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Zápisnica 
z 12. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
konaného dňa 30.06.2020 vo veľkej sále Karloveského centra kultúry, Molecova 2, 
Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
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1. Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ.     str. 5 
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.      str. 6 
3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020.   str. 7 
4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019.  str. 8 
5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. str. 10   
6. Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 

a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy.     str. 14  
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020, 
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záväzného nariadenia 9/2015 zo dňa 15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/2017 zo dňa 4.4.2017.         str. 16 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy a návrh 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta SR - Bratislavy. (nový bod)               str. 17   

10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.     str. 18 
11. Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o..     str. 19 
12. Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej        

ulice“.           str. 20 
13. Žiadosť pani A. Mazalovej  o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) 

v objekte Spojená škola Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí                          
do bufetu.           str. 25 

14. Žiadosť pána Miroslava Hlavinku  o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase 
medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA.    str. 25 
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16. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
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18. Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov.    str. 28  
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Poznámka: 

Pôvodný bod č. 9, Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, stiahol predkladateľ z programu rokovania ešte 
pred hlasovaním o programe rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová – starostka: Takže vitajte, dámy a páni, je 30. jún, dovoľte, aby som vás privítala 
na 12. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Je nás 
dostatočný počet na to, aby sme boli uznášania schopní a začína naše pracovné zasadnutie. 
Dovoľte, aby som vám oznámila, že na dnes sa ospravedlnila pani poslankyňa Melušová 
Kutarňová, pán poslanec Griač, pán poslanec Šmotlák pravdepodobne príde neskôr, pán 
poslanec Horecký príde neskôr, pán poslanec Martinický príde neskôr. Je ešte niekto, o kom 
neviete, koho by ste chceli tlmočiť? Nie.  
 
Hlas: Pani Hudáková príde neskôr. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani Hudáková príde neskôr, ďakujem pekne. Pán poslanec Magát 
musí zase skôr odísť. Takže ale je nás dosť na to, podľa prezenčnej listiny, aby sme mohli 
prijímať uznesenia, takže ja navrhujem, aby sme začali. Takže vážené dámy, vážení páni 
poslanci, vážení kolegovia z Miestneho úradu, vážení prípadní hostia a kolegovia z médií, 
vitajte na tomto rokovaní. 
 
 
Voľba overovateľov zápisnice. 
 
D. Čahojová - starostka: Začíname tradične, najskôr návrhom overovateľov zápisnice a 
Návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice podľa abecedného poriadku sú navrhnutí pani 
poslankyňa Záhradníková, ale myslím, že tu ešte nie je... takže pokračujeme, pani poslankyňa 
Zemanová... Anka, súhlasíš? Pani Zemanová prijíma. A pán poslanec Ganz. Za overovateľa 
zápisnice. Ďakujem, súhlasí. Takže budeme hlasovať o overovateľoch zápisnice, o pani 
poslankyni Zemanovej a pánovi poslancovi Ganzovi. Prosím, spustite hlasovacie zariadenie. 
Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. Máme 
schválených overovateľov zápisnice. 
 
 
Voľba návrhovej komisie. 
 
D. Čahojová - starostka: A nasleduje schválenie návrhovej komisie. Do Návrhovej komisie 
navrhujeme schváliť poslancov pani poslankyňu Poláchovú, súhlasíš? Pani poslankyňu Petrovú 
a pána poslanca Petrinca. Dobre. Takže súhlasia všetci traja, takže budeme hlasovať o pani 
poslankyni Poláchovej, Petrovej a pánovi poslancovi Petrincovi, nech sa páči, hlasujte.  Za 16 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. Máme zvolenú 
Návrhovú komisiu. Proti zvyklostiam budú poslanci sedieť na svojom mieste, pretože aj toto 
miesto, ako ste si všimli, teda nesedíme na Úrade na námestí Sv. Františka, ale z dôvodov aj 
preventívnych aj z toho, že tá situácia ešte nie je taká optimálna, ako by sme si všetci želali, 
myslím si, že pri zachovaní všetkej opatrnosti naša miestnosť na námestí Sv. Františka je veľmi 
malá, sedíte tam v tesnej blízkosti vedľa seba. Nevieme odhadnúť, ako dlho budeme spolu 
sedieť, tak aby sme minimalizovali riziko nejakého prípadného šírenia niečoho a aby sme 
ochránili vás, vaše rodiny a zároveň aby sme zabezpečili, aby ste mali pokojné leto, tak sme 
zvolili toto miesto. Inšpirovali sme sa Hlavným mestom Bratislava, rovnako sme zasadali 
v budove Starej tržnice. 
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Schválenie programu rokovania MiZ. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže vážené dámy, vážení páni, pozvánku ste dostali elektronicky. 
Dovoľte, kým si schválime program, aby som vám oznámila, že z pozvánky sťahujem bod č. 
9. Správa o plnení PHSR, ktorý bude predložený v septembri. Dovoľte, aby som vás požiadala, 
aby ste hlasovali o tomto programe, ako ste ho dostali v pozvánke po stiahnutí tohto bodu, ako 
o celku. Nech sa páči, zaprezentujte sa a hlasujte. Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
zdržal sa 1 poslanec, program sme schválili. Otváram diskusiu k takto schválenému programu. 
Sú nejaké návrhy na jeho doplnenie alebo na nejakú zmenu? Pán poslanec Kovács sa hlási, 
prosím, aby ste mu dali mikrofón. Ďakujem. 
 
M. Kovács: Dobrý deň prajem, pani starostka, ja sa len chcem spýtať, prečo sa sťahuje to 
PHSR. Lebo to je veľmi cenný dokument a myslím si, že veľmi dôležitý najmä na diskusiu. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, je cenný dokument, my sme ho prerokovali aj na Miestnej rade. 
Vôbec neznižujeme jeho význam, práve naopak, chceli by sme ho ešte doplniť o nejaké 
významné skutočnosti tak, aby sme ho mohli v decembri aktualizovať na budúce obdobie. 
Takže my ho len ešte rozšírime, dopracujeme, aby ste dostali viac informácií. Keďže nikto iný 
sa nehlási, takže v programe budeme rokovať tak, ako vám bola zaslaná pozvánka, v takej 
postupnosti a môžeme začať pracovnou časťou rokovania. ...Aha, uhm... Takže predsa len 
budeme ešte dopĺňať program, ja som zabudla, veľmi sa ospravedlňujem, ale dnes nám prišiel 
v pošte list od pána primátora, ktorý sa týka VZN o prevádzkovaní hazardných hier na území 
Hlavného mesta Bratislavy. Dnes sme to obdržali v pošte a pán primátor nás požiadal, aby sme 
ako Miestne zastupiteľstvo vyslovili stanovisko k tomuto návrhu VZN. Vysvetlíme vám o čo 
ide. Isté je, že ak by sme nezaujali žiadne stanovisko, bolo by to považované automaticky za 
súhlas. A ak by sme sa k tomu mali vyjadriť, tak by sme museli zvolať mimoriadne 
zastupiteľstvo počas leta, čo by sme nechceli kvôli tomuto. Je to viac menej formálna úprava. 
A nestihneme to v lehote, ktorú nám zákon umožňuje. Museli by sme mať mimoriadne 
zastupiteľstvo. Lebo termín posledný, kedy sa môžeme vyjadriť, je 4. september. Jedná sa 
o drobnú úpravu súčasne platných predpisov v oblasti hazardu. Iste viete, že schvaľuje sa 
každoročne či Mesto zakáže.. na niektoré dni úplne obmedzí, zakáže prevádzku hazardných 
hier na svojom území. Je to limitované počtom dní kalendárnych 12, ale treba to každoročne 
obnovovať. A ďalšia úprava je - Mesto navrhuje VZN rozdeliť na dve časti: na jednu, ktorá sa 
týka práve tohto obmedzenia na počet kalendárnych dní a potom o všeobecných podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Bratislavy. Možno ešte toľko, že petícia, ktorá 
bola vyzbieraná počas posledných volieb, pravdepodobne je úspešná. Ešte nebola odovzdaná 
pánovi primátorovi hlavného mesta, sa spracováva a predpokladá sa aj legislatívna iniciatíva 
taká, že napokon možno ani petícia na schválenie nového VZN v pôsobnosti Mesta nebude 
potrebná. Odovzdávam slovo pani prednostke, aby možno detailnejšie vás oboznámila... no, 
pardon, to bude v tom bode, prepáčte. Čiže ja by som len navrhla, aby sme ho zaradili miesto 
toho bodu 9, ktorý som požiadala stiahnuť. Takže bod č. 9 bude Žiadosť Hlavného mesta 
Bratislava o vyjadrenie Miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN ohľadom hazardných hier. 
Máte to rozmnožené, tento materiál, na stole pred sebou. Takže o tomto budeme musieť 
hlasovať, či s tým súhlasíte. Takže prosím, aby ste sa odprezentovali a hlasovali, či súhlasíte so 
zaradením tohto bodu. Ďakujem vám veľmi pekne. Bod 9. Za 17 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne ďakujem. 
 
 
 
 



Strana 5 z 47 
 

Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže môžeme pristúpiť k 1. bodu a tým je Plnenie uznesení 
splatných k 12. zasadnutiu Miestneho zastupiteľstva. Prosím pani prednostku, aby predniesla 
úvodné slová. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem pekne, dobrý deň, áno, plnenie uznesení... Nebudem 
sa vyjadrovať k tým starším uzneseniam, ktoré sa plnia priebežne. Vyjadrím sa len k uzneseniu 
383/2017, kde sa zmenil stav a to je – „súhlasí so zámerom vybudovať zariadenie sociálnej 
starostlivosti v Karlovej Vsi v spolupráci s partnerskou organizáciou a žiada prednostu úradu 
spracovať podmienky na vypísanie výberového konania.“ V tejto veci sme sa pohli tak, že od 
1. júla by mala byť účinná nová organizačná štruktúra, kde sa počíta aj s novým pracovným 
miestom a to je manažér zariadenia sociálnych služieb. Ďalšie uznesenie, „spracovať 
kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti“. Opäť, pôvodne mala byť 
koncepcia a kategorizácia nájmov predložená na toto zastupiteľstvo, ale tak, ako som hovorila 
na Rade a na niektorých komisiách, snažíme sa, aby to malo hlavu a pätu a bolo to spravené 
dobre, takže to bude najneskôr na jeseň predložené zastupiteľstvu s ďalšími koncepciami 
nakladania s majetkom mestskej časti. A posledné uznesenie, ku ktorému by som niečo 
povedala, uznesenie 101/2019 a to je „evidencia prijatých rozpočtových opatrení“. Plní sa 
v doplňujúcom materiáli na zastupiteľstvo... informačný materiál na zastupiteľstvo je zoznam 
rozpočtových opatrení. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán 
poslanec Hrda, nech sa páči, máte slovo, prosím mikrofón. 
 
S. Hrda: Ja som sa chcel informovať ohľadne toho domova sociálnych služieb pre seniorov, čo 
dlhodobo riešime a vlastne mnoho prípravných aktivít je s tým spojených. Zachytil som takú 
diskusiu predsedu Združenia miest a obcí, ako i predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
pána Viskupiča na stránke Euractiv, že predmetom diskusie je aj možnosť, že 4 miliardy eur, 
ktoré sú v eurofondoch nedočerpané by sa čerpali iným spôsobom a oni rozoberali práve ten 
variant, že by to čerpali samosprávy práve na investičné činnosti, do sociálnej oblasti a 
podobne. Napríklad ma v tejto v súvislosti napadlo, že aj vybudovanie takéhoto zariadenia.. A 
vy ste aj spomínali, že sa tam ráta aj s nejakým partnerom, tak som sa chcel opýtať, že toto sú 
všetko samozrejme veci plné otáznikov.. nevieme, či to bude dočerpávanie štandardným 
spôsobom alebo sa to presmeruje, ale ak by tento variant nastal a bola by tá možnosť, je tam 
možnosť aj keď sa zapojí ten partner, čerpať takéto prostriedky? A sme na to pripravení, že by 
sme vlastne využili takéto možnosti, keď by tá kríza priniesla aj niečo dobré pre samosprávu?  
 
D. Čahojová - starostka: Niečo dobré už priniesla. Dnes som si bola odfotiť herňu na 
Kempelenovej. Je zatvorená. Takže všetko zlé je aj na niečo dobré. No, čo sa tohto týka, tak 
ďaleko ešte nie sme, pán poslanec. My máme miesto, lokalitu vytipovanú. Máme analýzu 
potrieb mestskej časti spracovanú odborným útvarom. Už som aj zabudla, ako sa tí odborníci 
volajú, je to renomovaná inštitúcia. Vtedy, keď nám vypracovali túto analýzu, takáto možnosť 
čerpania eurofondov na takýto účel nebola. Samozrejme, situácia sa mení, to je veľmi dobré. Je 
to niečo, čo nie je úplne celkom v našej kompetencii. V našej kompetencii je možno zriadiť 
alebo prevádzkovať zariadenie ošetrovateľskej, opatrovateľskej starostlivosti na časovo 
limitovanú pobytovú starostlivosť. Naši obyvatelia túžia po takom zariadení, kde by niektorí 
mohli zostať natrvalo, samozrejme. Ale je dôležité nájsť také zariadenie, ktoré bude udržateľné 
ekonomicky, ktoré bude prospešné pre mestskú časť, pre jej obyvateľov a zároveň ktoré bude 
reálne realizovateľné. Momentálne viete, ako sme všetci na tom. V kompetencii mestskej časti.. 



Strana 6 z 47 
 

alebo jej povinnosťou by bolo pre svojich obyvateľov zabezpečiť istý druh služieb. To, čo si 
predstavujú naši obyvatelia, niečo, čo nás presahuje a čo možno keby si zobralo na svoje plecia 
Mesto, ak by bola takáto možnosť že čerpať eurofondy, tak ja si myslím, že by táto cesta bola 
možná. Ale samozrejme to záleží na ochote Hlavného mesta. Budeme určite rokovať aj 
s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má zase v pôsobnosti špecializované zariadenia. 
Budeme hľadať všetky cesty, aby ten konečný výsledok bol ideálny. Len nie je najväčší 
problém vybudovať nejaké takéto zariadenie v kombinácii služieb, ktorá sa podarí, hej, 
v zadanej legislatíve, dúfajúc, že tá legislatíva sa možno trošku aj zmení v prospech toho, aby 
o viac klientov takéto zariadenie sa mohlo starať z dôvodu ekonomickej udržateľnosti 
akéhokoľvek zariadenia. No problém je budúca prevádzka. Ako mestská časť Bratislavy 
nemáme na to ani know-how a možno pre veľké mestské časti bratislavské je to problém, nie 
ešte takúto stredne veľkú a nie príliš bohatú mestskú časť. Čiže pre nás bude určite významný 
partner Mesto, Bratislavská župa a keď sa nenájdu ani tu, budeme musieť hľadať niekoho iného. 
Ale od toho sme ešte veľmi ďaleko. Momentálne sa pripravuje architektonická súťaž 
v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy, s pánom primátorom. 
 
S. Hrda: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Za málo. Keďže sa nikto iný do diskusie neprihlásil, tak diskusiu 
uzatváram a prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves berie 
na vedomie priebežné plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva, uznesenie 42/2015, 
uznesenie 383/2017 a uznesenie 101/2019 a po b) schvaľuje predĺženie termínu plnenia 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali 
o tomto uznesení, ďakujem. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, 
ďakujem veľmi pekne. 
 
 
Bod 2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
  
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme ďalším bodom a tým je Plán kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra na druhý polrok 2020. Pán doktor, máte slovo. 
 
M. Hrádek - miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka, ale  Plán kontrolnej činnosti 
je bod č. 3 a teraz ide bod č. 2.  
 
D. Čahojová - starostka: Bod č. 2, pardon, Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
Ospravedlňujem sa. 
 
M. Hrádek - miestny kontrolór: Ďakujem pekne, vážené zastupiteľstvo, predkladám vám  
výsledok kontroly alebo teda následnej kontroly ku Správe o kontrolnej činnosti, ktorú som 
predkladal 19.2.2019. K tejto správe o kontrolnej činnosti som na základe podnetu dnes už 
zosnulého pána poslanca Rosinu kontroloval zrealizovanie stavebných prác na Centrálnom 
námestí na Dlhých dieloch. Prišiel som k záveru, že boli neoprávnene zaplatené peniaze 
v objeme zhruba 16 827 € za nezrealizované stavebné práce. V podstate ten istý deň som sa 
obrátil na generálnu špeciálnu prokuratúru s podnetom.. kvázi s trestným oznámením. 
Vzhľadom na to, že výsledok od vyšetrovateľa prišiel v marci tohto roku, predkladám kvázi 
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nejaký sumár toho, ako to bolo vybavené. Vyšetrovateľka skonštatovala, že mohlo dôjsť 
k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu "poškodzovanie finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev“ v zmysle § 261 trestného zákona, avšak vzhľadom na skutočnosť, 
že trestnosť tohto činu zanikla v dôsledku uplynutia 5-ročnej premlčacej doby 30.12.2016 a ja 
som robil podanie v podstate rok a pol na to, je trestné stíhanie neprípustné. Ďalej ma zaujímalo 
to, akým spôsobom sa spoločnosť, ktorá stavebné práce realizovala, vysporiadala s tým, že jej 
boli zaplatené peniaze za práce, ktoré nezrealizovala. Máte to napísané v bode 3., bola 
podpísaná dohoda s mestskou časťou o urovnaní 17.6.2019 a následne konštatujem, že závery, 
ktoré sa spoločnosť zaviazala zrealizovať ako kompenzáciu, boli splnené. Je to vyjadrené 
v protokole preberacom č. 1 a 2. Chcel by som povedať, že táto kontrola mala, podľa môjho 
názoru, veľký význam pre mestskú časť, lebo sa jednak podarila zachrániť čiastka 16 820 € a 
súčasne aj kvázi skutok, ktorý sa stal, bol riadnym spôsobom nahlásený orgánom činným 
v trestnom konaní. To, že jednoducho situácia je alebo že to dopadlo tak, ako to dopadlo 
z hľadiska premlčania, myslím si, že mestská časť tak isto aj ja sme si splnili svoje povinnosti. 
Chcel by som ešte vyzdvihnúť iniciatívu dnes už nebohého pána poslanca Rosinu, ktorý ma na 
túto skutočnosť upozornil a vlastne v dôsledku jeho iniciatívy možno konštatovať to, čo som 
konštatoval. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán kontrolór a naozaj je treba poďakovať aj 
pánovi poslancovi Rosinovi, aj pánovi kontrolórovi, že vďaka nim boli nedorobky odstránené 
firmou, ktorá realizovala tú stavbu a ešte boli aj teda urobené nejaké práce na kompenzáciu 
škôd, ktoré mestskej časti vznikli. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, 
nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím člena Návrhovej komisie... 
pán poslanec Kmeťko.  
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne, pani starostka, ja len chcem poďakovať pánovi kontrolórovi za 
perfektnú prácu.. To číslo je obdivuhodné, čo si dovolili urobiť za bývalého vedenia... A 
zároveň poďakovať nášmu bývalému kolegovi Rudovi, ktorý proste v takýchto veciach mal 
správny nos a išiel za správnou vecou. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, takže uzatvárame diskusiu a prosím člena 
návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Hlasujeme podľa predloženého návrhu.  
 
D. Čahojová - starostka: Takže budeme hlasovať o uznesení, ako máte v materiáli. Nech sa 
páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, 
ďakujem veľmi pekne. 
 
 
Bod 3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k plánu činnosti na druhý polrok. Nech sa páči, 
pán doktor, máte slovo. 
 
M. Hrádek - miestny kontrolór: Ďakujem pekne, vážené zastupiteľstvo, v zmysle zákona 
o obecnom zriadení vám predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. 
Poprosím o schválenie, ak je to možné. Ďakujem.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, 
diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020 podľa predloženého materiálu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa 
páči. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pristúpiť k bodu č. 4 a tým je Návrh záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si vám 
predložiť Návrh záverečného účtu, ktorý by vám mal poskytnúť obraz nášho rozpočtového 
hospodárenia za rok 2019. Predkladáme vám ho v súlade so zákonom, § 16 zákona č. 583/2004. 
My tu máme strašne slabé svetlo. Nám svieti do očí namiesto toho, aby nám svietilo na papier. 
Tento návrh sme zverejnili na úradnej tabuli tak ako nám zákon káže. Neprišli pripomienky od 
občanov. Dovoľte, aby som vás informovala len tak veľmi stručne, ako sme hospodárili. 
Hospodárili sme s prebytkom v bežnom rozpočte v čiastke 1 098 985 €. Schodok kapitálového 
rozpočtu bol vo výške 1 485 379 €. A prebytok finančných operácií bol vo výške 1 046 848 €. 
Keď očistíme prebytok finančných operácií o nevyčerpané prostriedky, ktoré sú účelovo 
viazané, tak tento očistený prebytok vo výške 596 030 € navrhujeme v zmysle rozumného 
hospodárenia, veľmi opatrného nášho záväzku spravovať tie verejné financie s rozumom tak, 
aby sme boli pripravení na všetky situácie, navrhujeme, aby boli tieto finančné prostriedky 
prevedené do rezervného fondu. Toľko na úvod. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 
Ešte na stole máte rozloženú správu audítora z overenia účtovnej uzávierky. Máte ju 
rozmnoženú každý pred sebou. Nech sa páči, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne, totižto v tom uznesení, ktoré máme prijať, sa píše, že 
prijímame túto správu, teda záverečný účet bez výhrad. A myslím si, že je dôležité povedať, že 
máme výhradu a tá výhrada súvisí s takým dlhodobým problémom a to je nečerpanie 
prostriedkov. A chcem zároveň využiť túto príležitosť a spýtať sa, že prečo si myslíte, že je to 
tak a čo s  tým chcete urobiť, aby sa v budúcnosti takéto niečo nestávalo. A ja budem hovoriť 
viac menej o školstve a ani nie o tých 320 000, ktoré sú nedočerpané v rámci prenesených 
kompetencií, lebo to je naozaj malé percento, ale chcem sa spýtať, že prečo pri škôlkach 
napríklad, 8 z 9 škôlok majú nedočerpaný rozpočet na mzdy, keď hovoríme, že mzdy v našom 
školstve a špecificky pri škôlkach sú veľkým problémom... Tak prečo to, čo sme si 
narozpočtovali, nevieme minúť. Prečo náš školský úrad, ktorý je kľúčovou vecou, keďže vy ste 
riadiaci orgán pre naše školy a škôlky, tiež nevie vyčerpať ani na tie mzdy tie peniaze, ktoré 
máme narozpočtované. Samozrejme, týka sa to aj fondu dopravy, ale o tom bude hovoriť 
kolega, ktorý tiež je nedočerpaný, kde sa nečerpalo nič. Fond opráv a obnovy školských 
zariadení, kde sme neboli schopní vyčerpať ani keď zohľadním prečerpanie v kapitálových 
výdavkoch, tak v tomto fonde sme nedokázali vyčerpať 290 000, ktoré mohli byť investované 
do našich škôl. Takže to je tá výhrada, ktorú tu musím povedať a chcem sa spýtať, čo chcete 
robiť pre to, aby sa tento scenár neopakoval aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Keďže sa nikto do diskusie nehlási, tak odpoviem. Je ešte niekto do 
diskusie? Sú nejaké otázky? Nie sú. Takže odpoviem pánovi poslancovi Kovácsovi. Myslím si, 
že všetci veľmi dobre vieme, že mestská časť realizovala alebo sa rozhodla realizovať zásadné 
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veľké veci, nie drobnosti. To znamená, že sme sa rozhodli pustiť do veľkých a zásadných 
rekonštrukcií, ako napríklad rekonštrukcia elektroinštalácie na Pilgnerovej alebo veľká 
rekonštrukcia toaliet, ležatých rozvodov na objekte Majerníkova, čo sú investície.. alebo 
napríklad vrátane bazéna... čo sú investície, ktoré presahujú niektoré aj viaceré rozpočtové 
obdobia. Čiže to je možno jedna z odpovedí na vašu otázku. Neviem o tom, že by neboli 
dočerpané prostriedky ... neviem to teraz nalistovať.. na školský úrad, ale viem, koľko sme na 
školský úrad dostali ako prenesený výkon štátnej správy a viem, že to, čo dostávame zo štátneho 
rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy nám nepostačuje. Naopak, že vykrývame 
prenesený výkon štátnej správy zo samosprávnych zdrojov. Takže neviem, skadiaľ čerpáte túto 
informáciu.  
 
M. Kovács: Z materiálu, ktorý bol poskytnutý. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, takže vám odpovie na túto otázku pani prednostka. Nech sa 
páči, pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Dobre, tak poďme ku konkrétnym číslam. Ja som si ich teraz 
narýchlo vyznačila. A ak sa dostaneme k materským škôlkam, ja budem čítať percentá 
vyčerpania miezd, hej? 95, 91, 88, 92, 96, 91, 89, 105, 87, 81, 98. To nedočerpanie ja maximálne 
vo výške 19%. To je úplne jednoduchá vec. V momente, ako ide niekto na PN, na OČR, na 
dovolenku, vypadne na nejaký čas, tak sa tie mzdy krátia. To je ten dôvod, prečo je to. Ale 
hovorím, tieto čísla vôbec nie sú že nečerpané mzdy. Tieto čísla sú, že tie mzdy sú nastavené 
absolútne perfektne na to, že tam je od 15 do 3% odchýlka. To sú dobre nastavené mzdy. A to 
isté je školský úrad, kde je to číslo 89,2%. To je úplne bežné pri mzdách. To sú dobre nastavené 
mzdy hospodára takto. A hovorím, PN, OČR, takže je tam minimálny rozdiel. A ďalšia vec, čo 
ste sa pýtali, aha, nečerpanie vo fondoch. To je to, čo sme sa bavili, že sme zapojili fondy 
priamo do rozpočtu. A tie sa čerpali v školách. Aj sa teraz čerpajú. Mali by ste mať doplňujúci 
materiál "čerpanie 1 - 4", pokiaľ viem, tak ste to mali v tom linku, kde sú všetky materiály a 
tam vidíte, koľko sa čerpalo potom aj z tých nie fondov, ale z tých peňazí, ktoré boli určené na 
školstvo. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ja len krátku faktickú poznámku, že čo sa týka nečerpania vo fondoch, ja veľmi 
oceňujem, že sa začalo čerpať. Ja hovorím o tom, že meškáme výrazne s čerpaním tých fondov 
a preto to musíme v tomto roku robiť. A čo sa týka tých miezd, ja vás neobviňujem, že ste zle 
nastavili mzdy. Ja hovorím, že tie peniaze, ktoré ostali, tak mohli byť vyplatené vo forme 
odmien. Resp. keď viete... a hovoríte, že ako skúsení manažéri viete, že vždy k takýmto 
prípadom prichádza, tie OČR, PN ktoré spomínate, tak viete, že môžete minúť tie peniaze v 
nejakom rozsahu, povedzme tých 10% na vyplatenie odmien. Čiže naši ľudia v našich  škôlkach 
a školách mohli dostať.. hlavne v škôlkach, lebo teraz ide o škôlky, mohli dostať viac peňazí 
na odmeny. A ide mi o to, aby sme to v našom podfinancovanom školstve využívali čo najviac 
tie kapacity, ktoré máme. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán  poslanec, k tomu len toľko... ja nie som ani rozpočtár, ani 
ekonóm, ale naši zamestnanci škôl a škôlok dostali koncoročné odmeny. Záverečný účet za 
rozpočtové obdobie roku 2019 sa predkladá teraz a o tom, ako budú tie prostriedky, ktoré boli 
ušetrené použité, kde ich presunieme, o tom rozhodnete vy, ako poslanci. Pani poslankyňa 
Poláchová má slovo. 
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L. Poláchová: Ďakujem, ja som sa chcela opýtať zase na príjmy, bežné príjmy. My sme 
predpokladali, že budeme mať daňové príjmy v nejakej hodnote a aj príjem z dane za psa sa 
nám znížil, aj daň za predajné automaty. Ešte viacej sa nám znížila daň za užívanie verejného 
priestranstva, aj daň za rozkopávky. Ja viem, že to asi nevieme celkom dopredu predpovedať, 
že ako sa budú vyvíjať rozkopávky v Karlovej Vsi, ale to, ako sa užíva verejný priestor, to si 
myslím, že to je nie menej, ale viac. A rovnako aj psíkov si myslím, že neubudlo rapídne 
natoľko, aby sme mali menšie daňové príjmy. Tak to som sa chcela opýtať. Viem, že to je iba 
pár tisíc, ale aj to nám môže pomôcť na nejaké iné aktivity zase. Takže sa chcem opýtať, že 
prečo tieto daňové príjmy boli nižšie alebo ako si to vysvetľujete. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, keďže táto otázka už sa mi dostala od pani Poláchovej pár dní 
dopredu, tak som sa... tiež ma to zaujímalo, prečo je to takto. Tak sme niekoľkým daňovým 
poplatníkom za psa museli vracať peniaze z dôvodu, že veľa ľudí prinášalo doklad o uhynutí 
alebo utratení svojho domáceho zvieraťa. Takže tam sme peniaze vracali. Čo sa týka zvláštneho 
užívania verejného priestranstva, tak tam sú zahrnuté aj také zaujatia verejného priestranstva 
pri zatepľovaní bytových domov, ktoré my nevieme odhadnúť ten rok, že koľko takých 
požiadaviek príde. Takže pravdepodobne táto požiadavka bola menšia. Potom tam bola otázka, 
že prečo máme nižší príjem z pokút stavebného úradu. Takže aj na to mám odpoveď, boli 
pokuty vyrubené v takej výške, ako sme rozpočtovali, ale tie, ktoré boli odvedené, boli len vo 
výške 3000 a ešte nejaké peniaze a tie zvyšné sa vymáhajú v správnom konaní. Tí dotyční, ktorí 
boli priestupci, tak tí alebo žiadajú splátkové kalendáre a je im umožnené, ak je to odôvodnené 
alebo ešte teda nezaplatili a sa to vymáha. Takže pokuty boli vyrubené, len neboli zaplatené, 
ešte nie sú na účte mestskej časti. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási, tak túto diskusiu 
uzatvárame a prosím členov návrhovej komisie, aby predniesli návrh uznesenia. Ďakujem 
veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po a) 
schvaľuje účet mestskej časti Bratislava - Karlova ves za rok 2019 výrokom "celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad"; b) schvaľuje presun zostatku finančných operácií za 
rok 2019 po vylúčení nečerpaných účelovo určených prostriedkov, to je prebytok vo výške 596 
030 € do rezervného fondu mestskej časti. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Ďakujem. Za 16 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1, ďakujem veľmi pekne, toto 
uznesenie bolo schválené.  
 
 
Bod 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2020. 
 
D. Čahojová  - starostka: Pán vicestarosta musí odísť zosobášiť jeden pár naliehavo. Vráti sa 
za chvíľočku. Pristupujeme k ďalšiemu bodu a tým je bod číslo 5. Jedná sa o návrh na zmenu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2020. Dovoľte, aby som vás 
v stručnosti informovala o tomto materiáli. Je to vlastne, prispôsobujeme náš 
rozpočet v situácii, ktorú momentálne veľmi starostlivo vyhodnocujeme. Vždy na základe 
čerstvých dát, ktoré máme. Informácií, ktoré máme k dispozícii. Lebo epidemiologická situácia 
zasiahla samozrejme rozpočty samospráv. Myslím si, že sme z tých šťastnejších samospráv, že 
môžeme pokračovať v investíciách, ktoré máme rozbehnuté alebo naplánované, alebo dôkladne 
pripravené. Ale samozrejme, zohľadňujeme túto situáciu aj v našom rozpočte a v našom 
správaní. Predkladám vám túto zmenu, ktorá teda tiež v zmysle zákona o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy, ktorá pozostáva zo základných štyroch skutočností. Jedna vec 
je zmena rozpočtu na základe žiadosti projektového referátu za účelom pokračovania 
v projekte. Vysvetlíme podrobnejšie, ak budete mať záujem. Ďalej je to zmena na základe toho, 
že sme získali dotáciu od Úradu vlády, na základe rozhodnutia číslo 574/2019 v peknej sume, 
ktorú by sme chceli investovať do výstavby chodníka na Perneckej ulici. Potom je to zapojenie 
prostriedkov Fondu rozvoja športu. Spojenie prostriedkov, aby sme mohli dlho očakávanú 
investíciu v areáli ZŠ Karloveská 61 na dobudovanie športovej infraštruktúry, aby sme ju mohli 
realizovať v tomto roku. A potom je to zmena, ktorú si dovoľujeme navrhnúť na základe 
posúdenia aktuálnej situácie. Tým je predpokladaný dopad zníženia výnosu z podielových daní, 
ale zároveň zvýšený príjem z dane z nehnuteľnosti. Sme si vám dovolili podať návrhy, ktoré 
máte dopodrobna uvedené v Dôvodovej správe. To by bolo na úvod hádam všetko. Nech sa 
páči, priestor pre vaše otázky. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 
 
M. Kovács: Jednu technickú a jednu obsahovú. Prosím vás, v tom návrhu rozpočtu. Viem, že 
sme sa už o tom na miestnej rade rozprávali, ale neviem, či ste to stihli dopracovať. Už je nejaký 
odhad o koľko budú zvýšené príjmy obce, v súvislosti s nariadením vlády, ktoré vlastne 
garantuje obciam, že 80 % do ich nákladov pre škôlky budú refundované zo štátneho rozpočtu 
do rozpočtu obcí? 
 
D. Čahojová  - starostka: Nie, to ešte nemáme. To sme nemali ani na miestnej rade. Čakáme 
na nejaké podrobnejšie usmernenie. Budeme si žiadosť podávať asi jednu na celé obdobie 
a myslím si, že to v priebehu leta by sme mali vybaviť. Myslím si, že to je začiatkom septembra 
už by sme peniaze mali mať aj na účte. Pani prednostka, viete viac? 
 
K. Procházková - prednostka: O tomto neviem. Viem len, že to urobili ako projektovú výzvu. 
Nie ako výzvu, ako refundáciu. To znamená, že budeme musieť normálne napísať projekt. Je 
to v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je administratívne extrémne náročný a to 
si bude musieť sadnúť naše projektové oddelenie, ani nie školské, pretože to nezvládnu. Tak je 
to administratívne pomerne náročne nastavené. Takže nie je to automaticky. Ja ich momentálne 
nemám. Viem, že Lenka Nemcová z projektového oddelenia to študujú, ale teda. 
 
D. Čahojová  - starostka: Je tu? 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, je. Ale ešte, no. Takže budeme, určite sa o to prihlásime, 
len to nie je také, že je to automatická refundácia. Neberme to takto. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Rozumiem. Teraz tú obsahovú. Takže rozumiem tomu správne, že tie peniaze ešte 
prídu a tým pádom. 
 
D. Čahojová  - starostka: Iste, len budeme musieť o ne požiadať. 
 
M. Kovács: Hej, hej, takže bude rozpočet navýšený. No a predpokladám, že ako očakávate, že 
sa ozvem ohľadom toho návrhu na zmenu rozpočtu, pretože to bolo predmetom aj našich debát 
dlhých. A ja sa chcem spýtať, že prečo mestská časť zase nepredkladá rozpočet, v ktorom je 
zohľadnená tá debata a to rokovanie s vami, pani prednostka, keď sme sa rozprávali o zhruba 
100 000 €, ktoré mali ísť do školy na Tilgnerovej a je tam, malo to tri položky. Jedno bolo 
10 000, ktoré malo ísť na projekt na Fadruszovej, tá suma tam je. 40 000, ktoré mali ísť na 
exteriérové práce tiež na Fadruszovej a potom tá čiastka, ktorá mňa najviac zaujíma a to je 
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50 000, ktoré sme prisľúbili škole na Tilgnerovej, že sa o ne budeme usilovať a v prípade, že 
oni si dokážu nafundraisingovať, zohnať ďalšie peniaze na revitalizáciu ich školského dvora, 
ktorý majú extrémne zanedbaný a doplácajú na to nielen viac ako 1 000 detí, ktoré tam chodí, 
ale doplácajú na to aj obyvatelia, ktorí nemôžu užívať ten školský dvor v takej miere, ako by 
mohli, mohol. A teraz pýtam sa na to hlavne preto, lebo náš rozpočet je v zásade v pluse, aj po 
zohľadnení toho výkyvu, ktorý spôsobila koronakríza, ktorý odhadujete teraz tuším na asi 
300 000 v rámci výpadku podielových daní. Tak sme v pluse asi 700 000 kvôli navýšeniu dane 
z nehnuteľnosti. Zároveň očakávame ďalšie peniaze z ministerstva školstva práve, ako v rámci 
tej refundácie, respektíve projektu. A ja sa teším z tých projektov, ktoré predkladáte vy a som 
si istý, že potrebujeme aj nohejbalové ihrisko hore na Majerníkovej, kde je teda x ďalších ihrísk 
a tiež si myslím, že potrebujeme rekonštrukciu bytu, a tiež si myslím, že potrebujeme opravu 
fontány - obidve po 26 000, a samozrejme je fajn, že podporujeme aj občianske združenia za 
76 000, rovnako ako po minulé roky, a ďalších x položiek. Ja sa z nich veľmi teším, ale 
nerozumiem tomu, že sa tam nenájde tá ochota dofinancovať projekt, ktorý je v celkovej 
hodnote 150 000, a pričom 80 000 boli schopní si zohnať v grante práve rodičia a rada školy, 
ktorá napísala grant na mesto. Mestskí poslanci schválili 80 000 pre revitalizáciu toho ihriska 
a 20 000 boli schopní alebo sú schopní doplatiť rodičia a my im nevieme dať ten prísľub, že 
v momente, keď oni si vysúťažia, samozrejme, všetkými legálnymi cestami projekt, ktorý bude 
presahovať túto sumu. Momentálne ten odhad je, že bude presahovať tú sumu o 50 000. Tak, 
že mestská časť nevie prispieť tých 50 000. Je to pre mňa nepochopiteľné, pretože ten argument, 
ktorý často som počul, že do tej školy sa už veľa investuje, je pre mňa úplne scestný. Lebo áno, 
my investujeme do havarijného stavu tej budovy, investujeme do bezpečia detí, do 
elektroinštalácie a áno, to je prvoradé, a to je samozrejme aj vždycky má mať priorita 
bezpečnosť, ale aj na rozvoj tej školy treba myslieť a urobili sme malé ihrisko, tuším v roku 
2018 za nejakých 25 000, ale ten školský dvor nedostal poriadnu investíciu a veľmi zaostáva 
za tým ako by mohol vyzerať. Čiže moja otázka je, že prečo ako keby nie je reflektovaná tá 
dohoda, a prečo nepredpokladá rozpočet s týmito dvomi sumami. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem, pán poslanec. Nasleduje s faktickou poznámkou pani 
poslankyňa Magátová. Nech sa páči. 
 
M. Magátová: Ja som, dobrý deň, páni poslanci, pani starostka. Ja som dosť prekvapená čo 
teraz pán poslanec hovoril, pretože chodievam okolo areálu Tilgnerovej školy a je tam naozaj 
urobené nádherné multifunkčné ihrisko a ten areál je podľa mňa veľmi pekný. Takže ja si 
myslím, že naozaj skutočne treba riešiť najprv havarijnú situáciu, ktorá je v školskej budove 
a až potom investovať ďalšie peniažky do tohoto areálu. Ja si myslím, že pre deti je veľmi 
vhodné v podstate napríklad aj behať po trávnatom povrchu a nepotrebuje na to rôzne upravené 
povrchy, pretože je to fyziologické a je to zdravé pre ďalší rozvoj a rast týchto detí. Ďakujem. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Lenč s poznámkou. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Pán kolega Kovács tu rozprával, že mnohým veciam 
nerozumie. No ja nerozumiem, prečo máme dať všetky peniaze iba do Tilgnerky, keď teda na 
meste sme sa rozhodli, že celá čiastka, ktorá pripadla na Karlovú Ves, tak ju dáme do obnovy 
toho areálu. Takže ja som bol teda v tej grantovej komisii, ktorá vyberala tie projekty, ktoré sa 
majú podporiť z mesta a bola tam škola, ktorá mi je srdcu bližšia. Napriek tomu sme sa 
rozhodli, že celú tú sumu dáme Tilgnerke na obnovu tohto areálu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová  - starostka:  Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Magát. 
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P. Magát: Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež nerozumiem pánovi poslancovi Kovácsovi. Tiež 
som bol v rade tej školy a myslím si, že keď rekonštrukcia elektroinštalácie spotrebuje 700 000 
a my nie sme schopní tam dať ani polovicu, je to veľmi nepochopiteľné žiadať na nadstavbu 
a nezabezpečiť, aby deti boli v prostredí, kde nehrozí žiadne riziko. Z môjho pohľadu by som 
si nikdy nedovolil ako štatutár mať v dezolátnom stave rozvody a popri tom budovať ihriská. 
Čiže ja tomu vážne nerozumiem. Myslím si, že mestská časť dala tri tranže z tých 
elektrorozvodov na to, aby sa to tam urobilo a nerozumiem požiadavke, prečo budovať 
nadstavbu, keď nemáme vyriešené základné bezpečnostné veci na tej škole. Ďakujem. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Kovács s faktickou poznámkou. 
 
M. Kovács: Ja veľmi rýchlo. Myslím si, že sa všetci zhodneme, že tá bezpečnosť je dôležitejšia. 
O tom som hovoril aj ja. Na druhej strane je dôležité povedať, že tie prvé dve fázy, ktoré sú už 
realizované, boli tie najdôležitejšie pre bezpečnosť. Čiže tento problém je riešený, ak nie už 
vyriešený. To len, aby som odpovedal na vašu otázku. A trošku ma, ako však obidvaja sedíme 
na tej rade, takže trošku zvláštne ako to interpretujete, keďže ten stav veľmi dobre poznáte. 
A tiež určite dobre viete, že za stav budovy nie je zodpovedná riaditeľka, ale je zodpovedná 
mestská časť. Čiže je to hlavne náš problém, že tá budova je v takom stave, v akom je a my 
musíme urobiť všetko pre to, aby  tie deti boli v bezpečí. A ešte na pána Lenča, že tu nejde o to, 
a prosím vás, prestaňme vytvárať, že tu je jedna škola na úkor druhej. Naše školy spolu veľmi 
dobre vedia spolupracovať a naozaj akože fungujú a nemajú pocit, že jedná je protežovaná na 
úkor iných. Aj teraz sú v rozpočte iné školy, nielen Tilgnerová. Koniec. 
 
D. Čahojová  - starostka: Faktickou poznámkou na faktickú poznámku sa nedá, pán poslanec 
Magát. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Diskusný príspevok číslo dva, pán poslanec 
Magát. 
 
P. Magát: Takže ja by som veľmi rád odpovedal. Keďže pani riaditeľka je štatutárny orgán 
Tilgnerky. Ako štatutárny orgán zodpovedá za bezpečnosť detí a ako štatutárny orgán 
zodpovedá za predloženie rozpočtu, aby v tom rozpočte boli všetky veci, ktoré majú byť. To si 
treba asi prejsť všetky tie zákony, ktoré tam sú. A keďže sedím v tej rade, a keďže si dožadujem 
tie veci, ktoré pani riaditeľka má dávať a nepredkladá, tak preto moja reakcia bola taká, aká 
bola. A keďže vieme v akom stave je financovanie školstva a samospráv, že keby sme mali 
zabezpečovať všetky funkcie, ktoré sú prenesené na nás zo štátu, tak 50 % nezabezpečíme. Čiže 
preto nechápem poznámku môjho predrečníka. Ďakujem. 
 
D. Čahojová  - starostka:  Ďakujem veľmi pekne. Ako predkladateľ by som si dovolila 
záverečné slovo k tomu, čo tu odznelo, ak dovolíte. Nuž tak, pán poslanec Kovács. Ja si myslím, 
že. Ja chápem, že niektoré veci sú pre vás nepochopiteľné, lebo ste nový poslanec, ale my aj 
v tejto zmene rozpočtu musíme brať do úvahy to, čo tu bolo roky ešte aj pred vami, možno aj 
pred nami. Musíme svoju pozornosť rovnomerne rozdeliť podľa našich možností aktuálnych 
medzi všetky potreby mestskej časti. Máme tu deväť materských škôl, kde chodia stovky detí 
až tisícky detí. Máme tu tri veľké základné školy, dve základné a jednu spojenú školu. Čiže 
naša pozornosť by mala byť aj z roka na rok niekde uberieme, niekde pridáme, ale principiálne 
by sme sa mali snažiť o nejakú základnú spravodlivosť. Možno by som povedala, že naozaj. 
Myslíme aj na Tilgnerovu, aj v tejto zmene rozpočtu, lebo tam rozpočtujeme prostriedky. Len 
na projektovú prípravu na Fadruszovu. Fadruszova, tam predsa chodia prváci. Sú tam myslím 
štyri prvé ročníky. Deti tam nemajú ani kam vyjsť von. Majú tam jeden zdevastovaný priestor 
po vývarovni alebo čo to tam bola, kuchyňa, kde sa pripravovala pizza, ktorý je potrebné 
zrekonštruovať. Mohli by tam mať ďalšiu triedu alebo výdajňu stravy, aby sa nemuseli 
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obliekať, vyzliekať a chodievať na obedy do hlavnej budovy a tak ďalej, a tak ďalej. No, ja si 
myslím, že v tejto zmene rozpočtu môžeme rozdeľovať len to, čo máme k dispozícii. To, s čím, 
čo skutočne vieme, že môžeme minúť. Sú to pripravené projekty, rozbehnuté projekty 
a odôvodnené projekty. Neviem, ja som ešte, nespomínam si, že by som videla nejaký 
schválený rozpočet 150 000 na rekonštrukciu vonkajšieho areálu na Tilgnerovej ulici. Takýto 
projekt by musel prejsť najskôr súťažou, a my s pani riaditeľkou. Ja si myslím, že pani 
riaditeľka si veľmi dobre uvedomuje potreby školy a komunikujeme spolu. Požiadala o pomoc 
pri príprave zabezpečenia takéhoto projektu, ktorú sme jej prisľúbili, ale to je otázka pár tisíc 
€, nie je to 50 000 €, čiže tam ešte nie sme. Rozpočet sa môže pohybovať v úplne iných 
čiastkach. Ďalej tak, ako ste povedali, to nie. Áno, rodičia. Mnoho grantov prišlo, ja už si 
nepamätám to presne číslo do tej grantovej schémy na hlavné mesto, ale my sme všetci mestskí 
poslanci podporili práve Tilgnerovu. Na tom sme sa dohodli, lebo by sme radi tým našim 
školám pomohli, a ale bolo by scestné myslieť stále tak, ako vy ste použili to slovíčko len si 
vybrať toho svojho favorita a myslieť len na toho jedného. Snažíme sa naozaj proporcionálne 
rozložiť svoju pozornosť a myslím si, že žiadna naša škola by sa nemala cítiť ukrivdená. Potom 
ešte treba naozaj zobrať do úvahy aj to, že máme za sebou prvú vlnu epidémie. Našťastie nás 
obišla, nebola taká zlá ako sa očakávalo, ale všetci, ktorí trošku sledujete situáciu, viete, že 
môže prísť druhá, dlhšia a hrozivejšia, ktorá môže mať zásadnejšie ekonomické dopady na naše 
rozpočty, takže všetka opatrnosť je na mieste. Toľko, keďže neboli iné otázky, toľko k tomuto 
materiálu a bola by som veľmi rada, chcela by som vás poprosiť, aby ste ho podporili. Ďakujem 
veľmi pekne. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves schvaľuje 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 v príjmovej aj vo 
výdavkovej časti podľa bodu A. a B. podľa predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Nech 
sa páči. Za 13 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa piati poslanci, toto uznesenie 
bolo schválené. 
 
 
Bod 6. Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia 
emisií CO2 a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy. 
 
D. Čahojová  - starostka: Môžeme pokračovať bodom č. 6. a tým je Klimatický akčný plán 
pre mestskú časť Bratislava - Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 a prispôsobenia sa 
podmienkam meniacej sa klímy. Prosím pani prednostku o úvodné slovo.  
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, áno, tak máme tu aj pani Hudekovú, ktorá je 
spracovateľom Klimatického akčného plánu, takže ak by boli nejaké konkrétne otázky, na ktoré 
ja určite nebudem vedieť tak dobre odpovedať, ako ona, tak prosím pýtajte sa priamo. 
Spracovanie akčného plánu bolo financované v rámci aktivít projektu Deliver. Začalo sa v roku 
2019 a je to vlastne dokument, ktorý nám umožňuje zapájať sa do rôznych výziev a projektov. 
Ale ako hovorím, ak budú nejaké bližšie otázky, tak pani Hudeková je k dispozícii. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto 
nehlási.... pán poslanec Kovács. To mi robíte schválne.  
 
M. Kovács: Určite. Ja len chcem strašne pekne poďakovať a upozorniť na to, že toto nie je 
bežné mať takto spracovaný Klimatický akčný plán. Mali by sme si veľmi vážiť, že naša 
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mestská časť to tak má spracované. A je to aj niečo, s čím sa vieme pochváliť medzi ostatnými 
nie len mestskými časťami, ale týmto by sa mohli inšpirovať aj ďalšie mestá. Takže chcem 
veľmi poďakovať predkladateľovi, predkladateľkám za toto. Vďaka. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem, pán poslanec, naozaj máte pravdu, že to nie je bežné. 
Nebolo to bežné ani na úrovni hlavného mesta v minulom volebnom období, ale teraz v týchto 
veciach celkom pekne synchronizovane sa snažíme pôsobiť tak, aby Bratislava bola krajšia, 
vľúdnejšia a príjemnejšia aj v budúcnosti, nie len dnes. Ja by som vás všetkých pozvala ináč, 
však tie opatrenia spolu súvisia, aby ste si všimli tie naše mestské lúky, aké sú teraz nádherné, 
lebo čochvíľa nám odkvitnú, alebo príde nejaké obdobie sucha a nám uschnú. Takže máme z 
toho také veľké potešenie, že nám aj to počasie vyšlo v ústrety a že sa nám tie lúky tak pekne 
ujali tento rok. Ale to je len súčasť mnohých opatrení. Ďakujem veľmi pekne pani Hudekovej, 
aj že prišla sem. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
strategický dokument Klimatický akčný plán mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 
2020-2030 vrátane cieľa zníženia emisií CO2 do roku 2030. 
 
D. Čahojová  - starostka: Ďakujem veľmi pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu. Za 16 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo 
schválené.  
 
 
Bod 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 
15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25. 9. 2018. 
 
D. Čahojová- starostka: Pristupujeme k bodu č. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
č. 8/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018. Jedná sa o jednoduchú úpravu VZN, pretože 
dochádzalo k častým nedorozumeniam. Upravujeme, dopĺňame teda v čl. 1 , odsek 5, že 
mestská časť poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v mestskej 
časti. Toľko na úvod, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kotal, nech sa páči. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil predložiť návrh doplnenia tohto uznesenia 
v zmysle, že by sa z bodov v §3, odsek 2 vyňala podmienka minimálne jedného roka trvalého 
pobytu v mestskej časti, pretože toto nemá zásadný vplyv v podstate na to, že to dieťa žije 
v mestskej časti, má trvalý pobyt, rovnako ako jeho rodičia. Takže si myslím, že je to zbytočnou 
obštrukciou, ktorá niektorých v podstate rodičov a ich deti obmedzuje a vylučuje z tejto 
možnosti získať tento príspevok.  
 
D. Čahojová - starostka: Všetko, pán poslanec?  
 
M. Kotal: Áno. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, myslím, že je to dobrý návrh, ale trošku ich 
to nemotivuje zmeniť si pobyt na trvalý pobyt, ale v zásade je to dobrý návrh. Nemám s tým 
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problém. Keďže nikto iný sa nehlási, tak prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy 
uznesenia v takom poradí, v akom prišli. Pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ja som pochopila tak to, čo hovoril pán Kotal, že majú mať trvalý pobyt tí rodičia 
v mestskej časti, ale nemusia ho mať rok a viac. Ale že ho môžu mať napríklad mesiac. Čiže 
oni sú motivovaní k tomu, aby sme zmenili trvalý pobyt do Karlovej Vsi, ale nemuseli to robiť 
pred 12 a viac mesiacmi. Takže budú to naši a sú to naši obyvatelia, ako aj rodičia, ako aj dieťa.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno, je to tak, potvrdila mi pani prednostka. Ďakujem. Lívia, máte 
slovo, návrhová komisia. Návrhovú komisiu prosím o návrh uznesenia. Pán Kotal dal písomne?  
 
Návrhová komisia: Nedal... Dobre, takže hlasujeme o zmene pôvodného bodu 7 v zmysle jeho 
doplnenia. Bod 1 v §3, odsek 2 sa písmeno a) nahrádza nasledovným znením: Po a) matka, 
ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti; bod 2) v § 3, odsek 2 sa písmeno b) 
nahrádza nasledovným znením: bod b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti; a 
ďalší doplňujúci bod 3 v § 3, odsek 2 sa písm. c) nahrádza nasledovným znením: c) osoba 
s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu 
v zmysle ustanovení zákona 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca 
Kotala. Upozorňujem, že je potrebná trojpätinová väčšina. Hlasujeme o návrhu VZN. Nech sa 
páči, hlasujte. Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci. Toto bolo 
schválené, Návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Takže teraz pristupujeme k hlasovaniu o bode 7. Návrh VZN mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN č. 3/2018 
zo dňa 25.9.2018 v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme. Za 18 prítomných poslancov, 
zdržal sa 1, proti nebol nik. Ďakujem veľmi pekne, aj toto uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
../ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne 
záväzného nariadenia 9/2015 zo dňa 15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/2017 zo dňa 4.4.2017. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďalším bodom nášho programu je rokovanie o Návrhu 
VZN Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení VZN č. 6/2015 o miestnych daniach v znení 
VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 9/2015 a VZN č. 4/2017. Prosím pani 
prednostku o úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, tak táto zmena sleduje dva hlavné ciele. Prvým je 
vyriešenie dlhodobo nepriaznivej situácie v súvislosti s umiestňovaním kontajnerových nádob, 
ktoré patria jednotlivým bytovým domom, resp. vlastníkom bytov a to je umiestňovanie na 
verejné priestranstvá, či už do zelene alebo na parkovacie miesta alebo na chodníky, kde priamo 
vlastne potom miestnu daň za zaujatie verejného priestranstva sme vymenovali aj nádoby na 
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zber odpadu. Tým pádom môžeme jednoduchšie argumentovať vo vzťahu k vyrubeniu dane za 
takéto neoprávnené zabratie verejného priestranstva, nakoľko nádoby zberové sú vo vlastníctve 
vlastníkov bytov a sú spravované správcami. Druhým cieľom, ktorý sleduje táto úprava VZN 
o miestnych daniach je... ako ste si iste všimli, tak Hlavné mesto odpustilo daň zo zaujatia 
verejného priestranstva na terasách. Vzhľadom na to, že tu máme nájomcov, ktorí sú buď 
nájomcami mestskej časti alebo sú nájomcami Hlavného mesta, to znamená sú 2 kategórie, tak 
aby sme nevytvárali diskrimináciu, tak sme sa rozhodli skopírovať celý systém tak, ako to robí 
Hlavné mesto. To znamená, do konca roku... resp. nie je to stanovené. Je stanovená cena za 
zaujatie verejného priestranstva, aj exteriérového sedenia sumou 0 € a to pre kaviarenské a 
reštauračné služby teda najmä. V prípade, ak pôjde o novú žiadosť o zaujatie verejného 
priestranstva a táto prekročí 12 m2 alebo navýšenie o viac ako 12 m2 zaujatia verejného 
priestranstva, tak sa bude spoplatňovať zaujatie rovnako, ako bola určená sadzba 
v predchádzajúcom období. Zároveň teda Hlavné mesto predpokladá zmenu na konci roka a 
teda od januára 2021 návrat buď k spoplatneniu tak, ako bolo stanovené na začiatku tohto roka 
alebo nejakou inou sumou, na ktorej sa dohodne zastupiteľstvo. Preto vlastne predložíme 
opätovne návrh na zmenu ku koncu roka 2020. Stanovisko Miestnej rady je, že odporúča 
materiál predložiť. Stanovisko Finančnej komisie - odporúča predložiť a Legislatívno - právna 
nebola uznášania schopná. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo, otváram k tomuto bodu diskusiu, 
nech sa páči. Keďže  k tomuto návrhu nie je žiadna diskusia, zdá sa, diskusiu uzatváram a 
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
uznesenie podľa predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, toto uznesenie bolo schválené, 
veľmi pekne ďakujem.  
 
 
Bod 9. (nový). Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o 
zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy a návrh 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach 
umiestňovania herní na území Hlavného mesta SR - Bratislavy.  
 
D. Čahojová - starostka: K bodu č. 9, tak ako som vám avizovala, stanovisko Miestneho 
zastupiteľstva k návrhu Hlavného mesta, žiadosť o zaujatie stanoviska k novému alebo k dvom 
návrhom VZN, týkajúcich sa prevádzkovania hazardných hier na území Bratislavy. 
Odovzdávam slovo pani prednostke. Nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, pani starostka k tomu myslím na úvod povedala asi 
všetko, plus máte pred sebou materiály. Ja len vás poprosím o procedurálny návrh, aby sa 
o obidvoch tých častiach tak, ako ich máte vytlačené pred sebou hlasovalo osobitne. To 
znamená osobitne o návrhu VZN o zákaze prevádzkovania a osobitne o podmienkach 
umiestňovania herní. Aby teda sme vedeli doručiť Mestu dve uznesenia k dvom VZN. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážení kolegovia, návrh uznesenia by ste mali mať vytlačený pred 
sebou na stole. Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči. 
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L. Poláchová: Ja sa chcem opýtať, že čo sa stane, keď s tým nebudeme súhlasiť. Lebo napríklad 
tým, aby boli herne umiestnené po a), po b), po c), po d), všade možne.. tak ja napríklad s tým 
nesúhlasím. A teraz neviem, že či keď nebudem súhlasiť s umiestnením herní po a), po b), po 
c), po d), ale iba po a) napríklad, tak ako mám hlasovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Lívia, to je na dlhú debatu, ale skúsim odpovedať. Je to proste vyššia 
zákonná úprava, to je zákon Slovenskej národnej rady  o hazardných hrách, myslím tak sa volá, 
už si nepamätám z ktorého roku, vo viacerých novelách, ktorý nám neumožňuje, aby sme 
regulovali iným spôsobom, iba takým, že herne môžu byť nie bližšie ako 200 metrov napríklad 
k budove školy. O tom, či je to vzdušnou čiarou alebo počtom krokov, atď., o tom sa môžeme 
baviť a to sú také zaujímavé debaty dlhé. Ale ak neprijme mesto takéto VZN, ktoré má možnosť 
prijať, tak potom tá herňa by mohla byť aj bližšie ako 200 metrov ku škole napríklad. Takže 
toto sú jediné možnosti, ktoré zákon dáva, ktoré sú takto aj uvedené v tom VZN, takáto  forma 
regulácie, tá, o ktorú máme záujem je účinná regulácia alebo zákaz a tá je pravdepodobne na 
ceste. Petícia je vyzbieraná, ak nebude zmenený zákon Národnej rady, tak sa bude prerokovávať 
petícia, schváli sa nové VZN pravdepodobne na základe petície celomestskej, ktorej vyjadrili 
podporu poslanci Mestského zastupiteľstva ešte pred jej prerokovaním, keď sa zbierala. Myslím 
si že väčšina poslancov dostatočná sa vyjadrila pozitívne vzhľadom k tej petícii. A zatiaľ je toto 
všetko, čo môžeme urobiť. Ak my nepodporíme alebo neodsúhlasíme návrh,  takéto VZN, tak 
Mesto nás nepotrebuje, aby to schválilo. Na to stačí dostatočné kvórum mestských poslancov. 
Len sa zvyšuje to kvórum, ak nie je dostatočný počet kladných vyjadrení zo strany mestských 
častí. Keďže žiadne ďalšie otázky nie sú, diskusiu uzatvárame a prosím Návrhovú komisiu, aby 
nám predniesla návrh uznesení, asi samostatne o každom jednom VZN budeme hlasovať. A 
poprosím, že je potrebná trojpätinová väčšina.. vlastne nadpolovičná väčšina, pardon, my len 
stanovisko vyjadrujeme. Nech sa páči, návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves súhlasí 
s návrhom VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 
území hlavného mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 20 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, veľmi pekne ďakujem. Prosím Návrhovú komisiu 
o druhý návrh. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves súhlasí 
s návrhom VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území 
hlavného mesta SR - Bratislavy.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 18 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1, veľmi pekne ďakujem za toto hlasovanie, uznesenie bol 
schválené. 
 
 
Bod 10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, môžeme pokračovať Prenájmom dráh Školskej plavárne 
na Majerníkovej 62. Pani prednostka, prosím o úvod. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, tak ide o obdobnú tabuľku, o akej ste už raz 
rozhodovali. Výška nájomného za jednu dráhu je stanovená uznesením zastupiteľstva ešte z júla 
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2019 na 25 € za jednu dráhu/ jednu hodinu a následne v tabuľke máte zoznam klubov, ktoré 
prejavili záujem o prenájom dráh, pričom maximálny počet hodín je v tom prvom stĺpci, to 
znamená 440 hodín, 254 hodín  a podobne aj s vyčíslením maximálneho príjmu za jeden 
mesiac. Ja iba upozorňujem, že nedá sa sčítavať ten maximálny príjem, ani tie hodiny. Ono sa 
to variabilne nastaví tak, aby ten bazén bol vyplnený, ten čas toho bazéna, ale toto je maximálny 
počet hodín pre ten jednotlivý klub. Jednotka je taká, ako sme sa bavili už aj predtým a to je 
taký zvláštny pojem náš, tzv. dráhohodina. Všetky aktivity plavárne, ako iste viete, boli 
ukončené z dôvodu pandémie 9.3. v súvislosti s opatreniami RÚVZ a vzhľadom na to, že sme 
tento čas využili na vypustenie bazéna, ktoré je povinné raz ročne a budeme ho napúšťať až 
v septembri 2020. Teda v auguste budeme napúšťať a otvárať v septembri 2020. Aspoň dúfame, 
pokiaľ nebudú nariadenia RÚVZ zavedené opäť. Komisia športu odporúča predložiť materiál 
a stanovisko Finančnej komisie je, že berie materiál na vedomie. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto 
nehlási, diskusiu uzatváram a  prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia, ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Takže bod 10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62, 
hlasujeme v zmysle návrhu uznesenia - Schvaľuje prenájom dráh tak, ako bolo predložené a 
splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať. Za 20 poslancov, proti 
nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené, veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 11. Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o.. 
 
D. Čahojová - starostka: Budeme pokračovať žiadosťou o zmeny termínov investície 
v spoločnosti LUPY, s. r. o. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Opäť LUPY, s. r. o. O ich nájme sme myslím 
rozhodovali teraz nedávno. LUPY, s. r. o. je dlhodobý nájomca priestorov nebytových na 
Janotovej ulici. Do tých priestorov už investovali nemalé peniaze. Je to veľmi spoľahlivý 
partner. A práve tu je, 5. 4. 2018 bola uzatvorená zmluva o podnájme aj pozemku a LUPY sa 
zaviazalo vykonať, vybudovať outdoorové ihrisko do 31. 12. 2020. Celková výška investície 
mala byť 8 460 €. Dňa 29. 5. sme obdŕžali dve žiadosti od LUPY. Jedna sa týkala žiadosti 
o presun termínu dokončenia toho vonkajšieho ihriska a to do 30. 6. 2021. Dôvodom žiadosti 
je odloženie termínov dodávateľov, ktoré boli spôsobené vlastne pandémiou COVIDu. I keď 
následne, teda druhá žiadosť sa týkala odsunutia termínu na dokončenie vnútorných priestorov 
a rekonštrukcie vnútorných priestorov a to je wellness a sauny, a to do 31. 8. 2021, kde celková 
výška mala byť investície 20 000 €. Ako máte v materiáli uvedené, tak táto časť nebytových 
priestorov už prechádza rekonštrukciou a miestnosť na relaxačné cvičenie už takmer pred 
dokončením. Vzhľadom na to, že máme dobre skúsenosti so spoluprácou s LUPY, s. r. o., tak 
sme navrhli naozaj vyjsť v ústrety a vyhovieť ich žiadostiam. Nakoľko máme za to, že dostoja 
svojim záväzkom aj v týchto neskorších termínoch. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa 
páči. Nikto sa nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
uznesenia. 
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Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
návrh uznesenia podľa predloženého návrhu bodu A., B. aj C.  
 
D. Čahojová - starostka: Všetko? Ďakujem veľmi pekne. Prosím, budeme hlasovať o tomto 
návrhu. Prezentujte sa a hlasujte. 
 
D. Čahojová - starostka: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, 
uznesenie bolo schválené, veľmi pekne ďakujem. 
 
 

Bod 12. Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej 
ulice“. 
 
D. Čahojová - starostka:  Pokračujeme dlho očakávaným bodom, materiálom č. 12, jedná sa 
o Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“. 
Poprosím predkladateľa pána vicestarostu Záhradníka, aby predniesol úvodné slovo, nech sa 
páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, dámy a páni, dlhodobým investičným zámerom 
mestskej časti je vybudovanie chodníka pre peších pozdĺž Perneckej ulice. Ako iste viete, 
uznesením vlády z konca minulého roku bola mestskej časti schválená dotácia vo výške 234 
000 € na výstavbu tohto chodníka. Čerpanie finančných prostriedkov je limitované a viazané 
do konca roku 2021. To znamená, Úrad postupuje pri príprave tejto investície tak, aby tento 
termín sa zvládol. Momentálne sme v štádiu, že sa pripravujeme na podanie žiadosti o územné 
rozhodnutie. Nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie... Teda nevyhnutnou podmienkou pre 
získanie územného rozhodnutia je zabezpečenie vzťahu k pozemkom cez ktoré by zamýšľaná 
investícia mala prechádzať. Tak isto vám je známa skutočnosť, že sme už v minulom roku, teda 
v roku 2018 získali od Hlavného mesta SR zmluvu o nájme pozemku... drvivú väčšinu 
pozemkov, ktoré sú potrebné pre vybudovanie chodníka.. A tak, ako je vám aj známa 
skutočnosť, časť pozemkov pri zamýšľanej investícii prechádza cez pozemky, ktoré sú buď 
v správe Slovenského pozemkového fondu alebo v správe... alebo vo vlastníctve fyzických 
osôb. Predkladáme vám teda návrh na schválenie odkúpenia dotknutých pozemkov. Máte 
presne vyčíslený požadovaný záber, je to asi 140 m2, tak, aby sme mohli túto majetkovo právnu 
operáciu vykonať a aby sme mohli celý projekt zrealizovať v celej dĺžke Perneckej ulice. 
V prípade, že by sme.. samozrejme, na dohodu je treba dve strany, to znamená, potom budú 
musieť súhlasiť aj vlastníci.. prvé rokovania prebehli... Tak samozrejme sme pripravení 
zrealizovať tú investíciu len čiastočne v tých úsekoch, ktoré budeme mať majetkovo právne 
usporiadané, ale samozrejme logické a vhodné by bolo, keby sme ten chodník postavili celý. 
Neviem, či máme aj mapku, ktorou by sme vedeli to premietnuť. Máte to na stoloch, áno, tak 
mi hovorí pani prednostka. Takže ak si pozriete tú mapku, tak z toho vidíte, že tie dotknuté 
územia sú označené žltou farbou a sú to teda  najmä územia v tej strednej časti Perneckej ulice, 
ako je ten prepojovací chodník medzi ZŠ a MŠ na Borskej. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu k tomuto 
bodu, nech sa páči. Pán poslanec Vician, nech sa páči. 
 
M. Vician: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa k materiálu spýtať. Nie je mi jasné dve veci. 
prvá je, čo sa týka tých súkromných pozemkov. My potrebujeme ako záber 160 m2 plus mínus. 
Keď si narátam tie parcely, je to 8000 m2. Čo je predmetom kúpy? Alebo čo by malo byť 
predmetom kúpy? Či celé parcely vcelku alebo sa to geometrickým plánom rozdelí? To je prvá 
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otázka. A druhá - aké teda rokovania prebehli s tými súkromnými vlastníkmi a za akú cenu sme 
vôbec ochotní kúpiť tie metre štvorcové? Lebo z tohto materiálu je mi ťažko zaňho hlasovať, 
lebo neviem, nemám zodpovedané tieto dve otázky. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme. Na prvú časť otázky odpovie pán vicestarosta, druhú časť 
zodpovie pani prednostka. Nech sa páči, pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, tak z uznesenia, ako je navrhnuté vyplýva, že 
by sme chceli samozrejme, je tam.. tie parcely sú väčšie, navrhujeme, aby boli z týchto parciel 
odčlenené tie pozemky, ktoré potrebujeme pre výstavbu chodníka. Ten požadovaný záber vidíte 
presne vyčíslený. To znamená, že je to v týchto prípadoch 84 m2, 3,24 m2, 49,23 m2. 
K rokovaniam prvotných by som poprosil pani prednostku, ktorá sa ich zúčastnila, ďakujeme. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, my sme mali rokovanie minulý týždeň, nakoľko je 
tam pomerne veľký počet vlastníkov, myslím že prišlo 5 buď vlastníkov alebo zástupcov tých 
vlastníkov, dvaja sa nedostavili. Nie je také jednoduché, nedá sa povedať, že to budeme vedieť 
vyriešiť za pár dní alebo za pár týždňov. Naša požiadavka na nich bola, aby nám dali zatiaľ iba 
súhlas s vydaním územného rozhodnutia. To znamená, nie je to pre nich žiadnym spôsobom 
právne záväzné, nám to pomôže začať vybavovať veci pre umiestnenie stavby. A následne 
počas toho obdobia, ako budeme riešiť inžiniering vo vzťahu k územnému rozhodnutiu, 
začneme rokovania už potom o konkrétnych návrhoch. Cena, tak sú 3 možnosti, ako vieme 
v tejto veci sa pohnúť. Jedna je nájomná zmluva, druhá je vecné bremeno a teda odplata za 
vecné bremeno a tretie je odkúpenie pozemkov. Samozrejme, pokiaľ odkúpenie, tak sú dve 
základné premenné - jedno je cena a jedno je, v akej výmere. Vlastníci sa vyjadrili rôzne, 
nakoľko ich bolo 5 plus dvaja sa ani nedostavili, majú rôzne predstavy a budeme sa snažiť 
vlastne... Dohoda je, že predostrieme všetky tie návrhy za našu stranu, to znamená aj nájom, aj 
vecné bremeno, aj kúpnu cenu s našimi maximálnymi požiadavkami vo vzťahu k cene, vo 
vzťahu k obdobiu, vo vzťahu k záberu. Tak my nemôžeme kupovať za viac, než je cena 
znaleckého posudku, čo bolo samozrejme predmetom aj toho rokovania, kde sme jasne 
povedali, že pokiaľ ich požiadavky prekročia naše možnosti vo vzťahu k tej sume, ktorá nám 
bola priznaná, tak... máme 250 000 na to, aby sme aj vysporiadali pozemky, aj postavili 
chodník. Toto myslím že celkom jasne sme si povedali na rokovaní, že pokiaľ ten pomer 
výkon/cena pre nás bude nevýhodný, tak urobíme ten chodník v 2 častiach, bohužiaľ. Bez toho 
stredu. Ale hovorím, tie rokovania sú na začiatku, toto bolo len prvé rokovanie s tým, že 
Miestny úrad predloží návrhy.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Ďakujem za slovo, ja začnem takou faktickou poznámkou, že pokiaľ sú tieto 
rokovania ešte na začiatku, tak otázka znie, že či je opodstatnené už teraz schvaľovať mandát, 
ktorý pani starostke dá možnosť odkúpiť pozemky v takomto veľkom rozsahu. Ja si myslím, že 
najskôr by trebalo pokračovať v tých rokovaniach a potom nech predložíme nejaké uznesenie, 
ktoré definitívne bude riešiť tú reálnu situáciu odkúpením alebo nájmom alebo zriadením 
vecného bremena. Takže z tohto pohľadu ja nepovažujem tento návrh za opodstatnený. Čo mám 
ale dve veľké výhrady k zneniu tohto uznesenia, prvá je tá, že ak striktne čítame toto uznesenie, 
tak vlastne ono hovorí o nákupe troch parciel, ktoré majú výmeru dovedna 8162 m2, pričom je 
tam ďalej informácia, že požadovaný záber je ku každej iba nejaké metre štvorcové, ktoré činia 
dokopy 136,55 m2. Inými slovami, my vlastne na základe tohto uznesenia máme dať pani 
starostke oprávnenie na to, aby nakúpila parcely v rozsahu 8162 m2, pričom na chodník 
potrebujeme reálne iba 136,55. Takže to je prvá faktická vec. Za predpokladu, že chcete 
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nakupovať parcely alebo pozemky, ktoré zodpovedajú  rozsahu, ktorý potrebujete, teda rozsahu 
toho chodníka, tak treba naformulovať to uznesenie tak, aby to tam bolo jasne vyjadrené. Lebo 
teraz  to v tom vyjadrení nie je. Teraz hovorí uznesenie o nákupe parciel v celej veľkosti. Takže 
vlastne inými slovami, takto by nám ostalo 8 025,45 m2 ,ktoré nepotrebujeme na chodník. 
Druhú výhradu, ktorú mám, je cena. Na jednej strane nás žiadate o to, aby sme vám schválili 
nákup týchto pozemkov, ale na druhej strane vôbec nemáme definovanú cenu. Je tu síce nejaké 
odkazovacie ustanovenie na to, že má byť stanovená znaleckým posudkom, ale pokiaľ viem, 
tak na jednej strane ten znalecký posudok nemáme, takže vlastne ani nevieme, že aká má byť 
cena, ktorú vám my dávame oprávnenie na nákupy tieto pozemky. Súčasne ja mám vedomosť, 
že už v minulosti boli dva znalecké posudky. Jeden hovoril o tom, že tam bola cena stanovená 
na 16 € na m2 a druhý hovoril o tom, že cena bola stanovená na 50 € na m2. Takže už z kontextu 
týchto dvoch znaleckých posudkov vyplýva, že tí dvaja znalci môžu stanoviť tak veľký rozsah, 
tak veľký rozdiel finančný na stanovenie ceny v m2, že ani nemôžem dať oprávnenie pani 
starostke na to, aby vlastne určila túto cenu znaleckým posudkom. Takže môj návrh je ten, aby 
ste preformulovali toto uznesenie tak, aby jasne hovorilo o tom, že sa majú nakupovať iba také 
výmery, ktoré reálne potrebujeme a nie de facto 8000 m2 nad rámec toho, čo potrebujeme. A 
druhá vec, aby sme boli jasne informovaní o tom, že aká má byť cena. To znamená, že ak máte 
naozaj vôľu niečo kupovať, tak nám predložte aj ten znalecký posudok a vlastne cenu, ktorá 
bude na to minutá. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, ak môžem len podotknúť, budeme odpovedať na tieto 
otázky, len pán poslanec, my, pokiaľ nie sú odčlenené tie parcely, tak inak uznesenie 
formulovať nevieme, ale prispôsobíme ho tak, aby ste nemali takéto obavy. Ešte pán poslanec 
Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Možno na margo tých výhrad, čo teraz hovoril pán 
kolega Petrinec, možno by bolo dobré to nazvať "súhlas so zámerom", lebo naozaj také 
uznesenie, kde to nie je vyšpecifikované, ani výmera, ani tá cena, asi by neobstálo. Ja sa chcem 
spýtať jednu vec, dlhodobo sa tu hovorí o pozemkoch v správe Slovenského pozemkového 
fondu. Nevidím tu teraz ani jeden taký, to znamená, že sa teda identifikovali tí vlastníci? 
Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, na obidve otázky vám odpovieme. Možno 
najprv na ten záver pánovi poslancovi Lenčovi pani prednostka odpovie a potom pán 
vicestarosta ako predkladateľ. Nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Pýtate sa asi na dve veci, že či vieme nájsť súkromných 
vlastníkov na tie pozemky, ktoré spravuje SPF alebo resp. ako sa z pozemkov, ktoré spravuje 
SPF stali pozemky v súkromných rukách. No tak, že prebieha ROEP. Hej? A teraz neviem, že 
či je to Register obnovenej evidencie pozemkov alebo parciel.. A tým pádom tie pozemky, ktoré 
sú v správe SPF, tam stále prebiehajú konania na to, aby sa našli pôvodní vlastníci. A to sa nám 
práve teraz stalo. Že počas toho, ako sme sa my celý čas sústredili na Slovenský pozemkový 
fond, tak prebehol ROEP a zapísalo sa 6 súkromných vlastníkov na tú strednú parcelu. Takže 
s tým už nič nespravíme. Dokonca ešte v jednej takej maličkej časti je to ešte stále SPF. A 
ROEP tam prebehol len v jednej časti. Takže preto. To je proste niečo, čo nevieme ovplyvniť 
nijakým spôsobom, lebo nie sme účastníkmi toho konania. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, na ďalšie otázky pán vicestarosta, nech sa páči. 
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B. Záhradník - vicestarosta: Áno, ďakujem pekne. My technicky potrebujeme mandát práve 
pre pani starostku, aby mohla viesť tie rokovania. To, že požadovaný záber z našej strany je.. 
samozrejme vychádza zas z tej technickej špecifikácie,  to znamená kadiaľ má ísť trasa 
chodníka a čo sú potrebné metre štvorcové. My nemôžeme prinútiť v tejto fáze súkromných 
vlastníkov, aby si vytvárali subparcelu kvôli nášmu chodníku, odčleňovali, aby sme to vedeli 
exaktne napísať. Ale rozumiem vašim pripomienkam v tom zmysle, že chcete teda vedieť 
presnejšie informácie. Preto si dovoľujem navrhnúť v autoremedúre zmenu uznesenia, to 
znamená to slovo "schvaľuje", za to slovo pôjde "schvaľuje zámer odkúpenia". Ostatné by 
zostalo s tým, že na najbližšie rokovanie, pravdepodobne v septembri, ak sa nám to podarí 
dorokovať, tak by sme predložili už presný návrh, teda od koho navrhujeme kupovať, koľko 
m2 a za akú sumu. Dobre? Len potrebujeme ten mandát, aby aj tí vlastníci videli, že naozaj 
zastupiteľstvo sa hlási k tejto investícii a máme vôľu nájsť to riešenie. Takže v tomto zmysle 
mením, teda dopĺňam návrh uznesenia na "schválenie zámeru", ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Lenč s faktickou. 
 
P. Lenč: Ďakujem, ešte možno k tým znaleckým posudkom, ktoré kolega Petrinec spomínal. 
Ja som teda evidoval, že tých 50 € za m2, že to bola požiadavka SPF. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno. 
 
P. Lenč: A ten druhý znalecký, ten neviem odkiaľ sa zobral, či sa dal už urobiť pri príležitosti 
tohto... Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Petrinec. 
 
F. Petrinec: Ďakujem pánovi predkladateľovi, že si osvojil niektoré veci, ktoré som povedal. 
Ja ešte navrhujem, aby sa tam doplnilo to, že to znenie toho samotného odkúpenia -  parcela 
číslo E 3739 a podobne, nech je tam uvedené to, že „odkúpenie v rozsahu požadovaného záberu 
84“. Hej? To znamená, nech je tam jasne vyjadrené to, že nekupujeme en bloc celú, ale že tam 
je zámer odkúpiť iba tú konkrétnu časť. Respektíve ja som otvorený aj tomu, že ak tí vlastníci 
z nejakých praktických dôvodov odčlenia.. od prípadného odčlenenia pozemkov nebudú 
súhlasiť s tou konkrétnou výmerou 84 m2, tak plus mínus 20% sa môže pridať, podľa mňa. Ale 
podstatné je to, aby tam bolo vyjadrené to, že sa odkupuje v rozsahu požadovaného záberu. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán vicestarosta má slovo.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Áno, ďakujem pekne, takisto to vnímam z tej praktickej stránky, 
že tí vlastníci samozrejme môžu mať záujem, aby sme my odkúpili väčšiu časť tých pozemkov, 
to je úplne logické a legitímne z ich strany. Je legitímne, že my budeme požadovať len teda 
čistý záber, i keď asi je možné, že sa to pri tých rokovaniach bude nejakým spôsobom vyvíjať. 
Takže nemám problém s tým, aby sme pre úplnú čistotu toho uznesenia doplnili slovo „táto 
parcela v rozsahu požadovaného záberu 84 m2, v rozsahu požadovaného záberu 3,24 m2 

a v rozsahu požadovaného záberu 49,23 m2“ , ale chcem, aby sme teda vnímali tak, ako povedal 
pán poslanec Petrinec, že môže sa ukázať, že pri tých rokovaniach to môže byť o nejakých pár 
metrov viac, ktoré vyplynie z nejakej dohody. Ale budeme vás o tom veľmi podrobne 
informovať. To znamená, že potom prídeme do zastupiteľstva a budete presne vedieť teda od 
koho, kde sme sa dohodli, koľko metrov štvorcových by sa vykúpilo a presne za akú cenu. 
Samozrejme, viete, že máme aj ten plán B. To znamená aj to, že tam, kde sa nedohodneme a 
kde sa to nepodarí vysporiadať, tak  v tej časti by sme investíciu nerealizovali. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Kotal s faktickou. 
 
M. Kotal: Ďakujem, neviem, či je toto faktická, ale dúfam, že áno. Ide mi len o to, že v tom 
materiáli je definovaná parcela E 3512/4304. Takéto číslo parcely neexistuje. Tak, chcel som 
sa spýtať, či ide o omyl alebo nejaký preklep, lebo to LV má toto číslo 4304.  
 
D. Čahojová - starostka: Máme tu spracovateľku materiálu, pani Ing. Mahďáková, ak viete sa 
vyjadriť.. Pochopili sme otázku? Poprosím mikrofón pani inžinierke. 
 
Ing. Mahďáková: Prepáčte, pri kopírovaní sa stal preklep, je to parcela 3512/1. Pre možnosť 
kontroly je tam ja ten list vlastníctva priložený. Takže len pri množení sa zrejme stal preklep, 
ospravedlňujem sa za to.  
 
D. Čahojová - starostka: Takže preklep je aj v návrhu uznesenia, áno? 
 
Ing. Mahďáková: Poprosím... ja to opravím, 3512/1, LV 4304.  
 
D. Čahojová - starostka: Áno, teda poprosím aj v Návrhovej komisii materiál opraviť. 
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie aj za postreh dobrý pánovi poslancovi Kotalovi. Možno 
ešte toľko, aby ste rozumeli, že máme nečakaný dar, sme získali, ... teda dar... dostali sme 
dotáciu od Úradu vlády. Bolo obdobie pred voľbami, bola štedrosť, tak sme využili túto 
príležitosť, lebo na chodník Pernecká v takom rozsahu v našom rozpočte by sme asi veľmi 
ťažko našetrili peniaze. Aby bežali tie procesy, ktoré sú veľmi zdĺhavé, tie stavebné konania, 
územné konania, potom stavebné, tak potrebujeme  mať aspoň od vás posvätenie tohto zámeru, 
že môžeme s tými vlastníkmi rokovať. Tak, ako sme mali odsúhlasenie toho zámeru vzhľadom 
k nášmu vzťahu k Slovenským pozemkovým fondom, hoci to teda nevyšlo. Dúfam, že teraz 
budeme úspešnejší a radi by sme pokračovali aj počas prázdnin v horúčkovitej príprave tejto 
významnej investície pre nás, aby sa čo najskôr mohol súťažiť zhotoviteľ, ak sa všetko podarí. 
Ďakujem veľmi pekne, keďže nie sú žiadne iné otázky, prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: Hlasujeme vlastne o zmene bodu č. 12, Súhlas s odkúpením pozemkov 
pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“. Návrh uznesenia: Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po a) schvaľuje zámer odkúpenia 
pozemkov registra EKN, parcela č. E 3739, LV 5116, plocha 576 m2 v rozsahu požadovaného 
záberu 84,8 m2; parcela č. E 3512/1, LV 4304, plocha 302 m2, v požadovanom zábere 3,24 m2; 
parcela č. E 3740/2, LV 5117, plocha 7284 m2, v požadovanom zábere 49,24 m2 od súkromných 
vlastníkov a od súkromných vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu za cenu 
znaleckého posudku, prípadne za cenu dohodou, ak bude výhodnejšia pre potreby vybudovania 
chodníka pre peších pozdĺž Perneckej ulice; b) splnomocňuje starostku mestskej časti 
v predmetnej veci konať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste hlasovali o tomto návrhu. Za 
18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, veľmi pekne ďakujem za podporu 
tohto návrhu, materiálu. 
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Bod 13. Žiadosť pani A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský 
bufet) v objekte Spojená škola Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do 
bufetu. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať materiálom č. 13 a tým je Žiadosť pani A. 
Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte Spojená škola 
Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu. Prosím predkladateľa,  pani 
prednostku, aby nás uviedla do problému. 
 
K. Procházková – prednostka: No, predkladáme návrh na schválenie nájmu z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, to znamená, je potrebné, aby o tomto návrhu hlasovali tri pätiny 
všetkých poslancov. Ide o prenájom priestoru o výmere 29,08 m2. Ide o školský bufet a zároveň 
ide o záväzok prenajímateľa, pani Mazalovej, vymeniť vchodové dvojkrídlové dvere do bufetu 
za plastové. Pani Mazalová je súčasný nájomník toho priestoru od roku 2017. Požiadala 
o predĺženie nájmu spolu s povolením o rekonštrukciu tých dverí. Nájomné bolo stanovené 
celkovo ročne vo výške 2995,24 € plus energie a iné služby spojené s nájmom. Máte opäť 
tabuľku, prehľad nájmu v budove. A požiadali sme rovnako pani riaditeľku o stanovisko, 
nakoľko ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, tu máte citáciu pani riaditeľky, ktorá súhlasí 
s predĺžením nájmu vzhľadom na to, že s pani Mazalovou má škola dobrú spoluprácu. To je 
vlastne aj ten dôvod hodný osobitného zreteľa, to znamená ide o spokojnosť riaditeľky a 
záväzok zrekonštruovať priestory. Výška nájomného v našom návrhu je upravená o výšku 
inflácie, stanovenej Štatistickým úradom za predchádzajúce roky od začiatku nájmu, to 
znamená 2017, 2018, 2019 a je teda vo výške 109,70 € za m2 za rok. A nájom je na 5 rokov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu. keďže do 
diskusie sa nikto nehlási, prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ohľadom 
žiadosti pani Mazalovej schvaľuje a súhlasí podľa predloženého návrhu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, 
ako ho máte v materiáli, prosím prezentujte sa a hlasujte. Je to osobitný zreteľ. Ďakujem pekne 
za dostatočnú väčšinu 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, takže toto 
uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.   
 
 
Bod 14. Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na 
terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišovou pri supermarkete BILLA na 
Dlhých dieloch. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, opäť ide o súhlas s nájmom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ide o nebytové priestory o výmere 20,20 m2 - predajne zmrzliny pána 
Hlavinku, s nájomným vo výške 102,24 € za m2. V tomto prípade ide opäť o nájom na obdobie 
5 rokov. Opäť je zohľadnená miera inflácie za predchádzajúce obdobie nájmu. A dôvodom 
hodným osobitného zreteľa je, že tento priestor je prenajatý od roku 2013, žiadateľ má dobrú 
platobnú disciplínu, ale najmä že sa stará o celý priestor okolo prenajatého nebytového priestoru 
a vybudoval vodovodnú prípojku, čím zhodnotil predmet nájmu. Na vlastné náklady ju 
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vybudoval teraz v predchádzajúcom mesiaci, myslím. Miestna rada odporúčala materiál 
predložiť a Finančná komisia odporúčala materiál predložiť v tej alternatíve, v ktorej ho máte, 
teda v alternatíve č. 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, takže sme vyšli v ústrety a je 
predložený v tejto alternatíve. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto 
nehlási, prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči.  
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § zákona atď. o majetku obcí v aktuálnom znení 
prenájom nebytových priestorov bývalého schodiskového prístrešku, postaveného na terase 
medzi ulicami Ľ. Fullu a  Pribišova a pod ním sa nachádzajúceho skladu o celkovej výmere 
spolu 20,2 m2 za účelom prevádzkovania predajne zmrzliny pánovi Miroslavovi Hlavinkovi 
s nájomným vo výške 102,4 € na m2 na rok s dobou prenájmu od 1.5.2020 do 30.4.2025. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, aj tento návrh uznesenia bol 
schválený, veľmi pekne ďakujem.  
 
 
Bod 15. Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru 
na Majerníkovej 9 v Bratislave. 
 
D. Čahojová - starostka: Celkom nám to ide, tak ešte možno stihneme do času, kedy je priestor 
pre vystúpenie verejnosti, materiál č. 15. a tým je Žiadosť  spoločnosti HORTULANUS s.r.o. 
o predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 9 v Bratislave. Pani prednostka, máte 
slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Opäť ide o schválenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ide o nebytový priestor na Majerníkovej ulici o výmere 78,93 m2. Nájomcom je spoločnosť 
Hortulanus, ktorá je nájomcom týchto priestorov už od roku 1995. V tomto prípade je dôvodom 
hodným osobitného zreteľa skutočnosť, že ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
v ambulancii so špecializáciou Gynekológia a pôrodníctvo. Opäť je suma zvýšená o mieru 
inflácie a dĺžka nájmu stanovená na 5 rokov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za úvodné slovo, pán vicestarosta sa hlási do 
diskusie, nech sa páči. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja vzhľadom na to, že žiadateľkou je doktorka 
Miroslava Záhradníková, by som chcel povedať, že to nie je ani moja rodina, ani žiadna blízka 
osoba, ani teda pani doktorku nepoznám, ani nie som jej pacientom, ani asi nebudem, ako 
hovorí pán kontrolór, takže len z hľadiska čistoty verejného záujmu deklarujem túto skutočnosť 
verejne, ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, ďalší diskutujúci nie sú, takže diskusiu uzatváram a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: K bodu 15. Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru na Majerníkovej 9 v Bratislave, Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov o výmere 78,93 m2 

v zmysle návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pripomínam, že sa znovu jedná o osobitný 
zreteľ, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, veľmi pekne ďakujeme. 
 
 
16. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru – garáže na Adámiho ul. v Bratislave. 
 
D. Čahojová - starostka: Trúfam si ešte stihnúť materiál č. 16, tým je Schválenie podmienok 
verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového 
priestoru – garáže na Adámiho ul. v Bratislave. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K.- Procházková - prednostka: Áno, v tomto prípade ide o schválenie podmienok verejnej 
obchodnej súťaže, nakoľko neexistuje dôvod hodný osobitného zreteľa, pre ktorý by sme mohli 
priamo predchádzajúcemu nájomcovi prenajať tento priestor. Miestna rada odporúčala materiál 
predložiť na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Finančná komisia odporúčala z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Ako som už povedala, nevidíme tu dôvod hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko ide o prenájom garáže. Máte tam prehľad výšky nájmu a vlastne minimálnu 
sumu v rámci verejných obchodných podmienok. Ide o garáž o výmere 20 m2.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu 
uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.  
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje prenájom nebytového priestoru garáže na Adámiho ulici podľa 
predloženého návrhu podľa bodu a) a b). Mám to prečítať? Dobre, takže Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru garáže, 
nachádzajúcej sa na Adámiho ulici v Bratislave, parcelné číslo 1223, súpisné číslo 6094, 
výmera 20 m2, podľa prílohy. A po b) splnomocňuje starostku mestskej časti vyhlásiť novú 
obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do obchodnej verejnej súťaže 
nepodá ponuku žiadny záujemca. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu. Za 17 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.  
 
 
Bod 17. Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom 
dome na Segnerovej ul. č. 3. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážení kolegovia, musíme pokračovať v rokovaní Miestneho 
zastupiteľstva, ja si myslím, že ešte zvládneme do hygienickej prestávky zopár bodov. 
Navrhujem pokračujem bodom č. 17. a to je Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, 
nachádzajúceho sa v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3. Prosím pani prednostku 
o prednesenie úvodného slova. 
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K. Procházková - prednostka: V tomto materiáli ide o úpravu bodu 6. Podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nebytový priestor na 
Segnerovej ulici. Vzhľadom na to, že tam už bola 4 alebo 5 krát, 5-krát vyhlásená verejná 
obchodná súťaž, do ktorej sa nikto neprihlásil, tak navrhujeme znížiť cenu z pôvodne 
schválených 112 € za m2 na rok o 20% na 89,6 € za m2. Zároveň Miestna rada odporučila 
materiál predložiť na rokovanie a Finančná komisia zobrala materiál na vedomie. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa 
páči. Do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhu uznesenia. 
  
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava  - Karlova Ves po a) 
schvaľuje úpravu bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktoré boli schválené uznesením č. 79/2020a 
dňa 24.9.2019. Výška nájomného sa z pôvodnej schválenej výšky 112 znižuje o 20% a mení na 
výšku nájomného 89,60 € na m2 za rok. Po b) splnomocňuje starostku mestskej časti vyhlásiť 
novú verejnú obchodnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do obchodnej verejnej 
súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne pani Poláchovej, prosím, aby ste sa 
prezentovali a hlasovali. Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, 
uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 18. Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme Žiadosťou p. Zeliskovej o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre 
seniorov. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Predkladáme tento materiál v alternatíve, v akej navrhla jeho 
predloženie Finančná komisia, to znamená z dôvodu hodného osobitného zreteľa s nájomným 
1€ za m2 za rok. Ide o nebytový priestor o výmere 163 m2 na Lackovej ulici, slúži ako výdajňa 
pre seniorov a práve ten účel prenájmu je aj dôvodom hodným osobitného zreteľa, nakoľko 
pani Zelisková je partner mestskej časti vo vzťahu k stravovaniu dôchodcov v zmysle zákona 
o sociálnych službách, uhrádza platby riadne a včas a pomáha nám napĺňať naše ciele z hľadiska 
sociálnej politiky vo vzťahu k seniorom. Finančná komisia teda navrhovala alternatívu tak, ako 
ju vidíte predloženú a Miestna rada odporúčala materiál predložiť na zasadnutí zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa 
do diskusie nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: K bodu 18. Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov, 
schvaľuje návrh uznesenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa v znení Predĺženie nájmu 
nebytového priestoru Vývarovňa na Lackovej ulici o celkovej výmere 163,10 m2 Gizele 
Zeliskovej za účelom zabezpečenia stravovania seniorov, obyvateľov mestskej časti Bratislava 
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- Karlova Ves s nájomným 1 € na m2 za rok s dĺžkou trvania nájomného vzťahu od 1.7.2020 do 
30.6.2025. A po b) splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu. Za 15 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené, veľmi pekne ďakujem.  
 
 
Bod 19. Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých 
nebytových priestorov v súvislosti s Covid 19. 
 
D. Čahojová - starostka: Budeme pokračovať Žiadosťou nájomcov o odpustenie, úpravu, 
odklad nájmu za prenájom prenajatých nebytových priestorov v súvislosti s Covidom 19. 
Prosím pani  prednostku o úvodné slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Keď sme riešili tento materiál, tak vlastne sa iba 
rysoval spôsob, akým štát bude riešiť odpustenie nájmu. Vlastne myslím niektoré komisie 
prebehli ešte predtým, ako bol prijatý konečný zákon. My navrhujeme len schválenie postupu 
mestskej časti v súlade s vládnym návrhom zákona, ktorý bol schválený na 8. schôdzi. Hovorím, 
keď sa to písalo, nemal ani číslo, dňa 9.6.2020. Tie základné rysy sú popísané v dôvodovej 
správe toho zákona, v zmysle ktorého v prípade, ak je prenajímateľom štát, tak sa nerozhoduje 
o tom, do akej výšky odpustí nájom, ale odpúšťa sa do celej výšky 50%. Mestská časť bude 
teda postupovať v zmysle zákona, uplatní si dotáciu na nájomnom a na nájmy, ktoré nespadajú 
do gescie tohto zákona, sa nebude vzťahovať odpustenie. Stanovisko Komisie školstva, kultúry 
a športu bolo prijaté v súvislosti s tým, že ešte neboli známe tieto základné obrysy a stanovisko 
Komisie finančnej bolo, že odporúča predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva. 
Momentálne čakáme na vyhlášku alebo vykonávací predpis vo vzťahu k zákonu, aby sme boli 
schopní nastaviť podmienky, aby sme boli schopní vyzvať tých nájomcov, ktorí podali žiadosť, 
aby doplnili údaje, ktoré zákon nám dovolí od nich žiadať.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu k tomuto 
bodu. Keďže sa nikto nehlási, tak diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
postup mestskej časti - zníženie nájomného v súlade s vládnym návrhom zákona schváleným 
na 8. schôdzi Národnej rady uznesením č... dňa 9.6.2020. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. 
Poprosila by som pána Ing. Kosnáča, keby privrel dvere alebo poprosil prítomných pánov, keby 
sa šli porozprávať do parku. 
 
 
Bod 20. Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – 
zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže, milí kolegovia, budeme pokračovať Žiadosťou pána Mgr. 
Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer mestskej časti odpredať 
predmetnú nehnuteľnosť. Na žiadosť pána Jalčovika. Pani prednostka, nech sa páči, poprosím 
úvodné slovo.  



Strana 30 z 47 
 

 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o nebytový priestor o výmere 63,7 m2, 
o odkúpenie ktorého požiadal súčasný nájomca, pán Jalčovik, je nájomcom od roku 2008. Ja 
len stručne poviem, že v rovnakej budove máme ešte jeden priestor, trochu inak dispozične 
riešený so vstupom zvnútra, nie zvonka, ktorý je momentálne prázdny a neprenajatý napriek 
opakovanej ponuke v rámci verejnej obchodnej súťaže. Ide o predaj, v prípade, ak sa 
rozhodnete, že predáme tento priestor, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide 
o nájomcu, ktorý ten priestor aj zveľadil a momentálne ho užíva, je potrebné rozhodnúť 
trojpätinovou väčšinou. Miestna rada odporúča materiál predložiť, stanovisko Finančnej 
komisie je, že neodporúča odpredaj nehnuteľného majetku.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram k tomuto bodu 
diskusiu, nech sa páči. keďže do diskusie sa nikto nehlási, tak diskusiu končím a prosím 
Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa páči.  
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves súhlasí 
s predajom nehnuteľnosti nebytový priestor č. 102, nachádzajúci sa na Segnerovej ulici č. 3, 
parcelné č. 360 o výmere 63,7 m2, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na LV č. 3147 vo 
vlastníctve Hlavného mesta v správe mestskej časti, do výlučného vlastníctva súčasnému 
nájomcovi nebytového priestoru Ing. Michalovi Jalčovikovi v Bratislave v súlade 
s ustanoveniami zákona z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu, ktorá bude 
následne určená znaleckým posudkom. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne pani Poláchovej, ešte raz zopakujem, návrh 
uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo súhlasí. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 4 
prítomní poslanci, proti 10, zdržali sa 2. Toto uznesenie nebolo schválené, táto žiadosť nebola 
schválená.  
 
 
Bod 21. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a 
Perneckej 37 v Bratislave. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme materiálom na Schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, 
nachádzajúceho sa na  Špieszovej 2 a Perneckej 37. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nebytový priestor, ktorý sa nachádza na  Špieszovej a Perneckej ulici, to znamená 
v priestoroch pod Úradom. Ide o nebytový priestor o výmere 12,68 m2, ktorý bol prenajatý do 
31.5.2020. Výška nájomného je stanovená v súlade s uznesením mestskej časti, ktorá stanovila 
výšku nájomného pre uvedené priestory. Miestna rada odporúča materiál predložiť na 
zastupiteľstvo a finančná komisia zobrala materiál na vedomie.  
 
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa 
páči. Do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím Návrhovú komisiu, aby nám 
predniesla návrh uznesenia.  
 
Návrhová komisia: Bod 21. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a 
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Perneckej 37 v Bratislave, Miestne zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže a splnomocňuje starostku mestskej časti vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž za tých 
istých podmienok v prípade, ak do obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiaden záujemca. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa 
páči. Za 16 poslancov, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod 22. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na ul. Ľ. Fullu č. 4 
v Bratislave. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme Schválením podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na 
ulici Ľudovíta Fullu č. 4. Pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: Opäť schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
nebytový priestor, tento krát na ulici Ľudovíta Fullu, výmera 28,74 m2. Do 31.3. tam fungovala 
očná optika, momentálne suma nájmu vychádza z výšky nájmu, ktorá bola schválená Miestnym 
zastupiteľstvom pre predchádzajúceho nájomcu a je upravená o mieru inflácie za ostatné roky. 
Miestna rada odporúča materiál predložiť a Finančná komisia berie na vedomie.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže do 
diskusie sa nikto nehlási, prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, nech sa 
páči. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves schvaľuje 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v bytovom dome na ulici Fullu 4 v Bratislave o výmere 28,74 m2 a za b) splnomocňuje starostku 
mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak 
do obchodnej  verejnej súťaže nepodá ponuku žiaden záujemca. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne, toto 
uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod 23. Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. 
Majerníkova 16. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme Žiadosťou pani Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie 
nebytového priestoru na ulici Majerníkovej ulici č. 16. Pani prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, tuto ide o trošku zložitejšiu vec s rôznymi 
alternatívami, budem sa snažiť to vysvetliť, aj keď sme sa snažili to vysvetliť aj v dôvodovej 
správe. Ide o prenájom nebytového priestoru na Majerníkovej ulici o výmere približne 42 m2, 
ktorý mala od roku 2014 do roku 2019 v prenájme pani Bédiová. Vzhľadom na to, že mala 
osobné problémy, pre ktoré nemohla platiť, tak sme ju vlastne požiadali o vypratanie. 
Rozsudkom nám okresný súd Bratislava 4 vyhovel s tým, že pani Bédiová v súčasnosti má voči 
mestskej časti pohľadávky tak, ako ich vidíte rozpísané v dôvodovej správe. Je to jednak dlh na 
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nájomnom, dlh na energiách a službách, trovy konania na okresnom súde a príslušenstvo 
pohľadávky, to znamená úroky vo výške 560 €. Vzhľadom na situáciu pani Bédiovej, do ktorej 
sa nedostala vlastnou vinou, tak navrhujeme v 1. časti uznesenia odpustenie príslušenstva 
pohľadávky vo výške 560,50 € a v 2. časti vlastne započítanie o 1060,02 €, to je vlastne suma, 
ktorá predstavuje investície do priestoru a započítanie vo vzťahu k dlžným čiastkam, to 
znamená na nájomnom a na energiách a na trovách konania. Pani Bédiová zároveň požiadala 
mestskú časť o možnosť naďalej užívať tento priestor vzhľadom na to, že požiadala o možnosť 
zriadiť si chránené pracovisko, resp. chránenú dielňu a rada by vlastne pokračovala 
v zabehnutej praxi. Navrhujeme v tej 2. časti potom 3 varianty. Prvý variant je teda pokračovať 
v prenájme, to znamená pani Bédiová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je naviazaný 
práve na to chránené pracovisko alebo chránenú dielňu, bude naďalej užívať priestor s tým, že 
bude v zmluve určená rozväzovacia podmienka, že ak pani Bédiová nepredloží do 3 mesiacov 
od podpísania zmluvy dokument preukazujúci, že je oprávnená zriadiť na uvedenej adrese 
chránené pracovisko, zmluva zaniká. Dôvod je taký, že na to, aby jej povolili chránené 
pracovisko, musí mať nájomnú zmluvu minimálne na 2 roky. Takže takýmto spôsobom týmto 
uznesením my jej zmluvu zabezpečíme, ale pokiaľ nedostane povolenie na chránené 
pracovisko, zmluva do 3 mesiacov zanikne, pokiaľ mi teda nepredloží odsúhlasenie. Ten istý 
variant je vlastne 1 aj 2 s tým, že je tam rozličná suma nájmu. Prvá suma 53,25 
vychádza  z terajšieho nájomného, do ktorej je započítaná inflácia. Druhá cena nájmu 40 € je 
suma nájmu, ktorú navrhuje pani Bédiová, ktorá tvrdí, že časť priestoru, skladové priestory, sú 
plesnivé, čo musím teda povedať, že pri obhliadke nebolo potvrdené. A potom je tu tretí variant 
a teda že vôbec nebude tento priestor prenajatý pani Bédiovej, ale vyhlásime verejnú obchodnú 
súťaž na nájom tohto nebytového priestoru. Takže asi toľko, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, pán 
poslanec Kotal, nech sa páči. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo, vzhľadom na túto viac menej výnimočnú situáciu tejto pani, rád 
by som povedal, že teda nemám k nej žiadny vzťah, myslím si, že by sme mali pozerať na to, 
že v akom stave sa nachádzajú jej možnosti aj finančné, aj zdravotné a ak je toto jediný jej 
príjem a je to jediný v podstate príjem jej živnosti, nebolo by dobré, keby sme jej túto možnosť 
odopreli už len preto, že je zdravotne ťažko postihnutá a chce tam v podstate založiť chránenú 
dielňu a bola dlhodobo PN, kvôli čomu nemohla vlastne splácať, ak som to správne pochopil. 
Ja navrhujem doplnenie uznesenia v tej prvej časti a toto už potrebujem poradiť, že či 
správnejšie by bolo doplnením bodu c), že schvaľuje odpustenie zvyšných pohľadávok vo 
výške, ak som to dobre vypočítal 2465,39 €, resp. by som to urobil zmenou uznesenia, toho 1. 
bodu. Jednoducho ide mi o to, aby sme odpustili celú jej čiastku s tým, že by sa v podstate 
v rámci tých troch mesiacov ukázalo, že či je schopná vlastne tú chránenú dielňu založiť a 
fungovať takýmto spôsobom.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, treba to dať písomne a treba to doplniť tú prvú časť 
uznesenia.. ako doplnenie formulovať. Pani prednostka k tomu niečo doplní. 
 
K. Procházková - prednostka: Tak ja a pani Bédiová... sme spolu boli týždeň, týždeň a pol 
dozadu. Bavili sme sa samozrejme o tej zvyšnej dlžnej čiastke, tých 2300 a niečo eur s tým, že 
sme sa dohodli, že tá suma bude rozpočítaná na obdobie tých 2 rokov, čo sa jej ako keby zvýši 
nájom. Ako kebyže nám to po splátkach bude splácať. Takže tento váš návrh by som videla ako 
adekvátny v čase, keď už po 3 mesiacoch bude zrejmé, že tá zmluva zanikla a vtedy je možné 
znovu na zastupiteľstve otvoriť tú otázku a odpustiť to. Ale myslím si, že ak by pani Bédiová.. 
lebo oni dostávajú, pokiaľ mi ona hovorila, aj jednorazový príspevok na to pracovisko. Takže 
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ona počíta s tým, že z toho jednorazového príspevku by nám uhradila tú pohľadávku a potom 
by normálne platila nájomné. Takže túto časť sme prešli. Aby sme sa nedostali do situácie, že 
ona sa bude zadlžovať stále viac a viac alebo jej ten dlh bude narastať. Takže sú tieto dve 
možnosti. Buď to splatí z toho jednorazového príspevku z Úradu práce alebo sa to rozpočíta na 
2 roky v nájomnom alebo v prípade, ak to celé zanikne po 3 mesiacoch, jej to môžete odpustiť 
znovu na zastupiteľstve. 
 
M. Kotal: To znamená, že ten variant 1 v tej druhej časti počíta už s tým rozložením? Tých 52 
€?  
 
K. Procházková - prednostka: Áno, no, ten variant 2, to je vlastne započítanie tej jej 
investície. Tých 1061 € keď započítate a odpustíte 560, tak vám myslím vyjde suma okolo 2300 
€, že zostane dlžná s tým, že to nepotrebujeme schváliť v zastupiteľstve, to vlastne len 
nastavíme splátkový kalendár v rámci tej zmluvy. To je dohodnuté s pani Bédiovou týmto 
spôsobom. Alebo, pokiaľ by dostala jednorazový príspevok, tak to proste vyplatí z neho. 
 
M. Kotal: A s týmto súhlasila? 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, áno, toto je celé urobené na základe návrhu, len s tým, že 
to nemusíte schvaľovať, sme to tam nedali, lebo tá rozväzovacia podmienka je dôležitá, tie 3 
mesiace.  
 
M. Kotal: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, hlási sa pán poslanec Hrda. Poprosím mikrofón. 
 
S. Hrda: Ja by som tiež rád podporil vznik nejakej chránenej dielne, čiže nejakým spôsobom 
bol ústretový v tomto prípade. Nie je to asi jednoduché, vybaviť chránenú dielňu. Ak som 
pochopil, tak bude to chránená dielňa, kde táto pani bude zamestnanec chránenej dielne. 
Možno, keď vytvorí ďalšie pracovné miesto, to bude ešte prínos, ale s tým možno ani nerátame. 
Som sa chcel spýtať, že tam je to naviazané to, o čom hlasujeme teraz, že ak si vybaví chránenú 
dielňu, spĺňa tie podmienky, čo sme odhlasovali a tak to bude nastavené a ak sa jej to nepodarí 
vybaviť, tak zaniká vlastne nejaká dohoda s ňou a musí sa to urobiť potom nejakým hlasovaním 
nanovo. A čo sa týka toho nájomného, my sme teda s ňou diskutovali o započítaní tých 
pohľadávok a rozrátaní do nájomného a ona si navrhla svoje nájomné nejaké znížené.. Tam je 
aký rozdiel vlastne v tej cene? Nemám to pred sebou... 
 
K. Procházková - prednostka: Návrh má 53,25 a jej je 40 € za m2/rok. 
 
M. Kotal: A to je veľkosť koľko? 40 metrov? 
 
D. Čahojová - starostka: 42,14.  
 
M. Kotal: Čiže 40 x 40, 1600 by platila to, čo ona sama navrhla a 2000... 
 
D. Čahojová - starostka: Ak získa ona ten štatút chránenej dielne, po tých 3 mesiacoch 
budeme možno toho vedieť viac. Možno ona bude sebaisto nám splácať počas dvoch rokov. 
Možno aj nie. Čiže tá otázka môže prísť znovu na pretras, ak ona požiada o to odpustenie tej 
dlžnej čiastky. Môžeme sa k tomu vrátiť. 
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M. Kotal: Ten rozdiel je pár sto eur, nejakých 300...  
 
K. Procházková - prednostka: 600 € ročne je rozdiel. 
 
M. Kotal: 600 € je rozdiel. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Aj ja ďakujem, pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Aby sme si to ujasnili, kolega Kotal 
dáva pozmeňujúci návrh, pripája bod a), b), pripája c). V tom prípade ale variant 1 alebo 2, 
variant 1 vypadne. Ostáva?  
 
K. Procházková - prednostka: Áno. Lebo variant 1 a 2 nie sú vôbec naviazané, ani 3, na tú 
prvú časť uznesenia. To sa týka len či chceme niečo odpustiť a tá druhá sa týka, že či chceme 
ďalej pokračovať v nájme s pani Bédiovou alebo nie. Takže by sa malo vlastne aj hlasovať 
osobitne o a) v 1. časti, b) a prípadne c) pána Kotala.  
 
P. Buzáš: Ja teda navrhujem, aby sme potom v tom ďalšom hlasovaní hlasovali ako o prvom 
variante o variante 2, kde je tých 40 € za m2. 
 
D. Čahojová - starostka: Ešte by sme uvítali procedurálny návrh. 
  
P. Buzáš: To je procedurálny návrh. A v prípade, že bod c) návrhu pána Kotala neprejde, tak 
ja tam navrhnem, teraz to dám písomne, bod c), aby sme odložili splátku o tie 3 mesiace, kedy 
sa ukáže alebo neukáže. Nechcem aby to bolo zbytočné, pretože po tých 3 mesiacoch tak či tak 
o tom budeme rozhodovať. Preto sa pýtam, či to má zmysel ten môj návrh, keby neprešiel návrh 
pána Kotala. 
 
K. Procházková - prednostka: No, ono to vlastne má zmysel iba.. nemá to zmysel. Pretože 
my vlastne.. v momente ako uzavrieme tú zmluvu s pani Bédiovou, tak v nej bude rozpočítanie 
tej sumy 2300 €. To znamená, tam odklad bude, ona vlastne bude mať nastavený splátkový 
kalendár v tej zmluve. Takže buď sa bude hlasovať ešte aj o návrhu  pána Kotala, že sa to 
odpustí celé, čo ja teda neodporúčam vzhľadom na to, že pani Bédiová si uvedomuje tie záväzky 
a pokiaľ jej to vyjde, tak bude schopná ich uhradiť. Ale odklad nerieši problém, keď bude 
vlastne započítanie v splátkovom kalendári nájomnom.  
 
P. Buzáš: A je tam teda možné nejaké iné riešenie , ktoré by jej uľahčilo v tej ťažkej situácii, 
v ktorej je? 
 
K. Procházková - prednostka: My nebudeme vymáhať tých 2300 €. Takto to poviem. Ako 
momentálne nie, najbližší mesiac alebo dva. Uvidíme, ako skončí toto uznesenie a potom podľa 
toho sa zariadime. Ale nie je to také, že by teraz jej klopal na dvere exekútor. 
 
P. Buzáš: Dobre. Ďakujem veľmi pekne, v tom prípade trvám na tom a procedurálne 
navrhujem, aby sme prvé hlasovali o variante 2. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja, pán vicestarosta má slovo. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, ja by som rád podal procedurálny návrh, aby sa 
o každej časti a o každom bode uznesenia hlasovalo samostatne. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Vzájomne sa dopĺňajú tieto vaše dva návrhy. Ďakujem veľmi pekne. 
Čiže o poradí hlasovania rozhodne Návrhová komisia, nech sa páči, máte slovo. 
 
Návrhová komisia: Nemohli by sme mať 3-minútovú prestávku? 
 
D. Čahojová - starostka:  Na návrh predsedníčky poslaneckého klubu , ktorá žiada prestávku 
... Musia sa dohodnúť dva kluby? Stačí jeden? Nepamätám si rokovací poriadok v tomto 
momente. Takže 5- minútovú prestávku, nech sa páči, aby vám to bolo jasné. Poraďte sa. ... Už 
ste sa poradili, ukončili poradu, prosím pani prednostku, aby povedala teda, aká bola záverečná 
dohoda. Aby vysvetlila. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, ja dávam procedurálny návrh, aby sme o návrhu pána 
poslanca Kotala hlasovali ako o prvom, to znamená o c) v prvej časti uznesenia.  
 
Návrhová komisia: No, tak to aj bolo podané. Prvá bola žiadosť pána Kotala, takže to je c). 
Návrh na zmenu uznesenia, c) schvaľuje odpustenie ... Teda takto: Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje odpustenie pohľadávok v celej výške 4086,91 
€ pani Miroslave Bédiovej.  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, tak poprosím prezentujme sa a hlasujme. Za 
bolo 10 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 5, takže návrh bol schválený. Nech sa páči, 
Návrhová komisia.  
 
Návrhová komisia: Tým pádom, že bol schválený tento návrh, tak je a) b) bezpredmetné, 
pretože nemá zmysel hlasovať o odpustení jednotlivých čiastok pohľadávky, keďže sme 
schválili odpustenie celej. Tak som to pochopila. Áno?  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ešte treba hlasovať o nájme samotnom. 
 
Návrhová komisia: A prečo ešte máme schvaľovať... 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Teraz sme len odpustili, ale nepovedali sme, že .... 
 
Návrhová komisia: Čiže ešte máme schvaľovať splnomocnenie pani starostky, áno? 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Nie, mali by sme hlasovať meritórne, ako osobitný zreteľ 
o nájme. 
 
Návrhová komisia: Áno. Čiže a) už nemôžeme hlasovať, lebo sme odhlasovali c). Takže ideme 
teraz b) schvaľovať. Áno, a teraz ide o návrh pána Buzáša, ktorý požiadal o ... v bode č. 3 
navrhujem hlasovanie najprv o variante 2..  a ideme hlasovať o variante 2. Po a) Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo variante 2 a) schvaľuje z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 9, písm. c) zákona SNR 138/1991 zbierky 
o majetku obcí v aktuálnom znení nájom nebytového priestoru o výmere 42,14 m2, ktorý sa 
nachádza na ulici Majerníkova 16 v Bratislave na výkon administratívy školiace centrum 
kozmetickej firmy a chránené pracovisko pani Miroslave Bédiovej s nájomným vo výške 40 € 
na m2 na rok s dobou prenájmu od 1.8. 2020 do 31.7.2022 s rozväzovacou podmienkou, že ak 
pani Miroslava Bédiová nepredloží do 3 mesiacov od podpísania zmluvy dokument 
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preukazujúci, že je oprávnená zriadiť na uvedenej adrese chránené pracovisko - dielňu, zmluva 
zaniká. A po b) splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, budeme hlasovať, upozorňujem, že je to 
hlasovanie podľa osobitného zreteľa, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujme. Za bolo 16 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1, konštatujem, že sme návrh schválili. 
  
 
Bod 24. Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Myslím, že sme vyčerpali tento bod č. 23 a pristúpime k bodu č. 
24. To je Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves. Poprosím predkladateľku pani 
prednostku o úvodné slovo.  
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o uzavretie nájomných zmlúv jednak pod 
garážami, jednak sú to záhrady a potom je to na pozemky všeobecne, to je prístupová 
komunikácia Staré Grunty, ten posledný prípad. Navrhujeme v prípade pozemkov pod garážami 
uzavretie nájomných zmlúv na dobu neurčitú, sú to také tie materiály, ktoré schvaľujete 
pravidelne z dôvodu hodného osobitného zreteľa a z dôvodu v zmysle zákona o majetku obcí. 
Ďakujem. 
 
B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, tak ukončujem 
diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.  
 
Návrhová komisia: K bodu 24. Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie 
platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves, Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v súlade so 
znením tohto uznesenia. Tak isto predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami v súlade 
s informáciami v ňom uvedenými, predĺženie doby nájmu na pozemky záhrady a tak isto aj 
predĺženie doby nájmu na pozemky v zmysle toho, čo bolo predložené v návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste hlasovali o tomto návrhu. Za 
16 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne 
ďakujeme. 
 
 
Bod 25. Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme, Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Musíme o tomto 
rozhodnúť kvôli tomu, že máme zánik poslaneckého mandátu pána Ing. Milana Ďuricu a pána 
Ing. Rudolfa Rosinu a zároveň na základe dohody pánov poslancov pána Magáta a pána 
Savčinského. Návrh máte písomne predložený. Nech sa páči, otváram diskusiu. Do diskusie sa 
nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, 
ďakujem. 
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Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves odvoláva 
členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, 
delegovaných Miestnym zastupiteľstvom Bratislava - Karlova Ves k 30.6. podľa predloženého 
návrhu. A deleguje členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti taktiež podľa 
predloženého návrhu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, budeme hlasovať o návrhu tak, ako ste ho 
dostali. Nech sa páči. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie 
bolo schválené, veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 26. Informácia o vybavených interpeláciách. 
 
D. Čahojová - prednostka: Pokračujeme Informáciou o vybavených interpeláciách. Pani 
prednostka, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, áno, išlo o vybavené 2 interpelácie pani poslankyne 
Poláchovej, jednu interpeláciu pána poslanca Ganza a dvoch interpelácií pána poslanca 
Šmotláka. Texty interpelácií máte v dôvodovej správe.  
 
D. Čahojová - prednostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže do diskusie sa 
nikto nehlási, diskusiu ... pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Možno som zle pozerala, ale ja som nenašla v tých materiáloch zaslaných tieto 
vybavené interpelácie. Vôbec ten bod 26. Možno som zle pozerala teda, ak to tam je.. Neviem, 
ako majú kolegovia.  
 
D. Čahojová - starostka: Ja mám. Je tu ešte niekto, komu chýba ten materiál? Poprosím 
vyjadrenie. Pán Beňo, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Beňo: Až nebol ten materiál zaslaný, tak ma to mrzí. Zrejme došlo k technickej chybe. Ale 
na webe medzi materiálmi by mal byť zverejnený.  
 
D. Čahojová - starostka: Máme tu internet, hej? Máme tu wifi. Čiže vedia si to otvoriť 
kolegovia aj teraz? 
 
L. Poláchová: Internet, pokiaľ viem, tu nie je. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže, pán Beňo, máme to zverejnené medzi ostatnými materiálmi? 
Dostaneme túto informáciu. Vážení kolegovia, je to Informácia k vybaveným interpeláciám, 
ktorú berieme na vedomie, ak by tam boli nejaké veci, môžete sa písomne opäť na Úrad obrátiť. 
Nech sa páči. Nevidím v tom žiadny problém. Mrzí ma to, že sa to stalo. 
 
p. Beňo: Tak nemáme to ani na webe.  
 
D. Čahojová - starostka: Tak potom sťahujem tento materiál a budeme o ňom rokovať 
v septembri, dobre? Aby ste sa všetci na to mohli pozrieť vopred. 
 
L. Poláchová: Ďakujem, lebo ja som si myslela, že neboli žiadne interpelácie a ja viem, že som 
ja podávala, lenže to bolo tak veľmi dávno, že som myslela, že to bolo už vyriešené.  
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D. Čahojová - starostka: Dobre, vznikla technická chyba, ja prosím organizačné oddelenie, 
pán inžinier, keď sťahujeme v tomto bode, môžeme to urobiť alebo treba o tom hlasovať? 
Stiahneme ako predkladatelia? Dobre, takže budete to mať v septembri, dobre? 
 
K. Procházková - prednostka: Tiež sa ospravedlňujem, sťahujem tento materiál, bude 
predložený v septembri a doručený e-mailom text tých interpelácií pred 
rokovaním  zastupiteľstva poslancom. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, ja ho vo vytlačenej podobe som dostala, takže 
ja som o tomto probléme nevedela.  
 
 
Bod 27. Rôzne. 
 
D. Čahojová - starostka: Otváram bod Rôzne, nech sa páči, pán poslanec Kovács sa hlási, 
nech sa páči, máte slovo. 
 
M. Kovács: Ďakujem, prosím vás, ja mám len rýchlu otázku, skôr takú akože procedurálnu pri 
tvorbe rozpočtu. Totižto ja som sa pýtal ešte v septembri jednou interpeláciou, že ako chceme 
zvýšiť efektivitu čerpania zdrojov, ktoré sú schválené v rozpočte a vy ste mi tam uviedli 3 body 
a v treťom bode je napísané, že "nastavenie balíkov rekonštrukcií, čím zabezpečíme, že 
nebudeme mať rozpočtovú kapitolu viazanú na konkrétnu budovu, ale na určitý typ investície, 
napr. Oprava a rekonštrukcia striech namiesto Oprava strechy MŠ Adámiho. To nám poskytne 
voľnosť v čerpaní prostriedkov podľa aktuálnej situácie a akútnosti riešenia vzniknutého 
problému.“ A keď sa pozriete na tú zmenu, tak tam sa presne postupuje ako keby podľa toho 
adresného čerpania, na ktoré sme boli zvyknutí. A chcem sa teda spýtať, že ako sa bude 
postupovať, lebo to si akože protirečia tieto dve veci. A to je asi taká základná otázka, lebo 
myslím si, že naozaj musíme adresovať práve to čerpanie. Ďakujem zatiaľ. 
 
 D. Čahojová - starostka: Vyjadríme sa hneď, hej? Potom sa posunieme k pánovi poslancovi 
Kmeťkovi. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, ale tá zmena rozpočtu nie je rozpočet. Tá zmena rozpočtu 
už potom vlastne tým, že sa nám zmenšil ten objem finančných prostriedkov plus máme na 
realizáciu len pol roka reálne, hej, tak tam my nemôžeme ísť inak ako konkrétne, lebo tam už 
neni o čom rozmýšľať. Proste nám za 6 mesiacov vyskočili tieto veci a tie ideme realizovať. 
Ale rozpočet tak bude nastavený a dokonca teraz aj bol, lebo napríklad rekonštrukcie škôlok 
máte už ako balík. Rozpočtová položka je "rekonštrukcia škôlok". Takže navyšujeme balíky 
alebo.. ja neviem.. havárie. Hej? Tieto veci navyšujeme. 
 
M. Kovács: Takže od decembra to bude platiť? 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, a už aj platí, už je to aj v súčasnom rozpočtovom... zmena 
rozpočtu tým, že je vlastne aktualizácia v polovici, tak reaguje na konkrétne veci, nie na to, aký 
máme balík. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kmeťko má slovo. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne, pani starostka, ja len by som chcel povedať, že počas koróny, 
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koncom koróny končilo funkčné obdobie pánovi riaditeľovi Bernátovi na ZŠ A. Dubčeka. 
Prebehla nová voľba, pán riaditeľ obhájil svoju funkciu, to len pre informáciu kolegom, aby 
vedeli teda, že na ZŠ A. Dubčeka ďalej pokračuje v ďalšom volebnom období pán riaditeľ 
Bernát. Touto cestou by som mu chcel poďakovať za všetko, čo pre školu urobil a zároveň 
poprial do ďalších rokov veľa zdravia a správnych rozhodnutí, podpory z našej strany, aj od 
rodičov.  
 
D. Čahojová - starostka: Samozrejme, že sa všetci pripájame, ďakujeme  za túto informáciu. 
Pán poslanec Hrda, nech sa páči.  
 
S. Hrda: Pani starostka, ja som už viac krát vystúpil s témou parkovanie pri poliklinike 
v Karlovej Vsi, aj sme sa o tom bavili na začiatku tohto volebného obdobia, potom pri jednom 
z nedávnych zastupiteľstiev ste to myslím aj iniciatívne si tú tému zaradila do interpelácií, len 
vidím že to neni medzi tými zodpovedanými interpeláciami. V podstate otázka bola taká... 
 
D. Čahojová - starostka: Neviem, či sme si to ústne nevysvetlili vtedy... 
 
S. Hrda: Ale to bolo v tom zmysle, že je tam viacero subjektov, ktoré majú zabraté parkovacie 
priestory, situácia je komplikovaná, lebo tam chodí veľa Karlovešťanov, parkuje sa tam na 
chodníkoch a vy ste naznačovala, že už v minulosti bol nejaký plán to tam riešiť. A ja som sa 
chcel vtedy spýtať, že či to máte aj nejako časovo naplánované, že kedy... A ste hovorila, že je 
to zložitejšie, že dáte na to asi nejakú písomnú odpoveď s interpeláciou. Tak stále sa k tej téme 
hlásim, že... nemusí to byť teraz, môže to byť nabudúce, len by ma zaujímal ten systematický 
prístup, že ako si to predstavujete. A v podstate aj časové ohraničenie. Tam som sa pýtal, že či 
plánujete niečo s tým začať robiť ešte v tomto volebnom období, či to stíhate tam iniciovať 
alebo či to máte teda v pláne vôbec realizovať niečo tam.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, ak vám to postačí, takáto odpoveď, veľmi rada vám 
poviem. Samozrejme, že je to problém. Je problém, že sa tam uchyľujú ľudia alebo že tam 
nachádzajú prístrešie, priestor ľudia, ktorí znečisťujú tie verejné priestranstvá. Je tam problém 
s parkovaním. Je to problém, ktorý má širšie súvislosti. Aj tá dopravná situácia v okolitých 
uliciach. Najväčší problém však sú majetkové vzťahy. Komu patria pozemky, komu patrí 
stavba. Ani jedno z nich nie je naše. Stavba patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju a 
väčšina pozemkov pod tou terasou patrí Hlavnému mestu. Samozrejme, že si želáme, je to 
v našom rajóne, aby tam bol poriadok. Zatiaľ ako vieme a môžeme, tak si s pani riaditeľkou 
v takých drobnejších veciach pomáhame. Toto je problém, ktorý tlačíme pred sebou a hľadáme 
jeho riešenie, samozrejme. Súvisí to ešte aj s tým, že pripravuje... neviem, či ste členom 
Dopravnej komisie... ale poslanci sa zaoberajú aj dopravnou situáciou v okolí polikliniky. Je 
tam problém s parkovaním aj zozadu polikliniky. Pripravuje sa istá forma... teda dopravné 
projekty na niektorých úsekoch, zjednosmernenie niektorých ulíc. Súvisí to aj s komunikáciou 
Svrčia, ktorá je viete v akom stave, do ktorej treba nejakú investíciu do opravy povrchu, 
dobudovania chodníka atď. A navyše nám celú situáciu ešte komplikuje rekonštrukcia 
Karloveskej radiály. Takže toto všetko treba, aj tieto objektívne súvislosti brať do úvahy. 
Samozrejme, je to v záujme nás všetkých, aby sme to tam upratali. Mrzí ma to, ale niektoré veci 
trvajú fakt dlho. Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči. 
 
A. Zemanová: Ja by som chcela poprosiť, dostali sme také zásobníky projektov a v jednom 
z nich sa píše o verejnom priestore na Karloveskej pri stánku so zeleninou. Predpokladám, že 
je to ten priestor Karloveská - Lackova. Ja by som sa chcela opýtať, či by sme tam nemohli 
uvažovať o nejakom vyjednávaní so Slovnaft bikom a nie len umiestnení lavičiek po zrušených 
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stánkoch, ale aj po stanovišti, teda parkovišti bicyklov žltých. Bolo by to... nadväzovalo by to 
na pomerne pohodlný prístup do Líščáku, ktorý deklarujeme ako hlavnú tepnu cyklistickú, 
keďže pravdepodobnosť, že hlavná cesta sa stane zjazdnou aj pre cyklistov alebo teda 
priateľskou pre cyklistov, nám bola zamietnutá Mestom. Tak by som sa prihovárala za pokus 
o takéto riešenie. 
 
D. Čahojová - starostka: To je výborná inšpirácia, ďakujeme, pani poslankyňa, preto, lebo 
naozaj Slovnaft v spolupráci s hlavným mestom pripravuje vybudovanie ďalšej dokovacej 
stanice. Nevedela som o tejto lokalite, nás teda nenapadlo, že by bola vhodná, ale bola by asi 
ideálna. Takže skúsime ešte, pokiaľ je možné o takomto umiestnení uvažovať. Nevieme, či je 
to aj z hľadiska stavebného zákona možné, ale treba sa na tú lokalitu pozrieť, je to dobrý nápad. 
Ďakujem pekne za inšpiráciu. Pán poslanec Martinický.  
 
P. Martinický: Ďakujem, ja mám dve pripomienky, resp. témy, otázky. Jedna vec je, ja som 
ani neviem už pred koľkými mesiacmi.. aj som to fotograficky doložil, oznámil, že niekto na 
ulici Ľ. Fullu vyrúbal asi 6, pokiaľ ja viem, zdravých stromov. Chápem, že sa nepodarí zistiť, 
že kto to urobil, ale pochopil som informáciu takú, že niečo s tým spravíme. Že tam niečo 
vysadíme. Doteraz sa nič nestalo, stále je to tam také prázdne, pusté. Viem, že už začína leto, 
ale práve kvôli tej koróna kríze som sa na to nemohol hneď na jar pýtať, čiže to je jedna otázka, 
či sa s tým vôbec plánuje niečo robiť a čo a ako. No a druhá otázka je moja klasika... ten chodník 
Nad Lúčkami, o ktorom sa rozpráva už neviem koľko rokov.. viac ako jedno volebné obdobie.. 
že v akom je to stave a či je aspoň nejaká reálna pravdepodobnosť, šanca, že sa to do zimy 
zrealizuje. No, technicky to realizovateľné je, ale sú aj iné okolnosti, tak to by som aspoň 
informáciu prosil. 
 
D. Čahojová - starostka: Klasicky nám splýva bod Rôzne s bodom Interpelácie, ale nevadí. 
Pán poslanec, čo sa týka tých stromov, ja presne konkrétne neviem, nepamätám si teda, 
ospravedlňujem sa, tento konkrétny prípad, ale ani netuším či to bol nelegálny výrub alebo či 
to bol riadny, riadený výrub, lebo máme tu aj povinnosť rúbať stromy, ktoré sú invázne, ktoré 
sem nepatria, ktoré sa rozširujú na úkor našej prirodzenej vegetácie, ktoré sem nepatria.. A ak 
to tak bolo, tak je možné, že na tom mieste sa ani stromy vysádzať nemôžu, pretože možno sú 
tam v podzemí uložené nejaké siete. V každom prípade sa v mestskej časti vysadilo na túto jar 
veľké množstvo nových stromov, možno na iných miestach  a plánuje sa ďalšia výsadba, lebo 
Mesto dalo záväzok, že vysadí tisíce stromov v tomto volebnom období. Obrátili sa na nás 
listom asi pred 2 týždňami, aby sme vo vzájomnej spolupráci vytipovali najvhodnejšie lokality, 
kde tieto ďalšie nové stromy sadiť. Samozrejme, musia to byť pozemky vo vlastníctve mesta 
alebo zverenej mestskej časti, nesmú tam byť uložené siete, ani iné prekážky, prečo by sa tam 
tie stromy nemali sadiť a po ďalšie, musia to byť lokality, kde sme schopní sa o tie 
novovysadené stromy starať. Lebo to je asi najväčší kameň úrazu. Tento rok nám počasie praje, 
teda že je dostatočná vlaha, ale zavlažovať veľké množstvo umelo vysadených stromov je 
náročné a zasa nechceme to urobiť zle, vyhodiť peniaze do vzduchu. Takže túto konkrétnu 
lokalitu ak napíšeš, tak to treba konkrétne preveriť, ja na túto otázku neviem takto odpovedať. 
 
P. Martinický: No, ja to upresním, ja som to už raz písal, aj som fotky poslal. Sú to stromy, 
ktoré boli pôvodne vysadené ako taká mini aleja v rade v trávniku pri parkovisku. A z tých 
zhruba 9 stromov niekto 6 alebo 7.... 
 
D. Čahojová - starostka: K tomuto sa vyjadriť neviem. Skúsim tú druhú otázku. Druhá otázka 
bola k chodníku. Chodník viete, že je to nový chodník, nová stavba, ktorú treba umiestniť, kde 
prebieha riadne stavebné konanie. Vysúťažili sme projektanta, dostali sme od Hlavného mesta.. 
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teda sa podarilo celý ten kolobeh tých dokladov vo všetkých sekciách, až schválilo nám 
Mestské zastupiteľstvo pozemky, potrebné pre výstavbu toho spojovacieho chodníka. 
Projektant však zistil, aby boli dodržané normy, aby sme dodržali to, čo chceme a očakávame 
od toho chodníka, aby tam bol možný bezbariérový pohyb ľudí, ktorí majú ťažkosti nejaké, tak 
ten pozemok bolo treba rozšíriť, lebo projekt už je. A na poslednom Mestskom zastupiteľstve 
sme dostali ďalších, ak si dobre pamätám, okolo 140 m2, ktoré sú potrebné preto, aby ten projekt 
mohol byť.. to stavebné konanie.. dotiahnuté do úspešného konca. Lebo bez vzťahu, 
právoplatného vzťahu k pozemku to stavebné konanie nemôže byť zavŕšené. Čiže je to 
v stavebnom konaní. A teraz bolo Mestské zastupiteľstvo, kde nám doschválili poslanci 
mestskí ďalšie metre štvorcové, ktoré sú potrebné k realizácii toho projektu. Keď budeme mať 
stavebné rozhodnutie, tak budeme súťažiť zhotoviteľa. Či sa podarí realizácia v tomto roku 
alebo či sa podarí niekoho vysúťažiť, to už uvidíme. Pani prednostka by ešte rada k tomu niečo 
doplnila. 
 
K. Procházková - prednostka: K tej prvej veci zistím, ja sa na to spýtam, že či tam plánujeme 
náhradnú výsadbu na jeseň, lebo myslím, že sadíme primárne na jeseň. A ten chodník Nad 
Lúčkami, ja som posielala niektorým poslancom z Komisie dopravy informácie k tomu, tak 
prepošlem aj vám. Že v akom sme štádiu z hľadiska obstarávania projektu a realizácie a 
podobne. Tak potom vám to pošlem. 
 
P. Martinický: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Poláchová.  
 
L. Poláchová: Ďakujem, ja by som chcela v prvom rade poďakovať za to, že sa dlhodobo 
vlečúce problémy na školskom dvore MŠ Kolískova podarilo začať riešiť. A rovnako aj nejaké 
opravy chodníkov, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali, tak už sa riešia a bubny na asfalte sa 
odstraňujú. Takže za to veľmi pekne ďakujem, aj za Kolískovu, aj za tieto chodníky. Rovnako 
ďakujem za umiestnenie veľkého kontajnera v Karloveskej zátoke. Dúfam, že to bude 
každoročná tradícia, že mestská časť tam rovnako, ako na Svíbovej, aj tu bude dávať sezónne 
ten veľký kontajner k tomu malému košu. Pretože ľudia keď oddychujú, rekreujú sa atď. tak 
ten malý kôš v týchto veľmi vyťažených oblastiach nestačí. Takže to veľmi pekne ďakujem. 
Naozaj, aj teraz, keď som išla cez víkend, tak tam bol poriadok, čisto a ten kôš pomohol. Potom 
by som sa chcela opýtať alebo teda požiadať mestskú časť, že ja som sa pýtala takto osobne, 
resp. mailom, že neboli do niektorých schránok obyvateľom doručené tieto pekné letáčiky 
o Karloveskom festivale, otvorenie kultúrneho a športového leta. Ja veľmi vítam tie aktivity  a 
bola by škoda, aby sa o tom ľudia nedozvedeli. Ja viem, že to teraz už je aj v tých novinách 
nových, ale nejako proste upozorniť znova doručovateľa, že keď to máme zaplatené, tak naozaj 
by to malo ísť do každej schránky. Neviem, ako ináč.. No proste prosím, aby sa nestalo to, že 
to nebude v schránkach, keď to máme zaplatené. Potom ďalšiu vec by som chcela upozorniť, 
všimla som si, že máme neaktuálny web. Sú tam zamestnanci uvedení, ktorí už nepracujú na 
Úrade alebo zamestnanci, ktorí pracujú, tam nie sú. Takže zrejme na tom pracujete. Ďalšia vec 
by som sa chcela opýtať, že či by bolo možné zo strany Miestneho úradu riešiť aj také podnety, 
týkajúce sa nejakej dočasnej úpravy rozkopávok popri tom, ako sa rekonštruuje električková 
trať. Niektorí obyvatelia proste majú  s tým starosti. Ako aj tento pán Mihály rozprával. Ja viem, 
že je to v kompetencii toho zhotoviteľa stavby a rekonštrukcie električkovej trate, ale či ako 
Miestny úrad nemôžeme aspoň dočasne niektoré špáry a škáry, kde autá chodia, aspoň zasypať 
dočasne nejakým štrkom, pieskom alebo niečím. Alebo odpíliť stromy, ktoré viem, že budú 
riešené v záverečnej fáze, ale nechceme, aby nám padol suchý konár teraz v júli, hoci by mohol 
byť v decembri odpílený. Že skorej predísť ako keby tým nebezpečným stavom, keď občania 
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na to dávajú podnety. A ešte chcem poprosiť jednu vec, na Veternicovej pri lese sa znova začína 
formovať skupinka.. Teda neustále sa tam formuje skupinka psičkárov a dílerov rôznych atď. 
Od občanov viem, že aj keď volali mestskú políciu, tak mestská polícia neprišla alebo 
nevyriešila to k spokojnosti, k tomu, aby tam nebol narušovaný nočný kľud alebo taká tá 
bezpečnosť proste obyvateľov v tej lokalite. Tak ak by ste mohli z úradnej moci nejako požiadať 
mestskú políciu, aby tam zvýšila hliadky a posvietila si tam na tieto udalosti. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, poznačila som si 4 teda hlavné veci, na ktoré 
sa pýtala pani poslankyňa.  K veľkokapacitným kontajnerom asi len toľko, aby ste všetci vedeli: 
veľkokapacitné kontajnery, to je služba, ktorú poskytujeme občanom nad rámec svojich 
povinností. A táto služba je pomerne nákladná, lebo zhodnocovanie odpadu je čoraz drahšie, to 
všetci veľmi dobre vieme. A navyše, bohužiaľ, táto naša služba je zneužívaná stavebníkmi 
alebo ľuďmi, ktorí sa chcú zbaviť rôzneho odpadu, ktorý by mali podľa správnosti zabezpečiť 
sami odvozom na nejaký zberný dvor, proste niekam na miesto na to určené. Oni nám nahádžu 
do týchto veľkokapacitných kontajnerov od pneumatík až po všetko možné a potom, keď náš 
zamestnanec vezie ten veľkokapacitný kontajner, tak tam priamo pri vrátnici alebo z tej veže 
ho vrátia späť alebo ho prinútia, aby vliezol do toho kontajnera, aby vyťahoval veci a znova 
nakladal, ktoré tam nepatria. Čiže trošku sa snažíme vysvetľovať nejakou komunikačnou 
kampaňou cez noviny, postupne, aby tí ľudia pochopili. Dokonca sme mali takú službu, 
naposledy jeden z našich kolegov bol pri tých... a možno ešte stále je.. pri veľkokapacitnom 
kontajneri umiestnenom a snaží sa tých ľudí nejako edukovať, že čo tam patrí a čo tam nepatrí. 
Ľudia sa sťažujú, že je to počas pracovného dňa. Je to totiž ešte skomplikované aj tým, že tu 
máme tú stavbu. Ten vodič sa musí dostať na miesto  určenia a je pomalá tá doprava. Tá VPS 
sa tiež... je to proste všetko s tým skomplikované.. Tiež podlieha tým istým ťažkostiam, ako 
ostatní vodiči. No, takže ani to, že keď to tam necháme, ten veľkokapacitný kontajner cez noc, 
tak to vlastne zvyšujeme príležitosť tým ľuďom, aby tam hádzali to, čo tam nepatrí. To je prvá 
vec. Čiže je to služba, ktorú radi robíme, je čoraz drahšia a niektorí naši susedia si ju až tak 
veľmi nevážia. Ju zneužívajú. Takže možno aj keď uvidíte, tak treba možno niečo vysvetliť, 
prípadne napomenúť, poprosiť. Pošta: pošta, letáky, noviny. Áno, my vieme, dostávame 
pravidelné informácie, keď niekde ľudia nedostávajú noviny alebo naše informačné materiály. 
Veľmi nás to mrzí. Teraz počas koróna krízy alebo vtedy, keď sa zastavil život, Slovenská pošta 
dokonca aj pozastavila z dôvodu ako keby bezpečnosti tých doručovateliek rozširovanie 
takýchto našich materiálov komerčných. Takže sme sa obrátili na súkromného distribútora, 
ktorý teda.. prvá roznáška, s tou sme boli veľmi spokojní, ale s tou druhou už sme boli na tom 
podobne ako so Slovenskou poštou. Momentálne sme opäť pri Slovenskej pošte, lebo to je 
zatiaľ najspoľahlivejší zdroj. Majú tie doručovateľky prístup aj do tých vchodov, ktoré sú 
uzavreté. Lepší spôsob distribúcie sme nenašli. Rozkopávky, Karloveská radiála, pardon. No, 
pani poslankyňa, úplne chápem tvoj dobrý úmysel, že chceš tým obyvateľom vyjsť v ústrety, 
tiež by sme to chceli, ale je to jednoducho stavba, je to stavenisko, za ktoré je zodpovedný 
stavebník, má tam svoje povinnosti. Neexistuje, aby na cudziu stavbu chodil robiť niečo niekto 
iný. My sa na toto pravidelne pýtame, hlavne na tie dokončovačky, ktoré teda už tam, kde tá 
trať vyzerá, že by už mohla byť v poriadku a že už to najhoršie majú obyvatelia za sebou, že 
kedy príde k tým terénnym úpravám, zeleni a tým rozbitým výjazdom a nástupom do parkovísk, 
ako na Karloveskej. To je posledná etapa. Teraz všetko svoje úsilie sústreďujú na úsek Riviéra, 
tunel, aby bola čo najskôr obnovená premávka električková. Potom sa budú robiť v závere tie 
dokončovačky. Mrzí ma to, ale my to nemôžeme robiť za nich. Ani na to nemáme žiadne 
oprávnenie zo zákona. Veternicova.... Tú kopu štrku si tam napokon môžu, keď to tých 
obyvateľov tak trápi... nie je štrk taký drahý, že... Ja nechcem dávať nikomu návod, ale my to 
jednoducho robiť nemôžeme. Veternicova, áno, evidujeme tento problém s psičkármi. Je to 
totiž problém, že je tam veľa bytov podnajímaných alebo prenajímaných a títo noví majitelia, 
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máme informácie, že vlastnia takýchto veľkých psov. Niektorí ľudia sa aj boja takýchto 
bojových, hovorí sa tomu že bojové plemená. Máme informácie, že sú tam takýto nájomcovia, 
ktorí majú sklon aj sa tam stretávať na Veternicovej za tým blokom. Ja som dnes konkrétne 
hovorila... pretože prichádza dovolenkové obdobie, neviem, či ste zaznamenali výtržníctvo 
v areáli ZŠ A. Dubčeka, kde nám zhorel krásny hmyzí domček, ktorý vybudovalo Bratislavské 
ochranárske združenie v spolupráci so školou, s deťmi a s mestskou časťou. A prvá oslava 
a  podľahlo to podpaľačstvu, zhorelo to, veľmi nás to mrzí. Plánujeme tam aj ďalšie aktivity a 
budovanie ďalších objektov. Takže informačná tabuľa, altánok atď. Poprosila som, dnes som 
hovorila s veliteľom mestskej polície a požiadala som ho o zvýšený dohľad v školskom areáli 
A. Dubčeka, kde sa zdržuje mládež, ktorá bude mať teraz viac voľného času, bude pekné 
počasie. Poprosila som o zvýšený dohľad v Líščom údolí a na Kráľovej hore, najmä keď príde 
obdobie sucha. Lebo sa tam zakladajú ohne. Ale to je všetko, čo môžem v tej veci urobiť. 
Osobne som žiadala aj dnes. Pán poslanec Kotal má slovo, nech sa páči. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať, že konečne sme 
pristúpili k odstráneniu tohto prílepku na KCK. Chcem sa ale vyjadriť k tomu príspevku 
verejnosti, rovnako ako kolegyňa Poláchová. Mám úplne rovnakú skúsenosť, škoda, že som sa 
nemohol vyjadriť vtedy, alebo mohol, ale nestihol som, k tomu pánovi Mihálymu. Tá situácia 
je naozaj kritická, viac menej. Keďže dennodenne chodíme z Jurigovho námestia k Botanickej 
záhrade a k Vodárenskej záhrade, chodíme cez tie najhoršie úseky vlastne s kočíkom. Tá 
situácia okolo Molecovej je neuveriteľná niekedy naozaj. To nie je len o tom, že to nespĺňa 
nejaké základné normy nejakej bezbariérovosti, ale tam sú situácie, keď máte na obidvoch 
stranách cesty na chodníkoch na obidvoch máte označenie, že prejdite na druhú stranu. Tak to 
je... to sú podľa mňa katastrofálne situácie a nezvládnutá situácia. A chcel by som poprosiť aj 
vás, Miestny úrad, keby ste vedeli tam vyslať proste nejakého človeka, ktorý by prechádzal 
proste.. nie že nejak celý deň, ale proste prešiel si tieto úseky a podával podnety na Magistrát, 
ak to nie je on schopný robiť, alebo proste z nejakého dôvodu keď nefunguje komunikácia s tým 
dodávateľom tých prác. A toto treba nejako riešiť, lebo ešte nekončíme, pred nami je ešte pár 
mesiacov týchto prác. Takže mohlo by sa to zlepšiť. Nebudem tu ďalej zdržovať. Viete, že ja 
posielam podnety na týždennej báze hádam na Miestny úrad, aj riešenia, nie len teda podnety, 
ale chcem skôr... takto, chcel by som sa spýtať, čo sa týka parkovacích možností, že aká je tam 
situácia vlastne s tým budovaním parkovacích miest. Že ktorý z tých projektov sa podaril alebo 
ktorý riešime. Lebo v tom stále nemám jasno. Lebo tých nápadov bolo niekoľko, tých lokalít 
vytipovaných. Či sa robí na to projektová dokumentácia, či je to pred... či je spravená a 
podobne. A chcem sa spýtať, že ako dopadla tá iniciatíva pani starostky ohľadom tej spojnice 
chodníka medzi Karloveskou a Lafranconi. Či sa to nejakým smerom posunulo. A posledná 
vec, či by sme nemohli vytipovať nejakú osobu na Miestnom úrade, ktorá by sa venovala 
primárne cyklodoprave, že by bola nejakou styčnou osobou pre koordinácie s týmto súvisiace, 
s komunikáciou s Magistrátom, s občanmi, ak majú podnety, s poslancami, ktorí sú iniciatívni 
v tejto téme. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, tak k stavbe. Pán poslanec, samozrejme, že evidujeme aj my, 
situácia je nepríjemná. Je to stavba, ktorá sťažuje život všetkým účastníkom dopravy, od 
motorizovaných až po tých peších. Najohrozenejší sú tí peší a preto mne vlasy dupkom 
vstávajú, keď ešte po križovatke, ktorá každý deň vyzerá ináč, chodia na kolobežkách bez 
akýchkoľvek ochranných prostriedkov mladí ľudia. Niekedy aj dvaja na jednej kolobežke. 
Takže je to situácia, ktorá.. aj keby sme mali jedného človeka z Úradu vyčleneného, aby každý 
deň prešiel tú trať, na koho by sa asi mal obrátiť? Ku zhotoviteľovi my nemáme priamy 
komunikačný kanál. Nie sme tí, ktorí by sme mali napriamo hovoriť so zhotoviteľom. A tobôž 
mu ukladať úlohy. Ale každý deň sú tu zástupcovia Hlavného mesta, ktorí sú zodpovední za tú 
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stavbu a dohliadajú a snažia sa využiť všetky páky, ktoré Mesto má. Bohužiaľ, zmluva je.. 
videli ste.. povolenia z roku 2017, zmluva so zhotoviteľom vysúťaženým... bol... ešte na 
podmienky súťaže nastavené ešte za bývalého vedenia Hlavného mesta. Nedajú sa zmeniť, sú 
tak, ako sú. Ja si myslím, že trošičku sa to zlepšilo po takom verejnom a spoločnom tlaku, ale 
samozrejme, nedostatky sú každý deň. Ale my, keby sme človeka na to vyčlenili samostatného, 
tak neviem, aký by to malo reálny dopad, aby sa veci zmenili. Asi by nemalo. Druhá vec, 
parkovanie. Parkovanie sa reálne rieši. Pani prednostka bola na posledných rokovaniach, môže 
vám povedať nové informácie, ale myslím si, že naša komisia poslanecká, neviem, či si tam, 
pán poslanec, má všetky informácie, ktoré si požiada aj k tomuto projektu. Momentálne sa 
koncentrujeme na prípravu, neviem, či už aj obstarávanie nebeží. Pani prednostka vám povie, 
nadstavba parkovacích miest na ulici Ľ. Fullu, parkovisko na Karloveskej 32. Teraz ste v zmene 
rozpočtu schválili ďalšie finančné prostriedky na parkovacie projekty, aby sme teda 
pripravovali sa na prípadné zavedenie konečne rezidenčnej parkovacej politiky. Čiže to je 
k dnešnej zmene rozpočtu. Podporujeme nové projekty parkovacie. Promenáda, k promenáde 
je nové to, že zajtra mám najskôr zoom konferenciu medzi pánom primátorom, pánom 
rektorom, máme stretnutie v trojici a potom priamo fyzické stretnutie na pôde myslím 
Univerzity Komenského. Pôjdeme tam s pani viceprimátorkou na stretnutie s pánom rektorom 
ohľadom tejto veci. Čo sa týka cyklodopravy, no, je to tak. Vzbudila veľký záujem nejaká 
diskusia na Facebookovej stránke o tom, že.. taká nejaká anketa, ktorá niektorých teda 
podráždila. Ale vznikla tak, že v septembri, októbri by sa mal rekonštruovať celý povrch 
Karloveskej v oboch smeroch. Mesto na to vyčlenilo prostriedky v rozpočte, sme veľmi šťastní, 
že sa to bude robiť. A pri tej príležitosti sme nadškrtli, že či by sa nedala prehodnotiť šírka 
jazdných pruhov pre motorové vozidlá tak, aby sa tam urobil priestor ešte aj pre cyklistov. 
Pretože z legislatívno-právnych dôvodov, majetkových zložitých vzťahov je neprekonateľná 
takmer prekážka vybudovať nejakú cyklotrasu pozdĺž Karloveskej, v tej prícestnej zeleni alebo 
pozdĺž chodníka alebo na chodníku. Hoci je široký a je málo využívaný. Zdalo sa nám toto ako 
najjednoduchšie riešenie. Predsa len, dejú sa nejaké zmeny spoločenské a snáď budú aj 
legislatívne, že by toto, nejaký takýto návrh mohol prejsť, že by sa spomalila rýchlosť na 
Karloveskej, pretože budú zúžené jazdné pruhy. Napokon, neviem, či sa nemýlim, ale máme 
možno najširšie jazdné pruhy v Európe. Sú na tom niektoré európske krajiny, ktoré nemajú tak 
problémy a majú omnoho užšie a zmestia sa aj cyklisti. Odpoveď z Magistrátu, keďže sme ich 
požiadali, aby toto preskúmali, či v súvislosti s touto rekonštrukciou nemôže prísť zmena 
takéhoto dopravného projektu, odpoveď bola, že nie je to možné, iba na úkor jedného jazdného 
pruhu. Či sme ochotní ho obetovať. No, to je všetko. Výsledok tej debaty na Facebooku ste 
videli sami. Čo sa týka cyklodopravy vôbec, Hlavné mesto.. viete, že cyklodoprava bola jedným 
z nosných pilierov Tímu Vallo, zlepšenie podmienok pre cyklistov v meste Bratislava. My sme 
mali teraz na zastupiteľstve prerokovávaný Akčný plán cyklistickej dopravy a jeho 
aktualizáciu. Viete, že mnohí zástupcovia Cyklokoalície, Cyklokuchyne a všetkých týchto 
občianskych združení už sú zamestnaní na Magistráte. Takže venujú sa tejto agende. Je to 
nesmierne ťažké. Fakt, nesmierne ťažké, preto, lebo od stavebných konaní, majetkovo-
právnych vzťahov a všetkého možného, premárnených dobrých príležitostí, kedy sa dalo ešte 
niekde niečo urobiť, tak Bratislava je proste jeden obrovský problém. Mrzí nás to, Mesto sa 
samo nepohlo z miesta, neviem, ako my by sme prekonali prekážky, ktoré nevie momentálne 
prekonať ani Mesto. Takže, to len tak stručne, to je na dlhú debatu. Pán Kotal, nech sa páči. 
 
M. Kotal: Ja len veľmi rýchlo zareagujem, mne skôr išlo o to... týchto problémov som si veľmi 
dobre vedomý, myslím si, že nikto z nás netrávi viac času na bicykli ako ja. Ale mne skôr išlo 
o to, či by miestna časť nemohla určiť nejakého koordinátora za miestnu časť, ktorý by zbieral 
podnety, ktorý by posúval podnety, ktorý by koordinoval nejaké vízie s Magistrátom. Ani nie 
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že nové zamestnanie pre niekoho, len myslím že nejaká úloha, na koho sa môžem obrátiť a 
viem, že koordinuje túto tému na Úrade.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, už len naozaj krátko, aby sme ostatných nezdržovali. 
My tie podnety presne vieme, presne vieme, čo cyklisti chcú. Lebo tá Cyklokoalícia a spol. už 
za nami niekoľko krát boli. Ale dnes je Cyklokoalícia priamo na Magistráte, aj Cyklokuchyňa. 
A nevedia tie prekážky alebo tie podnety, ktoré sami dali, ich nevedia riešiť tak, aby sa veci 
pohli tak, ako si predstavujeme. Pani prednostka chce ešte na to zareagovať, nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, tak nám sa dajú posielať podnety na Úrad extrémne 
veľkým množstvom prostriedkov. Buď je to aplikácia SOM alebo je to Odkaz pre starostu alebo 
sú to e-maily alebo je to Facebook, tam odpovedáme 24/7 pomaly na správy. Denne nám chodí 
na Facebook od 20 do 30 správ, na ktoré je odpovedané. A to sa bavíme, že takto sa k nám 
dostanú občania a ich podnety, ktoré sa snažíme riešiť. Čo sa týka poslancov, ja som posielala 
adresu na Katku Šustákovú, ktorá je u mňa v kancelárii a tá sa snaží zbierať vaše podnety a 
riešiť ich. My Mesto pravidelne informujeme o veciach, posúvame absolútne na dennej báze 
veci, ktoré sa nás netýkajú a nevieme ich riešiť my Mestu. To je úplne štandardná procedúra. 
Takže všetky tieto veci si myslím, že sú zabezpečené. Ale áno, je to tak, že keď nám príde 
týždenne 40-50 podnetov nejakých konkrétnych, tak sa môže stať, že na niektorý, ktorý je 
hlavne.. ak sú duplicitné, neodpovieme, lebo už na to proste nie je kapacita. Ale garantujem 
vám, že extrémne množstvo energie vynakladáme na komunikáciu s občanmi vo vzťahu 
k podnetom, aj vo vzťahu k podnetom, ktoré sa týkajú električkovej trate.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kotal s faktickou. Takže nie. 
Pán poslanec Hrda s riadnym príspevkom, nech sa páči. 
 
S. Hrda: Ja len stručne, dostali sme nejakú základnú informáciu o bazéne. Ja som si uvedomil, 
že sme chceli vtiahnuť verejnosť do hodnotenia bazéna, bol na to dotazník, vlastne aj kolega 
šikovný z Miestneho úradu tam trávil týždne zbieraním tých feedbackov. Zabudol som meno 
toho pána, pán Urbaník.. Tak som chcel poprosiť, že či by sa na septembrovej schôdzi dala 
spraviť nejaká mini prezentácia nejakých agregovaných výsledkov, že čo ľudia si myslia. Bolo 
tam to prvé vnímanie, že fajn, že máme nový bazén. Ale možno nejaké také, aj viac tých 
pozorovaní, že nech ten dotazník aj počujú kolegovia poslanci, čo sme robili dobre, čo sa tam 
dá v budúcnosti ešte zmeniť k lepšiemu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, nezabudli sme na túto anketu, to je trvalá úloha, lebo 
nie je dokončená, lebo tá návštevnosť viete, že bola veľmi slabá v tých prvých týždňoch a potom 
nám prišla do toho toto povinné uzavretie bazéna. Čiže v tej sa bude pokračovať. Myslím si 
preto, že je to ešte predčasné vyhodnocovať. Ale dostanete správu o bazéne na septembrové 
zastupiteľstvo. Bude aj pán kontrolór predkladať Miestnemu zastupiteľstvu a prieskum bude 
určite pokračovať aj priamo v priestoroch bazéna. Lebo tá návštevnosť naozaj nestála zatiaľ asi 
štatisticky... ja to neviem, tie čísla... pán Urbaník tu teraz nie je.. že koľko sa podarilo vyzbierať, 
koľko osloviť tých ľudí. Takže toto sa dozviete v septembri. Nech sa páči, pán poslanec Vician. 
 
M. Vician: Ďakujem za slovo, ja mám tiež otázku k bazénu, chcel by som sa  spýtať, že tá 
reklamácia ako prebieha.. Skôr myslím technicky, že či zhotoviteľ tam bol, či už v podstate 
čistil ten bazén, tú reklamáciu teda prijal a potom dúfam, že to bude aj v septembri v tej správe.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za otázku, odpovie pán vicestarosta, lebo dnes sa 
dnes práve touto otázkou zaoberali, nech sa páči, pán vicestarosta. 
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B. Záhradník - vicestarosta: Ďakujem pekne, tá prvotná reklamácia už bola samozrejme 
odoslaná. Tam boli vykonané aj šetrenia zo strany dodávateľa aj subdodávateľa toho 
bazénového telesa samotného, to znamená, že tie škvrny, ktoré sa objavili na dne bazéna by 
mali byť na jeho náklady odstránené. No, samozrejme, my by sme boli veľmi radi, keby sme 
mali 100% istotu, že sa po odstránení týchto problémov neobjavia prípadne opätovne tieto 
problémy alebo nejaké ďalšie korózie. Takže sme sa dnes na porade dohodli, že budeme vlastne 
rozširovať tú reklamáciu na zhotoviteľa tak, aby sme teda mali 100% istotu, že bazén je v 
poriadku a pravdepodobne by sme aj oslovili nejakú znaleckú organizáciu, ktorá by mala 
nezávisle preskúmať nie len z hľadiska názoru zhotoviteľa, ale teda nezávisle preskúmať, prečo 
sa to stalo a ako postupovať, aby sa takáto korózia tam už neobjavovala. Takže keď budeme 
mať nejakú ďalšiu informáciu, tak vám to samozrejme radi sprístupníme. Tým, že momentálne 
je situácia taká, že bazén je mimo prevádzky, tak vlastne vykonávame tieto kroky. A 
samozrejme niektoré ďalšie šetrenia budú možné až pri opätovnom spustení prevádzky, aby 
sme teda videli, že či sa niektoré javy opakujú alebo neopakujú a že či tá príčina bola 
odstránená.  
 
D. Čahojová - starostka: Odstránenie, čistenie bazéna dôkladné bude tesne pred napustením. 
Taká je dohoda s tým dodávateľom, aby to malo zmysel. Keďže nie sú už žiadni ďalší kolegovia 
prihlásení, tak uzatváram bod Rôzne a pravdepodobne aj bod Interpelácie. Teraz neviem. V 
bode Rôzne nepadol žiaden návrh na uznesenie. A ešte došla jedna písomná interpelácia pána 
Viciana, na ktorú odpovieme. Čiže bod Rôzne som uzavrela. Nevznikol žiaden návrh na 
uznesenie.  
 
 
28. Interpelácie. 
 
D. Čahojová - starostka: Otváram bod Interpelácie, nech sa páči. Pán poslanec Kovács sa 
hlási, nech sa páči, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem, ja mám nadväzujúcu interpeláciu na tú, ktorú som podal ešte minulý rok 
ohľadom hodnotenia riaditeľov. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. A nechcem ísť cez toto.. 
Ja si s dotyčným pracovníkom ešte budem viesť tú ďalšiu debatu. Ale chcem sa vás opýtať 
v kontexte rozvoja hodnotenia riaditeľov, mám také 3 body základné. Prvý je, že aké aktivity 
a s akým výsledkom realizuje mestská časť pre rozvoj riaditeľov škôl vo svojej zriaďovateľskej 
kompetencii, pretože je to jedna z vecí, ktorej sa mestská časť má venovať, rozvoju tých 
riaditeľov, tak sa pýtam, že ako. Druhá vec je, že či by ste sa mohli zamyslieť, v ktorých 
administratívnych úlohách a tých štatistických výkazoch by mestská časť možno vedela zľaviť 
zo svojich nárokov na školy vo svojej zriaďovateľskej kompetencii. Samozrejme nie z tých, 
ktoré jej ukladá zákon, ale z tých, kde tá flexibilita istá je. A posledná otázka je v kontexte práve 
toho PHSR, ktoré nebolo prerokované, že ako zohľadňuje mestská časť ako zriaďovateľ 
priority, ktoré sú stanovené v platnom PHSR a potom dávam aj zoznam konkrétnych 
aktivít...dávam to písomne.. v hodnotení riaditeľov škôl vo svojej pôsobnosti. Pretože títo 
riaditelia škôl sú tým kľúčovým partnerom pre realizáciu toho PHSR a že či na to myslíme, keď 
hodnotíme tých riaditeľov, že ako vlastne oni vedia k tomu prispieť, aby sa nám to podarilo. To 
nemôže byť nikdy samostatným dielom mestskej časti, ani tých riaditeľov. Takže či tam je 
nejaké prepojenie. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, bude ťažké odpovedať na túto interpeláciu. Keďže ďalšia 
interpelácia vyzerá že nebude.. ak bude, tak podajte písomne, prosím, uzatváram bod 
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Interpelácie a tým pádom sme asi dnešný program vyčerpali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za 
účasť, najmä že ste teda prišli. Dovoľte, aby som vám zaželala do tohto leta nadchádzajúceho 
dobré zdravie, aby ste si oddýchli, načerpali nové sily, aby ste našli si dostatok času pre svojich 
blízkych, aby ste si leto užili. Dúfam, že sa v plnom počte stretneme spolu tu v septembri. 
Začiatkom septembra začína rokovanie komisií, to už asi viete. Dajte si do kalendára. Bola by 
som veľmi nerada, keby sme vás museli cez leto volať na nejaké mimoriadne stretnutie. Dúfam, 
že nič také sa nestane. A  ešte by som vás poprosila na zváženie, že predsa len, tuto som začula 
tak, ako naši kolegovia debatovali, tá naša zasadačka je taká stiesnená, že či by ste občas uvítali, 
že by sme trebárs aj tuná sa stretli a to zastupiteľstvo mne sa zdá, že tuná má takú vyššiu úroveň 
to vaše sedenie. Lebo tam, ako sme tak... je to na vás. Momentálne je to z dôvodu 
epidemiologického, uvidíme, ako sa vyvŕbi situácia cez leto.. Ale technicky to nie je ťažké 
zabezpečiť, lebo ozvučenie je tu dobré. 
 
 
 

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

prednostka            starostka 
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