overovateľov zápisnice 

D. Čahojová - starostka: Čiže ešte príde neskôr pani poslankyňa Poláchová. Ďakujem veľmi pekne. 
Keďže nikto iný, tak môžeme, môžeme pristúpiť k schváleniu alebo schváleniu overovateľov zápisnice 
a návrhovej komisie. V abecednom poradí nasleduje pán poslanec Šíbl, ktorý tu ešte ale nie je, pán 
poslanec Vician a pani poslankyňa Volková. Čiže nasleduje pán poslanec Vician a pani poslankyňa 
Volková. Súhlasíte, aby ste overovali zápisnicu? Takže poprosím vás o túto voľbu. Budeme hlasovať 
o overovateľoch zápisnice pánovi poslancovi Vicianovi a pani poslankyni Volkovej. 
Takže budeme opakovať hlasovanie, lebo pán poslanec Horecký namieta nefunkčnosť hlasovacieho 
zariadenia. To je dobre, že už v tomto bode, aby sme si všetko upravili tak, ako má byť. Takže budeme 
hlasovanie opakovať o tomto istom. Zatiaľ môžem povedať, že za členov návrhovej komisie sú 
navrhnutí pán poslanec Kotal, ktorý je tu, pán poslanec Lenč a pán poslanec Vician. Podľa abecedného 
poradia. Súhlasíte? Za členov návrhovej komisie. Pán poslanec Kotal? ... Neviem, vylučuje sa? ... Tak, 
tak potom pán poslanec Kotal, pán poslanec Lenč a pani poslankyňa Magátová. Súhlasíte? Dobre. 
Ďakujem veľmi pekne. Takže môžeme hlasovať? Budeme hlasovať o overovateľoch zápisnice a tými sú 
navrhnutí pán poslanec Vician a pani poslankyňa Volková. Nech sa páči. 
Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Overovateľov máme schválených, 
zvolených.  
 
Voľba návrhovej komisie 

D. Čahojová - starostka: Nasleduje zvolenie návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie 
navrhujeme pána poslanca Kotala, pána poslanca Lenča a pani poslankyňu Magátovú. Budeme o nich 
hlasovať. Nech sa páči. 
Za 16 prítomní poslanci, proti nebol nikto, zdržal sa 1 poslanec. Tým pádom sme si zvolili návrhovú 
komisiu. Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje tradičné miesto. Ďakujem veľmi pekne. 
Opätovne pripomínam, že návrhy uznesení, doplnenie uznesení, zmeny uznesení treba podávať 
písomne, na predpísanom tlačive. Tlačivo nájdete u pána Ing. Kosnáča, a že každý návrh treba podpísať. 
Členov návrhovej komisie prosím, aby prečítali návrh v takom znení, ako ho obdŕžali v písomnej 
podobe. ... Vážené dámy, vážení páni, možno ešte za zmienku stojí, že máme pripravené občerstvenie. 
Navrhujem, aby sme občerstvovaciu prestávku si dali po vystúpení občanov, aby zbytočne tuná na nás 
niekto nečakal. Takže potom nevieme kto príde, kto nepríde, ale potom, keď ukončia vystúpenia 
občanov, mohli by sme si urobiť krátku hygienickú a občerstvovaciu prestávku. Ďakujem vám veľmi 
pekne. 
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Hlasovanie o programe ako celku 

D. Čahojová - starostka: Takže pristúpime k programu. Program ste dostali elektronicky, je zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti. Ja sa znova ospravedlňujem. Pán Ing. Kosnáč alebo organizačné 
oddelenie telefonicky overovalo a bude overovať zatiaľ, pokiaľ nebudeme mať stopercentnú istotu, že 
nám všetko funguje tak, ako má, či ste dostali alebo nedostali maily, aby neprišlo k nejakému 
nedorozumeniu. Takže pozvánky máte všetci tak, ako sme si overili program zasadnutia máte 
v pozvánke. Najprv budeme hlasovať tak, ako vám bola pozvánka doručená a v takom znení. Takže 
dávam hlasovať o návrhu programu tak, ako ste ho obdŕžali v pozvánke. Nech sa páči.  
 
Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takže tento program sme schválili. Teraz 
otváram diskusiu k tomu, návrhom ďalším prípadným na doplnenie alebo zmenu programu. Nech sa 
páči. ... Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a považujeme tento návrh programu za schválený. 
 
 
Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 10. zasadnutiu MiZ. 
 
D. Čahojová – starostka: Vážené dámy, vážení páni, pristupujeme k pracovnej časti, a tým je plnenie 
uznesení splatných k 10. zasadaniu Miestneho zastupiteľstva. Predkladateľom je pani prednostka. Pani 
prednostka, nech sa páči, máte úvodné slovo. 
 
K. Procházková – prednostka: Ďakujem, dobrý deň. Ja sa len stručne. Tie uznesenia, je ich, je ich veľké 
množstvo, ale aspoň oboznámim s tým posledným, čo je uznesenie 81/2019, ktorým zastupiteľstvo na 
doplňujúci návrh poslanca Záhradníka navrhlo spracovať kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe 
mestskej časti podľa typu nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu 
nehnuteľnosti. Na tejto koncepcii pracujeme s majetkovým oddelením, spolu aj so školstvom, pretože 
by sa pravdepodobne malo týkať aj školstva. Predpokladáme, že už na v termíne aprílového 
zastupiteľstva vám budeme vedieť koncepciu predložiť tak, aby ste vy rozhodli o tom, akým spôsobom 
sa bude v budúcnosti nakladať s jednotlivými kategóriami nájmov nehnuteľností. 
 
 D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Keďže sa nikto 
nehlási, ďakujem veľmi pekne. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené v materiáli. Čiže 
berie na vedomie dve splnené uznesenia a schvaľuje predĺženie termínu tak, ako to máte pred sebou. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa páči. ... Za 
15 prítomných poslancov, zdržali sa 3 poslanci, proti nebol nik. Uznesenie sme schválili. Môžeme 
pokračovať. 
 
 
Bod 2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra 
 
D. Čahojová - starostka: Správa o činnosti miestneho kontrolóra. Nech sa páči, pán doktor, máte slovo. 
 
M. Hrádek: Pani starostka, ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, pane poslankyne. Máte pred sebou 
správu o kontrolnej činnosti, kde v zmysle plánu kontrolnej činnosti z minulého roku som vykonal 
kontrolu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447 z roku 2015 Zbierky zákonov. Ja si myslím, 
že správa je dostatočne výpovedná. Viac asi na úvod nič. Kto by mal nejaké otázky na mňa, som 
pripravený zodpovedať. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem za stručný úvod. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán 
poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo. 
 
D. Čahojová - starostka: Trošku hlasnejšie, prosím. 
 
P. Buzáš: Ďakujem, ďakujem za slovo, pani starostka. Ja som sa len chcel spýtať, poprípade ubezpečiť, 
či mestská časť utrpela nejakú finančnú ujmu. 
 
D. Čahojová - starostka: Odpovie pani prednostka.  
 
K. Procházková – prednostka: Nie, mestská časť neutrpela žiadnu finančnú ujmu v zmysle... 
 
P. Buzáš: Ďakujem, to mi stačí. 
 
K. Procházková – prednostka: Áno, ešte máte doplňujúce informácie na stole, kde máte vlastne hneď 
vpredu stav konaní v roku, ktoré boli vyrubené v roku 2019 a v roku 2020. V roku 2019 boli vyrubené 
poplatky za rozvoj vo výške 40 987 € a za mesiaci január a február 2020 poplatky vo výške 293 234,2 €. 
To znamená všetky tieto rozhodnutia už boli vydané, vyrubené, doručené a nepredpokladáme, že tie 
peniaze prídu, pretože mnohí sa buď odvolávajú alebo žiadajú o splátkové kalendáre, ale na tieto 
peniaze tak, ako sú vyrubené máme nárok. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Šmotlák, nech sa páči. 
 
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Správa miestneho kontrolóra, žiaľ potvrdzuje len súčasný 
stav, v akom sa nachádza miestny úrad. Budem hovoriť na vás, pani starostka, lebo vy ste zodpovedná 
za miestny úrad od roku 2014. Neviem ako vám, ale mne sa teda správa čítala veľmi ťažko a ešte ťažšie 
sa mi čítali tie námietky, ktoré sme dostali. Negovať internú smernicu tým, že veď máme zákon, ten je 
kľúčový, máme vedúcich pracovníkov, zákon sa nám často mení, a teda aj tú internú smernicu by sme 
my museli často meniť. Notabene, teda o to viac si myslím, že tá interná smernica je dôležitá, ale mi to 
príde za čiarou, lebo výber poplatku máme len na úrovni necelých štrnásť percent. Niektoré 
rozhodnutia neboli vyrubené ani po vyše dvoch rokoch od nadobudnutia stavebného rozhodnutia. 
Nehovoriac o tom, že ste neuhradili ako miestny úrad ani pomernú časť hlavnému mestu, ktorú ste 
mali urobiť. A ja sa vás pýtam, pani starostka. Odkiaľ my ako poslanci máme mať istotu, že v iných 
veciach koná miestny úrad zodpovedne, férovo, efektívne, načas, ako prospechu obyvateľov Karlovej 
Vsi. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Na vašu otázku si musíte odpovedať sám, nakoľko dôverujete vedeniu 
mestskej časti. Čo sa týka poplatku za rozvoj, bolo, všetky rozhodnutia boli vyrubené. Áno, správa 
kontrolóra konštatuje isté pochybenia, ale nekonštatuje pochybenie alebo porušenie zákona. Takže 
nedostatky boli odstránené. Snažili sme sa urobiť všetko, čo sa dalo stihnúť za ten čas, keď nás pán 
kontrolór informoval a to je napokon jeho úloha a my si veľmi vážime, že túto správu predložil tak, ako 
predložil a ja vás ubezpečujem, že neexistuje jediné stavebné povolenie v Karlovej Vsi, ktoré by sa 
minulo, alebo ktoré by bolo vynechané z tohoto zoznamu. To znamená, že Karlova Ves neprišla o nič. 
Pán poslanec Šmotlák má slovo. 
 
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne. Toto som chcel počuť a toto teda kvitujem. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Horecký. 
 
J. Horecký: Ďakujem za slovo. Tak, tiež musím priznať, že keď som si prečítal podrobne a preštudoval 
správu kontrolóra a taktiež aj to, čo mi bolo doručené ako námietky zo strany pani prednostky, tak som 
spozornel, pretože zrazu som videl, že na úrade dvaja ľudia, ktorí splnia svoje úlohy a kompetencie nie 
sú úplne zjednotení nad alebo nepostupujú nejak koordinovane, ale to je presne to, čo ja naopak na 
tomto úrade kvitujem. To znamená, pokiaľ je záujmom kontrolóra robiť, teda úlohou kontrolóra robiť 
a záujmom nás poslancov dôslednú kontrolu a plniť si svoje úlohy tak, ako za čo je tu ustanovený aj 
platený, tak toto len kvitujem. Rovnako kvitujem, ak prednostka dokáže splniť ako šéfka úradu všetko 
to, čo je v tej správe kontrolóra, na čo je upozornená a všetky veci sa, aj keď v niektorých prípadoch s 
oneskorením dali do poriadku a vyrubili sa poplatky, ktoré sa mali s tým, že naozaj nedošlo ku žiadnej 
finančnej škode, ani porušeniu zákona. Tak pre mňa toto je naopak znak fungujúceho úradu, kde sa 
veci nezametajú pod koberec, kde sa dá o nich otvorene hovoriť a to dokonca pred očami poslancov, 
a hoci to muselo byť aj pre zúčastnených náročné, tak oceňujem to, že nakoniec bolo urobené to, čo 
malo byť v záujme Karlovej Vsi urobené. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte možno dovetok, ak dovolíte pán 
poslanec, že naozaj nehovoríme pán Šmotlák, že sme bez chyby, a že nerobíme chyby, ale myslím si, 
že sa snažíme tie chyby odstraňovať, a že tu naozaj sme presvedčení, že Karlova Ves neutrpela škodu 
a chyby si treba priznať a treba hľadať cestu ako ich minimalizovať. Takže ja som veľmi vďačná aj za 
odvahu pána kontrolóra, aj za postoj pani prednostky. Naozaj do poslednej chvíle sme sa snažili využiť 
ten čas od kontroly pána kontrolóra, aby sme urobili toho čo najviac, aby sme s vami pred vás mohli 
prestúpiť úplne s čistým svedomím. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Keďže nikto iný do diskusie nie je prihlásený, veľmi pekne ďakujem a 
uzatváram diskusiu, a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci výber poplatku za rozvoj 
v zmysle zákona č. 447/2015 Zbierky zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení pripomienkach mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči. 
 
J. Horecký: Ľutujem, ale opäť mi nefunguje to zariadenie. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže ruším toto hlasovanie, vyhlasujem ho za zmätočné a prosím opätovne, 
aby naša technická obsluha, pán Beňo konkrétne ste pozreli na to hlasovacie zariadenie pána poslanca 
Horeckého. Ak je v poriadku, budeme opakovať hlasovanie. 
 
Pán Vaškovič, ďakujem, dovidenia, ďakujem. Môžeme? Takže hlasovacie zariadenie skontrolované, 
malo by fungovať, budeme opakovať hlasovanie o tomto bodu programu a je to materiál číslo dva tak, 
ako preniesla uznesenie návrhová komisia. Nech sa páči. 
 
Za šestnásť prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi pekne. 
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Bod 3. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Pristúpime k ďalšiemu bodu a tým je návrh na uzavretie nájomných zmlúv na 
pozemky v katastrálnom území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Prosím pani prednostku 
o úvodné slovo. 
 
K. Procházková – prednostka: Ďakujem. Ide o pozemky pod garážami. Zámer pozemkov bol prenajať 
pozemky. Bol zverejnený na webovej stránke v januári 2020. Stanovisko finančnej komisie bolo, že 
finančná komisia odporúča dobu nájmu do 31. 12. 2020 a to vzhľadom na to, že ho odporúča aj 
prehodnotiť výšku nájmu upravenú všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves. Číslo 1/2011. Miestna rada rovnako sa prikláňa k návrhu finančnej komisie. Teda navrhovala, aby 
materiál išiel tak, aby lehota nájmu bola do 31. 12. 2020. V takom znení máte vlastne aj návrh 
uznesenia. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Kotal v diskusii. 
 
M. Kotal: Ja by som sa len chcel spýtať pani prednostky, že odkedy je tá doba nájmu. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani prednostka odpovie. 
 
K. Procházková – prednostka: Teraz na to upozornila aj pani starostka. Tá doba nájmu je predpokladám 
od februára? Máme tu Janku Mahďákovú? Jani, máte tam chybu v tom. 
 
D. Čahojová - starostka:  Prosím mikrofón pre pani Ing. Mahďákovú. 
 
J. Mahďáková: Nakoľko ide o prechody práv po nadobudnutí, nadobudnutí vlastníctva toho objektu, 
ktorý je položený na pozemku. Nájomná zmluva sa uzatvorí až po prijatí uznesenia, ale nájomné bude 
uhradené, je uhradené bez akéhokoľvek, bez preluky. Lebo doteraz vlastnil nájomnú zmluvu 
predchádzajúci majiteľ tej garáže o už oni sa medzi sebou predchádzajúci vlastník garáže ako stavby na 
pozemku a súčasný vysporiadajú, ale mestská časť má kontinuálne uhradené platby za prenájom 
garáže... 
 
D. Čahojová - starostka:  Veľmi pekne ďakujeme za vyčerpávajúce vysvetlenie. Dúfam, že stačí. Žiadne 
ďalšie otázky nie sú, takže uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu číslo tri miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv podľa predloženého podkladu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu tak, ako bol 
predložený. Nech sa páči. 
 
Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec. Tento návrh bol schválený. 
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4. Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 282/2, k. ú. Karlova Ves 
za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžme prikročiť k bodu číslo 4 a tým je žiadosť pána Ing. Jána Laluhu 
o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 282/2 v katastrálnom území Karlova Ves za účelom 
umiestnenia 3 kusov kompostérov. Prosím pani prednostku, aby predniesla úvodné slovo. 
 
K. Procházková – prednostka: Ďakujem, pán Laluha vlastne požiadal o schválenie prenájmu na 
umiestnenie 3 kusov kompostérov na ulici Čavojského. Máte predložený návrh uznesenia v dvoch 
alternatívach, a to schvaľuje a neschvaľuje. Pán Laluha bol odkázaný na mestskú časť potom, ako sa 
obrátil na hlavné mesto s obdobnou žiadosťou. Stanovisko finančnej komisie zo dňa 23. 1. 2020, kedy 
bola uznášaniaschopná je, že finančná komisia neodporúča vyhovieť žiadosti a stanovisko miestnej 
rady je, že iba odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, pričom ale materiál 
nezískal dostatočný počet hlasov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme za úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. 
Pán poslanec Kotal. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo. Veľmi rád by som podporil tento návrh, ale ako sme sa bavili aj v rámci 
klubu. Hlavné mesto má veľmi tvrdé podmienky na komunitné kompostovanie a v tej dôvodovej správe 
mi chýbajú viaceré informácie. Napríklad, kto sa bude starať o ten kompostér, ako sa bude starať o ten 
kompostér, na čo bude využívaný ten kompostér a úplne najzásadnejšia asi informácia to, či s tým 
vlastne súhlasia obyvatelia bytového domu, pod ktorým majú byť umiestnené. Pretože môže tam 
samozrejme prísť k nejakým nežiaducim javom. Treba si pozrieť aj na stránkach hlavného mesta, že 
naozaj tie podmienky. Napríklad oni vyžadujú zamedzenie prístupu, prístupu škodcov, hej potkanov 
napríklad pletivom a podobne. Čiže toto mi v tej dôvodovej správe chýba. Takže myslím si, že keby boli 
tieto informácie doložené aj formou nejakej možno, možno nejakého zoznamu obyvateľov, ktorí by sa 
vyjadrili za takéto umiestnené kompostérov, tak by sme to radi, radi podporili, ale treba to jednoducho 
doplniť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa do diskusie viacej nehlási. Pán poslanec 
Buzáš? 
 
P. Buzáš: Ja som len chcel podporiť, ale... 
 
D. Čahojová - starostka:  Do mikrofónu, prosím. 
 
P. Buzáš: Že som chcel len podporiť kolegu Kotalu. Plne s ním súhlasím. 
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sa jedná o. Pán poslanec Lenč ešte 
reaguje na pána Kotala, potom pán poslanec Vician s riadnym príspevkom. 
 
P. Lenč: Ja chcem teda len dať do pozornosti, že aby, aby sme sa vyhli nejakým nepríjemnostiam, že to 
teraz nejak odmietneme, či by nebolo lepšie to stiahnuť ten materiál a predložiť ho na ďalšie 
zastupiteľstvo doplnený o tie veci, ktoré pán Kotal spomínal. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vician? 
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M. Vician: Samozrejme, že doplnenie toho materiálu, ak vlastne to vylepší jeho kvalitu plne vítam. Ja 
si myslím, že tieto ekologické postupy ako kompostéry treba skúsiť. Nie je to niečo, čo sa proste tak 
nejak vystáva a implementuje, že nie je to neodstrániteľné a podľa mňa by sme mali skúsiť a ísť do 
toho. Ja neviem koľko takých objektov alebo riešení máme v Karlovej Vsi, ale proste v rámci tých 
ekologických aktivít by sme to mali skúsiť, viete. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Ďurica faktickú k pánovi Vicianovi. Nech sa páči. 
 
M. Ďurica: Tiež podporujem tento návrh na schválenie tejto alternatívy s tým, že v Petržalke to je úplne 
bežná vec, že takéto komunitné kompostéry sú. Treba len zobrať nejak odvahu a riešiť to. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem aj ja. Ja možno len na dovysvetlenie, že samozrejme takúto snahu 
treba podporovať a je to pekné, že obyvatelia nechcú vyhadzovať biologický odpad do komunálneho 
odpadu. Pán poslanec Kmeťko, prihlásili ste sa až teraz, takže ešte doplním, že tento návrh má dva 
háčiky. Jeden, že naozaj nevieme, že kto sa o to bude starať a ako, a to naozaj potrebuje presné 
pravidlá. Nie je to ojedinelý záujem v Karlovej Vsi, je takýto viacej záujemcov, ktorí by mali ladiť takéto 
kompostovisko. Ale keďže my nevlastníme takmer žiadne pozemky, a zatiaľ teda nenašla sa zhoda s 
hlavným mestom, aby to bolo umožnené, je to naozaj veľmi náročný proces. A druhá vec je, že 
obyvatelia tohoto domu naozaj taký vlastný vhodný pozemok nenašli, a teda umiestnili tie kompostéry 
trošku mimo svojho vlastného ako keby obytného domu. Čiže to môže byť taký trošku akože konfliktné, 
a preto je veľmi správna otázka, že doplniť to ešte o stanovisko nejakých obyvateľov, ktorí budú bývať 
nad tým a možno aj o to presne, že kto sa o to bude starať. Lebo do toho kompostéra tiež nepatrí 
hocičo a treba sa oň pravidelne starať. Pán poslanec Kmeťko, nech sa páči. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Povedali ste viac-menej to, čo som chcel ja 
povedať. Ja som, dlhodobo teda triedim odpad aj doma, teda plasty, papier aj biologický, čo sa dá 
odnesiem si do záhrady. Viem, že je problém udržať nejakú čistotou, aby to nesmrdelo a tak ďalej. 
Nepáči sa mi alebo nie je úplne férové to, že ľudia z baraku z toho výškového nenašli miesto, tak to 
šupli pod okná niekde inde. A tých ľudí, kde tie tri kontajnery dajú, sa nikto nepýtal, či chceme alebo 
nechceme. Od nich vyjadrenie žiadne tu neprišlo. Okrem toho treba dbať na extrémnu hygienu, aby 
tam sa nepremnožili hlodavce. V tejto správe nič také tam nie je písané. Nie je písané ako to bude 
zabezpečené, typ a tak ďalej. To, čo už tu bolo povedané. Pokiaľ toto bude, budú pridané všetky tie 
veci, čo tam majú byť včítanie povolení od magistrátu, od hygieny, od životného prostredia ja som za 
všetkými desiatimi zdvihnem. Teraz sám to nedám. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buzáš? 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím navrhnúť, aby sme hlasovali ako prvej alternatíve B, aj 
vzhľadom na to, ako prebehla diskusia a hlasovanie v komisiách. O tom to bude. 
 
D. Čahojová - starostka: Je to procedurálny návrh. O ňom sa nehlasuje. 
 
P. Buzáš: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Ešte by chcela doplniť informácie pani prednostka. 
 
K. Procházková – prednostka: Áno, keď si pozriete žiadosť o prenájom pozemku, tak oni tam hovoria, 
že na svoje náklady vybudujú tú, to kompostovisko, že budú kompostovať v spolupráci s pracovníkmi 
spoločnosti MicroStep a podobne. Ja len upozorňujem na to, že Bratislava má VZN-ko o komunitnom 
kompostovaní. Je to VZN-ko 4/2016, kde sú stanovené presné podmienky kompostovania a taktiež 
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vlastne máme už vlastne prijatú zmenu zákona o odpadoch, kde myslím od roku 2021 je povinnosť obcí 
zabezpečiť odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, pričom predpokladám, že Bratislava 
vzhľadom na spaľovňu dostala výnimku. To znamená, že je veľká pravdepodobnosť, že od dvadsiateho 
prvého roku nejakým spôsobom sa bude zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného odpadu. To, že 
sme to ako keby neuviedli do správy neznamená, že to by sme to neaplikovali a prípadne ešte sa dá 
vlastne urobiť ako keby celá koncepcia naša vlastná toho, ako si my predstavujeme kompostovanie,. 
Ak to je vôľou zastupiteľstva mať takúto koncepciu a umožniť to, dá sa to spraviť. Ale naozaj 
v momente, ako by sme to tam dali, tak by sa ozývali títo obyvatelia, ktorí sú dotknutí, čo vieme upraviť 
v koncepcii tak, že budeme žiadať súhlasy dotknutých účastníkov. To len návrh. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Tak ja som rada, že sme si to tu takto verejne povedali 
a keďže nemyslím si, že takúto žiadosť by sme mali zamietnuť, ja by som ju stiahla a požiadala teda 
tých žiadateľov, aby doplnili o tie informácie, ktoré potrebujete, aby ste sa zodpovedne rozhodli, čiže 
to dostanete späť do komisií. Ďakujem veľmi pekne. Tento bod je stiahnutý. Pokračujeme bodom číslo 
päť. 
 
 
Bod 5. Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, 
k. ú. Karlova Ves pre prevádzkovanie terasového sedenia pre gastronomické a kultúrne účely. 
 
D. Čahojová - starostka: Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o dlhodobý  prenájom pozemku 
registra E – KN parc. č. 4421/16, katastrálnom území Karlovej Vsi pre prevádzkovanie terasového 
sedenia pre gastronomické a kultúrne účely. Pani prednostka, nech sa páči. Prosím o úvodné slovo. 
 
K. Procházková – prednostka: Ide o prenájom pozemkovej časti pozemku o výmere 34 m2. So 
žiadosťou sa obrátil žiadateľ najprv na hlavné mesto a len neskôr vlastne sa ukázalo, že časť pozemku 
na parc. 4424/16 bola protokolom zverená mestskej časti. Vzhľadom na to, že na stavebnom úrade 
prebieha konanie o dodatočnom povolení tej stavby, respektíve odstránení stavby, tak stavebný úrad 
vlastne požaduje nielen zaujatie verejného priestranstva na túto časť pozemku, ale požaduje aj 
preukázať trvalejší vzťah pozemku, a teda nájomnú zmluvu. Preto žiadateľ vlastne prehodnotil svoju 
žiadosť a žiada nezaujatie verejného priestranstva, ale žiada prenájom tohoto predmetného pozemku. 
Pričom teda plne uznáva aj svoju povinnosť uhradiť aj finančné povinnosti, ktoré vznikli užívaním toho 
pozemku pred uzatvorením nájomnej zmluvy. Nakoľko, ako som už povedala, je potrebné uzatvoriť 
nájomný vzťah, tak sme pri návrhu ceny vychádzali z rozhodnutia primátora hlavného mesta, ktorý 
ustanovuje ceny prenájmov a to tak, za vecné bremeno. Ide o rozhodnutie primátora 33/2015 a výška 
je 100 € za m2 za rok, čo pri tejto výmere predstavuje 3400 € za m2. Finančná komisia schválila, navrhuje 
schválenie prenájmu s cenou 500 € za m2 a miestna rada vo svojom stanovisku odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buzáš, dostaneš slovo, len potrebujem 
za veľmi potrebné povedať, že pre stavebný úrad je zaujatie alebo súhlas so zaujatím verejného 
priestranstva nedostatočný podklad ako pre vydanie nejakého stavebného rozhodnutia. Čiže preto 
musí žiadateľ požiadať o nájomnú zmluvu. Nech sa páči, pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem. Ja by som navrhol, a teda tento svoj návrh na doplnenie uznesenia dám návrhovej 
komisii aj písomne, teda doplniť alebo nahradiť text za cenu 100 € za m2 a za rok návrhom finančnej 
komisie za cenu 500 € za m2 a za rok.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. 
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P. Buzáš: Je zrejmé, čo chcem, áno? 
 
D. Čahojová - starostka: Áno. 
 
P. Buzáš: Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Treba dať svoj návrh písomne. Ďakujem. Pán poslanec Martinický, s faktickou 
k pánovi poslancovi Buzášovi. 
 
P. Martinický: No tak potom to zruším, dám si normálny príspevok, lebo. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Ďurica s faktickou k pánovi poslancovi Buzášovi. 
 
M. Ďurica: Ja by som sa len chcel spýtať podľa akej, podľa čoho vyšiel na tých 500 € za m2, kolega. 
 
D. Čahojová - starostka: Koho sa chcete spýtať? Lebo to je uznesenie finančnej komisie. 
 
M. Ďurica: Pána Buzáša. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický s riadnym príspevkom. Nech sa páči. No, ale musí sa 
prihlásiť. 
 
P. Martinický: No, ďakujem. Vzhľadom na to, že už roky projektujem a chodím okolo tejto stavby každý 
deň, tak myslím si, že predovšetkým by sa tam zišlo ešte prehodnotiť, nakoľko celá tá stavba je v súlade 
s územným plánom mesta Bratislavy. Neviem presne aká časť je na koho parcele, ale v podstate tam 
to, tam to vyzerá, že je z osemdesiat – deväťdesiat percent zastavaná ako parcela. A pokiaľ viem v tejto 
lokalite takáto zastavanosť, takúto zastavanosť územný plán nedovoľuje. Škoda, že tu nie je pán 
Vaškovič, ale pokiaľ by som mal súhlasiť s akýmkoľvek pokračovaním tejto stavby, tak budem prosiť 
predtým jasnú analýzu koľko je zastavanosť tejto, aká je zastavanosť vlastnej parcely, na ktorých 
parcelách to je a porovnanie s tým, čo na tomto mieste dovoľuje územný plán. Lebo to je, to tam zjavne 
nie je, je dočasná stavba. To tam nie je prístrešok, to je, toto je riadna stavba akurát, že namiesto tehál 
je postavená z nejakých poloprefabrikátov, kontajnerov a tak ďalej. Nejdem teraz stavebno-technické 
veci riešiť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za tento príspevok. Možno, ak dovolíte, rada by som pánovi 
poslancovi Martinickému, ale aj vám ostatným povedala, že to, čo sa pýtaš pán poslanec, tak to sú 
detaily stavebného konania. Tých stavebných konaní je tu toľko, že ja ti v tejto chvíli neviem zvoleja 
povedať, či je tam záväzné stanovisko hlavného mesta alebo nie je, ale je vysoko pravdepodobné, že 
asi bude, lebo si to vybavujú dlhší čas. Rovnako pán Vaškovič by ti nevedel odpovedať na túto otázku, 
lebo on, ak posudzoval pre potreby hlavného mesta územno-plánovací podklad, že či, tak tiež si nebude 
pamätať, lebo tých stavieb sú desiatky, desiatky. Takže preto, aby bolo stavebné povolenie vydané, je 
potrebný súlad, a to kontrolujeme veľmi starostlivo s územným plánom. Všetky, plocha zastavanosti, 
všetky tie indexy, regulatívy, ktoré sú platné v územnom pláne. Ale je to súčasť stavebného konania 
a tieto informácie ja vám teraz neviem dať. Pán poslanec? 
 
P. Martinický: Ja som, ja som nečakal, pani starostka, že mi to teraz z hlavy ako vysypeš, lebo to si nikto 
nemôže všetko pamätať, to je v papieroch. Ja len hovorím, že mám vážne podozrenie, že to nie je 
v súlade s týmto, a pokiaľ by som mal pozitívne podporiť tento proste návrh a ďalšie zotrvanie tejto 
stavby, tak budem na to potrebovať takýto podklad. Pokiaľ nie, tak sa zdržujem hlasovania. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Kmeťko. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Mňa tu zaráža pár vecí v tejto žiadosti, lebo 
majiteľmi v pozadí sú Kleinertovci. Jej muž je architekt. Vie, čo sa patrí a čo sa nepatrí. Priamo to 
študoval, priamo z toho robil skúšky a za to dostal aj diplom. To znamená, že niečo postaviť načierno, 
dať tam kontajnery v historickej časti Karlovej Vsi si myslím, že nie je ani po architektonickej, ani po 
akejkoľvek inej stránke proste pekné, logické a účelné. To, že to otvorili, to je takisto zarážajúce, že 
dostali povolenia od hygieny, od hasičov. Elektrika v pohode, to elektrárne dajú a ostatné veci by boli 
teda na otázku, v akom stave to je. Takže toto ma veľmi zaráža, že napriek týmto všetkým veciam si to 
dovolili postaviť a teraz spätne po dvoch – troch rokoch prevádzky proste pýtajú nejaké povolenie od 
nás, aby sme im niečo schválili. Si myslím, že je to minimálne z pohľadu ich neférové, neférové 
jednanie. A že to nie je úplne všetko, jak sa hovorí s kostolným poriadkom, vieme aj zo Starého Mesta, 
kde podobne prevádzkovali niečo obdobné. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Hrda s faktickou. 
 
S. Hrda: Ja by som rád zareagoval... Teraz? 
 
 D. Čahojová - starostka: Svetielko svieti? 
 
S. Hrda: Teraz? Teraz svieti. Na pána Kmeťka, že poznám ľudí z tej lokality, z tých starousadlíkov, čo 
tam bývajú a tiež som sa stretol s takým..., s nespokojnosťou z ich strany, že vlastne nikto sa ich 
nepýtal. Tá stavba nezapadá celkom do toho koloritu, ktorý tam je a mne sa to javí tiež ako korektné 
najprv si dať odsúhlasiť niečo a potom, potom to postaviť. Čiže, keď, keďže poznám týchto ľudí z tejto 
lokality, ja som s nimi v kontakte, tak zohľadňujem tiež ich názor, že sa majú právo k tomu vyjadriť 
a tiež sa zdržím hlasovania v tomto. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za názor. Nikto iný sa do diskusie nehlási, takže uzatváram 
diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala. Myslím, že prišiel poslanecký návrh, tak začala 
poslaneckým návrhom, nech sa páči. 
Návrhová komisia: Ďakujem za slovo. Dostali sme návrh na zmenu uznesenia, kde sa navrhuje nahradiť 
cenu 100 € za m2 a rok cenou 500 € za m2 a rok. Takže budeme hlasovať o celom uznesení s týmto, 
s touto zmenou. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať teda o návrhu pána poslanca Buzáša. 
Zvýšenie ceny máme zo 100 € na 500 € za m2 a rok. 
 
Za 3 poslanci, proti 1, zdržalo sa 15 poslancov. Tento návrh nebol schválený. Prosím návrhovú komisiu 
o prednesenie pôvodného návrhu uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Keďže neprešiel tento návrh na zmenu, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu 
s cenou 100 € za m2 a rok. 
 
D. Čahojová - starostka: Budeme hlasovať o pôvodom návrhu s tým, že sa jedná o osobitný zreteľ, 
upozorňujem. Nech sa páči. 
 
Za 3 poslanci, proti 5, zdržalo 11. Ani tento návrh nebol schválený.  
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Bod 6. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 
– Jakub Ursiny z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme materiálom č. 6. To je, a tým je žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2 pána Jakuba Ursiniho z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, pani prednostka. Úvodné slovo prosím. 
 
K. Procházková – prednostka: Ďakujem. Ide dôvod hodný osobitného zreteľa tak, ako povedala pani 
starostka. Ide o nebytový priestor, ktorý je prenajatý momentálne za účelom nacvičovania hudobného 
programu. Celková výmera je 29 m2 , pričom cena je určená ako 1 € m2 za rok. To znamená, spolu je to 
29 € ročne. Nájomca uhrádza poplatky za elektrickú energiu v súlade s prepočtom vo výške 40,50 €, 
uhrádza riadne a včas, a dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodňujeme tým, že hudobné teleso 
Teatro fatal v tých priestoroch cvičí a taktiež sa vlastne zaviazal k bezplatnému účinkovaniu bez nároku 
na honorár na podujatiach organizovaných mestskou časťou. Myslím, že teraz tu bude najbližšie 
Majáles. Máte pripravené aj v správe aj stanovisko vedúcej oddelenia kultúry k predĺženiu nájmu. 
Miestna rada odporúčala materiál predložiť na zasadnutie. Stanovisko komisie školstva, ktorá ale 
nebola uznášaniaschopná bolo, že sa oboznámili so žiadosťou a stanovisko finančnej komisie, aby teda 
odporúča schváliť žiadosť o predĺženie nájmu. Máte v prílohe aj fotodokumentáciu priestoru. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Nech sa páči. ... Keďže sa do 
diskusie nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje predložený 
návrh tak, ako je v materiáli. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže budeme hlasovať o návrhu, aký ste dostali v materiáli. Nech sa páči.  
 
Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takže uznesenie bolo schválené. Ďakujem 
veľmi pekne. 
 
 
Bod 7. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 
– Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 
2 pre 1. zbor Slovenský skauting Baden-Powella z dôvodu hodného osobitného zreteľa tiež. Nech sa 
páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková – prednostka: Áno, opäť ide o dôvod hodný osobitného zreteľa. Ide o skautov, ktorí 
momentálne užívajú miestnosti 8, 9, 10, 11 o výmere 105 m2 , ktoré sa nachádzajú v suteréne objektu 
Karloveského centra kultúry. Ročné nájomné je 105 €, ktoré je splatné do 31. 1. príslušného 
kalendárneho roka a nie sú tu zahrnuté poplatky za elektrickú energiu, telefóny, internet alebo iné 
služby, ktoré si hradí nájomca sám. Dôvod hodný osobitného zreteľa je určený tým, že skauting je 
výchovné hnutie mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti. Opäť máte stanovisko vedúcej 
oddelenia kultúry. Miestna rada odporúča materiál predložiť s termínom do 31.12.2023. Máte ho 
predložený v tom, v tomto znení. Stanovisko komisie školstva opäť nebolo uznášaniaschopné, ibaže sa 
oboznámili s materiálom. Finančná komisia na svojom druhom zasadnutí odporúčala schváliť žiadosť 
výšku nájomného 1 €. 
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 D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. ... Do 
diskusie sa nehlási nik, takže uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 
 
Návrhová komisia: Takže návrh uznesenia k bodu č. 7 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
- Karlova Ves schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa. Predĺženie nájmu nebytových priestorov 
v suteréne objektu Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici žiadateľovi Slovenskému skautingu 
1. zbor Baden-Powella Bratislava. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať teda tak, ako máme predložené 
v materiáli. Nech sa páči, hlasujte. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. 
 
 
Bod 8. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 
– Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k materiálu č. 8 a tým je žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 – Slovenský skauting, 70. zbor 
Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči. Pani prednostka, máte úvodné slovo. 
 
K. Procházková – prednostka: Ďakujem a opäť ide o skautov. Tentokrát ide o iný oddiel. Nejde 
o veľké priestory, ale iba o sklad o výmere 11 m2 . Dali sme vlastne na základe odporučenia komisie 
finančnej alebo myslím, že miestnej rady sme zosúladili doby nájmu. To znamená obidvom zborom by 
mal skončiť nájom 31.12.2023. Ročné nájomné je tak 11,04 €. Opäť ide o dôvod hodný osobitného 
zreteľa s rovnakým odôvodnením, ako v predchádzajúcom prípade. Miesta rada odporúča materiál 
predložiť s termínom 31.12.2023 tak, ako ho vám aj predkladáme. Komisia školstva nebola 
uznášaniaschopná. S materiálom sa oboznámila finančná komisia. Odporúčala schváliť žiadosť výšku 
nájomného 1 € za m2 za rok. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Faktická k úvodnému slovu na 
neviem. Nechceš riadny príspevok, pán poslanec? Takže faktická poznámka k úvodnému slovu pani 
prednostky. 
 
R. Rosina: Ďakujem za slovo, pani starostka. Vzhľadom na to, že k tomuto zboru mám osobné, 
rodinné väzby vyhlasujem, že sa nezapojím do diskusie a ani nebudem hlasovať. Za normálnych 
podmienok by som opustil rokovaciu miestnosť, ale keďže z technických dôvodov to je komplikované, 
tak zostávam na svojom mieste. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Keďže nikto iný do diskusie prihlásený nie je, prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako sme to obdŕžali v materiáloch. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, prosím prezentujte sa, hlasujte. Za 18 prítomných poslancov, 
proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec. Tento návrh bol schválený. Veľmi pekne ďakujem. 
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Bod 9. Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytových priestorov. 
 
D. Čahojová – starostka: A môžeme prikročiť k žiadosti pána Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie 
nájmu nebytových priestorov. Je to materiál č. 9. Pani prednostka, prosím o úvodné slovo. 
 
K. Procházková – prednostka: Ďakujem. Tu predkladáme okrem alternatívy 2, ktorá bola predložená 
komisiám aj alternatívu č. 1, a to schválenie verejnej obchodnej súťaže. V tejto alternatíve sme 
predložili materiál až do miestnej rady. Takže, ak dovolíte, tak v rámci ... by som vlastne ešte doplnila 
túto alternatívu č. 1, a to je schválenie verejnej obchodnej súťaže. V alternatíve č. 2 ide o predĺženie 
nájmu tak, ako bol doteraz. To znamená, ide o nájom nebytového priestoru na Majerníkovej ulici 
s plochou 9,84 m2 . Výška nájomného 30 € za m2 za rok. Doba nájmu do roku 31.3.2025. Ide 
o nebytový priestor, ktorý nájomca teda dlhodobo užíva. Ročné nájomné vo výške 196,80 € platí 
štvrťročne riadne a včas. A teda buď sa rozhodnete o schválení alternatívy 1, čo je verejná obchodná 
súťaž alebo v alternatíve 2, to je nájom za 30 € za m2 za rok. Stanovisko miestnej rady prerokovala 
materiál a odporúča materiál predložiť na zasadnutie zastupiteľstva v alternatíve za 30 € za m2 za rok 
a stanovisko finančnej komisie je ... predĺženie nájmu nebytového priestoru s úpravou výšky 
nájomného na 30 € za m2 na rok, čomu sme vyhoveli. Pôvodný návrh bol niečo myslím cez 20 € za m2 
na rok. Len doplním, že vlastne do týchto zmlúv, kde je to možné, tak už budeme dávať formu, 
formou dodatku inflačnú doložku, o výšku inflácie stanovenej štatistickým úradom za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec 
Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem. V zmysle uznesenia miestnej rady si dovoľujem podporiť ich návrh a navrhujem 
hlasovať ako prvej o alternatíve prenájmu, čiže o alternatíve B. 
 
D. Čahojová – starostka: Keďže je to procedurálny návrh, o tom sa nehlasuje. Žiaden iný príspevok do 
diskusie nevidím, takže prosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh uznesenia v alternatíve 
2. 
 
Návrhová komisia: Môžeme hlasovať, teda miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves schvaľuje predĺženie nájmu pánovi Ľubomírovi Bánoczkému. Prenájom nebytových priestorov 
vlastne bytového domu s výškou nájmu 30 € na dobu určitú do roku 2025. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Budeme hlasovať tak, ako máte predložené, teda 
o alternatíve č. 2. Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4 poslanci. Tento návrh bol schválený. Veľmi 
pekne ďakujem. Ale nám to dnes... 
 
 
Bod 10. Informácia o vybavených interpeláciách. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme materiálom č. 10. Informácia o vybavených interpeláciách. Pani 
prednostka, máte slovo. 
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K. Procházková – prednostka: Ďakujem. Ide o tri interpelácie. Jedna interpelácia je pani poslankyne 
Poláchovej, dve interpelácie pána poslanca Kovácsa. Nebudem ich čítať. Myslím, že je to dosť rozsiahle 
a viete si to naštudovať sami. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Poláchová sa hlási do diskusie. Nech 
sa páči. 
 
L. Poláchová: Ďakujem. Chcela by som poďakovať za odpoveď na interpeláciu. 
 
D. Čahojová – starostka: Hlasnejšie. 
 
L. Poláchová: Hovorím hlasno, ale zrejme to nie je počuť. Asi ... mikrofón. Môžem? No, chcela som sa 
opýtať, lebo v závere tej odpovede vašej na interpeláciu sa píše, že nie je zrejmé ešte doteraz, že či 
bude zriadená tá pamätná izba v novoprerobených, rekonštruovaných priestoroch, ktoré sa teda 
plánujú zrekonštruovať. Že využitie priestorov bude jednou z úloh projektanta. Tak by som chcela 
poprosiť, aby medzi tie úlohy, ktoré tam budú bola aj táto úloha zaradená, že či by mohol porozmýšľať 
nad tým a navrhnúť tam nejaký takýto kútik alebo pamätnú izbu. Lebo ja myslím si, že to, či tam tá 
pamätná izba bude alebo nie nezávisí od projektanta, ale od našeho, od našej vôle, že či to tam chceme 
mať alebo nie. Tak by som sa prihovárala za to, aby takéto niečo tam bolo. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Máme zatiaľ len štúdiu v dvoch variantách, ktorá bola 
predložená komisii výstavby a územného plánovania. Stretla sa s porozumením a páčilo sa to 
poslancom, členom komisie. Áno, teraz budeme pripravovať projekt, lebo ste schválili v rozpočte naň 
prostriedky. Nikto iný sa nehlási? Takže bod interpelácie môžeme považovať za uzavretý. Prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia k bodu č. 10. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Nech sa 
páči. 
 
Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne 
ďakujem.  
 
 
Bod 11. Rôzne. 
 
D. Čahojová – starostka: Otváram bod rôzne. Nech sa páči. Pán poslanec Hrda. Nie Hrda? Nie pán 
poslanec Hrda? Ste sa odhlásili hneď? Pán poslanec Hrda, nech sa páči, máte slovo. 
 
S. Hrda: Ja by som adresoval otázku na pani starostku. Vlastne na jednom z prvých zasadnutí 
zastupiteľstva v tomto volebnom období som sa dopytoval na situáciu s parkovaním v lokalite 
poliklinika. Aj nedávno som si prečítal vlastne profilovaný rozhovor s vami, že tento rok sa dáva akýsi 
dôraz aj na parkovanie a ja vítam, že vo viacerých lokalitách pribudnú parkovacie miesta. Máme na 
Dlhých Dieloch, kde je to asi lokalita, kde je najkomplikovanejšie parkovanie možno aj v celej Bratislave. 
Len som sa chcel spýtať, že nejak som nezachytil túto lokalitu poliklinika, kde stále ten problém 
v podstate pretrváva a je to de facto parkovanie pre všetkých Karlovešťanov aj ďalších obyvateľov, ktorí 
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spadajú do spádovej oblasti polikliniky. Tak v tomto smere som sa chcel spýtať, vy už ste prezentovali, 
že plán existoval aj v minulom volebnom období, len nebol vtedy schválený. Čiže nejaký koncept ste 
spomenuli, ktorý vlastne nejakých obrysov existuje. Že či to viete nejak časovo naznačiť to plánovanie, 
kedy asi by sa tam niečo mohlo udiať a aký máte teda plán s tým parkovaním. 
 
D. Čahojová – starostka: Mňa sa pýtate na polikliniku. 
 
S. Hrda: Áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, upozorním akože vy ste vlastne podali interpeláciu. Pokúsim 
sa vám odpovedať. Je to otázka, na ktorú ja teraz vám asi nepodám úplne vyčerpávajúcu odpoveď. Je 
to interpelácia, ale bezpečne vieme, že pozemky okolo polikliniky nepatria nám, nie sú zverené 
mestskej časti, čiže je to problém. My s pani riaditeľkou spolupracujeme. Práve oddelenie dopravy 
a životného prostredia naviazalo takú celkom kvalitnú spoluprácu. Tešíme sa. Dúfam, že aj pani 
riaditeľka bude spokojná, ale aj návštevníci polikliniky a... nejaký plán? 
 
S. Hrda: Že či to viete nejak časovo ohraničiť, že kedy sa tam niečo udeje. 
 
D. Čahojová – starostka: No, viete my máme dohodu veľkú s hlavným mestom Bratislava, ktoré nám 
poskytlo finančnú kompenzáciu za isté nespravodlivé prerozdeľovanie daní pre mestské časti tak, ako 
to my vnímame a túto kompenzáciu sme sa rozhodli v súčinnosti s hlavným mestom využiť na 
posilnenie kapacitných možností. Ale všetko závisí od spolupráce s vami aj s hlavným mestom. Tam, 
kde to bude schodné, a kde to bude najrýchlejšie a najlacnejšie. Ale v každom prípade sú to vážne 
projekty a náročná, náročná úloha. 
 
S. Hrda: Čiže je to naplánované, len sú tam nejaké... 
 
D. Čahojová – starostka: Vy nie ste členom dopravnej komisie? 
 
S. Hrda: Nie, nie. 
 
D. Čahojová – starostka: Odpovieme vám písomne, aby ste vedeli na všetko detailnú odpoveď. Dobre? 
 
S. Hrda: Ďakujem, áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa Poláchová má slovo, lebo je bod rôzne. Nech sa páči. 
 
L. Poláchová: Áno, ďakujem. Ja mám tri otázky. Možno dve z nich budú do interpelácií, ak mi nebudete 
vedieť hneď teraz odpovedať, tak to potom dám do interpelácií. Jedna vec súvisí s tým, čo aj pán Hrda 
teraz začal. Dnes som dostala dotaz od obyvateľa, že či má Karlova Ves záchytné parkoviská a kde teda 
sú a, alebo prípadne, kde sa plánujú spraviť. Zrejme to pôjde do interpelácií. Potom druhú otázku sa 
chcem opýtať. Ja som už viackrát prosila o opravy na školskom dvore v Materskej škole Kolísková. Aj 
mi bolo odpovedané z kancelárie pani prednostky, že neskôr sa to začne opravovať, hoci teda tie 
peniažky tam máme už od júna 2019. Tak by som prosila nejaké presnejšie časové horizonty, že kedy 
to bude, aby sme to vedeli aj kontrolovať. Neviem, či mi to teraz zodpoviete alebo potom to dám ako 
interpeláciu. A tretia vec mi tak napadlo, že aby sme nemuseli absolvovať tú tortúru s majetkovými 
priznaniami znova o pol roka, tak prosím kolegov, aby sme si všetci podali načas majetkové priznanie, 
lebo ďalšie zastupiteľstvo už bude po tomto termíne. 
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D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa všetko, čo si sa opýtala sú interpelácie v bode rôzne, ale my 
sme ich zaznamenali ako interpelácie. Dostaneš na všetky písomnú odpoveď. Čo sa týka toho daňového 
priznania, my budeme, majetkového priznania, my budeme všetkých poslancov informovať každého 
jedného individuálne, možno aj telefonicky, aby sme predišli ďalším nedorozumeniam. A ešte pani 
prednostka má takú drobnosť, že vám chce poskytnúť informáciu, ktorá s týmto trošičku súvisí. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, ja som to dostala len od pána Kosnáča, že by som vám pripomenula, 
že už vám boli zasielané ročné zúčtovania. Tak, ak ste ich nedostali alebo je nejaký problém tak, aby 
ste sa obrátili na organizačné a čo sa týka tej interpelácie, budeme odpovedať určite aj písomne, ale 
teraz som dostala SMS-ku, že informácia zo správy budov je, že oni o tom vedia, oni o tom dlhodobo 
vedia. Bude sa na tom robiť, keď bude teplejšie. Takéto je stanovisko predpokladám VPS-ky. Preto vám 
odpoviem písomne, keď už budeme vedieť, že kedy začínajú a podobne. Už dúfam bude teplejšie. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa, pán poslanec jednu faktickú ešte. 
 
???: Prepáčte, ja si neodpustím takú poznámku k tomu záchytnému parkovisku. Ja si nemyslím, že je 
úlohou mestskej časti, aby mala záchytné parkovisko. Je to skorej úloha mesta, aby proste toľko áut 
mimo Bratislavy sa nehrnulo do Bratislavy. Takže záchytné parkoviská určite nejaké budú a určite aj na 
tejto strane zo západnej, teda od Malaciek a z tejto strany. Neviem celkom povedať kde, ale niečo 
určite bude. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: No, ak môžem doplniť, tak ja by som vedela povedať kde záchytné parkoviská, 
ako záchytné parkoviská slúžia existujúce parkoviská pozdĺž električkovej trate alebo pod mostom 
Lafranconi a iné, ktoré by nemali slúžiť ako záchytné parkoviská, ale toto všetko by mala vyriešiť 
celomestská parkovacia politika. A záchytné parkoviská by mali byť presne označené a napojené na 
mestskú hromadnú dopravu. Pani poslankyňa Melušová má slovo. 
 
Z. Melušová: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela opýtať ohľadom bazéna, že či už sa dospelo 
k nejakej, k nejakému výsledku, čo sa týka rokovaní s tou plaveckou federáciou a zároveň, kedy bude 
spustená tá webová stránka? Pretože stále sa stretávam s občanmi, ktorí sa ma pýtajú, že kedy bude 
otvorený bazén pre verejnosť a tak ďalej, hej že nevedia si to proste vyhľadať. Tí, čo trebárs nemajú 
lajknutú Karlovu Ves, áno? 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, ďakujem veľmi pekne za otázku. Pani poslankyňa tiež neviem, či je to 
interpelácia alebo v bode rôzne, ale odpovieme vám radi. Vyčerpávajúcejšie vám odpovie pani 
prednostka. Našťastie teda stúpa záujem o plaváreň. Pláva sa zo dňa na deň stále intenzívnejšie. Ľudia 
sú veľmi spokojní. Tí, ktorí tam boli, prichádzajú opäť. Ale o tej webovej stránke a propagácii vám viacej 
povie pani prednostka. Nech sa páči. 
 
K. Procházková – prednostka: Áno, ďakujem. No, čo sa týka toho rokovania so Slovenskou plaveckou 
federáciou, tak tam sme to zatiaľ vzdali s tým, že to skúsime od septembra, ale rokuje pani Poláčová 
priamo so školami a potom priamo so subjektami inými, ktoré poskytujú plavecké výcviky. Bohužiaľ, tu 
dnes nemohla byť, ale, ale vieme aj písomne odpovedať a hlavne to bude aj vidieť vlastne na stránke 
bazéna. Čo sa týka stránky bazéna, tá je spustená, len upozorňujem, že stále je v takom formáte, že sa 
bude meniť. Je to plavarenmajernikova.sk. Už je dostupná aj verejne a je tam, sú tam základné 
informácie ako cenník a rozvrh. To tam už nájdete. A pokiaľ bude dokončená stránka, tak budeme 
pracovať na tom, aby sme ... tá nová stránka. Ona je ako keby dokončená, len tam sú ešte ďalšie úlohy. 
Pani starostka vlastne navrhovala, aby sme priamo na plot školy dali ako keby takú orientačnú tabuľu, 
že tadeto sa ide do bazéna, čo je jedna forma propagácie. Vzhľadom na to, že nepodporujú sa v celej 
mestskej časti bilbordy, tak nevieme ísť bilbordovou kampaňou. Ale toto by vyriešilo problém jednak 
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s ľuďmi, ktorí tam nevedia trafiť a jednak by to z cesty bolo viditeľné. Samozrejme budeme tým pádom 
už v rámci aj facebookovej kampane, aj Instagramu, aj všetky sociálne médiá tlačiť práve stránku tejto 
plavárne. Ale hovorím, až keď bude úplne, že si budeme istí, že vyzerá tak, ako by mala a plus budeme 
tlačiť plagátiky pre školy a všetky naše školské zariadenia, aby si dali na nástenky pre rodičov a uvidíme. 
To bol návrh pána Rosinu, aby sme to dávali rodičom. Uvidíme, že akým spôsobom by sme vedeli to 
spraviť. Len tým, že je tam veľmi variabilný rozvrh, my nevieme dať ako keby rozvrh, hej. Jedine, čo 
vieme dať je, že plaváreň je otvorená a to vieme odkomunikovať aj cez nástenky také, kde oni majú od 
obedov a podobne. Takže budú rôzne formy komunikácie, len sme potrebovali ustáliť vizuálnu identitu 
a potom už, už do toho pôjdeme. Ale, keď si chcete pozrieť stránku plavarenmajernikova.sk. 
 
Z. Melušová: Ešte možno také úplne doplnenie, lebo chodia také rôzne informácie aj cez Edupage, že 
môžeme teda osloviť tie školy a cez, cez toto dať vedieť rodičom. 
 
K. Procházková – prednostka: S nimi intenzívne komunikujeme. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Horecký. 
 
J. Horecký: Ja som chcel len povedať k pani prednostke, že školy a školské zariadenia bez problémov 
ochotne pošlú každému jednému rodičovi túto informáciu, ale my ju musíme dostať. Nie ju sami 
spracovávať z webu, aby sme ju mohli len posunúť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Rosina. Nech sa páči. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Ja by som sa chcel spýtať na osud dvoch 
budov. Prvou je budova vedľa Billy, kde teda plánujeme urobiť zázemie pre našu VPS-ku a plus teda 
v okolí priestor, kde sme sa bavili o tom, že by mali byť parkovacie kapacity. A druhou budovou, je 
budova na Poliankach. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Na Poliankach, prosím presnejšie špecifikovať. 
 
R. Rosina: Na Poliankach tam tá budova prefabrikatovaná. 
 
D. Čahojová – starostka: Medzi záhradami. 
 
R. Rosina: Prosím áno. 
 
D. Čahojová – starostka: To je tiež interpelácia, pán poslanec. Neviem, či chceš odpoveď písomne alebo 
hneď. 
 
R. Rosina: Stačí mi ústne. 
 
D. Čahojová – starostka: Máme v rozpočte schválené nejaké prostriedky, ste schválili. Radi by sme, 
aby budova na Segnerovej bola opravovaná alebo reštaurovaná zmysluplne. Čiže dáme si najprv urobiť 
projekt, a keď budeme mať projekt, budeme teda žiadať, aby bol projekt rozčlenený na možné 
stavebné etapy, aby sa dala budova využívať aj počas rekonštrukcie. To znamená, ja neviem, či 
začneme od elektriky alebo od strechy, asi to všetko nezvládneme v jednom rozpočtovom období. 
Budeme to musieť robiť postupne tak, ako aj robíme kultúrny dom. Ale určite budeme už tento rok, 
tento objekt využívať. Rovnako chceme zveľadiť najskôr. Parkovisko sme už začali upratovať. Ale my si 
myslíme, že by sa tam dalo aj zdvojnásobiť, zdvojnásobiť počet parkovacích miest. Požiadali sme mesto, 
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aby nám tieto pozemky zverilo do správy, lebo boli mestské. Neviem, už sme ich dostali...? Takže bolo 
toto schválené. Takže pozemky na poslednom zastupiteľstve, prepáčte mi trošku, výpadok pre 
množstvo informácií. Takže mesto nám to už schválilo. Keď podpíšeme zmluvu, tak môžeme sa starať 
o tento majetok ako o vlastný. 
 
R. Rosina: Na Poliankach. 
 
 D. Čahojová – starostka: Aha a na Poliankach. Na Poliankach sme, teda máme, sme dostali do daru. 
Neviem, či už sme teda podpísali darovaciu zmluvu, ešte nie. Firma Elektrovod tam mala. Mám to na 
zastupiteľstvo. Firma Elektrovod tam vlastnila nejakú budovu montovanú alebo takú nejakú ľahkú. My 
nie sme pamätníci, nevieme kto ju na čo využíval, a kto tam býval, ale tá budova je v dosť 
katastrofálnom  stave a navyše je bez pozemku. Je len teda pozemok pod tou budovou v  našej správe 
a ešte je tam aj ďalšia nevýhoda, že je to pod vysokým napätím, že je to pravdepodobne v ochrannom 
pásme. Zatiaľ to je teda ešte vlastníctvom Elektrovodu a Elektrovod nám napísal, že je pripravený nám 
to darovať. Otázka, či to nebude Danajský dar. Predpokladám, že tam bude plno azbestu. Ak by sme to 
chceli zbúrať alebo nejako využiť, môže to byť pre nás veľmi drahý dar. ... Či taký dar prijať, to je otázka, 
ak nebudeme mať preň zmysluplné využitie. Stačilo? Príde to k vám do komisií. Ja by som ešte, ak 
dovolíte, keďže nám to dnes tak veľmi rýchlo ide a čas vyhradený pre verejnosť je určený od 16-stej 
hodiny do 16.30 požiadal o vystúpenie pán Ing. Beladič na tému petícia proti hlučnej električkovej trati. 
Keďže asi bod vystúpenia verejnosti už budeme asi mimo tejto sály, tak by som vás veľmi pekne prosila, 
aby ste sa hlasovaním zdvihnutím ruky vyjadrili, či pán Beladič môže vystúpiť teraz v bode rôzne. Zjavná 
väčšina. Veľmi pekne vám ďakujem, takže pozývam pána Ing. Beladiča. Nech sa páči, hovorte prosím 
do mikrofónu, lebo sa zaznamenáva zvukový záznam. 
 
P. Beladič: Počuť ma? 
 
D. Čahojová – starostka: Nie. Musí svietiť. 
 
P. Beladič: Áno? 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, už, už. 
 
P. Beladič: Ja sa ospravedlňujem. Mikrofón nepoužívam denne. Takže moje meno je Beladič. Som 
iniciátor petície proti hlučnej električkovej trati, ktorý ste určite zaznamenali ako poslanci, nakoľko som 
komunikoval s niektorými poslancami priamo cez mail a cez telefón. Chcel by som v podstate nejaké 
informácie prezentovať, na základe čoho vznikla petícia. Určite viete, že nová električková trať je od 
nejakého 19. decembra v nejakom dočasnom režime. V princípe časť Karlovej Vsi je už určitým 
spôsobom ukončená. Niektoré situácie, trate ešte nie sú ukončené ako zazelenenie alebo dokončenie 
nejakých povrchových úprav. V každom prípade v časti, kde považujeme električkovú trať za ukončenú, 
čiže medzi zástavkami Lorská(?) až v podstate, prípadne Nad lúčkami obyvatelia zaregistrovali od 
prvého prejazdu električiek, hlavne nových električiek dosť výrazné badateľné zvukové nadmerné 
hluky, až dunivé hluky a tieto sa prenášajú do obytných priestorov. Čiže nie ako niektorí obyvatelia, 
ktorí si to nevšímajú, že nie je to počuť na chodníkoch alebo pri ceste. Proste táto situácia je vnímaná 
v okolitých bytoch a aj to nie vo všetkých bytoch. Čiže väčšinou, vo väčšine v vyšších poschodiach. Je 
to proste daný fyzikálny jav, ktorý mi bol vysvetľovaný odborníkmi. Je to proste dané prenosom 
dunením podložných konštrukcií. Čiže nie je to hluk, ako bola stará električka. V podstate nás 
otravovala starými prejazdmi a dunením zvukom povrchovým, čiže prenášaniu zvukom. Toto vibračné 
dunenie je tak neúnosné, že niektorí ľudia, bohužiaľ sa musia sťahovať z iných častí bytu na opačné 
strany. Deti sa budia cez deň a nemôžu zaspať večer, a niektorí ľudia sa obávajú o hygienu a minimálne 
o svoje majetky, ako ďalej? Čo s tým? Od prvého dňa sú tieto intenzity vnímané a táto trať nie je 
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stavaná na päť rokov, ani na desať rokov. Máme za to, že je nejaká chyba. Túto chybu my iniciatívne 
vyzývame riešiť. Vieme, že sa s tým zaoberá nejaká komisia na meste. Problém je v tom, že výstupy 
z mesta máme také chabé a od začiatku to bolo interpelované, že v princípe nie je dokončená trať. 
Všetko sa zazelení a všetko bude v poriadku. Máme za to, že okrem merania, ktoré vraj bolo 
a prebiehalo, my to vnímame jednoznačne. Treba niečo s tým robiť. Celá situácia sa točí okolo 
jednoznačného potvrdenia výsledkov z meraní. My máme za to, že meranie musia robiť firmy, ktoré 
majú na to oprávnenie. A zistili sme, že toto oprávnenie dáva nejaká akreditovaná spoločnosť v rámci 
Slovenska a na to musí byť minimálne meracie zariadenie overené a certifikované. Mám za to, že asi 
toto nerobí tá spoločnosť, ktorá tvrdí, že hlučnosť električky, tak to bolo interpretované vedením 
mesta, hlučnosť električky sa znížila o neskutočných 9 decibelov. Porovnávali nejaké situácie, ktoré my 
máme za to, že keďže neboli zmerané situácie starej električkovej trate, ale merali sa nejaké situácie 
terajšej starej trate pri Botanickej a nové situácie pri Vigvame máme za to, že táto interpretácia je dosť 
pochabá a obávame sa, že celá situácia sa zhodí na to, že v podstate sa s tým niekto zaoberá, ale 
v princípe aj tak sa s tým už nedá nič robiť, lebo protivibračné opatrenia už sú zabudované do telesa 
pod električkovou traťou. Problém je v tom, že najprv sme sa obrátili na zastupiteľstvo. Dostali sme 
nejakú odpoveď z januára, kde v princípe v úvodzovkách v krátkosti odpoveď je, električková trať nie 
je záležitosťou Karlovej Vsi, ale je to záležitosťou mesta. My máme za to, že zastupitelia majú mandát 
sa starať o problémy obyvateľov a susedov, preto apelujeme na zastupiteľstvo, preto apelujeme na 
poslancov, aby sa touto otázkou zaoberali. Som skončil. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pán Beladič. Myslím si, že v tomto pléne nie je 
jediného poslanca, ktorý by nebol oboznámený s textom vašej petície. Pretože to je podnet, ktorý 
naozaj neunikol ničej pozornosti. My samozrejme považujeme každý podobný podnet za veľmi vážny. 
Myslím si, že sme nepodcenili ako tento, ale naozaj treba, a my rovnako to robíme tak, ako to robíte 
vy, že sa obraciame na investora, na hlavného mesta, ktorý naše otázky prenáša na zhotoviteľa. 
Rovnako nás zaujíma, ako to naozaj je. Či tie nepríjemnosti, ktoré spomínate sú odstrániteľné alebo 
neodstrániteľné, a čo je ich zdrojom. Čiže toto podľa mňa ešte nie je doriešená táto otázka, ale 
v každom prípade ďakujeme, že ste nám to pripomenuli, že ste sa sem prišli osobne, osobne to 
poslancom povedať. Ale tento podnet je v riešení. Pán poslanec Martinický. Nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ja by som sa chcel, dovolil vyjadriť k tomu asi takto. Naozaj v zmysle zákona mestská 
časť nemôže nič robiť na, na žiadnom pozemku, ktorý je majetkom niekoho iného. Bez ohľadu, či je to, 
či je to proste súkromný alebo mestský. Táto trať je, je investíciou a naozaj je záležitosťou mesta. My 
sa môžeme za vás postaviť jedine v tom zmysle, že na magistrát vyšleme rovnaký signál proste ako ho 
vyšlete vy. Po technickej stránke problém je zrejme v tom, že pri, pri určitom druhu, druhu proste ako 
merania tie električky naozaj môžu byť proste tichšie, lebo je menší hluk ten, ktorý vzniká na povrchu. 
Druhá vec je, že celá tá, tá váha a dynamický pohyb, ktorý sa, ktorý tá električka vytvárala tým, že pokiaľ 
išla na pražcoch, ktoré boli uložené v štrku, tak sa v podstate tou druhou materiálu sa to stlmilo a tým, 
že je to celé na tom železobetónom telese, ktoré neviem aký má podklad, tak sa to v podstate netlmí 
tak, ako to tlmilo, tak, ako to tlmili tie pražce, po ktorých tá električka išla a môže to ísť do väčšej šírky. 
Naozaj si ale momentálne neviem predstaviť, akým spôsobom by sa tieto záležitosti tých základov 
technicky mali riešiť. To len ako niečím okolo, no. Asi to dá proste zabrať, ale naozaj je to záležitosťou 
proste projektu, ktorý niekto urobil mimo nás, a ktorý niekto schválil mimo nás, a ktorý niekto 
zafinancoval mimo nás. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Vician? 
 
M. Vician: Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že veľa otázok bolo aj zodpovedaných v Dúbravke, kde 
primátor s nami komunikoval. Mňa mrzí, že ako obyvatelia máte alebo tí, ktorí tam bývajú, tak sa to 
týka, že ten dunivý nový zvuk, ktorý predtým nebol. Hovorím, ja verím aj komisii, aj bolo povedané, že 
staré typy električiek to nebudú, no tak môžem povedať, tak posuňme na túto dráhu tie staré typy 
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aspoň dočasne, hej keď, keď. Ako technicky dočasne, kým nezistíme, nejaký odborník povie, že kde je 
problém v tých podkladoch, hej a ešte tam bol myslím, že ak ma pamäť neklame taká možnosť, že môže 
byť aj úprava podvozkov tých nových električiek. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno. 
 
M. Vician: Čiže je to tak čerstvý problém, že, že veľa vecí čo som ja počul a čo viem z mesta, tak je veľa 
vecí v riešení na stole a niektoré môžu byť rýchlejšie aplikované a niektoré nie. Napríklad aj zníženie 
rýchlosti alebo to sa možno aj deje. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Ja by som len podotkla, že tento problém 
tiež nepovažujeme za doriešený a budeme ho sledovať. Napokon hlavné mesto nám prisľúbilo všetky 
získané informácie alebo možno zoznam možností aké mesto k dispozícii má, aké dáva projekt alebo 
technické úpravy podvozkov električiek, že nás o tom budú informovať. Takže verím, že aj poslancov 
tohto zastupiteľstva to tak rovnako zaujíma ako vás, rovnako to zaujíma aj nás. Takže, keď budeme 
mať niečo nové, budem vás všetkých informovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Beladič. Ďakujem veľmi 
pekne, pokračujeme. V bode rôzne sa nikto nehlási, takže uzatváram bod rôzne, keďže neprišiel návrh 
na uznesenie. Uznesenie nebudeme schvaľovať. 
 
 
Bod 12. Interpelácie. 
 
D. Čahojová – starostka: Otváram bod interpelácie. Niektoré už máme zaznamenané. Je ešte nejaká 
interpelácia? Pán poslanec Ganz a potom nasleduje pán poslanec Šmotlák. Nech sa páči, pán poslanec 
Ganz. 
 
M. Ganz: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V súvislosti s bodom č. 1 program rokovania zastupiteľstva, 
plnenie uznesení splatných k 10-temu zasadnutiu miestneho zastupiteľstva sa chcem opýtať na dôvody 
neustáleho odkladania vypracovania územný plán zón v Karlovej Vsi. 
 
D. Čahojová – starostka: Bol tu aj pán architekt Vaškovič. Očakával, že pri tom bode dostanete, teda 
dostane nejaké otázky. Dostanete odpoveď písomne všetci. Pán poslanec Šmotlák.. Nech sa páči. 
 
A. Šmotlák: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že ma teraz bude lepšie počuť. Mne písali Karlovešťania 
práve v súvislosti s bazénom. Nechcel som teda vystúpiť v bode rôzne, dávam to ako interpeláciu, že 
nám hrdzavie náš nový bazén. Ja teda, mne sa to nechcelo veriť, že nerezový bazén ako môže hrdzavieť. 
V sobotu som tam bol, a teda naozaj videl som, že ten bazén v dráhe č. 1 a trochu aj v dráhe č. 2 
hrdzavie. Tak sa chcem spýtať, že či o tom viete, či o tom vie miestny úrad, aké kroky ste v danej veci 
urobili, čo plánujete urobiť, či viete, ako asi mohla tá hrdza vzniknúť, či to náhodou nemôže súvisieť 
s nejakou chemickou reakciou tej vody, a že či je teda ten bazén v hygienickej norme. A teda aj kľúčová 
otázka, že kto bude znášať náklady na opravu a prípadne aj odstávku bazéna. A mám ešte aj druhú 
interpeláciu. Neviem, či naraz... 
 
D. Čahojová – starostka: Táto je zaznamenaná, nech sa páči. 
 
A. Šmotlák: A moja druhá interpelácia je, že minulý týždeň som bol podpísať zápisnicu a všimol som si 
tam jednu vec. A taktiež rád by som sa spýtal, že či náhodou nebol porušený zákon v prípade 
podpísania darovacej zmluvy, keď prijatie daru mestskou časťou bolo prerokované a schválené na 
minulom miestnom zastupiteľstve dňa 17. 12. To bol ten materiál pod názvom prijatie daru pozemku 
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na ulici Svrčia, a teda až následne potom, čo bola táto darovacia zmluva podpísaná a išlo to k pani 
prednostke. Nám to vysvetľovala. Vtedy to sa zdalo aj logické, ale keď človek si potom to prečítal, tak 
teda sa chcem spýtať, že či nebol porušený zákon a prípadne, že aké opatrenia, ak áno. Lebo ja mám 
teda vedomosť tú, že o majetku len zastupiteľstvo môže rozhodovať, a že teda, že aké sú opatrenia, 
aby sa to neopakovalo. Čiže tieto dve interpelácie. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, obidve sú zaznamenané. Pán poslanec Martinický. Nech sa páči. 
S faktickou k interpelácii? 
 
P. Martinický: No, ja som chcel... 
 
D. Čahojová – starostka: Máš vlastnú interpeláciu? 
 
P. Martinický: Ja som sa len chcel ako technicky vyjadriť k tomu problému hrdzavého... 
 
D. Čahojová – starostka: Ale toto je interpelácia pána Šmotláka, takže. 
 
P. Martinický: Koniec. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže v poriadku. 
 
P. Martinický: Už som ticho. 
 
D. Čahojová – starostka: Ale si prihlásený do diskusie. Dobre, takže keďže ďalšie interpelácie 
nenasledujú, tak sme tým pádom vyčerpali program dnešného zastupiteľstva. Áno, nie je to možné, sa 
mi to tiež nejako nezdá, ale veľmi pekne vám ďakujem. Želám vám príjemný zvyšok dňa. Hore v zasa... 
 
 
 
 

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

prednostka            starostka 
 
         
         v. r. 
Overovatelia: Ing. Martin Vician    …………………………………………. 
 
         v. r. 

Ing. Zuzana Volková    ……………………………………….… 


