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Zápisnica 
z 13. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
konaného dňa 22.09.2020 vo veľkej sále Karloveského centra kultúry, Molecova 2, 
Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
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Informatívne materiály: 
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- - - - - - - 

 

 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová – starostka:  Dobre. Vážené dámy, vážení páni. Myslím si, že je nás dosť a ja 
mám trošku časomieru posunutú v tomto notebooku, ale už 14 hodín 5 minút. Je nás dosť na 
to, aby sme mohli začať, aby sme nestrácali čas. Máme pomerne bohatý program. Dovoľte teda, 
aby som vás privítala a aby som týmto otvorila 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v ôsmom volebnom období, tentokrát opäť 
v karloveskom centre kultúry. Je 22. september roku 2020. Vážene panie poslankyne, páni 
poslanci, vítam vás. Som rada, že ste prišli. Rovnako vítam aj všetkých kolegov z miestneho 
úradu, ktorí sa zúčastňujú, a ktorí aj pripravili túto miestnosť a potrebné náležitosti, a zároveň 
vítam zástupcov verejnosti, ak sú prítomní a kolegov zástupcov z médií. Takže týmto pádom 
máme toto zasadnutie otvorené. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní. Dovoľte, aby som vás 
opäť upozornila, že je dôležité, aby sme hovorili priamo do mikrofónu, pretože sa robí z tohoto 
zasadnutia zvukový záznam, ktorý sa bude prepisovať do zápisnice a upozornila vás, že podľa 
nášho schváleného rokovacieho poriadku od 16. hodiny do 16. hodiny 30. minúty máme 
priestor pre vystúpenie občanov. Na dnešné rokovanie sa z celého rokovania neospravedlnil 
žiaden poslanec, ale z vážnych dôvodov musia skôr odísť páni poslanci Šmotlák a poslankyňa 
Melušová. Je ešte niekto, koho je potrebného? Pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. Pani 
poslankyňa Hudáková bude musieť odísť skôr. Ďakujem veľmi pekne. Predtým než začneme, 
pristúpime k nášmu pracovného programu. Si musíme schváliť overovateľov zápisnice a členov 
návrhovej komisie.   
 
Voľba overovateľov zápisnice. 
 
D. Čahojová - starostka: Podľa abecedného poriadku za overovateľov zápisnice navrhujeme 
schváliť poslanca, pána poslanca Horeckého a pána poslanca Hrdu. Pán poslanec Hrda, myslím 
je tu, toho som videla a pán poslanec Horecký? Je tu? Ešte nie je. V abecednom poradí, dobre. 
Pani poslankyňa Hudáková, pán poslanec Kmeťko je tu? Nie je. V abecednom poradí kto 
nasleduje, pán Kosnáč prosím vás? Pán poslanec Kotal, je tu? Dobre, súhlasíš? Dobre. Takže 
za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca Hrdu a pána poslanca Kotala. Budeme 
o nich hlasovať, nech sa páči.  
Poprosíme niekoho z IT, lebo mi tu vyskočilo nejaké okienko, ktoré keď som zavrela. 15 za, 0 
proti, 1 sa zdržal. Takže overovateľov zápisnice máme schválených. Veľmi pekne ďakujem. 
Vrátite mi ten obrázok. Budeme pokračovať voľbou členov návrhovej komisie. Do návrhovej 
komisie sú podľa abecedného poradia navrhnutí pán poslanec Savčinský. 
 
Ing. Kosnáč – organizačný ref.: Pán poslanec Hrda ešte nedorazil. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže som zle videla. Takže máme voleného pána poslanca Kotala 
a budeme opakovať voľbu. V abecednom poradí nasleduje pán Ing. 
 
Ing. Kosnáč – organizačný ref : Pán poslanec Kovács. 
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D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kovács je ochotný, takže budeme hlasovať o tom, či 
súhlasíme s tým, aby pán poslanec Kovács bol overovateľom zápisnice. Nech sa páči. Prosím, 
hlasujte. Za 16, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Takže máme schválených overovateľov 
zápisnice. Pán poslanec Kotal a pán poslanec Kovács. Ďakujem veľmi pekne za ochotu 
a nasleduje voľba návrhovej komisie. 
 
Voľba návrhovej komisie. 
 
D. Čahojová - starostka: Navrhnutý je pán poslanec Savčinský, ktorý je prítomný. Ja vás cez 
tie rúška trošku ťažšie spoznávam, takže by som vás poprosila, že by ste na seba upozornili. 
Potom je tu pán poslanec Šíbl, ale podľa mojej mienky tu ešte nie je. Ďalej je navrhnutý pán 
poslanec Šmotlák, ktorý chce však odísť skôr, potrebuje odísť skôr. Takže pán poslanec 
Savčinský, potom pán poslanec Vician. Mohol by pán poslanec Vician? Áno a pani poslankyňa 
Volková. Dobre. Čiže navrhujeme za členov návrhovej komisie, pán Savčinský, pani 
poslankyňa Volková, pán poslanec Vician. Súhlasíte? Ďakujem. Takže budeme hlasovať 
o týchto troch návrhoch. Nech sa páči. Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik, jeden za 
zdržal. Ďakujem veľmi pekne. Členov návrhovej komisie nebudeme podľa zvyklostí usádzať 
dopredu, ale zostanú na svojich miestach. Prosím teda o nejakú formu konštruktívnej 
spolupráce, aby ste sa dohodli, prípadne nejaké rotujúce čítanie návrhov a hlavne teda, aby sme 
dodržali všetky potrebné náležitosti. To jest, aby každý poslanecký návrh bol napísaný 
čitateľne, s podpisom navrhujúceho poslanca. Ďakujem veľmi pekne a treba dôsledne 
samozrejme dbať aj na prečítanie poslaneckého návrhu do mikrofónu.   
 
Schválenie programu rokovania MiZ. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, podľa poslednej novely zákona o 
obecnom zariadení budeme najskôr schvaľovať program miestneho zastupiteľstva tak, ako ste 
dostali v pozvánke elektronickej, ako bol zverejnený a vyvesený. Takže dávam hlasovať o 
programe takom, aký ste obdŕžali v pozvánke na toto stretnutie. Nech sa páči, hlasujte. Za 17 
prítomných poslancov, 1 poslanec sa zdržal, nikto nebol proti. Ďakujem veľmi pekne a teraz 
otváram diskusiu, či sú nejaké ďalšie návrhy na doplnenie alebo zmenu programu. Nech sa páči. 
Takže, keď sa nikto nehlási, program máme schválený a môžeme pokračovať aj v našej 
pracovnej časti tohto stretnutia. 
 
 
 
Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ. 
 
D. Čahojová – starostka: Vážení kolegovia, materiály máte pred sebou a dúfam, že máte 
všetci potrebné pripojenie. Tí, ktorí teda máte len v elektronickej podobe a dovoľte, aby sme 
začali bodom č. 1 a tým je Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu Miestneho 
zastupiteľstva. Prosím, pani prednostku, aby predniesla k tomuto svoje úvodné slovo. Nech sa 
páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno ďakujem, dobrý deň, ide o dve uznesenia. Prvé uznesenie, 
druhé uznesenie je také pravidelné, takže to ani nebudem čítať. Už len sa sústrediť na to prvé, 
kedy zastupiteľstvo odporučilo spracovať kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe 
mestskej časti podľa typu spôsobov využitia lokality a podobne. Materiál už máte. Myslím, že 
ste ho všetci dostali ako zdieľaný materiál nakoľko je extrémne obsiahly. Vypracovalo ho 
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majetkové oddelenie, kde sú presne. Je to ako keby audit majetku od bytov, pozemkov, garáží, 
záhrad. Máte tam katastrálne mapy, fotky a stručný opis histórie napríklad bytov plus zoznam 
nájomcov súčasných. Takže to by som teda povedala, že my toto sme splnili. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ja teda upresňujem, že navrhneme termín 
predĺženia plnenia tohoto uznesenia. Všimli ste si iste tí, ktorí ste si ho otvorili tento materiál, 
že je veľmi rozsiahly, je naozaj vyčerpávajúco spracovaný a je taký proste rozsiahly, aký ešte 
tomuto zastupiteľstvu predložený nebol. Pracovali na ňom kolegovia veľmi starostlivo a 
poctivo takmer celé leto a bola by som naozaj veľmi rada, aby ten materiál, ktorý ešte z toho 
budeme, na ktorom budeme na tom stavať, tak aby bol veľmi starostlivo pripravený, aby nám 
naozaj všetkým bolo jasné ako naozaj mienime s tým majetkom mestskej časti, čo 
najracionálnejšie nakladať, aby prinášal našim obyvateľom to, čo od neho očakávajú a zároveň, 
aby sme racionálne nakladali s financiami, ktoré máme k dispozícii. Určite bude to aj pre vás 
zaujímavé čítanie a nie čítanie na jedenkrát. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 
Pani poslankyňa Hudáková máš slovo. Nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Počujeme sa? Ja by som chcela iba poprosiť, nakoľko pred dvoma mesiacmi 
som podávala interpeláciu na pani prednostku a bola som upozornená včera teda, že som ju 
podávala v zmysle neplatného rokovacieho poriadku tak, či by sa tento mohol, ten zverejnený 
na internete dať do súladu so skutočným stavom, pretože podľa teda nového rokovacieho 
poriadku, ktorý bol zmenený ešte pred naším funkčným obdobím nemáme zverejnené úplné 
znenie platného rokovacieho poriadku, v zmysle ktorého teda nie je možné pani prednostku 
interpelovať, čo teda budem musieť teda svoju interpeláciu znovu podať, teda napísať a asi teda 
interpelovať pani starostku, takže aby aj možno aj ostatní vedeli, že nie je toto v tomto znení 
možné. Podľa tohto znenia, ktoré momentálne je zverejnené a keďže ja som nejakým spôsobom 
mala dôveru v to zverejnené znenie a nemala som z nejakého dôvodu vedieť, že došlo k jeho 
zmene. Tak by som chcela poprosiť o toto zverejnenie aktuálneho a úplného znenia. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja k tomu môžem len povedať, že vzhľadom na to, že tá stará 
stránka je tak komplikovaná, tak sú zverejnené rôzne dokumenty v rôznych podpriečinkoch, čo 
vlastne teraz sa novou stránkou úplne zruší. Ten rokovací poriadok, keď idete do miestneho 
zastupiteľstva dokumenty, tam je nový, tam je už ten platne určený. Vy ste ho našli v nejakom 
podpriečinku a to je ten problém, čo sme aj vysvetľovali, že problém starej stránky, že sa 
aktualizuje dokument na jednom priečinku a na ďalších troch ani my nevieme, že je. Takže toto 
sa vyrieši našťastie novou stránkou, ale aktuálne zverejnený je. Ale kedy, no, tá stránka je 
spustená. My sa len snažíme, spustená v rámci pracovnej verzie. Ja som vám minulý rok 
posielala všetkým poslancom, že ste si ju mohli pozrieť ako približne vyzerá. Dopĺňame ju, 
lebo to je obrovské množstvo vecí, ktoré tam treba ponahadzovať a keď budeme my spokojní s 
tým, že je tam všetko, čo tam má byť v súlade so zákonom, tak vtedy ju spustíme ako novú. 
Ale toto bol jeden z problémov, pre ktorý sme sa pustili do novej stránky. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný do diskusie nie je 
prihlásený, tak diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. Veľmi pekne ďakujem. 
 
Člen návrhovej komisie: Takže ideme hlasovať o bode plnenie uznesení Mestského 
zastupiteľstva splatných k 13. zasadnutiu, nakoľko neboli doložené návrhovej komisii žiadne 
zmeny ani doplnky, tak to uznesenie ideme hlasovať o uznesení tak, ako máte predložený. 
V bode A berie na vedomie, v bode B schvaľuje a v bode C odporúča. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, hlasujeme. Za 16 prítomných 
poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Takže toto uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod 2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.  
 
D. Čahojová – starostka: A prosím, aby sme otvorili alebo otvárame bod č. 2 a tým je Správa 
o činnosti miestneho kontrolóra. Prosím pána JUDr. Hrádeka, aby predniesol svoje úvodné 
slovo. Nech sa páči. 
 
M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka. Vážená pani starostka, 
vážené panie poslankyne, páni poslanci. Máte pred sebou správu kontrolnú o hospodárení 
školského bazéna na Základnej škole Alexandra Dubčeka. Viem, že táto tematika ohľadne 
bazéna je pomerne veľmi sledovaná. Snažil som sa vám do tejto správy uviesť, či už na začiatku 
nejakú chronológiu, akým spôsobom vlastne samotná rekonštrukcia prebiehala. Zopár nejakých 
technických údajov o samotnom bazéne. Následne potom výsledok kvázi kontrolnej činnosti. 
To znamená, prešiel som spôsob, akým bazén je prevádzkovaný, akým spôsobom bazén 
jednoducho zarába peniaze. Máte to rozdelené do nejakých ucelených celkov. Sú tam 
nájomcovia, ktorí majú podpísanú nájomnú zmluvu, a ktorým je fakturované nájomné za 
prenájom jednotlivých dráh. Potom sú tam nájomcovia, ktorí nemajú podpísanú nájomnú 
zmluvu a je im fakturovaný prenájom za kvázi individuálne dráhy. Potom je tam výsledok alebo 
teda príjem z prevádzky bazéna prostredníctvom individuálnych vstupov a potom sú tam ďalšie 
nejaké skutočnosti ohľadne v podstate samotných nákladov na prevádzku, kvázi nejakého 
zisku, ktorý bazén bol schopný dosiahnuť. Je treba povedať, že vzhľadom na pandémiu COVID 
som neposudzoval celé ako posudzované obdobie, ale bral som do úvahy len prvé tri mesiace, 
ktoré, kde sa vlastne príjmy blížili s nejakými nákladmi. Na základe toho bol urobený 
aritmetický priemer, takže je potrebné aj v tomto aspekte vychádzať a pristupovať k tým číslam, 
že boli jednoducho spriemerované a výsledok bol vlastne vypriemerovaný na základe 
trojmesačného priemeru. Na úvod asi toľko, ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tejto správe. Nech sa 
páči. Pani poslankyňa Hudáková má slovo. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Jednu otázku mám, že či je možné zistiť 
z nejakých technických dát, ktoré boli zaznamenané, že na koľko hodín a teda koľko počet dráh 
bolo prenajatých alebo teda poskytnutých k jednorazovým vstupom? Či toto vieme niekde 
zistiť, lebo to som sa vlastne nedozvedela z tej správy. Ide mi o to, že by som rada porovnala 
nejakú efektívnosť jednorazových vstupov. Aj keď síce je to krátke obdobie, ale už o niečom 
vypovedá a skôr mi ide o tú koncepciu nastavenia tých vzťahov. A pokiaľ mám porovnať 
efektívnosť jednorazových vstupov verzus efektívnosť dlhodobých prenájmov týchto 
plaveckých dráh, tak sa mi to zdá tie jednorazové vstupy omnoho efektívnejšie a k tomu 
smerujeme. A druhá otázka, a to ku koncipovaniu vlastne týchto nájomných zmlúv. Respektíve 
teda zmlúv o prenájme, o dlhodobom prenájme plaveckých dráh, ako je potom nižšie v texte 
uvedené. Lebo z môjho uhla pohľadu sú dosť nešťastne koncipované a to z toho dôvodu, že 
nejde o dlhodobý prenájom, ale skôr by som povedala o dlhodobú rezerváciu, ktorá nakoniec 
je pre nás veľmi neefektívna a v zásadne nemáme žiadnu právnu istotu, že toto penzum času v 
tých dráhach bude vyčerpané a tým pádom, keď podľa tých. Ja som si otvorila teda konkrétne 
nájomnú zmluvu a zisťujem, že týždeň dopredu majú kluby oznamovať, či rezervovaný počet 
hodín oni využijú a potom výsledok je taký, ako je vidno z tých čísel, že ich nevyužijú vôbec. 
Zjednoduším, ja si rezervujem u vás nájom parkovacieho miesta na celý mesiac, ale potom 
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prídem iba na tri dni, zaparkujem a zaplatím vám tri dni. Tak asi sa vám to nebude páčiť 
a nebudete ani toto parkovacieho miesto týmto spôsobom prenajímať. Čiže mne ide o to, že aký 
má zmysel uzatvárať tieto nájomné zmluvy na ako dlhodobý prenájom plaveckých dráh, keď 
nakoniec sú tie dráhy prázdne podľa toho, že tie kluby naozaj nemajú žiadny záväzok to využiť. 
Majú to oznamovať iba v týždenných intervaloch vopred, čo je obrovský krátky čas na to, aby 
vedelo nejako inak naložiť s tou dráhou, či už ju poskytnúť pre verejnosť. Lebo veď tá verejnosť 
tiež si nekontroluje časy. Každý týždeň predtým, kedy tam môžem – nemôžem, takže nakoniec 
je to prázdne a vlastne sa to míňa toho účelu, čo sme chceli, aby teda to bolo využívané čo 
najviac verejnosťou a malo to nejakú ako efektivitu aj čo sa týka pokrytia týchto výdavkov 
alebo teda, že si to aj mohlo na seba zarobiť. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Neviem, nie som si istá 
komu bola adresovaná tá otázka, možno aj pánovi kontrolórovi, možno aj mne. Ak dovolíte, 
pán kontrolór, že by som odpovedala zo svojho hľadiska. Ono momentálne sme vo veľmi ťažkej 
situácii. Nevieme, že či sa tá situácia vráti niekedy do normálu alebo do čias predkoronových, 
kedy bol obrovský záujem zo strany klubov. Už dlhodobo predtým ešte keď bazén bol vo 
výstavbe. A zmluvy boli nastavené možno preto tak, že my sme mali pocit, že tá verejnosť bude 
ukrátená nejakým spôsobom a my sme vytvorili čo najväčší čas pre verejnosť. To je tri mesiace 
boli príliš krátky čas a určite by sme to prehodnotili, ak by toto sa ukázalo ako nie vhodné, ale 
v tejto chvíli je to ešte ťažšie. Pretože napriek tomu, že ďalší bazén sa zatvoril v našom blízkom 
okolí, tak ten tlak zo strany tých prevádzkovateľov alebo teda zo strany organizátorov tých 
súťaží a klubov a ja neviem krúžkov plaveckých nie je taký, ako bol pred koronou, pretože sami 
majú možno existenčné problémy. Nie je záujem o tento druh športu momentálne z toho 
laického alebo z toho nesúťažného prostredia. Možno ani tie plavecké kurzy nie sú také 
zaujímavé teraz pre rodičov, keďže naozaj je neistá situácia. Čiže v tejto chvíli my to nevieme 
vyhodnotiť, ale myslím si, že práve takýto bol zmysel. No a tie jednorazové vstupy. Áno, to by 
bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Myslím si, že nedalo sa to vyhodnotiť na základe takého krátkeho 
obdobia, ale možno k tomu viac povie pán kontrolór. Možno ešte si myslím, že toto nie je úplne 
to fórum, kde by sme mali takéto detailné veci riešiť, ale sú to zaujímavé postrehy, kde sa 
musíme pripraviť na situáciu akúkoľvek v tejto chvíli, ale dúfajme, že čoskoro sa všetko vráti 
do pôvodných koľají a musíme sa pripraviť tak, aby sme, videli ste, že aké náklady sú s 
prevádzkou bazéna. My sme prepustili zamestnancov, museli sme teraz znova sa pripraviť na 
novú sezónu. Máme zamestnancov znova prijatých, nových a náklady sú, ale výnosy sú viete, 
že sú obmedzenia vo využívaní bazéna, čiže výnosy sú podstatne nižšie, ako potrebujeme. Nech 
sa páči, pán kontrolór, ak k tomu chcete niečo. 
 
M. Hrádek: Pani starostka, ja si myslím, že ste povedali úplne všetko. 
 
D. Čahojová – starostka: Všetko nie. Ďakujem vám pekne. Takže, ak budú nejaké detailnejšie 
otázky, ešte určite je na to priestor na komisii športovej myslím, že tam sa venujú bazénu 
intenzívne a kedykoľvek. Tak toto sú dôležité veci, ktoré sú kľúčové pre náš budúci rozpočet. 
Pani prednostka chce ešte doplniť, nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ja iba veľmi stručne, že my keby sme išli do takých nájomných 
zmlúv ako navrhujete, tak by sme vlastne už teraz mali na stole odpustenie nájomného za to 
obdobie. Takže je to otázka, že či je, že ktorý z tých systémov je lepší, ale hovorím, že to sú tak 
konkrétne otázky, a že po a, Anička Paučová, ktorá je vedúcou oddelenia vám nebude absolútne 
mať problém odpovedať na toto a môžete sa jej spýtať, prečo bola takto nastavená tá zmluva 
a určite bude vedieť odpovedať a rovnako kedykoľvek na komisii sa to riešilo nespočetne veľa 
hodín by som až povedala. 
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P. Hudáková: Môžem ešte k tomu...? 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Ja som sa vlastne pýtala kolegov z komisie, ale oni tiež nemali aspoň podľa 
toho, čo mi povedali vedomosť, že tie zmluvy sú koncipované týmto spôsobom. Ja chápem, že 
pokiaľ by boli uzatvorené tak, ako hovorím, tak od toho marca, lebo ešte ten február by mohol 
fungovať normálne a tam je na veľa teda tých, pri tých osobách uvedených nula, teda ešte to 
nevyčerpali, ale teda náklady sme platili plné a nebola žiadna krízová situácia ešte. Čiže určite 
by som do budúcna zvážila ako toto prehodnotiť, ale čo som teda chcela povedať je, že naozaj 
teraz je samozrejme iná doba, ale keď táto doba pominie, tak toto nie je akože v mojich očiach 
efektívny spôsob a ako som sa pýtala kolegov tieto informácie o tých zmluvách nemali. Čiže 
možno potom do budúcna by bolo fajn sa už baviť aj o konkrétnych zmluvách, ktoré budú 
predložené na zastupiteľstvo. 
 
D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa, možno je ešte dôležité pripomenúť, že my sme 
vlastne ten bazén spúšťali uprostred školského roka, a že tie športové kluby väčšinou si 
nastavujú svoju činnosť na celý školský rok. To znamená,... väčšinou s mládežou pracujú. 
Takže boli o to sťaženejšie podmienky, že oni už niekde mali zazmluvnené svoje pracoviská 
alebo svoje pôsobiská. Takže bolo to naozaj nábehový čas. Predpokladali sme, že to nebude 
ideálne, ale vôbec sme nepredpokladali, že nastane taká situácia, aká je dnes. 
 
P. Hudáková: Ja to chápem, preto som sa pýtala aj na tie hodiny tou verejnosťou z tých 
jednorazových vstupov, že možno keď teda ten bazén nebol využívaný tými klubmi ešte pred 
krízou, takže by mohlo byť teda využívané tou verejnosťou keby sa vedelo o tom, že takéto je 
to nastavenie. 
 
D. Čahojová – starostka: Rozumieme si, pani poslankyňa. Myslím si, že sa absolútne 
zhodujeme. 
 
P. Hudáková: Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Savčinský má slovo. 
 
R. Savčinský: Ďakujem pekne, pani starostka. Ja len poznamenám, to všetko je pravda, ale 
treba dať na pravú mieru, pani Hudáková, že tá filozofia tých zmlúv o tom sme sa bavili a to 
určite kolegovia vedia, že tak sú nastavené zmluvy. Čiže to nemôže byť pre vás prekvapujúce, 
lebo to sme už riešili od decembra aj v jari opakovane. Takže nie je pravda, že nevedia o tých 
zmluvách, viete. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 
 
M. Kovács: Dobrý deň, ja len chcem k tomu poznamenať, že to je vždycky také celé ošemetné, 
ale viete my vieme o zmluvách, že existujú, ale popravde to, že si prenajímame, že si tí ľudia 
prenajímajú rezerváciu a nie konkrétny časový úsek, tak to jest detail v zmluve, ktorý je podľa 
mňa dosť dôležitý a nemám vedomosť, že sme na to boli na komisii upozornení. Neviem,... 
Čiže len chcem povedať, že to sú dôležité detaily. Nechcem sa hádať do krvi, či to niekto 
niekedy spomenul a myslím si, že to je dôležité zdôrazniť. 
 



Strana 8 z 28 
 

D. Čahojová – starostka: Ja považujem ešte za dôležité pripomenúť, že naozaj sme dbali na 
to, na tom sa komisia a tá pracovná skupina dohodla. Nebudem sa s vami ani s jedným prieť, 
ale isté je, že sme mali všetci obavu, či dostane dostatočný priestor v bazéne verejnosť, lebo tá 
po tom bazéne túžila veľmi. No zdá sa, že aj teraz to je najspokojnejšia časť obyvateľstva, lebo 
tá môže bazén využívať relatívne s malými obmedzeniami. Na polovičnú kapacitu bazéna, ale 
môže. Takže veľmi pekne ďakujem za túto diskusiu. Pán kontrolór. 
 
M. Hrádek: Ja by som ešte možno doplnil, možno by sme sa mohli poučiť od 
prevádzkovateľov sieťových odvetví. Takisto ako v prípade elektriny platíme za istič a platíme 
za dodané množstvo elektriny. Možno tiež by sme do tých zmlúv mohli do budúcnosti 
zakomponovať nejaký paušál za existenciu zmluvy a potom následne to nájomné. Neviem, to 
je otázka diskusie, ale určite úloha tejto kontroly bolo zistiť, ako to funguje. Tak, ako píšem vo 
svojej správe. Tá prevádzka toho bazéna je úplne niekde na začiatku. Covid nám urobil veľkú 
čiaru cez rozpočet a máme dostatok času na to, aby sme sa poučili. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ja pokiaľ viem uznesenie znelo, že kontrola 
je trvalá a priebežná, takže k tejto téme sa budeme pravidelne vracať. Veľmi pekne ďakujem. 
Diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia. 
 
Člen návrhovej komisie: Takže hlasujeme k bodu 2, Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
Nakoľko neboli doručené žiadne doplnenia ani zmeny uznesenia, tak hlasujeme o návrhu 
uznesenia. Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci - kontrola hospodárenia 
školského bazéna na ZŠ Alexandra Dubčeka. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Za 19 
prítomných, jeden poslanec sa zdržal, nikto nebol proti. Uznesenie bolo schválené a veľmi 
pekne ďakujem a môžeme pokračovať. 
 
 
Bod 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. 
 
D. Čahojová – starostka: Materiálom č. 3, a tým Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. Vážené kolegyne, kolegovia. Dovolíme si vám predložiť 
tento návrh, ktorý odzrkadľuje naše momentálne naliehavé potreby, a ktoré súvisia s viacerými 
vecami. Jedna vec je, ktorá je ostro sledovaná nielen vami, ale aj obyvateľmi mestskej časti, 
a to sú prepotrebné úpravy, nevyhnutné úpravy na Jurigovom námestí, kde doposiaľ nie sú 
celkom vyjasnené majetkové a vlastnícke vzťahy a správa tohoto priestoru, a kde sme naozaj 
hľadali s hlavným mestom cestu ako našim obyvateľom a obyvateľom okolia Jurigovho 
námestia tým, ktorí tadiaľ nejakým spôsobom prechádzajú uľahčiť trošku život a urobiť tam tie 
najnevyhnutnejšie opravy, ktoré teda sú už naozaj neodkladné. Hlavné mesto si našlo 
v rozpočte. Bolo ochotné poslanci schválili hlavného mesta položku 350 000 €, ktorá pôjde v 
tomto roku do opráv na Jurigom námestí, ale keďže naozaj niektoré veci z toho legislatívneho 
hľadiska nie sú ešte úplne jasné, dohodli sme sa s hlavným mestom na zmluve o spolupráci a o 
združení finančných prostriedkov. Mestská časť sa v tejto zmluve by sa zaviazala podieľať sa 
deviatimi percentami na finančných nákladoch, ktoré sú potrebné na financovanie týchto 
najnevyhnutnejších opráv. Činí to čiastku asi 35 000 € cca a zmluva o spolupráci, ak možno ste 
si všimli je už podpísaná s hlavným mestom, ale je v nej klauzula, že naša spoluúčasť v tejto 
výške nastane až po schválení miestnym zastupiteľstvom. Ak tento akt nenastane, tak mesto 
bude financovať potrebné opravy len z vlastného rozpočtu. Ja si myslím, že nenájde sa v tomto 
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zastupiteľstve žiaden poslanec, ktorý by takúto čiastku v podstate symbolickú nepodporil, 
pretože sú to naši obyvatelia, je to naša mestská časť a bez ohľadu na to kto, ktorú časť 
Jurigovho námestia má alebo mal, alebo bude mať v správe, tak je to nevyhnutné, je to náš 
spoločný záujem, aby sa tam tie veci urobili a myslím si, že toto je veľmi korektná dohoda s 
hlavným mestom, na ktorej by sme sa mali aj finančným spôsobom podieľať. Druhú vec, ktorú 
by som vás chcela veľmi pekne požiadať je o to, aby sme presunuli finančné prostriedky 55 
160 €, ktoré máme vyčlenené na vybudovanie chodníka na realizáciu chodníka Sumbalova - 
Karloveská, ktorý žiaľ, nie je to jednoduché. Tie lehoty v tých stavebných konaniach sa často 
predlžujú. Nie je vôbec isté a pravdepodobne skôr teda k realizácii príde až v budúcom 
rozpočtovom roku a bola by škoda nevyčerpať tieto teda, keďže potrebujeme momentálne tieto 
prostriedky na akútnejší problém, ktorý sa dá realizovať už v tomto roku. Je to komunikácia 
Svrčia, kde kadiaľ nám chodia z Botanickej hlavne deti, ktoré navštevuje spojenú školu pre deti 
so zrakovým postihnutím. Myslím si, že tak sa volá, a kde neexistuje žiaden chodník a po tejto 
komunikácii, ktorá je v dezolátnom stave už celé roky chodia autá a ohrozujú tieto deti aj 
zamestnancov školy. Sú to naozaj veľmi znevýhodnené deti a v náväznosti na to, že sa opravuje 
Botanická a je tam nový chodník, ktorý končí naslepo na našej ulici, ktorá je teda, na 
komunikácii, ktorá je v našej správe by sme veľmi naliehavo potrebovali doriešiť tento problém 
a vybudovať to spojenie medzi mestskou hromadnou dopravou a medzi školou a dobudovať 
túto komunikáciu, aby bola bezpečná pre deti. Čiže toto by sme potrebovali akútne vybudovať 
ešte tento rok. No a ďalej by som vás veľmi pekne prosila o schválenie zmeny v rozpočte, a to 
posunutie finančných prostriedkov vo výške 60 000 € na nákup pozemkov pod chodníkom 
Pernecká, ktoré budeme musieť mať, ak sa rozhodneme tie pozemky kúpiť. Zatiaľ rokovania s 
majiteľmi pozemkov prebiehajú úspešne. Máme ich predbežný súhlas s územným umiestnením 
chodníka Pernecká, ale budeme musieť pripraviť materiál, ak teda už podľa znaleckého 
posudku pripravia sa kúpnopredajné zmluvy, ktoré by sme vám na najbližšom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva chceli predložiť, aby sme mali majetkové vzťahy vyriešené, a aby sme 
mohli získať aj stavebné povolenie na chodník Pernecká. A posledná vec, ktorú by som vás 
veľmi chcela poprosiť je, aby ste podporili zvýšenie kapitálových výdavkov na položku 
športovisko v areáli spojenej školy na Tilgnerovej ulici, kde by som vás rada informovala, že 
spojená škola alebo občianske združenie pri spojenej škole s občianskym združením sa podarilo 
získať finančné prostriedky vo výške 80 000 € z dotačného mechanizmu na podporu športu z 
rozpočtu hlavného mesta Bratislava. Nie je to dostatočná čiastka na to, aby sa tam vybudovalo 
zmysluplné, dostatočne veľké a moderné športové vybavenie a tiež si myslím, že to bude slúžiť 
našim deťom, bude to slúžiť našim obyvateľom, a že tá spoluúčasť vo výške 50 000 € z našej 
strany je primeraná a bola by veľmi vítaná a pomôžeme tým škole, ktorá sa s týmto problémom 
už trápi nejaký ten čas a snívajú teda o tomto športovisku. Vieme, že športových areálov v našej 
mestskej časti je veľmi málo a verejnosť naozaj chce športovať. Takže toto sú zmeny, ktoré by 
som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby ste nám podporili. Aby sme sa mohli pustiť do týchto 
aktivít čo najskôr, aby sme dospeli do fázy realizácie v dohľadnom čase. Ďakujem veľmi pekne, 
že ste ma vypočuli a otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem za slovo. Vidím, že zrejme neostáva nič iné ako akceptovať, že ten 
chodník sa znovu odkladá. Chápem, že môžu byť aj objektívne dôvody. Tak by som aspoň 
prosil odpoveď, že v akom stave konkrétne je v tejto chvíli príprava toho chodníka a aké sú 
záruky, že bude aspoň budúci rok, keď zrejme ďalšiu zimu sa tam budú ľudia proste šmýkať, 
a proste padať a tak ďalej, mokriť sa. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. On sa neodkladá, na ňom sa stále pracuje. 
Nám mesto zverilo na vybudovanie chodníka pozemky, ktoré ak však projektant, keď začal 
pripravovať ten projekt zistil, že nestačia, pretože sú nejaké predpísané normy, sklony, 
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bezbariérovosť a tak ďalej. Čiže sme hlavné mesto požiadali o ďalšie pozemky, ktoré zase 
museli prejsť schválením mestského zastupiteľstva. Čiže pozemky už máme kompletné a 
momentálne čakáme na ukončenie stavebného konania. Pokiaľ nemáme stavebné povolenie, 
nemôžme súťažiť zhotoviteľa. Čiže čakáme na stavebné povolenie. Stavebným úradom, viete, 
nie je mestská časť Karlova Ves, ale je to, keďže sme my investorom, nemôžeme byť sami sebe 
aj povoľovacím úradom. 
 
P. Martinický: Môžem sa spýtať doplňujúcu otázku? Ja viem, že stavebné konanie má určité 
pravidlá a následnosti len by ma zaujímalo teda, aký je teraz stav tých príprav a projektových 
proste, čo už bolo urobené a v akom sme štádiu. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, naozaj neviem povedať, ktoré vyjadrenia ktorých 
orgánov okresného úradu až po Bratislavskú vodárenskú spoločnosť alebo telekomunikačné 
úrady chýbajú alebo nechýbajú, či sú všetky. Či čakáme, ktoré lehoty bežia. To v tejto chvíli 
neviem. 
 
P. Martinický: No. 
 
D. Čahojová – starostka: Ale intenzívne máme veľmi dobre nastavené investičné oddelenie, 
ktoré na tomto projekte intenzívne pracuje. 
 
P. Martinický: Pochopil som to tak, že projekt je hotový... 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec... 
 
P. Martinický: A prebieha stavebné konanie. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno. 
 
P. Martinický: Ďakujem. To mi stačí, ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno. Pán poslanec Vician, nech sa páči. 
 
M. Vician: Ďakujem za slovo. Že ja by som len touto cestou chcel požiadať vedenie Karlovej 
Vsi, aby ten chodník plánovaný teda na budúci rok Sumbalova - Karloveská bol takisto na tých 
možno desať - pätnásť metrov predĺžený tá jeho oprava. Tam, kde je teraz ten starý panelový 
chodník, aby v podstate na ten nadjazd tam bol plynulý ako plynulá oprava, plynulá chôdza. 
Hej, lebo potom z toho nového chodníka tam znova ľudia pôjdu na ten rozbitý panel. Tak, ak 
sa to bude dať v tých konaniach, tak len aby ste na to mysleli. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Vician z miestnej rady 
nadniesol tento problém už na miestnej rade. Samozrejme, bolo by veľmi zlé, ak by opravená 
lávka končila v paneli a nový chodník končil z druhej strany panelu. Pokúsime sa, už sme zadali 
túto úlohu a hľadá sa spôsobom ako preklenúť tento problém. Keďže nie sú iné otázky, prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Veľmi pekne ďakujem. Aha, môžem ešte 
prerušiť návrhovú komisiu. Keď sme si dnes ešte listovali v materiáli, tak by sme veľmi pekne 
chceli poprosiť, aby ste akceptovali autoremedúrou opravujeme v uznesení riadok v bode 2, 
schvaľuje zmenu rozpočtu, bod 1, 25 000, bod 2, 10 000. To je z podprogramu strategické 
plánovanie a projekty mestskej časti, ale je to klimatizácia miestneho úradu prvá etapa. Čiže 
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berieme, 10 000 nebudeme realizovať klimatizáciu na miestnom úrade. Radšej za tie 
prostriedky budeme opravovať Jurigovo námestie. Ďakujem. Čiže s autoremedúrou opravujem. 
 
Člen návrhovej komisie: Takže ideme hlasovať k bodu 3 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2020. Ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje zmeny rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves za rok 2020 nasledovne. Ideme hlasovať tak, ako je predložený 
materiál okrem bodu dva, ktorý je teda zmenený autoremedúrou, na zníženie kapitálových 
výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, klimatizácia o 10 000 €. 
 
D. Čahojová – starostka: Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Dávam o tomto bode hlasovať, 
nech sa páči. Za 20 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Veľmi pekne 
ďakujem za podporu tohto veľmi dôležitého materiálu. My sme veľmi radi, že sa môžeme pustiť 
do práce. 
 
 
Bod 4. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves k 30.06.2020. 
 
D. Čahojová – starostka: Vážení kolegovia, budeme pokračovať bodom číslo, materiálom 
číslo 4 a tým je Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves k 30. 6. 2020, ktorý vám predkladáme v rámci platných priebežne plnených 
uznesení. Vážení kolegovia, v tomto materiáli máte zaznamenané zmeny rozpočtu. Dôvody 
zmien rozpočtu, ktoré sme teda už schválili a máte tam priebežne teda zaznamenané čerpanie 
rozpočtu. Upozorňujem, že niektoré tie položky vyzerajú ako keby sme nečerpali ale už je tam 
veľmi slabé čerpanie, že tento materiál je pripravený k 30. júnu 2020, k 30. 6. 2020 a ťažisko 
všetkých prác, ktoré vonku robíme. To znamená, či sú to stavebné práce alebo práce na detských 
ihriskách, alebo na rôznych opravách, tak sú v letných mesiacoch alebo na budovách našich 
škôl a školských zariadení. Mnohé sú už aj ukončené, ale v tomto plnení, v tomto čerpaní ešte 
nie sú zaznamenané. Takže nezľaknite sa tých núl. Skutočnosť je niekde, už niekde úplne inde. 
Toľko úvodné slovo. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 
Kovács. 
 
M. Kovács: Ja sa ospravedlňujem, lebo to nie je k tomuto bodu. Ale prosím vás, mohli by ste 
nás informovať ako to bude s internetom? Preto, lebo väčšina poslancov je tu takých eko 
kamarátskych a snažíme sa netlačiť si materiály, ale keď sa k nim nevieme dostať, tak je dajako 
veľký problém, aby sme o niektorých materiáloch hovorili. Čiže ja rozumiem, že si to asi nejaké 
technické problémy, len že či je nejaká vyhliadka, že teda tie materiály budú prístupné, lebo 
vypadáva to stále. Keď to ide, tak to ide strašne pomaly, nedajú sa stiahnuť tie dokumenty a tak 
ďalej. 
 
D. Čahojová – starostka: No, radšej by sme boli na miestnom úrade, kde nám to funguje 
spoľahlivejšie. Bohužiaľ, je to vylúčené a v tejto chvíli nie som takto technicky založená, aby 
som vám ja na to povedala. 
 
M. Kovács: No veď jasné. To nie je kritika. To len vyslovene, či je nejaký odhad. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán kolega hneď za vami príde a vám to skontroluje. 
 
M. Kovács: To sa netýka len mňa. 
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K. Procházková – prednostka: My sa ospravedlňujeme. Tým, že sme v týchto priestoroch, 
kde to bežne neni na to koncipované predpokladám, že aj livestream nejakým spôsobom nám 
sťahuje. Takže odporúčame vlastne a myslím aj minule sme sa o tom bavili, že lepšie si to 
stiahnuť pred zasadnutím zastupiteľstva a mať to offline. No, ale bohužiaľ sme v priestoroch, 
kde tá Wi-Fi-na. My sme s ňou mali vo všeobecnosti v KCK (Karloveské centrum kultúry) 
problém. Teraz sme vlastne podpisovali aj novú zmluvu na to sme tu vôbec mohli mať optiku. 
Takže vôbec sem dotiahnuť internet nebolo ľahké, tak preto, keďže sa nás tu pripojí toľkoto 
a ešte aj ideme, aj naživo. Tak to je výsledok, bohužiaľ. Pokúsi sa nám pán kolega Žubor pozrieť 
na ten náš príjem, dobre? Nikto sa nehlási. Diskusiu k tomuto bodu uzatváram a prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k materiálu číslo 4. 
 
Člen návrhovej komisie: Čiže k bodu 4 Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2020. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves berie na vedomie monitorovaciu správu plnenia 
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2020. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať. Nech sa páči. Prosím alebo 
vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. Pán poslanec hlási, že mu to nezobralo hlasovanie 
jeho zariadenie, takže budeme opakovať toto hlasovanie, ale predtým vám ešte skontroluje pán 
kolega hlasovacie zariadenie, či je v poriadku. Skúste sa prihlásiť. Ďakujem veľmi pekne. 
Takže opakujeme hlasovanie k materiálu číslo 4, monitorovacia správa. Nech sa páči, 
prezentujte sa a hlasujte. 20 prítomných poslancov za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
Veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 5. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií 
SR. 
 
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať Schválením žiadosti o poskytnutie finančnej 
výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 z rozpočtu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vážené 
dámy, vážení páni, tento materiál ste dostali v oneskorenom termíne, ale už sa ním zaoberala 
a prerokovala, možno aj finančná, na finančnej komisii. Kolegovia sa s ním zoznámili. Je to 
materiál šitý horúcou ihlou, ale nemáme čas alebo teda situácia sa mení veľmi rýchlo. A keď 
sme mali prvotné informácie o tom, že takáto možnosť pomoci samosprávam existuje, sme sa 
k nej správali rezervovane. Nepoznali sme ani presné podmienky, podmienky sú už známe a 
rozhodli sme sa túto pomoc samosprávam využiť z dôvodu, alebo ktorý vám vysvetlí pani 
prednostka ako prekladateľka materiálu. Nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Takže v materiáli sme sa vám snažili poskytnúť čo 
najviac informácií o týchto pôžičkách. Pôvodne vlastne tie podmienky boli trošku iné. 
Ministerstvo ich postupne upravovalo. Ide o bezúročnú pôžičku od ministerstva financií, ktorá 
má kryť výpadok našich podielových daní. Je presne stanovené v prílohe zákona, do akej výšky 
môžeme čerpať prostriedky. No a v prípade Karlovej Vsi je to 319 870 €. Všetky podmienky 
sme vám dali do materiálu. To znamená, základné otázky, že sa začne splácať v roku 2024 v 
štyroch splátkach. Žiadosť musíme podať do 31. októbra elektronicky a do 31. decembra tohto 
roku musíme prostriedky vyčerpať. Vzhľadom na takto stanovené termíny a keď vlastne, aj keď 
nepodáme žiadosť už aj teraz v prípade, že by ste to schválili, tak musíme čakať na odsúhlasenie 



Strana 13 z 28 
 

tých prostriedkov a tak sme sa rozhodli, že keďže zákon alebo teda ministerstvo financií 
umožňuje, aby sa týmito prostriedkami kryli už minuté výdavky, tak navrhujeme. Ja som si 
vytiahla ako kebyže koľko konkrétne boli jednotlivé naše najmä kapitálové výdavky tento rok. 
Budeme navrhovať, aby sa z tejto pôžičky kryli rekonštrukcia Majerníková a stupačky. Tá bola 
vo výške 191 434 € a rekonštrukcia školy Tilgnerova elektroinštalácia. Tam je to 65 449 a 
nejaké drobné a 81 458, čo dokopy dáva 338 341, ale samozrejme tam bude naše 
dofinancovanie v tej výške, ktorá predstavuje nejakých približne 20 000 €. Takže toto bude 
návrh náš. My skúsime teda podať žiadosť. Ak nám to odsúhlasíte v tej maximálnej výške 
319 000. Tým, že by sme takýmto spôsobom preukázali použitie prostriedkov, tak na budúci 
rok budeme mať o tieto peniaze v rozpočte viac. Príde mi to ako rozumnejšie, ako tie peniaze 
teraz rýchlo míňať na niečo, čo by sme možno do 31. 12. ani nestihli. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. K takejto žiadosti, ktorú mate prerokovať je potrebné aj 
stanovisko miestneho kontrolóra. Pán kontrolór ho pripravil. Máte ho vytlačený a máte ho 
položený na svojich stoloch. Pán kontrolór, chcete k tomu podať nejaké vysvetlenie? Nech sa 
páči. 
 
M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne. Ja iba doplním pani starostku. V prípade, 
že obec alebo teda mestská časť sa chystá prijať nejaké návratné finančné zdroje je potrebné, 
aby k tomuto dal stanovisko kontrolór v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Ja som 
jednoducho prepočítal koľko je možné čerpať. Vyšlo mi, že v prípade prvej podmienky je 
maximum 60 %. My splnievame 5,6. V prípade druhej podmienky 25 %. Nám to vychádza 
1,94, ale s tým, že som do toho bral do úvahy ten rok 2024, kedy sa začne splácať. Ja som 
neposudzoval to, čo prezentovala pani prednostka. Moja úloha je len skonštatovať, či mestská 
časť môže alebo nemôže jednoducho nejaké finančné prostriedky prijať. Konštatoval som, že 
môže. Máte to pred sebou. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže sa 
do diskusie nikto nehlási, tak diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Člen návrhovej komisie: Ideme hlasovať k bodu 5. Schválenie žiadosti o poskytnutie 
finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 
roku 2020 z MF SR. Nakoľko neboli žiadne doplnky ani zmeny uznesenia, tak ideme hlasovať. 
Ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves v bode A schvaľuje prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pôžičky poskytnutej 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky 
číslo 494 z 12. augusta 2020, a to v maximálnej výške 319 870 € na krytie kapitálových alebo 
bežných výdavkov v roku 2020. Zároveň žiada starostku v termíne do 31. 12. 2020 o 
predloženie vyčíslenia použitia takto získaných finančných prostriedkov. V bode B 
splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. 
 
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Budeme hlasovať o tom návrhu, nech sa 
páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem za schválenie 
tohoto uznesenia veľmi pekne. 
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Bod 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2020, ktorým sa mení všeobecne 
záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie stravovania seniorov. 
 
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať Návrhom všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní 
finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov. Pani prednostka, nech sa páči, 
máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Ide o pomerne jednoduchú zmenu, kde sme myslím, 
že bolo hodne prerokované aj v sociálnej komisii. Stanovili spôsob výpočtu príspevku na 
stravovanie seniorov podľa výšky životného minima, ktoré teda dosahujú vo svojich príjmoch. 
Tie sumy sú od 33 centov do 2,50 na jeden obed seniorovi, pričom najnižší príspevok 33 centov 
je v prípade, ak dôchodok nepresahuje trojnásobok sumy životného minima a najvyšší 
príspevok 2,50 na jeden obed je seniorovi, ktorého dôchodok nedosahuje ani výšku životného 
minima. Takýmto spôsobom vlastne vieme omnoho efektívnejšie prispievať tam, kde je to 
potrebné, a zároveň vieme preposúdiť výšku príspevku flexibilne dvakrát v roku, a to teda ak 
sa zmení výška životného minima alebo ak dôjde k prepočítaniu príjmu seniora vždy k 1.1., 
teda prepočítanie dôchodku. 
 
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Otváram diskusiu, nech sa páči. Nikto sa 
nehlási, diskusiu uzatváram. Prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
Veľmi pekne ďakujem. 
 
Člen návrhovej komisie: Takže ideme hlasovať k bodu 6, Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Číslo bude doplnené/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2019 zo dňa 17. 12. 2019 o poskytovaní 
finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov, nakoľko teda neboli dané 
žiadne doplnenia ani zmeny uznesenia, tak hlasujeme o predloženom návrhu tak, ako ho máte 
pred sebou. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Dovoľte, aby som vám upozornila, že hlasujeme 
o všeobecne záväznom nariadení. Na jeho prijatie je potrebná trojpätinová väčšina. Nech sa 
páči, hlasujte. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne 
ďakujem. Toto všeobecne záväzné nariadenie sme schválili. 
 
 
Bod 7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
D. Čahojová – starostka: A môžeme pokračovať stanoviskom miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava. Toto stanovisko je potrebné, aby sme schválili alebo sa 
vyjadrili pre mestské zastupiteľstvo, ktoré bude toto všeobecne záväzné nariadenie schvaľovať. 
Od stanovísk jednotlivých mestských častí záleží aké bude potrebné kvórum na schválenie. 
Teda takto, ak by sme sa nevyjadrili ako miestne zastupiteľstvo, tak sa považuje naše stanovisko 
za automaticky súhlasné. My sme vám pripravili tri varianty. Súhlas, súhlasíme 
s pripomienkami alebo nesúhlasíme ako miestne zastupiteľstvo. Dovoľte, aby som vás 
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informovala, že v tomto, toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta je pre nás veľmi 
dôležité, pretože ovplyvňuje nejakú tvár budúcu Karlovej Vsi. Máme tu dva cintoríny. Jeden 
cintorín, ktorého sa to už netýka. Možno len veľmi okrajovo, ale druhý je dôležitý cintorín v 
Slávičom údolí, kde donedávna platilo ochranné pásmo 50 metrov od hranice cintorína, ktoré 
novelou zákona o pohrebníctve zaniklo. V tejto chvíli sa pripravuje nové všeobecne záväzné 
nariadenie, kde má postavenie obce nie samospráva, teda nie samospráva mestská časť, ale 
hlavné mesto, ktoré bude jednotné na celom území Bratislavy. Náš návrh je, aby sa využilo 
maximum z možného ochranného pásma. To znamená, 50 metrov v okolí cintorína a naši 
kolegovia myslím si, že to boli kolegovia z komisie výstavby a územného plánovania pripravili 
návrh pripomienok, ktorými teda pripomienkujeme mestský návrh a predpokladáme, že tieto 
pripomienky budú kvalifikovane vyhodnotené, a že budú zapracované aj do mestského návrhu. 
Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne. No, my sme to mali aj na ... právnej komisii, kde sme sa bavili 
aj bol pri tom i pán kontrolór. Preberali sme to aj z hľadiska teda zákona o pohrebníctve, ktorého 
je on myslím, že aj spoluautorom, ak sa nemýlim, autorom alebo nejakým spôsobom bol 
zaangažovaný do jeho teda vzniku tohto zákona. A ide o to, že § 3 navrhovaného znenia 
všeobecného záväzného nariadenia mesta zakazuje alebo teda v ochrannom pásme pohrebiska 
je zákonom zakázané umiestňovať, povoľovať a prenajímať nasledovné budovy stavby a 
zariadenia aj prevádzky. Avšak zhodli sme sa na komisii, že v tom smere alebo v zmysle tých 
prenájmov ide nad rámec zákona o pohrebníctve, nakoľko zákon o pohrebníctve nepredpokladá 
a teda nedeleguje na obce v takomto smere a v zmysle delegovať na obce podmienky alebo 
zákazy a príkazy, alebo teda umožniť, alebo zasahovať do prenájmov. Takže v tomto zmysle 
by bolo možno ešte dobre aj ten § 3 upraviť. Ja som, to sme sa zhodli, že by to pravdepodobne 
mohlo byť nad rámec zákona. Ja som sa tomu potom ešte po komisii venovala a prišla som teda 
k záveru, že osobne si myslím, že je to tak, a že by bolo vhodné sa tým znením v tomto zmysle 
zaoberať, aby teda všeobecne záväzné nariadenie vôbec v sebe túto možnosť alebo upravovať 
nejakým spôsobom prenájom alebo zakazovať v ochrannom pásme prenajímať stavby, budovy 
alebo zariadenia a prevádzky. Rovnako zákon o pohrebníctve ani nepozná pojem prevádzky, 
takže hovorí iba o nehnuteľnostiach. Nemám ho teraz otvorený. Nestihla som ho, pretože sa mi 
tu nechcelo. Internet mi tu nechcelo načítať, takže toľko môj vstup do diskusie v tomto smere, 
ale hneď, ak počkáte, tak to nájdem, keď sa mi ten zákon. 
 
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem, pani poslankyňa. Túto otázku, že tvoril váš 
kolega na miestnej rade. Tie otázky zaujali aj mňa. Napríklad, že či tie budovy občianskej 
vybavenosti zahrňujú aj administratívne budovy. To je dosť dôležitá otázka, tú si musíme viac 
vyjasniť, s tým teda predkladateľom všeobecne záväzného nariadenia na hlavnom meste. No a 
čo sa týka toho prenajímania, naozaj by bola škoda, ak by to nejako automaticky hlavné mesto 
nebodaj prebralo a potom platné všeobecne záväzné nariadenie, teda schválené napadne 
prokuratúra a tým pádom nám ho znefunkční. Takže ja by som bola veľmi rada, aby sa to tak 
nestalo, lebo to naozaj potrebujeme a ja autoremedúrou si to slovíčko prenajímať. Môj teda 
rozum taký sedliacky hovorí, že existujúce budovy už asi nikto nebude búrať ani nikto nemôže 
zasahovať do vlastníkom, do úplne, ak to nie je v rozpore so stavebným zákonom alebo s 
nejakým účelom využitia do toho, ako tieto priestory využívajú. Takže toto ja nevidím ako 
problém. Čiže ja autoremedúrou by som slovíčko prenajímať vypustila z tohoto návrhu. 
 
P. Hudáková: Ak môžem, už sa mi to teda. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. 
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P. Hudáková: Zobrazilo. Rovnako ja teda by som navrhovala vypustiť aj prevádzky, pretože 
zákon hovorí v zmysle § 15 ods. 7 ako obec teda si môže určiť okrem iného aj pravidlá 
umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom. Čiže nie prenájom ani nie prevádzok, 
lebo to je širšia ... 
 
D. Čahojová – starostka: Ale pani poslankyňa, keď si uvedomujeme ten kontext zakázané 
umiestňovať povoľovať nasledovné budovy, stavby, zariadenia a prevádzky, tak ako by som si 
povedala, že to neruší. Lebo umiestňovať a povoľovať. Aha, prevádzky ako posledný odsek 
písmenko P? 
 
P. Hudáková: Zariadenie a prevádzky. No, jedná sa iba o povoľovanie. Zákon vlastne 
umožňuje obciam regulovať umiestňovanie budov a stavieb. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre, keď tam necháme taxatívne vymenované od A až po písmeno 
P, tak to zostane, necháme tak. Uvidíme ešte ako sa s tým popasujeme na meste a súhlasím s 
tým, aby autoremedúrou bolo vypustené slovíčko prenajímať a končilo to úvodný riadok 
stavby, zariadenia a prevádzky škrt. Dobre? Prevádzky vypúšťame aj slovíčko prenajímať 
vypúšťame. 
 
P. Hudáková: Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Aj ja ďakujem. Je to v poriadku, takže takto by to mohlo zostať. 
Keďže do diskusie sa viac nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím člena komisie niektorého, 
aby nám predniesol návrh uznesenia. 
 
Člen návrhovej komisie: K bodu 7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. Hlasujeme za návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Karlova Ves vo variante jedna súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení, v akom bolo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
predložené listom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 6. 8. 2020 alebo 
variant dva, súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení, v akom bolo v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predložené 
listom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 6. 8. 2020. Avšak navrhuje 
zmeniť znenie § 3 citovaného návrhom nariadenia nasledovne a to je podľa § 3. Máte to 
v materiáli, kde ale prvá veta znie. V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať 
povoľovať nasledovné budovy, stavby, zariadenia. Alebo potom variant tri, nesúhlasí s 
návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení, 
v akom bolo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predložené listom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 6. 8. 2020. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta má procedurálny návrh. 
 
B. Záhradník: Aha OK. Tak dávam hlasovať o variante dva. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Takže budeme hlasovať o variante dva. 
Súhlas s pripomienkami mestskej časti. Nech sa páči, hlasujeme. Za 21 prítomných poslancov, 
nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne. Toto uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod 8. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. 
 
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme Správou o plnení programu sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Vážené dámy a páni, pomerne 
ťažko sa rodiaci dokument. Správa o plnení sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves, ktorý však považujeme za veľmi dôležitý a nie sme v závere tohto 
strednodobého dokumentu, ktorý nejako mal tak určovať naše plány, túžby, vízie, ale je vždy 
potrebné skonfrontovať skutočnosti s našimi predstavami, túžbami a cieľmi, s túžbami a 
predstavami našej verejnosti. Predkladáme vám túto správu o plnení programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ktorú ste mali možnosť prerokovať na svojich komisiách. Dostali sme. 
Neviem, či je tu pán Urbaník. Pán Urbaník je tu. Možno, ak budú nejaké konkrétne otázky, 
dostanete na ne odpoveď, ale zúčastnil sa komisií, na ktorých bol tento program prerokovaný. 
Vysvetlil vám akým spôsobom a akým mechanizmom teda môžeme ešte tento dokument 
ovplyvniť, prípadne aktualizovať a ďalej spracovávať a ďalej s ním pracovať. Ja veľmi pekne 
chcem poďakovať poslancom a poslankyniam, ktoré sa týmto dokumentom zaoberali viac ako 
iní a cítim veľkú zodpovednosť aj za to, čo nám predkladáte. Nie je to dokonalý materiál. 
Poznáme jeho slabiny. Veľmi rada a ochotne sa k nemu budem vracať a budeme na ňom 
priebežne naďalej pracovať. O čom svedčí aj ten návrh uzneseniach, ktorý sme vám predložili, 
nepredložili, ktorý by sme radi predložili v zmysle odporučenia finančnej komisie a miestnej 
rady. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Takže nasleduje pán poslanec Kovács a 
poprosila by som potom niekoho z poslancov, ktorý by interpretoval to uznesenie finančnej 
komisie. Lebo pokiaľ viem tak miestna rada sa rozhodla, že v tejto podobe predložíme návrh aj 
miestnemu zastupiteľstvu, ale vidí v materiáli, že je tu pôvodné uznesenie. Takže poprosila by 
som o poslanecký návrh v tomto zmysle. Nech sa páči, pán poslanec Kovács. 
 
M. Kovács: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem dve veci povedať. Jedna je, že si veľmi 
vážim, že máme takýto dokument. Že nám síce vyplýva zo zákona a stretol som sa s tým, že od 
viacerých poslancov a pri viacerých debatách, že je to taký sen, je to taká pekná vízia, ale 
myslím si, že je to ďaleko viacej. Je to pre nás záväzok. Je to jeden z podľa mňa najdôležitejších 
dokumentov, pretože sa na ňom do najväčšej možnej miery, akej sa dá, podieľala aj verejnosť. 
Je to niečo, čo schválilo miestne zastupiteľstvo a je to niečo, čo by malo byť, čo by do istej 
miery verejnosť mala aj mať možnosť vymôcť si, aby sa aj reálne stalo. Lebo verejnosť nás 
poverila tým, aby sme takéto niečo urobili a my sme jej v istom momente povedali, že tak 
urobíme. Takže chcel by som, aby sme tento dokument naozaj nebrali na ľahkú váhu. Veľa sa 
do neho nainvestovalo a veľa z nej sa aj plní, za čo sa chcem veľmi poďakovať miestnemu 
úradu a hovorím to preto, lebo si myslím, že musíme v budúcnosti trošku zmeniť systém, akým 
sa nad týmto dokumentom zamýšľame. Jedna vec je, že chceme oceniť časti, ktoré sú 
spracované veľmi dobre. Aj v tomto hodnotení PHSR, nielen vo vecnej rovine, že sa to naozaj 
stalo, ale aj v tej reportovacej rovine, napríklad časť o športe, kde vieme dohľadať naozaj aký 
bol stav predtým, ako sa začalo na pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja robiť a potom 
nám úrad dáva aj nejakú informáciu, ako je to dneska. Sú tam časti, kde je to horšie, ale 
rozumiem, že pre krátkosť času proste nebolo možné naozaj v merateľných, v merateľnej forme 
toto dať k dispozícii. Ja verím, že niekedy začiatkom budúceho roka alebo tak, ako sme sa 
rozprávali, to tu budeme mať. A teda druhá vec, tá podstatnejšia je, že bol by som veľmi rád 
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keby sme k tomuto plánu vypracovali aj akčný plán konkrétnych krokov, ktoré by sme možno 
potom, máme ešte tri roky pred sebou a v nejakých presne stanovených lehotách kontrolovali, 
či sa naozaj tieto stanovené kroky aj dejú a ja som mal možnosť nejaké návrhy dať práve ku 
školstvu, ktorému sa teda intenzívnejšie venujem, ale som si istý, že pri trochu zamyslení sa, 
nájdeme konkrétne kroky, ktoré vieme urobiť vo všetkých oblastiach. A je pravda, že sme si 
stanovili ciele, ktoré neviete splniť, nemáte kompetenciu. Treba jasne povedať, že nemáte 
kompetenciu a možno dať nejaký zoznam aktivít, ktoré viete urobiť, aby ste v spolupráci 
s nejakými ďalšími partnermi niečo pre to urobili, ale je úplne nekorektné povedať, že sa nič 
nestalo, preto lebo ste nemali kompetenciu. Ale netreba sa vzdávať cieľov, lebo aj to som počul, 
že poďme sa teda vzdať tých cieľov, ktoré nevieme rýchlo naplniť, alebo ktoré sú červené. A 
teraz si myslím, že je strašná tragédia, keď riešením problému je to, že si zľavíme z tej ambície. 
Čiže pred týmto by som chcel varovať, aby sme automaticky neškrtali všetky červené kategórie, 
ktoré tam nájdeme len preto, že sme zistili, že sme ich zatiaľ nevedeli splniť. Takže toto sú tie 
dve veci, ktoré by som chcel poprosiť. Jedna je naozaj v nejakom časovom rozmedzí, ktoré je 
možné veľmi jasne merateľne zdokumentovať čo sa stalo a druhá vec, že do budúcnosti si 
stanoviť jasné akčné plány, čo aj teda predpokladá potom zákon, aby sme sa dostali k nejakému 
stavu, ktorý je lepší ako ten stav, ktorý je súčasný. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kovács. Nasleduje pán 
vicestarosta Záhradník. 
 
B. Záhradník: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Plynulo by som nadviazal na vlastne 
vystúpenie pána poslanca Kovácsa. Aj povedal mnoho z tých myšlienok, ktoré som chcel na 
margo tohto materiálu povedať. Naozaj je to materiál, ktorý sa v prostredí miestneho úradu 
a následne v komisiách takto rodil po prvýkrát. To znamená, že bol to svojím spôsobom taký 
prvovýstup. Isteže nie je dokonalý, ale nie je ani zlý, lebo vlastne v sumárnej podobe 
zosumarizováva vlastne to, čo sa udialo od prijatia PHSR do dnešného obdobia, ale 
samozrejme, že nemali by sme asi ho nechať bez nejakých konkrétnych ďalších odporúčaní. To 
nadväzujem na ten návrh na doplnenie uznesenia, ktorý vám za chvíľu predložím. Jednak sme 
vo finančnej komisii dali určité odporúčania, aby v rámci. Samozrejme je to len vo forme 
odporúčania, aby miestny úrad jednak vyčlenil zodpovedné personálne kapacity, ktoré budú 
kontinuálne sledovať práve vyhodnocovanie PHSR, aby teda to nebolo len otázkou jedného 
človeka, respektíve človeka, ktorý túto úlohu dostane až keď treba splniť uznesenie, ale aby sa 
to priebežne a kontinuálne sledovalo a vyhodnocovalo. To je jedno odporúčanie a druhé 
odporúčanie, aby okrem vecného plnenia obsahoval tento materiál aj finančné naplnenie 
jednotlivých cieľov. To znamená, aby aj pre verejnosť alebo pre kohokoľvek, kto si pozrie túto 
správu tak bolo zrejmá tá priama väzba medzi plnením úloh z PHSR a vecným plnením, 
a samozrejme aj tým, koľko verejných zdrojov bolo na naplnenie tohto cieľa alokované 
a spotrebované. No a potom boli ešte diskusie, ktoré následne prebiehali aj na miestnej rade. Ja 
by som teda si dovolil predložiť taký návrh na doplnenie uznesenia, ktorý. Zostalo by to 
písmeno A berie na vedomie. Ako druhý bod miestne zastupiteľstvo žiada predložiť hodnotiacu 
správu o plnení PHSR a aktualizáciu PHSR vrátane akčného plánu v termíne k 30. 10. 2021. 
Chceme teda, aby naozaj nezostalo to len akože zoberieme materiál na vedomie, ale aby bola 
jasná úloha zo zastupiteľstva, že sa chceme k tejto téme vrátiť, že ju chceme mať spracovanú 
na kvalitatívne ešte lepšej úrovni ako materiál, ktorý tu bol. Aby sme aj mohli nielen 
vyhodnotiť, čo sa podarilo, ale aj urobiť tú aktualizáciu PHSR, respektíve predložiť vlastne 
akčný plán toho, čo sa dá v reálnom čase funkčného obdobia tohto zastupiteľstva ešte urobiť. 
Takže prekladám tento návrh na doplnenie uznesenia v bode B, predložiť hodnotiacu správu 
a v bode C, to sú tie odporúčania z finančnej komisie po a) v rámci miestneho úradu vyčleniť 
osoby zodpovedné za sledovanie napĺňania PHSR a po b) okrem vecného plnenia priebežne 
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doplniť aj finančné naplnenie jednotlivých cieľov. Takže dávam tento návrh a odporúčam, či 
by teda nebolo možné si ho v autoremedúre osvojiť, keďže si myslím, že nevyvoláva v zásadne 
nejaké zásadné pripomienky. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Kovács s faktickou poznámkou. 
 
M. Kovács: Pán vicestarosta, veľmi pekne ďakujem. Aj za to, že tie akčné plány sa dostali do 
toho znenia, ale ja sa chcem spýtať, že prosím vás, nie je to trošku veľa rok? Že nevieme to 
aspoň o pol roka skrátiť. Lebo keď ste povedali, že v októbri 2021, tak si myslím, že ako keby 
odkrájame, odkrojujeme ďalší rok a už máme len tri a takto budeme mať už len dva. Tak neviem 
aspoň taký nejaký malý kompromis na polroku to by mohol mestský úrad zvládnuť. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec Kovács. Myslím si, že kvalifikovane vám 
odpovie teda najkvalifikovanejšia osoba asi, pani poslankyňa Zemanová. Nech sa páči, Ivanka, 
máš slovo. 
 
A. Zemanová: Nebudem odpovedať na to, čo pán Kovács vniesol teraz, ale rada by som sa 
vrátila k samotnému dokumentu PHSR, kde v tabuľke 38 máme plán monitorovania a 
hodnotenia PHSR mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na roky 2016 až 2023, kde sme si 
sami sebe uložili monitorovanie realizácie PHSR každoročne. Medzi 1. 1. až 28. 2. každého 
roku k 31. 12. predchádzajúceho roka. Čiže toto je uznesenie, ktoré sme schválili a nikdy ho 
toto zastupiteľstvo nezmenilo a ďalej hodnotenie uprostred obdobia a to je to, čo sme urobili 
teraz a ďalšie hodnotenie v roku 2024. Mimoriadna aktualizácia a hodnotenie podľa potreby. 
To znamená, že to, čo navrhol pán Záhradník je tá posledná možnosť mimoriadna aktualizácia 
a hodnotenie. Zároveň sa prihováram za to, aby sme od roku 2022, čiže za rok 21, pretože 
neviem, či 20-ty zvládneme do konca februára vyhodnotiť takým spôsobom, ale naozaj za rok 
21 by som si dovolila poprosiť, aby sme dodržali literu, ktorú máme schválenú a dali sme za 
rok 21 regulárne monitorovanie realizácie za to obdobie a prípadne aj za rok 20. Takže len 
chcem poprosiť, aby sme dodržiavali to, čo tam máme napísané aspoň v tom budúcom 
horizonte, keďže sa nám to doteraz celkom nedarilo. Ďakujem veľmi pekne a teda podporím 
ten návrh... 
 
D. Čahojová – starostka: Čiže, pani poslankyňa, návrh pána vicestarostu nie je v kolízii s tým 
tvojim... Dobre, dobre. 
 
A. Zemanová: Nie je v kolízii, len by som teda sa rada vrátila k pôvodnému dokumentu, aby 
sme nevytvárali ďalšie a ďalšie roviny správ, keďže tam tie správy máme pomerne presne 
zadefinované. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Keďže nikto iný do 
diskusie nie je prihlásený, tak diskusii uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla. 
No takto, ja si teda autoremedúrou osvojujem návrh pána Záhradníka tak, ako vám bol 
prednesený. To znamená, že budeme, vyčleníme osoby zodpovedné za sledovanie napĺňania 
PHSR, že budeme okrem vecného plnenia priebežne dopĺňať aj finančné plnenie jednotlivých 
cieľov, a že predložíme hodnotiacu správu pre plnenie PHSR a aktualizáciu PHSR približne 
o rok, o tomto čase, a že budeme sa snažiť, teda posnažíme sa splniť to uznesenie, keď sa 
schvaľovalo PHSR, aby sme a teraz neviem presne ako znelo, ale teda ku koncu kalendárneho 
roka, aby sme vyhodnotili priebežný rok v roku 2021 alebo 22? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 
No, pán poslanec Kovács. Neviem, ktorá faktická. Máte tu nejakú stopku, ale nech sa páči. 
Kratučké slovo. 
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M. Kovács: Stláčal som, čo sa dalo, ale niečo zasvietilo. Tak len to som chcel, že prosím vás, 
budú tam aj tie akčné plány? Lebo teraz ste nepovedali slovo akčný plán. To je celkom dôležité 
slovo. 
 
D. Čahojová – starostka: Ja som nečítala od slova do slova, ale pán vicestarosta to predniesol 
od slova do slova. 
 
M. Kovács: Dobre. 
 
D. Čahojová – starostka: Vo svojom diskusnom príspevku. Je to zaznamenané, je to 
v zápisnici. Čiže ja si to autoremedúrou osvojujem. 
 
M. Kovács: Super a neboli by ste taká dobrá a tou autoremedúrou by ste si nemohli osvojiť aj 
trošku skrátenie tej lehoty? Lebo naozaj, že rok. To je neskutočne dlhá doba. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Môžeme to, keď budete radšej. No, 21. to je pravda skôr 
nevieme vyhodnotiť, ale k tým úpravám, ktoré teda, že tú hodnotiacu správu by sme vám túto, 
ktorú teraz máme a nie sme s ňou všetci úplne spokojní, by sme vám mohli predložiť opätovne 
v júni budúceho roku. 
 
M. Kovács: Tak, je to posun. Aj štyri mesiace sa rátajú. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Takže menín dátum na 30. 6. 2021. Dobre? Veľmi pekne 
ďakujem. Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Člen návrhovej komisie: K bodu 8, Správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava - Karlova Ves návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie správu o plnení programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Karlova Ves, a zároveň znenie autoremedúry 
predkladateľa. 
 
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme. Za 20 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa nik. Veľmi pekne ďakujem za schválenie uznesenia. 
 
 
Bod 9.  Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r. o.. 
 
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme materiálom číslo 9, a tým je Upustenie od vymáhania 
pohľadávky voči spoločnosti Izolbit spol. s. r. o. Pani prednostka, máte slovo. Nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. V tomto prípade ide o upustenie od vymáhania 
pohľadávky, v rámci ktorej sme boli úspešní na súde, čo nám bohužiaľ nepomohlo, nakoľko 
spoločnosť už v tom čase teda zanikla, kde bolo rozhodnuté o jej zrušení bez likvidácie. 
O zrušenie spoločnosti bez likvidácie sa jedná, ktoré zruší súd ex offo v tom prípade, ak nemá 
obchodný majetok, preto by vymáhanie pohľadávky aj v prípade, že by spoločnosť nezanikla 
bolo pravdepodobne neúspešné, nakoľko sa teda skonštatovalo, že nemá obchodný majetok a 
bola vymazaná z Obchodného registra, čo nám neumožňuje naďalej vlastne pokračovať vo 
vymáhaní pohľadávky, ktorú máme aj súdne priznanú. Legislatívno-právna komisia odporučila 
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miestnemu zastupiteľstvu schváliť upustenie od vymáhania a finančná komisia zobrala na 
vedomie tento návrh a odporúčala predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu končím 
a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
Člen návrhovej komisie: K bodu 9, Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spoločnosti 
Izolbit spol. s r. o. návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves schvaľuje upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11 030,28 € a príslušenstva voči 
spoločnosti Izolbit, a zároveň odpísanie pohľadávky vo výške 11 030, 28 € s príslušenstvom 
voči spoločnosti Izolbit spol. s r. o.. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Nech sa páči. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec. Ďakujem 
veľmi pekne. Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Bod 10. Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29. 
 
D. Čahojová - starostka: Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. 
č. 3566/29 v katastri Karlovej Vsi. Nech sa páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Ono ide o časť pozemku o výmere 280 m², ktorú 
chce združenie IMOBILIO vzhľadom na to, že sa nachádza v okolí ich objektu využiť na 
environmentálnu činnosť a modernizáciu. Vzhľadom na to, že sa predpokladá zhodnotenie 
nehnuteľnosti a starostlivosť o ňu, tak navrhneme výšku nájmu 1 € za celý predmet nájmu. Za 
rok ide o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, takže je potrebná 
trojpätinová väčšina. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže 
sa nikto nehlási, tak by diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 
 
Člen návrhovej komisie: K bodu 10 Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom 
pozemku parc. č. 3566/29 kataster Karlova Ves. Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje prenájom pozemku časti parcely registra C 
3566/29 vo výmere 280 m² v súlade s ustanovením §9a odsek 9 zákona 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa tak, ako je uvedené 
ďalej nájomcovi IMOBILIO, občianske združenie so sídlom Matejkova 8, 841 05 Bratislava 
IČO 37926403 na dobu neurčitú za cenu 1 € za celý predmet nájmu na rok na účely realizácie 
environmentálnych aktivít združenia s podmienkou schválenia týchto aktivít prenajímateľom 
a s účelom starostlivosť o čistotu prenajatého pozemku a po b) zároveň splnomocňuje starostku 
mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem za prečítanie. Upozorňujem kolegov, že sa 
jedná o materiál o hlasovanie a v súlade z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takže 
potrebujeme trojpätinovú väčšinu, nech sa páči. Prezentujte sa a hlasujte. Za 21 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nikto sa nezdržal. Pánovi poslancovi nefungovalo hlasovacie 
zariadenie, nežiada opakovanie hlasovania. Ďakujem. Návrh bol schválený. 
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Bod 11. Návrh na odňatie správy majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a vyradenie prebytočného 
a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Skontrolovať hlasovacie zariadenie. Ďakujem veľmi pekne za 
ústretovosť.  Ďakujem, pán poslanec, za ústretovosť. Pokračujme prosím pekne žiadosťou na 
odňatie správy majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Takže na základe rokovania vyraďovacej 
a likvidačnej komisia navrhujeme vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného aj 
hmotného majetku z databázy, a zároveň odňatie tie správy motorového vozidla Volkswagen 
transporter s VPS a vzápätí vyradenie a súhlas s predajom vyradeného majetku. To sa týka 
Volkswagenu transporter, nakoľko ide o vrak. Máte tam tabuľky o aký majetok hnuteľný, 
nehnuteľný sa jedná. Ide o majetok, ktorý má často dvadsať a viac rokov. Takže nevyraďujeme 
žiadne majetky, ktoré boli kúpené teraz a ten transportér, to už dlhodobo VPS žiada o odňatie, 
nakoľko spojazdnenie toho vozidla by na základe znaleckého alebo odborného posudku bolo 
náročnejšie finančne ako jeho vyradenie z evidencie a predaj na burze vrakov, pomyslím. 
Finančná komisia prerokovala tento materiál a navrhuje ho predložiť a schváliť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu 
končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem pekne. 
 
Člen návrhovej komisie: K bodu 11 Návrh na odňatie správy majetku mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a 
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku z databázy majetku 
a účtovníctva v celkovej obstarávacej cene 24 202,18 € podľa prílohy číslo 2, 44 691,94 € 
podľa prílohy číslo 3 a odňatie správy VPS motorového vozidla Volkswagen transporter a 
následne jeho vyradenie z databázy majetku a účtovníctva. Obstarávacia cena je 12 900 € a 
súhlasí s predajom vyradeného majetku za najvyššiu ponúknutú cenu s fyzickou likvidáciou 
nepredaného majetku v súlade s  ustanovením zákona č. 223/2001 zákonom o odpadoch. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa 
páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem za toto schválenie. 
 
 
Bod 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k. ú. Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Nasleduje Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 v katastri 
Karlovej Vsi. Pani prednostka, máte slovo, nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Ide o pozemok o výmere 168 m², ktorý je 
momentálne vedený ako záhrada a je vo vlastníctve hlavného mesta a v správe mestskej časti. 
O tento pozemok a jeho odkúpenie mali záujem hneď dvaja obyvatelia. Mestská časť napriek 
tomu, že tento pozemok v súčasnosti nevyužíva, tak aj na základe vyjadrenia oddelenia referátu 
územného rozvoja odporúča nepristúpiť k predaju pozemku, nakoľko môže byť neskôr využitý 
pre zriadenie pešieho prepojenia medzi Líščím údolím a Starými Gruntami. Takže z toho 
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dôvodu neodporúčame schváliť predaj pozemku a rovnako finančná komisia na svojom 
zasadnutí neodporúčala schváliť zámer predaja. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Do 
diskusie sa nikto nehlási. Diskusiu ukončím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. Nech sa páči. 
 
Člen návrhovej komisie: K bodu 12 Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 v katastri 
Karlova Ves. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
neschvaľuje zámer predaja pozemku registra C parc. č. 643/2 záhrada o výmere 168 m2. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Za 20 
prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie 
bolo schválené. 
 
 
Bod 13. Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. 
Dubčeka na školský rok 2020/2021. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme Žiadosťou občianskeho združenia BENI klub 
o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka na školský rok 2020/2021. Pani 
prednostka, nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Ide opäť o žiadosť z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Ide o nájom nebytového priestoru malej telocvične v Základnej škole Alexandra 
Dubčeka. Žiadateľom je BENI klub, občianske združenie, ktoré žiada o prenájom telocvične za 
zvýhodnenú sumu 7,90 s dĺžkou trvania nájomného vzťahu do mája 2021. Účelom prenájmu je 
vlastne vedenie športových kurzov pre deti predškolského veku a žiakov prvého stupňa ZŠ a 
druhého stupňa ZŠ Majerníkova. Vzhľadom na to teda sme odôvodnili dôvod hodného zreteľa 
práve tým, že vytvárame zdravé životné podmienky a zdravý spôsob života. Stanovisko 
komisie školstva odporúča schváliť žiadosť BENI klubu rovnako ako finančná komisia 
odporučila žiadosť schváliť. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa 
nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. Ďakujem. 
 
Z. Volková: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
po a) schvaľuje podľa predloženého materiálu a po b) splnomocňuje starostku v predmetnej 
veci konať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa 
páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nikto sa nezdržal. Veľmi pekne ďakujem. 
Táto žiadosť bola schválená. 
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Bod 14. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle 
opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov 
v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 
D. Čahojová - starostka: A pokračujeme veľmi už diskutovaným materiálom aj v našich 
kruhoch, a tým je Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov 
v zmysle opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov 
v súvislosti s ochorením COVID-19. Vážené dámy, vážení páni, jedná sa o problém, ktorý sme 
už tuná diskutovali a jedná sa o prijatie - neprijatie pomoci, ktorú poskytuje finančná kapitola 
ministerstva hospodárstva, ak sa dobre pamätám za presne stanovených podmienok. Je na našej 
vôli, či pristúpime na túto koordináciu pomoci medzi ministerstvom hospodárstva a našimi 
nájomcami, ktorým prenajímame náš mestský, v mestskej časti verejný majetok alebo ktorý 
máme v správe. Ministerstvo nám ponúka päťdesiatpercentnú dotáciu až do výšky päťdesiat 
percent nájomného, ak my sa rozhodneme päťdesiat percent nájomného odpustiť. Je na nás ako 
sa rozhodneme, či túto možnosť využijeme alebo nie. My sme vám pripravili aktualizovaný 
zoznam. Možno ešte pani spracovateľka tohoto materiálu vám doplní nejaké informácie, ak 
budete mať záujem. Rozdelili sme vám návrh uznesenia na dve časti. Nájomcom, ktorí spĺňajú 
podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného a nájomcom, ktorí podmienky 
nespĺňajú. Je na vašom rozhodnutí, či takúto úľavu na nájomnom im poskytneme. My sme vám 
pripravili takéto uznesenie preto, lebo si myslíme, že keď štát ponúka pomoc týmto subjektom 
na prekonanie toho ťažkého obdobia, kedy naozaj majú sťažené alebo aj úplne znemožnené 
využívanie prenajatého majetku, že by nemali sme byť menej veľkorysí a mali by sme o túto 
dotáciu požiadať v plnom rozsahu ako štát ponúka. Myslím si, že ste dostatočne oboznámení 
s touto problematikou, ale nech sa páči. Ak sú otázky, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže 
všetky otázky asi boli zodpovedané na komisiách miestneho zastupiteľstva alebo na miestnej 
rade, nikto sa do diskusie nehlásili, tak potom diskusiu končím. Som rada, že sme s týmto 
uzrozumení a odporúčam teda navrhujem komisii, aby predniesla návrh uznesenia a odporúčam 
schválenie tohoto materiálu. Veľmi pekne ďakujem. 
 
Z. Volková: Návrh uznesenia k bodu 14. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves schvaľuje podľa predloženého materiálu. 
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme, nech sa páči. Za 21, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
Ďakujem veľmi pekne za toto hlasovanie v mene všetkých, ktorým teda táto naša pomoc príde 
veľmi vhod a možno ich zachráni pred nejakými nezvratnými následkami tejto krízy alebo 
ťažko zvládnuteľnými následkami tejto krízy. Veľmi pekne vám v ich mene ďakujem. 
 
 
Bod 15. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o. z. CirKus-Kus. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme, žiadosť o prenájom v priestoroch Karloveského centra 
kultúry občianskym združením CirKus-Kus. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. 
 
K. Procházková - prednostka: Tu sú v nasledujúcich materiáloch dva obdobné materiály. 
Žiadosť, prvý je CirKus-Kus. To je náš dlhodobý nájomca, s ktorým máme veľmi dobré vzťahy. 
Žiada o nájom veľkej sály za sumu 8 € za veľkú sálu aj malej sály, v prípade ak veľká nebude 
k dispozícii za sumu 5 €. Ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko dlhodobo s nami 
spolupracujú na našich podujatiach a komisia školská odporúča schváliť žiadosť rovnako ako 
finančná komisia berie na vedomie žiadosť, teda žiadame o schválenie tohto nájmu pre CirKus-
Kus. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa 
do diskusie nikto nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
uznesenia. 
 
Z. Volková: Návrh uznesenia k bodu 15. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o. 
z. CirKus-Kus. Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje podľa 
predloženého materiálu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa 
páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nikto sa nezdržal. Veľmi pekne ďakujem a 
prosím, aby sme sa... 
 
 
Bod 16. Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o. z. Gaston TRG. 
 
D. Čahojová - starostka: Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry občianskym 
združením Gaston TRG. Nech sa páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: Áno, ako som spomínala ide o obdobnú žiadosť. To znamená, 
opäť veľká - malá sála KCK Gaston. Taktiež s nami spolupracuje na rôznych našich, tento rok 
nie sú hody, ale aj na iných našich podujatiach a stanovisko komisie školstva opäť odporúča 
schváliť. Komisia finančná vzala na vedomie. Cena je rovnako za prenájom ako pri CirKus-
Kus. Je to dôvod hodný osobitného zreteľa. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Nikto sa 
nehlási, ako som videla, takže diskusiu ukončím a prosím vás, aby ste zahlasovali o tejto 
žiadosti. Najprv teda návrh uznesenia. 
 
Z. Volková: K bodu 16 Žiadosť o prenájom v Karloveskom centra kultúry o. z. Gaston TRG. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje podľa predloženého 
materiálu. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem. Hlasujme. Za 22 prítomných poslancov, 
nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Veľmi pekne vám ďakujem za schválenie tejto žiadosti. 
 
 
Bod 17. Informácia o vybavených interpeláciách. 
 
D. Čahojová - starostka: A pokračujeme v našom programe a tým je Informácia o vybavených 
interpeláciách. Nech sa páči, pani prednostka. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem. Tak bolo to viacero interpelácií. Interpelácia pani 
poslankyne Poláchovej. Tú len doplním do materiálu, že to sa týka opravy múrikov a opravy 
poklopov MŠ Kolískova  už boli realizované. Tam vlastne síce v čase interpelácie ešte nie, ale 
to sa nám podarilo zrealizovať. Ďalšia interpelácia bola vybavený telefonicky s pani 
poslankyňou Poláchovou opäť. Pán poslanec Granz a sa pýtal na územné plány zóny. Je tam 
pomerne rozsiahla odpoveď od pána Vaškoviča o tom, v akom stave sú jednotlivé územné plány 
zón. Ďalej tu je interpelácie pána poslanca Šmotláka, ktorá sa týkala prijatia daru na Svrčej 
ulici. Tam odpovedalo právne oddelenie, že z akého dôvodu došlo k vráteniu daru a 
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opätovnému zápisu do katastra. Takisto pán Šmotlák sa pýtal na bazén. Odpovedalo oddelenie 
správy športových zariadení. Pán poslanec Vician sa pýtal na investície do komunikácie a 
chodníkov v správe mestskej časti. Je tam priamo celá tabuľka, akým spôsobom pristúpila 
mestská časť tento rok k rekonštrukcii chodníkov a ciest a interpelácia pána poslanca Kovácsa, 
ktorá sa týkala rozvoja a hodnotenia riaditeľov, kde ak sa nemýlim, tak bolo aj stretnutie 
s oddelením školstva vo vzťahu k tejto interpelácii. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, 
prosím návrhovú komisiu na prednesenie návrhu uznesenia. 
 
Z. Volková: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Nech 
sa páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nikto sa nezdržal. Uznesenie bolo 
schválené. 
 
 
Bod 18. Rôzne. 
 
D. Čahojová - starostka: Bod Rôzne, nech sa páči. Ako prvá by som si dovolila zobrať slovo 
a oboznámiť vás s tým, že pán poslanec Magát sa vzal členstva v dozornom orgáne, ktorý sme 
zriadili našou organizáciou Verejnoprospešné služby Karlova Ves, oznámenie o tom máte 
myslím rozmnožené na vašom stole. Ak nie, tak máte pripravený materiál, o ktorom by sme 
mali hlasovať. Áno, pán poslanec Magát sa 20. 6. vzdal členstva v dozornom orgáne a náš 
dozorný orgán má mať troch členov. Čiže nám jeden chýba. Materiál máte vytlačený pred 
sebou. Keďže pán poslanec Magát bol z poslaneckého klubu Naša Bratislava, tak poslanecký 
klub navrhuje za člena tohoto dozorného orgánu pána poslanca Horeckého, Jána Horeckého. 
Takže toľko na úvod a asi by sme mali, ak nechcete k tomuto bodu diskutovať, by sme mali 
o tomto materiáli hlasovať a potom môžme pokračovať v bode Rôzne. Súhlasíte? Chce niekto 
sa vyjadriť k VPS? Pán poslanec Horecký, prosila by som, že by vyjadril súhlas so svojou 
kandidatúrou. Dobre. 
 
Hlas: Vyjadril. 
 
D. Čahojová - starostka: Vyjadril. Dobre. Takže budeme, prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh tohoto uznesenia. 
 
Z. Volková: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po a) berie na 
vedomie, že poslanec Ing. Peter Magát sa dňom 22. 6. 2020 vzdal členstva v dozornom orgáne 
príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a b) volí dňom 22. 9. 2020 
poslanca Jána Horeckého za člena dozorného orgánu príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči. Za 19 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, dvaja sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh bol schválený 
a pokračujeme v bode Rôzne. Nech sa páči. Zdá sa mi, že v bode Rôzne sa nikto nehlási, takže 
môžme ho ukončiť a pokračujeme interpeláciami. 
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Bod 19. Interpelácie. 
 
D. Čahojová - starostka: Otváram bod Interpelácie. Ani interpelácie momentálne nie sú 
aktuálne. Takže vážení kolegovia, vážené kolegyne, toto sa nám ešte asi nestalo, čo si pamätám 
teda v Karlovej Vsi komunálnu politiku, aby takto rýchlo skončilo miestne zastupiteľstvo, ale 
my sme vyčerpali náš program. Rada by som vás ešte oboznámila s tým, že situácia je čo sa 
týka pandemickej situácie alebo epidemiologickej situácie značne neistá. My veľmi starostlivo 
si vyhodnocujeme dáta, ktoré sú nám k dispozícii alebo, ktoré sú verejne dostupné a snažíme 
sa prispôsobiť aj chod miestneho úradu aj toto zastupiteľstvo. Napokon zasadanie v situácii tak, 
aby sme neohrozili fungovanie našich normálneho života a našich povinností a našich funkcií, 
ktoré teda musíme zachovať v činnosti tak, aby sme neochromili život v mestskej časti, verejný 
poriadok a zabezpečenie upratovania a všetkých nevyhnutných činností, ktoré naši obyvatelia 
potrebujú. Takže snažíme sa aj preventívne zabezpečiť našu vlastnú zastupiteľnosť, aby sme 
neochromili chod mestskej časti. Nevieme, čo nás čaká, ale teda sme pripravení aj na horšie 
scenáre. Iste ste zaznamenali, že tento rok nebudú sa konať hody v tradičnej podobe, na ktoré 
by som vás veľmi veľa pozvala, pretože naozaj boli starostlivo a dlhodobo pripravované. Mali 
sme pripravených kvalitných umelcov pre rôzne skupiny vkusu, veku našich obyvateľov, takže 
nás to naozaj mrzí. Je za tým kopa práce ľudskej a príprav, ale v súčasnej situácii nie je možné 
realizovať hody v takej podobe, na aké sme zvyknutí. Verme, že sa čo najskôr vrátime do 
normálu, ale v tejto chvíli vám neviem a vy to iste chápete vôbec predpovedať, čo nás v 
najbližších týždňoch čaká. To, čo nás najviac trápi je samozrejme nedokonalá prevádzka 
bazéna, nedokonalé využitie bazéna, ktorý ide naplno. Všetky funkcie musia byť zapojené od 
klimatizácie alebo vzduchotechniky, ako sa to volá, ohrevu vody a tak ďalej až po 
zamestnancov. Nemôžme ho využívať na sto percent tak, ako by sme potrebovali, ale dúfajme 
teda, že situácia sa zmení k lepšiemu. S týmto sa, by som sa s vami chcela rozlúčiť a odporučiť 
vám teda, aby ste dbali na svoje zdravie, aby ste dodržiavali. Lepšie sa vyhnúť problémom ako 
ich potom následne riešiť. Takže držme si palce a dúfame, že sa situácia vyvinie k lepšiemu. 
Veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť, aj za konštruktívny prístup. Aj za to, že sme mnohé 
problémy prediskutovali už v komisiách, na miestnej rade alebo na pôde miestneho úradu. Tí, 
ktorí potrebovali sa opýtať, prišli sa opýtať a vydiskutovali si s nami niektoré veci a tým pádom 
toto rokovanie prebehlo veľmi rýchlo a konštruktívne, za čo vám ďakujem. 
 
 
 
Vystúpenie občanov. 
 
D. Čahojová - starostka: A verejnosť vyzývam, aby sa prihlásila, aj je podľa rokovacieho 
poriadku, teda od šestnástej hodiny mala by. Nikto nevidím ani na balkóne, že by bol niekto 
prítomný. Nie je tam nikto. Je? Chcete vystúpiť, pane? Prepáčte, mohli by ste sa nám 
predstaviť? Ale dali by sme vám mikrofón, ak dovolíte, aby sme mohli zaznamenať vaše 
vystúpenie do zápisnice. Nech sa páči, poďte medzi nás. Vitajte, pán Jankovich. Máte slovo. 
 
p. Jankovich: Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať jednu vec. Prečo som bol, posielaný mail 
ohľadom chodníka na Perneckej, ktorý bol adresovaný na vašu mestskú časť a počul som, že 
nie všetci vlastníci majú záujem stavať ten chodník. Vy ste tvrdili nejakú informáciu, že všetci 
vlastníci pozemku súhlasia s tým. Bol by som rád keby tu ten mail bol prečítaný. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Možno som sa nepresne vyjadrila. Možno 
pani prednostka vám tie informácie upresní lepšie ako ja, lebo ona sa zúčastnila rokovaní, ale 
keďže náš záujem je vybudovať chodník Pernecká, tak musíme sa zariadiť podľa našich 
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aktuálnych možností. To znamená, stavebné povolenie dostaneme len tam, kde máme skutočne 
súhlas majiteľov pozemku, či už s územným rozhodnutím alebo súhlas s nejakým odpredajom 
mestskej časti v budúcnosti, aby sme mohli získať stavebné povolenie. Musíme sa zariadiť 
podľa aktuálnej situácie. Ak máte na mysli mail od pani Šťastnej, tak všetci poslanci ho majú 
k dispozícii, majú ho pred sebou. Pani prednostka, doplníte informáciu? 
 
K. Procházková - prednostka: No, ja sa ospravedlňujem. Ja som asi neporozumela otázke. 
Tam je, tam sme mali záujem o kúpu alebo bolo potrebné vysporiadať tri parcely. Z toho dve 
parcely v strednej časti toho chodníka a jedna parcela, kde potrebujeme zabrať len 3 m². 
Vzhľadom na to, že pre nás je najdôležitejšia tá stredná časť. To znamená, parcely o výmere 
niečo okolo 700 - 800 m², tak sme rokovali s vlastníkmi týchto parciel, kde si myslím, že tie 
rokovania sú na dobrej ceste k tomu, aby sme sa dohodli. Zatiaľ máme teda súhlas s územným 
rozhodnutím od týchto vlastníkov, od ktorých sme to potrebovali a v prípade, ak ho dostaneme, 
ak tie parcely odkúpime, tak začneme so stavebným konaním. Ja nevidím dôvod rokovať 
s vlastníkmi pozemkov alebo parciel, ktoré nepotrebujeme nevyhnutne pre realizáciu chodníka. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že informácia bola vyčerpajúca 
a týmto, vážení kolegovia, končím rokovanie miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči. 
 
p. Jankovich: Ja som prosil o prečítanie toho mailu, ktorý bol odoslaný, a ktorý bol adresovaný 
aj vám, pani prednostka. Dobre? Tam je viacero aspektov. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán kolega, teda vážený pane. My sme, pokiaľ viem, tak ten mail 
bol adresovaný nie a pani Ing. Mahďákovej. Ja som si ho prečítala, vyhodnotila. Možno aj pani 
prednostka. Som vyhodnotila jeho obsah a rozhodla som sa v plnom znení oboznámiť s ním 
každého jedného poslanca tohoto zastupiteľstva, ktorých má k dispozícii. Nemôžme čítať 
všetky listy, ktoré prichádzajú na miestny úrad a verte, že ich je neúrekom. Takže takto som sa 
vysporiadala s touto situáciou. Každý poslanec ho má k dispozícii. Veľmi pekne ďakujem za 
vaše vystúpenie a vám vážení kolegovia za pozornosť a aktívnu účasť. Želám všetko dobré. 
Pekný zvyšok dňa. 
 
 
 

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

prednostka            starostka 
 
         

         v. r. 
Overovatelia: Mgr. Matej Kotal    …………………………………………. 
 
         v. r. 

Ing. Michal Kovács, PhD.   ……………………………………….… 

       


