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Zápisnica 
z 15. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

konaného dňa 23.02.2021na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej 

miestnosti č. 106, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, formou videokonferencie 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

O B S A H 

 

Schválený program: 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 3 

Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 3 

 

I. časť: 

1. Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a 

zloţenie sľubu nového poslanca.       str. 5 

 

II. časť: 

2. Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves.         str.7 

3. Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ.     str.10 

4. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.      str. 

10 

5. Správa o činnosti miestneho kontrolóra-poplatok za rozvoj.    str. 

11 

6. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021.   str. 

14 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 

1/2018 zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú 

školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.   

 str. 14 

8. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves.        str. 

15 

9. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre ţiadateľov v zmysle 

opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v 

súvislosti s  ochorením COVID 19 – 2. vlna.      

 str. 16 

10. Ţiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej 

ul. č. 9 V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť. str. 

19 

11. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh na uzavretie 

zmluvy o  nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na Perneckej 37, 

Špieszovej 2 v Bratislave.        str. 

20 

12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. str. 
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22 

13. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom.    str. 

22 

14. Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. str. 

23 

15. Ţiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺţenie nájmu nebytových 

priestorov v ZŠ Karloveská 61.        str. 

23 

16. Ţiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺţenie nájmu nebytových priestorov na 

Lackovej ul. č. 4.          str. 

24 

 

 

17. Ţiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. 

č. 2040,príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. str. 

25 

18. Ţiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2043,príp. 

o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves.   str. 

25 

19. Ţiadosť manţelov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 

v k. ú. Karlova Ves.         str. 

26 

20. Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 

organizácii Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a 

neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 

organizácii Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného 

a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.   

  str. 26 

21. Ţiadosti o dotácie na rok 2021.        str. 

27 

22. Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2020.      str. 

28 

23. Informácia o vybavených interpeláciách.      str. 

29 

24. Rôzne.           str. 

30 

25. Interpelácie.          str. 

36 

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva      str. 

40 

 

 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 

 

Informatívne materiály: 
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1. Smernica o postupe pri vyrubovaní miestneho poplatku za rozvoj. 

2. Informácia k plneniu uznesenia č. 383/2017/B z 19.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  

 

D. Čahojová – starostka: Dobrý deň. Je 23. február. Štrnásť hodín, päť minút a otváram 

historicky prvé zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

vo virtuálnom priestore, ku ktorému sme pristúpili z dôvodu súčasnej epidemiologickej 

situácie a z ochrany pred šírením ďalšej infekcie Covid-19. Váţení kolegovia, pozvánku ste 

dostali. Dostali ste upozornenie, ţe budeme rokovať prostredníctvom sociálnej siete a prosím 

vás všetkých, ktorí ste sa pripojili, aby ste si zaevidovali toto telefónne číslo 0940 634 120. 

Na toto telefónne číslo, prosím, telefonujte, ak budete mať technický problém a odpojíte sa, 

vypadne vám signál alebo čokoľvek. Toto zastupiteľstvo bude musieť riadne pokračovať. 

Bude to, ako keby ste opustili miestnosť. Ale telefón vám dvihne pán Ing. Kosnáč, ktorý bude 

vedieť, čo sa s vami stalo, a či vás máme opäť čakať, hej na zasadnutí, ale rokovanie bude 

pokračovať, ale vy môţete komunikovať. Ďalej by som vám všetkýmchcela povedať, ţe 

dostali ste v maili, dostali ste mailovú adresu, na ktorú môţete posielať prípadné svoje 

písomné pripomienky, upozornenia, návrhy a tak ďalej. Takţe, opakujem. Váţení poslanci, 

váţení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Začíname 

toto videozasadanie. Ja konštatujem, ţe sme všetci poslanci teda uznášaniaschopní, ţe nás je 

toľko, aby sme mohli nerušene rokovať. Vítam medzi nami kolegov z miestneho úradu. Po 

mojej pravici sedí pán vicestarosta, doktor Záhradník. Pán doktor Hrádek, miestny kontrolór. 

A po mojej ľavici sedí pani JUDr. Mucsková, ktorá momentálne zastupuje pani prednostku 

Procházkovú. Okrem toho v miestnosti sedí technická podpora z miestneho úradu. 

Zástupcovia médií, ktorí zabezpečujú prenos pre verejnosť a náhradník. Prvý náhradník za 

pani poslankyňu Poláchovú a členovia návrhovej komisie, ktorých teda, ak ich zvolíte, tak 

členov návrhovej komisie. Váţení kolegovia, tento, celá táto videokonferencia sa nahráva. 

Bude na zázname a okrem toho ako som spomenula, je prenášaná v aktuálnom čase. Na 

dnešné rokovanie sa neospravedlnil nikto. Viete o niekom, kto by sa nemohol zúčastniť? 

Neviete, dobre. Takţe, najskôr pristúpime, ako vţdy, k schváleniu overovateľov zápisnice. 
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Voľba overovateľov zápisnice. 

 

D. Čahojová – starostka:  Podľa abecedného poriadku je v poradí pán poslanec Lenč. 

Poslanec Lenč súhlasí s tým, aby bol, aby overoval zápisnicu z tohoto zasadnutia. Pán 

poslanec Lenč, prosím, vyjadriť sa nahlas. 

 

P. Lenč: Áno, súhlasím. 

 

D. Čahojová – starostka: Zapni si mikrofón, prosím. 

 

P. Lenč: Mám zapnutý. 

 

D. Čahojová – starostka: Počuli sme ho? Čiţe áno. 

 

P. Lenč: Áno. 

 

D. Čahojová – starostka: A druhý nasleduje pán poslanec Magát. Je tu prítomný pán 

poslanec Magát? 

 

P. Magát: Áno. 

 

D. Čahojová – starostka: Súhlasí s tým, aby bol overovateľom? 

P. Magát: Áno. 

 

D. Čahojová – starostka: Máme dvoch navrhnutých overovateľov zápisnice a teraz, prosím, 

najskôr aby ste sa zaprezentovali, ale dôleţité upozornenie. Pri hlasovaní si zapnite kameru. 

Pri hlasovaní musí byť vidieť kto hlasuje. Čiţe budeme hlasovať o pánovi poslancovi 

Lenčovi, pánovi poslancovi Magátovi, ktorých navrhujeme za overovateľov zápisnice. Nech 

sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za: 22 poslancov 

 

D. Čahojová – starostka: Týmto pádom máme. Nikto sa nesťaţuje na to, ţe by jeho 

hlasovanie nebolo zaznamenané. Takţe týmto máme schválených overovateľov zápisnice 

a myslím si, ţe prvé hlasovanie máme úspešne za sebou. Ani sme neverili, ţe sa to podarí. 

Ďakujem vám veľmi pekne. Nasleduje schválenie návrhovej komisie. 

 

 

Voľba návrhovej komisie. 

 

D. Čahojová – starostka: Za členov návrhovej komisie nás klub navrhol pána poslanca 

Buzáša a pána poslanca Martinického. Ponúkli sme aj klubu Teamu Vallo, či nechce navrhnúť 

za člena návrhovej komisie svojho člena, ale teda asi by sa vyţadovala prítomnosť. Tak 

neviem, či pán Vician, chcete vyuţiť túto moţnosť, alebo ste na ňu rezignovali? 

 

M. Vician: Nie. Myslím, ţe to je v poriadku. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Takţe, ak budete súhlasiť s tým. Tentokrát členovia 

návrhovej komisie budú pán poslanec Buzáš a pán poslanec Martinický. Prosím, prezentujte 

sa a hlasujte. Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdrţal sa 1 poslanec.  
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D. Čahojová – starostka: Nikto nehlásil technické problémy s hlasovacím zariadením. Som 

veľmi rada, ďakujem veľmi pekne. Týmto sme schválili členov návrhovej komisie, ktorí pán 

poslanec Martinický a pán poslanec Buzáš sú tu aj fyzicky prítomní. Prosím vás ešte raz, aby 

ste, keď budete mať nejaký návrh na doplnenie alebo zmenu uznesenia tak, aby ste posielali 

na adresu adam.beno@karlovaves.sk, ktorú ste obdŕţali. Potrebuje niekto zopakovať túto 

adresu? Dobre. Pán predseda návrhovej komisie prednesie, prípadný, teda návrh uznesenia, 

prípadne poslanecký návrh a bude schválené v takom znení, ako bolo predloţené 

navrhovateľom.  

 

 

Schválenie programu rokovania MiZ. 

 

D. Čahojová – starostka: Váţené pani poslankyne, váţení páni poslanci, dostali ste 

v pozvánke program dnešného zasadnutia, ktorý bude trošku iný od beţného zasadnutia. Je 

rozdelený na dve časti. Slávnostnú a pracovnú. Prvú a druhú časť. Prosím vás, aby ste najskôr 

podľa Zákona o obecnom zriadení hlasovali o pozvánke ako o celku. O programe ako o celku. 

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 22 poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

D. Čahojová – starostka: Týmto sme schválili program tak, ako bol zverejnený a tak, ako 

sme vám ho zaslali elektronicky a prosím vás, ak máte nejaké návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu, aby ste sa prihlásili. Faktická poznámka, pani poslankyňa Volková, nech sa 

páči. Ale treba si mikrofónik odháčknuť. Nech sa páči. 

 

Z. Volková: Prepáčte, ja som sa tak technicky chcela opýtať, či úrad KV, čo je tam tieţ 

prihlásenýs nami, musí mať zapnutý mikrofón? 

 

D. Čahojová – starostka: Mali by mať všetci, členovia, teda zástupcovia karloveského úradu 

vypnutý mikrofón, aby nás nerušili, lebo to vytvára také nejaké neţiaduce zvukové efekty. 

Ale neviem, kto je Karlova Ves. 

 

p. Ţúbor: To je počítač pre pána streamera. Je ten úrad KV. 

 

D. Čahojová – starostka: Pre koho? Pre streamera. Aha. Ďakujeme veľmi pekne za 

upozornenie. Ďakujem pán Ţúbor, ţe nás sprevádzate týmto slzavým údolím, ale snáď 

preţijeme aj dvadsiate prvé storočie. Ďakujeme veľmi pekne. Toto prosím neuvádzaj do 

zápisnice. Takţe, je to v poriadku. Ešte pre tých poslancov, ktorí sa často na takomto Zoome 

nezúčastňujú. Keď nehovoríte, tak je dobre vypnúť si mikrofón. To je tá ikonka vľavo dolu 

v obrazovke, aby to nerušilo ostatných účastníkov tejto videokonferencie. A vţdy, keď chcete 

povedať, tak musíte si túto ikonku zase odblokovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Takţe, 

keďţe sa nikto nehlási so zmenou alebo doplnením programu, tak program tak, ako ste ho 

dostali v pozvánke, tak budeme o ňom rokovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Prichádzame 

teda k vlastnému programu. Mám tu nejaké echo. Ktorá sa skladá z úvodnej slávnostnej časti 

a pracovnej. Pristupujem k úvodnej časti. Váţené panie poslankyne. Trošičku technický 

problém s echom. 

 

 

Bod 1. Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte 

poslankyne a zloţenie sľubu nového poslanca. 

 

mailto:adam.beno@karlovaves.sk
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D. Čahojová – starostka: Váţené panie poslankyne, váţení páni poslanci. V dôvodovej 

správe k oznámeniu starostky o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov 

a zloţení sľubu nového poslanca, je uvedený dôvod v tejto časti rokovania miestneho 

zastupiteľstva. Pani Mgr. Lívia Poláchová, ktorá bola nezávislou poslankyňou za štvrtý 

volebný obvod sa listom vzdala k 31. 12. 2020 mandátu poslankyne miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Týmto sa naplnila skutková podstata zániku 

poslaneckého mandátu podľa § 25 ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. V tejto chvíli preruším oficiálny úvod a vyslovujem takto 

verejne, za prítomnosti všetkých poslancov. Verejné poďakovanie pani Mgr. Lívie 

Poláchovej, ktorá funkciu alebo poslanie poslanca mestskej časti Karlovej Vsi vykonávala 

veľmi zodpovedne, s veľkým nasadením. Venovala jej veľa síl, času, osobného úsilia 

a myslím si, ţe jej stopa ako miestnej poslankyne zostane nadlho zapísaná nielen v pamäti 

Karlovej Vsi, ale priamo v lese nad Dlhými dielmi, kde ona mala svoj leví podiel na tom, aby 

Kráľova hora zostala zachovaná tak, ako ju poznáme a bola uchránená pred hroziacou 

mohutnou výstavbou.  Ale okrem toho sa venovala aj mnohým ďalším oblastiam, ktoré teda 

pokrýva poslanie poslanca s veľkou zodpovednosťou. A keďţe naozaj práca poslanca je 

náročná a pani Mgr. Poláchová ju vykonávala s veľkým nasadením a zodpovednosťou, 

nedokázala uniesť dva poslanecké mandáty, v ktorých zastupuje nás všetkých Karlovu Ves 

a Bratislavčanov. Zároveň aj na Bratislavskom samosprávnom kraji učinila takéto 

rozhodnutie. My sme veľmi radi, ţe druhý mandát poslanca Bratislavského samosprávneho 

kraja si ponecháva a bude tam zastupovať všetkých Bratislavčanov, vrátane nás z Karlovej 

Vsi tak, ako doteraz. Ţeláme jej na to veľa síl, veľa energie. Ďakujeme veľmi pekne.  

 

Pokračujem. Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018 do 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves uvedených v zápisnici 

Miestnej volebnej komisie vyplýva, ţe najväčší počet platných hlasov v ďalšom poradí (na 1. 

mieste) vo 4. volebnom obvode získala náhradníčka pani Mária Tiňová, 52-ročná, bytom 

Veternicová ul. 841 05 Bratislava, nezávislá kandidátka, s počtom platných hlasov 1 287, 

ktorá však listom zo dňa 7.1.2021 oznámila, ţe uprázdnený mandát poslankyne neprevezme. 

Najväčší počet platných hlasov do miestneho zastupiteľstva v ďalšom poradí (na 2. mieste) vo 

4. volebnom obvode získal náhradník pán Jozef Marek, 43-ročný, bytom Púpavová ul. 841 04 

Bratislava, kandidát koalície politických strán Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 

konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska s počtom platných 

hlasov 1 128. To znamená, ţe v ďalšom konaní som písomne oslovila pána Jozefa Mareka, 

ktorý súhlasil s nastúpením na uprázdnený poslanecký mandát a písomne potvrdil, ţe mandát 

prijíma. Pán poslanec prejavil záujem pracovať v komisii sociálnej a zdravotnej. Predtým neţ 

pristúpime k oficiálnemu kroku a tým zloţeniu sľubu poslanca, tak dovoľte, aby som pár slov 

povedala aj tu prítomnému pánovi poslancovi, budúcemu poslancovi, aj vám kolegovia. Pán 

Jozef Marek, vítame vás medzi nami a teda idete skladať sľub nie hocijaký, sľub poslanca 

a nielen vaši voliči, ale celá verejnosť v Karlovej Vsi očakáva, ţe nielen ich dôvera, vašich 

voličov, ale dôvera všetkých Karlovešťanov vo vás a vo vykonávanie vášho mandátu bude len 

rásť. My sme radi, ţe ste sa odhodlali prijať takéto poslanie alebo takéto povolanie do 

verejnej sluţby, ktorá nie je jednoduchá. Preţívame veľmi náročnú dobu. Aj Karlova Ves a jej 

obyvatelia sú zmietaní krízou, ktorá vznikla v dôsledku epidémie Covid-19 a vzniká tu naozaj 

mnoţstvo neistoty, existenčného strachu, nervozity, napätia. Takţe veríme, ţe budete 

poslancom, ktorý bude uţ aj z podstaty svojho hodnotového nastavenia aj pôsobeniaako 

poslanca, ale aj ako obyvateľa Karlovej Vsi, ktorý ţije medzi svojimi voličmi a susedmi, ţe 

budete pre nich oporou aj v týchto ťaţších časoch, a ţe budete vykonávať svoj mandát tak, 

aby nestratili vieru a aby ich túţba a nádej v dobre spravovanú spoločnosť, citlivo voči 
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ľuďom aj ţivotnému prostrediu spravodlivo, nezištne, aby ţila a my vám v tom naozaj ţeláme 

veľa úspechov, veľa energie, veľa vytrvalosti a aby vám váš mladistvý elán, ktorý vám určite 

nechýba, aby vám dobre slúţil. Takţe tešíme sa, ţe ste prijali tento mandát, túto výzvu 

a ţeláme vám veľa úspechov. V tejto chvíli vlastne pristupujeme k oficiálnej časti a tým je 

zloţenie vášho sľubu. Takţe, najskôr poprosím prítomných v sále, aby vstali a vypočuli si 

slovenskú hymnu. Podľa § 25 ods. 1 písm. a) § 26 Zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kaţdý poslanec miestneho 

zastupiteľstva skladá na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní sľub poslanca. Ţiadam preto 

nového poslanca, pána Jozefa Mareka, aby predstúpil a prečítal zákonom predpísaný sľub 

a následne ho potvrdil svojim podpisom. 

 

J. Marek: Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dodrţiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone 

svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

D. Čahojová – starostka: Poprosím pánovi poslancovi hlasovacie zariadenie. Ďakujem. 

Takţe, opäť vítam nového pána poslanca medzi nami a uţ. Teraz nám namontujú nový 

reproduktor, aby sme sa lepšie počuli, lebo slávnostnú časť prvú ukončujeme a bude 

ukončená ešte schválením uznesenia, ale poprosím témy. Pouţili sme na hymnu slovenskú 

tieto reproduktory. Takţe teraz ich dávame tak, aby sme všetci lepšie počuli. A my si môţeme 

vypnúť, hej? Dobre, vyskúšame. Dobre, ale, aby aj všetci počuli. Dobre, takţe váţení 

kolegovia, váţené kolegyne. Prosím teraz návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uzneseniak tejto prvej časti nášho zasadania. 

 

P. Martinický: No, hlasuje sa k bodu č. 1. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, prosím, treba si odháčknuť mikrofón. 

 

P. Martinický:  Áno, mám zapnutý mikrofón. Mám zapnutý. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. 

 

P. Martinický: Akurát mám problém v kombinácii rúško a okuliare. Hlasuje sa k bodu č. 1 

podľa pôvodného návrhu, ktoré má tri časti A, B, C so zmenou v bode C, ktorá znie: Poslanca 

Jozefa Mareka za člena sociálnej, za člena komisie sociálnej a zdravotnej. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, môţem poprosiť prečítať toto uznesenie v plnom 

znení? Ďakujem veľmi pekne. 

 

P. Martinický: V plnom znení, dobre.Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves za A. berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu Mgr. Lívie Poláchovej 

podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, oznámenie starostky mestskej časti o nastúpení Jozefa Mareka za 

poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a odovzdanie 

osvedčenia o tom, ţe Jozef Marek sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva. Za B. 

konštatuje, ţe poslanec Jozef Marek zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 

zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za C. volí 

poslanca Jozefa Mareka za člena komisie sociálnej a zdravotnej. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

Za 22 poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik. 

 

D. Čahojová – starostka: Mal niekto problém s hlasovacím zariadením? 

 

P. Buzáš: Ja. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Buzáš. Takţe opakujeme toto hlasovanie. Prosím 

ešte raz. Hlasujeme znova o tomto návrhu. Nech sa páči. Za 24 prítomných poslancov, proti 

nebol nik, nezdrţal sa nik. 

 

D. Čahojová – starostka: Nehlasovala pani Petrová, ale neviem, či má nejaký problém. 

 

D. Petrová: Idem na to číslo, lebo ukazuje mi, ţe som pripojená. Idem volať. 

 

D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa, chceš aby sme opakovali toto hlasovanie? Nie, 

dobre. Vyriešte telefonicky problém, my pokračujeme. Ďakujem veľmi pekne. Signalizujte, 

keď ma nepočujete, lebo ja si to tieţ stále vypínam, zapínam. 

 

 

Bod 2. Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves  

 

D. Čahojová – starostka: Takţe, pokračujeme pracovnou časťou nášho rokovania a tým je 

Návrh dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves. Úvodné slovo, aby ste tomu rozumeli, prednesie pán vicestarosta 

pán Záhradník. Nech sa páči, máš slovo. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Táto doba priniesla aj niektoré moţné prvé 

online rokovanie zastupiteľstva, tak je potrebné, aby sme prispôsobili aj naše normy. To 

znamená, náš rokovací poriadok. Máte predloţený návrh zmeny alebo doplnenia rokovacieho 

poriadku, ktorý by vlastne mal upraviť rokovanie miestneho zastupiteľstva prostredníctvom 

komunikačných technológií, teda také zastupiteľstvo, aké teraz prebieha, prípadne 

zastupiteľstvo takzvanou formou per rollam. Táto novela má oporu v novele Zákona 

o obecnom zriadení, ktorá bola minulý rok schválená Národnou radou § 30 f, ktorý vlastne 

umoţňuje obecným zastupiteľstvám rokovať aj takouto formou. Keďţe táto norma vychádza 

z ustanovení zákona, tak dovolil by som si jednu malú technickú, také doplnenie 

v autoremedúre urobiť. Tak, aby sa rozšíril názov tej osobitnej časti, ako máte v materiáli. To 

znamená, rokovanie miestneho zastupiteľstva v čase krízovej situácie spôsobenej ochorením 

Covid-19. Tak presne znie totiţ ustanovenie novely Zákona o obecnom zriadení tak, aby sme 

odstránili akékoľvek pochybnosti, ţe teda ide o úpravu, ktorá má zákonné zmocnenie 

v Zákone o obecnom zriadení a viaţe sa na krízovú situáciu spôsobenú ochorením Covid-19. 

Takto to zákonodarca upravil. Samozrejme, ak pominie ochorenie Covid-19, pravdepodobne 

tieto moderné formy uţ sa nejakým spôsobom budú môcť vyuţívať. Tak potom, ak sa zmení 

legislatíva, budeme si musieť upraviť aj náš rokovací poriadok, ale teraz je to v súlade s tým, 

ţe je to krízová situácia spôsobená ochorením Covid-19. Takto dopĺňam názov tej osobitnej 

časti a prosím o podporu tohto materiálu. Ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ak sú nejaké otázky k tejto novele alebo 

k tomu dodatku, nech sa páči. Môţete sa spýtať. Keďţe nikto nesignalizuje ani, ţe má 

problém s technickým zariadením, ani ţe by nerozumel predloţenému dodatku, tak dovoľte. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Záhradníkovi, ţe nám to vysvetlil. A ešte by som vás chcela 

oboznámiť v súvislosti s rokovaním dnešným, ţe niektorí z vás rokujete z domáceho 

prostredia, kde na sieť Wi-Fi sú moţno napojení viacerí uţívatelia. Môţe byť tá sieť zaťaţená 

viac ako unesie a môţe sa stať, ţe vám spojenie vypadne. Preto sme sa inšpirovali aj 

postupom miestneho, mestského zastupiteľstva, ktoré uţ v takejto podobne sme absolvovali 

niekoľkokrát a poprosili sme aj klub Teamu Vallo o spoluprácu v bodoch, kde nie sú ţiadne 

pochybnosti, s ktorými sme dobre oboznámení, a ktoré prešli dôkladným rokovaním v 

komisiách alebo miestnej rady a nie sú ďalšie nezodpovedané otázky. By sme moţno skrátili 

rokovania tým, ţe budú bez úvodného slova. V bodoch, ktoré povaţujeme za významnejšie, 

alebo kde prejaví niektorí z poslancov záujem o úvodné slovo, samozrejme, v ktoromkoľvek, 

úvodné slovo poskytneme. Je to len z dôvodu sfunkčnenia, zrýchlenia priebehu tohoto 

prvýkrát skúšaného postupu a spôsobu vedenia zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne. Pán 

poslanec Hrda, nech sa páči. Máte slovo. 

 

S. Hrda: Ja by som sa len chcel. Chcel by som sa opýtať v súvislosti s týmito úpravami, ţe 

zasadá zastupiteľstvo online ako je to upravené pre verejnosť, ktorá mala v minulosti prístup 

na zasadania, a ktorá mohla aj vystúpiť. Je aj teraz táto moţnosť, ţe verejnosť sa môţe 

prihlásiť v nejakom bloku časovom? 

 

D. Čahojová – starostka: Pán Hrda, my vás nepočujeme. Musíte to povedať ešte raz. 

 

S. Hrda: Nemá verejnosť moţnosť sa prihlásiť teraz. 

 

D. Čahojová – starostka: Poprosím ešte raz. 

 

S. Hrda: Teraz ma počujete? 

 

S. Hrda: Chcel som sa opýtať, ţe či je pri online zastupiteľstve moţnosť pre verejnosť jednak 

sledovať a jednak vystúpiť ako bolo v minulosti na teda zasadaniach na mestskom úrade 

moţné. 

 

D. Čahojová – starostka: Počujete ma? No, verejnosť je súčasná tohoto rokovania, pretoţe 

máme tu priamy prenos tak, ako obvykle. To znamená, ţe kaţdý kto chce sledovať online, 

môţe sledovať priebeh tohoto zastupiteľstva. A tak ako aj poslanci, aj verejnosti bolo 

oznámené, ţe toto zasadnutie bude prebiehať virtuálnym spôsobom, ţe z rozhodnutí našich 

vedúcich orgánov štátu nie je moţné, aby fyzicky bola verejnosť prítomná na tomto zasadnutí. 

Čiţe mala moţnosť aj má moţnosť sa prihlásiť na rokovanie virtuálnym spôsobom alebo 

spôsobom mailu. Prihlášku do diskusie. 

 

S. Hrda: Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Podať prihlášku. V čase by sme moţno určenom pre verejnosť 

alebo aj k jednotlivým bodom, ale aj verejnosť bola informovaná o tom, ţe toto zasadnutie 

bude prebiehať takouto formou. My sa naozaj inšpirujeme. Nevyšľapávame nevyšliapanú 

cestu, ale robíme to presne tak. Veľkým vzorom je pre nás rokovanie mestského 

zastupiteľstva, čiţe snaţíme sa nerobiť chyby. Neviem, či som vám zodpovedala na vašu 

otázku. 
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S. Hrda: Áno, ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán vicestarosta má slovo. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Áno. Ďakujem pekne. Ešte by som rád doplnil, ţe tak ako 

vyplýva aj z tejto formy, mali vyuţívať naozaj len vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch. To znamená, povaţujme to ale, aby potom sme sa normálne vrátili do 

štandardných mechanizmov rokovaní zastupiteľstva, vrátane teda účasti verejnosti, moţnosti 

verejnosti vystúpiť na týchto rokovaniach, aby vlastne neboli aj technické bariéry pre 

niektorých občanov, ktorí povedzme nie sú tak zdatní a zruční v týchto moderných 

technológiách. Takţe ja verím, ţe síce je fajn, ţe budeme mať takúto moţnosť a takto 

rokovať, ale ţe verím, ţe sa vrátime k štandardným rokovaniam zastupiteľstva tak, ako sme 

ich poznali pred Covidom. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďţe nikto iný nie je prihlásený do 

diskusie, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

Nech sa páči. 

 

Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s účinnosťou 23. februára 

2021. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

Za 24 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik, nehlasoval 1poslanec. Toto 

uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

Bod 3. Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Pokračujeme nasledovným bodom, a tým 

je Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva. Zatiaľ bez úvodného 

slova. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďţe sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu uzatváram 

a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Martinický: K bodu uznesenia miestneho zastupiteľstva, k bodu č. 3 podľa predloţeného 

návrhu, ktorý všetci dostali. 

 

D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Hlasovalo 25 

poslancov, 19 bolo za, 6 sa zdrţali, proti nebol nik. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, aj za hlasovanie, aj za to, ţe sme sa všetci 

dokázali zúčastniť hlasovania bez problémov. Veľmi pekne ďakujem. 

 

 

Bod 4. Správa miestneho kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 
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D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Správou o činnosti miestneho kontrolóra za rok 

2020. Odovzdávam slovo pánovi kontrolórovi, nech sa páči. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Váţená pani starostka, váţené zastupiteľstvo. Počujete ma? 

Predkladám vám správu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020. Jedná sa viac-

menej o informačný materiál, ktorý mapuje činnosť miestneho kontrolóra. Okrem správ, ktoré 

vám boli predkladané na kovanie miestneho zastupiteľstva. Na úvod asi toľkoto. Ďakujem.  

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme za krátke úvodné slovo. Prosím otázky, ak sú nejaké. 

Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nasleduje pán poslanec Magát, 

nech sa páči. 

 

P. Magát: Prajem pekný deň, pán kontrolór. Tú správu čo som čítal, to je len konštatácia 

toho... 

 

D. Čahojová – starostka: Poslanec Magát, nepočujeme ťa. Počkaj chvíľočku. Môţeš 

zopakovať. 

 

P. Magát: Pán kontrolór, tú správu čo som čítal, tá je konštatačného charakteru. Zistenia ste 

dávali na úrad? 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Áno. 

 

P. Magát: Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Keďţe nikto iný sa do diskusie nehlási, prosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

P. Martinický: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby 

ste sa prezentovali a hlasovali o tomto návrhu. Ďakujem. Za 23 prítomných poslancov, proti 

nebol nik, zdrţal sa 1 poslanec. Toto uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.  

 

 

Bod 5. Správa miestneho kontrolóra o kontrole - výber poplatku za rozvoj. 

 

D. Čahojová – starostka: A môţeme pokračovať nasledovným materiálom, ktorý tieţ 

predkladá pán Hrádek, a to je Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra - poplatok za 

rozvoj. Nech sa páči, pán kontrolór, máte slovo. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka. Chcel by som povedať, 

toto je následná správa o kontrole, ktorú som vám predkladal vo februári minulého roku. 

Jednalo sa o kontrolu zameranú na výber poplatku za rozvoj, ktorý má právo účtovať mestská 

časť za výstavbu realizovanú v podstate v jej teritóriu. Táto kontrola bola zameraná na to, 

akým spôsobom sa vysporiadal úrad mojimi odporúčaniami, ktoré boli predloţené k danej 

kontrole. Myslím si, ţe táto následná správa o kontrole bola prospešná. Zistili sme, čo je treba 

dorobiť. Podieľal som sa na príprave internej smernice, ktorá bude celý tento proces 

monitorovať, respektíve riadiť. Ja za seba môţem povedať, ţe som jednak s výkonom tej 
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kontroly spokojný a takisto aj s tým, ţe si vlastne úrad tieto moje pripomienky osvojil. Na 

úvod asi toľko. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Kovács. Nech sa páči, odovzdávam vám 

slovo. 

 

M. Kovács: Dobrý deň prajem. Ja len veľmi rýchlo sa chcem poďakovať pánovi kontrolórovi 

za túto kontrolu. Nie je ma počuť? Uţ ma je počuť? 

 

D. Čahojová – starostka: Uţ vás je počuť. Áno. 

 

M. Kovács: Dobre, ţe ja chcem poďakovať pánovi kontrolórovi za túto kontrolu. Vlastne 

v jej kontexte som dal aj tú interpeláciu, kde sme naozaj zistili, ţe ten výber toho poplatku za 

rozvoj je mizerný. Dúfame, ţe bude lepší. Ďakujeme, ţe ste podnikli tie kroky, ktoré ste 

podnikli. A chcem len potom dať na zváţenie, ţe keď sa bude tvoriť rozpočet, tak aby sa 

tvoril na základe nejakých údajov, ktoré uţ máme. Lebo aj v kontexte tej interpelácie, ktorú 

ste nám zaslali je vidno, ţe tie dáta sú ako kebyţe veľmi vzdialené realite. A teraz, ţe nikoho 

za to neobviňujem. Hovorím, ţe tie chyby, ktoré sa stali, uţ boli popísané. Ideme ďalej, ale 

chcem apelovať na budúcu tú tvorbu rozpočtu, aby sa teda ten odhad zreálňoval trošku. Práve 

aj v kontexte toho, ţe my vieme aké stavebné konania máme a vieme aké rozhodnutia boli 

vydané. Ďakujem. Koľko peňazí tam môţeme aj očakávať. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kovács. No, ja si neodpustím 

dovetok k vášmu vystúpeniu, ţe mnoho obyvateľov Karlovej Vsi by si ţelalo, aby poplatok za 

rozvoj bol naďalej mizerný, lebo si ţelejú nijaký búrlivý stavebný rozvoj, ale naozaj. Boli tam 

isté nedostatky a dúfam, ţe teda a vlastne aj vďaka spolupráci s pánom kontrolórom boli 

podľa mojej mienky odstránené. Nemusia mať obyvatelia Karlovej Vsi ani poslanci ţiadne 

obavy, ţe by nebol vyrubený poplatok za rozvoj tam, kde mal vyrubený byť. Samozrejme, 

nebude nikdy taký, ako je v niektorých mestských častiach a kde skutočne sa jedná o búrlivý 

rozvoj a búrlivú stavebnú činnosť, ale tak si to asi v Karlovej Vsi úplne nepredstavujeme, ale 

ja by som túto príleţitosť vyuţila, ak dovolíte. Keďţe nikto iný sa nehlási do diskusie, keďţe 

smernicu, vnútornú smernicu o spracovaní a vyrubení poplatku za rozvoj na jej tvorbe sa 

podieľala pani JUDr. Mucsková, ktorá v tejto chvíli je zastupujúcou prednostkou úradu pri 

tejto príleţitosti. Sedí aj tuná po mojej ľavici. Ja by som vám ju pri tejto príleţitosti rada 

predstavila a moţno, ţe vám tak v skratke zhruba povie, aby sa zároveň tým predstavila, ako 

tá smernica vznikla a ako tá smernica pribliţne vyzerá. Údajne ste ju všetci dostali 

v materiáloch. Takţe, kto ju chce vidieť, ak si ju môţe aj podrobne naštudovať. Odovzdávam 

na chvíľočku slovo pani JUDr. Mucskovej, aby ste ju videli. Nech sa páči. 

 

J. Mucsková: Váţené panie poslankyne, váţení páni poslanci. Dovoľte mi teda, aby som vás 

tak v krátkosti. Prípadne, ak budete mať nejaké doplňujúce otázky informovala o opatreniach, 

ktoré boli prijaté na úrade v nadväznosti na správu pána kontrolóra, ktorá bola predloţená 10. 

februára 2020 na miestne zastupiteľstvo. V nadväznosti na závery tejto správy boli prijaté 

opatrenia. Predovšetkým to bolo spracovanie, schválenie smernice interného predpisu 

o postupe pri vyrubovaní miestneho poplatku za rozvoj, ktorá uţ v súčasnosti teda je 

schválená a je platná, účinná. Podľa tých nastavených podmienok uţ v podstate v komisii, 

ktorú sme zostavili na základe zasadnutia a na základe poţiadavky vedenia úradu sme v 

podstate v zastúpení poverených zamestnancov odborných útvarov, a to stavebného úradu, 

právneho referátu, referátu miestnych daní a územného rozvoja v podstate zostavili komisiu, 
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ktorá uţ si rozdelila jednotlivé úlohy, ktoré sa týkajú celého toho procesu od vydania 

právoplatného stavebného povolenia v podstate aţ po vydanie rozhodnutia o vyrubení 

poplatku a uţ takto sme vlastne v takomto zloţení pracovali a snaţili sa aj rozhodnutia spätne, 

za to predchádzajúce obdobie v podstate odstrániť tie nedostatky, ktoré pán kontrolór vytýkal. 

A myslím, ţe v podstate v smernici sa nám podarilo, keďţe sme ju pripravovali, aj za 

spolupráce s pánom kontrolórom, aby naozaj ten proces do budúcnosti bol správny, aby boli 

teda nastavené tie procesy tak, aby boli v súlade jednak so zákonom o miestnom poplatku za 

rozvoj, daňovým poriadkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a to si 

myslím, ţe sa nám v smernici podarilo, pretoţe v smernici sú jednak presne dané kompetencie 

poverených zamestnancov. Sú určené lehoty, v rámci ktorých majú postupovať. Smernica 

obsahuje aj prílohy, ktoré sú veľmi dobrou pomôckou a v podstate pomáhajú efektívne 

povereným zamestnancom a posudzovať pri vyrubovaní poplatku a v neposlednom rade, 

napríklad smernica upravuje aj podmienky prípadného vydania rozhodnutia o platení poplatku 

v splátkach. Myslím, ţe som aj celkom vyčerpávajúco povedala. V podstate všetky tie prijaté 

opatrenia. Samozrejme stále ešte aj do, čo sa týka predchádzajúcich rokov. Dávame do 

poriadku evidenciu vyrubených poplatkov za rozvoj a nejakým spôsobom na základe 

poţiadavky pána kontrolóra na nejakú kríţovú kontrolu vyrubenia poplatku za rozvoj. Sa 

snaţíme teda naozaj skontrolovať, či všetky stavebné povolenia, ktoré podliehajú a spĺňajú 

podmienky pre vyrubenie poplatku za rozvoj, ţe naozaj vo všetkých týchto prípadoch bol 

poplatok za rozvoj vyrubený správne. Takţe asi toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Pán poslanec Kovács má slovo, nech 

sa páči. 

 

M. Kovács: Ďakujem pekne. Je ma počuť? Výborne. Ja som ešte k tej téme chcel, ţe bol by 

som veľmi rád, keby sa nastavili aj nejaké veľmi jasné pravidlá a keby moţno miestny úrad 

zobral si toto pod svoju gesciu. Aby sme sa rozprávali teda, keď uţ sme zvládli vyrubiť ten 

poplatok aj o jeho pouţití, preto lebo aby vlastne občania veľmi jasne vedeli, ţe na čo ich 

peniaze budú pouţité. V zákone je veľmi jasne dané na čo tie peniaze môţu byť pouţité. 

Napríklad školstvo je jedna z tých tém, na ktoré môţu byť pouţité, ale sú tam aj iné a aby sme 

vedeli predostrieť transparentný systém, akým rozmýšľame o vyuţití tohto poplatku 

v budúcnosti. Lebo vlastne z toho, čo som sa dozvedel aj v tej interpelácii vyplýva, ţe vlastne 

tie peniaze ešte neboli vyuţité a čo vnímam ako príleţitosť proste dať si záleţať na tom, aby 

sme transparentne ukázali občanom, na čo tie ich peniaze budú vyuţité, a ţe naozaj reagujú na 

tie ich potreby v tom mieste, kde boli vyrubené. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, dovolím si reagovať, ţe tento zákon síce je v 

mnohom nedokonalý a spôsobuje vrásky. V tej skutočnej zavádza, v tom zavádzaní do praxe 

aj pri tvorbe tej smernice, pretoţe sa tu naozaj stretáva prenesený výkon štátnej správy a 

samospráva, ale má presne určené a zadefinované na čo sa tento výťaţok z poplatku za rozvoj 

môţe pouţiť a my sme dosiaľ k takémuto kroku nepristúpili. Budete o ňom rozhodovať vy 

v budúcnosti ako poslanci pri tvorbe rozpočtu. Ešte sa hlási pán kontrolór do diskusie. Nech 

sa páči, máte slovo. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne, pani starostka. Ja by som chcel 

poďakovať kolegyni Mucskovej, s ktorej pomocou sa nám podľa môjho názoru podarilo 

vytvoriť naozaj dobrý interný predpis. Sme dohodnutí na tom, ţe ja budem na celý priebeh v 

nasledujúcom období dozerať. Dal som si to aj do plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok, 

na prvý polrok tohoto roku. Takţe tak, ako ste vy povedali, pán poslanec, ţe vy chcete 

dozerať akým spôsobom budú peniaze pouţité, ja budem dozerať intenzívne a priebeţne na 
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to, akým spôsobom sú vyberané. A čo sa týka pouţitia, tam zákon je striktný. Môţe byť 

poplatok pouţitý len na presné, či vymedzené investičné akcie, ktoré zákon hovorí takţe, ale 

samozrejme, ţe to podlieha potom vášmu súhlasu v zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďţe nikto iný sa do diskusie nehlási, 

uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

P. Hudáková: Prepáčte, vy počujete pána kolegu? 

 

D. Čahojová – starostka: Prosím pána poslanca Martinického, aby si zapol mikrofón a ešte 

raz prečítal návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Martinický: Ospravedlňujem sa. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v 

kontrolovanej veci, Následná kontrola výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 

447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení v podmienkach mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

Ďakujem. Za hlasovalo 24 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik, nehlasoval 

1 poslanec. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. A môţeme prikročiť k bodu č. 7, a tým je 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Pani starostka, ešte bod 6. 

 

D. Čahojová – starostka: Ospravedlňujem sa. Preskočila som bod 6. Pán kontrolór má dnes. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Svoj deň. 

 

 

 

Bod 6. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021. 

 

D. Čahojová – starostka: Svoj deň. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na prvý 

polrok roku 2021. Pán kontrolór, máte slovo. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Pani starostka, asi tých materiálov máte naozaj dneska odo 

mňa veľa. Predkladám vám, váţené zastupiteľstvo, plán, návrh plánu kontrolnej činnosti. 

Musím povedať na rovinu. Plán zohľadňuje aj takú vec alebo takú situáciu v našej 

spoločnosti, ako je Covid a jednoducho niektoré tie kontroly sa s ohľadom aj na home office 

vykonávajú, poviem na rovinu, veľmi komplikovane. Ale tak, ako som vám spomenul v 

predchádzajúcom bode, rád by som opakovane dozeral na výber poplatku za rozvoj. Pokiaľ sa 

podarí otvoriť bazén, mám v pláne znova, aj s ohľadom na minuloročnú kontrolu 

hospodárenia bazénu, znova dozrieť, akým spôsobom sa rozbehne bazén. A potom sú tam 

beţné kontrolné činnosti, ktoré jednoducho ako kontrolór si do tohoto plánu dávam. Pokiaľ by 

ste mali návrh na nejaké doplnenie, tak som pripravený akceptovať alebo neakceptovať, 

podľa rozsahu, aby sa to aj dalo stihnúť. Na úvod asi toľko, ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Magát, 

nech sa páči. Pán poslanec Magát, mikrofón. 

 

P. Magát: Ďakujem za slovo. Pán kontrolór, prosbička. Tam ako je to vnímané s tým, 

následnou finančnou kontrolou? Ten pojem je v zmysle zákona o finančnej kontrole? 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Rozmýšľam, ktorý bod máte na mysli, pán poslanec. 

 

P. Magát: No, následná finančná kontrola, zákon o finančnej kontrole presne stanovuje, čo to 

znamená. 

 

M. Hrádek – miestny kontrolór: Ja viem. Ja som to, pardon. Ja som to vnímal v tom 

kontexte, ţe zákon jasne stanovuje postup úradu a ja nejakým spôsobom jednoducho 

kontrolujem, či úrad dostatočným spôsobom túto finančnú kontrolu vykonáva. Bolo to 

myslené v tomto kontexte. 

 

P. Magát: Ďakujem za info. 

 

D. Čahojová – starostka: Keďţe nikto iný sa do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram 

a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu. Nech sa 

páči. 

 

P. Martinický: Uznesenie k bodu číslo 6. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra na prvý polrok roku 2021. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Za 25 

prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem 

veľmi pekne. 

 

 

Bod 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves  č. 1/2018 zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy 

a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme spomínaným návrhom všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves č. 1/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Moţno veľmi krátko. Jedná sa o všeobecne 

záväzné nariadenie, ktoré, ktorým meníme školský obvod pre spojenú školu na Tilgnerovej, 

kde priraďujeme niektoré zo Starých Gruntov do tohoto školského obvodu z dôvodu lepšej 

dostupnosti pre tieto deti, aj pešej dostupnosti do tohoto školského zariadenia, ktoré sme 

predtým priradili k školskému obvodu Základnej školy na Karloveskej 61. Z dôvodov, ţe tam 

vtedy bol menší počet detí, boli väčšie kapacity, ale čas ukázal a praktické dôsledky tohoto 

kroku si vyţiadali takýto prístup. Vlastne vychádzame v ústrety aj vašim predstavám a 

zjednodušujeme niektorým rodičom a niektorým deťom prístup alebo ľahšiu dostupnosť 

školy. V kaţdom prípade máte v materiáli tabuľku koľkých detí sa to pribliţne týka. To 

neznamená, ţe všetky tieto deti budú mať záujem navštevovať Spojenú školu Tilgnerovu, ale 
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je to pribliţný odhad koľko by to mohlo byť. Takţe nejedná sa o desiatky detí, ale moţno 

maximálne desiatka. Takţe nech sa páči, ak sú nejaké otázky k tomuto bodu, sme pripravení 

vám odpovedať. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 

 

M. Kovács: Ja len chcem vyuţiť príleţitosť sa vlastne v mene rodičov, konkrétnych rodičov, 

ktorým toto veľmi zjednoduší privádzanie detí do školy poďakovať, lebo naozaj je to jedna 

konkrétna vec, ktorú vieme robiť pre konkrétnych rodičov, ktorých detí budú môcť chodiť na 

začiatku kratšie do školy a postupne aj sami do školy. Čiţe ešte raz. Vďaka za tento ústupok, 

a ţe sa to podarilo. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dúfajme, ţe to splní účel a tých detí bude 

čoraz viac. Keďţe nikto iný sa nehlási, tak prosím návrhovú. Uzatváram diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Martinický: Návrh uznesenia k bodu č. 7. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 27. februára 2018 o určení školských obvodov 

pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdrţal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo schválené. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Bod 8. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Návrhom na odvolanie a delegovanie členov rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestská časť Karlova Ves. Idete niečo robiť? 

 

D. Čahojová – starostka: Takţe odovzdávam slovo pánovi vicestarostovi. Ja tu budem mať 

zatiaľ malú technickú úpravu. Nech sa páči. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Áno, ďakujem veľmi pekne. Snaţíme sa odstrániť to echo, 

ktoré má pani starostka. Takţe predkladáme návrh na odvolanie v podstate pani poslankyne, 

bývalej poslankyne pani Poláchovej z Materskej školy Kolísková 14 ako členky rady a 

navrhujeme na túto Materskú školu Kolískovú 14 nového poslanca, pána Jozefa Mareka. 

Predpokladám, ţe súhlasí s takýmto návrhom. Áno, ja ho vidím v sále. Takţe vyslovuje taký 

súhlas. Takţe otváram k tomuto bodu programu diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. 

Ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

P. Martinický: Bod č. 8. Miestne zastupiteľstvo za A. odvoláva člena rady školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves delegovaných miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti ku dňu 28.2.2021 takto: Zriadenie Materská škola Kolísková 

14, Lívia Poláchová. Deleguje člena rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves ku dňu 1.3.2021 takto: Zariadenie Materská škola Kolísková 14, 

meno Jozef Marek. 
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B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Poprosím, prezentujte sa a hlasujme. 

Konštatujem, ţe za bolo 25 poslancov. To znamená, ţe uznesenie sme schválili. Odovzdávam 

slovo pani starostke. 

 

 

 

Bod 9. Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre ţiadateľov 

v zmysle opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na 

nájomníkov v súvislosti s  ochorením COVID 19 – 2. vlna. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme návrhom na schválenie výšky 

odpustenej čiastky nájomného pre ţiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou Slovenskej 

republiky na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením 

Covid-19 – 2. vlna. Krátke úvodné slovo. Takýmto materiálom sme sa venovali uţ 

niekoľkokrát. Asi poznáte túto problematiku. Ministerstvo hospodárstva ponúklo zo svojej 

kapitoly pomoc na nájomnom pre nájomníkov verejnej správy v tom zmysle, teda po splnení 

podmienok. Ak samospráva odpustí päťdesiat percent nájomného, tak tých zvyšných 

päťdesiat percent štát bude dotovať. V zmysle pomoci na obdobie, kedy bolo znemoţnené 

vyuţívať predmet nájmu na stanovený účel. Máte priloţený k materiálu zoznam - plachtu 

ţiadateľov, ktorí podmienky spĺňajú tohto nároku na dotácie a tak, ako v predchádzajúcich 

prípadoch, aj teraz sme vám priloţili, aj zoznam drobných podnikateľov v mestskej čast i, 

ktorí tento nárok nespĺňajú, ale aj v minulosti, v minulom období sme im umoţnili preklenúť 

toto neradostné obdobie, ţe sme im úľavu na nájomnom tieţ schválili. Nech sa páči, otváram 

k tomuto bodu diskusiu, ak sú ešte nejaké otázky. Pán poslanec Magát má slovo. 

 

P. Magát: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja sa len chcem spýtať, či to má mestská časť 

vyčíslená o koľko, akým spôsobom podporíme občanov. 

 

D. Čahojová – starostka: Máme to vyčíslené. Aj sme to mali vyčíslené. Tí drobní alebo tí, 

ktorí nespĺňajú dotácie, je naozaj nie významná čiastka, ktorý by nejakým spôsobom 

významne zasiahla do nášho rozpočtu, preto ich v minulosti schválili. V tejto chvíli vám ja, 

keďţe tu nie je pani prednostka, ktorý tento materiál spracovávala, tú presnú sumu neviem 

povedať, ale tento materiál v zásade pripravovala ona tak, ako v minulosti. Máme tú 

informáciu, koľko je to? Máte tie tabuľky vzadu. Ak, tak to spočítame veľmi rýchlo. Ale 

keďţe táto otázka nebola nejako spochybňovaná, ani na komisiách, ani na rade by som si to 

pripravila ten súčet, ale naozaj teraz neviem. Ak by vznikali pochybnosti o tom, ţe táto 

pomoc od nás je veľkorysá, ţe by sme zniţovali to percento tej našej úľavy, tak v tom istom 

zmysle alebo v tom istom objeme by bola aj tá niţšia štátna pomoc. Ako v minulosti aj teraz, 

keby sme usúdili, ţe nás to nejakým významným spôsobom poškodí, tak by sme vám to určite 

nepredkladali v takejto podobe. Nech sa páči, ak sú ďalšie otázky. Keďţe otázky nie sú, tak 

prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

P. Martinický: Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k bodu 9. Mám to celé čítať? 

Podľa predloţeného návrhu schvaľuje poskytnutie zľavy do 15.3. tým, ktorí. Prosím?  

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, prosím, prečítať návrh ešte raz. 

 

P. Martinický: Mám ho celý čítať? Dobre. Schvaľuje poskytnutie zľavy z nájomného vo 

výške 50 % nájomného za obdobie sťaţeného uţívania nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky 

na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva 
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v zmysle ustanovení zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 o 

niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby Covid-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona 

č. 92/2020 a poţiadali mestskú časť o poskytnutie zľavy do 15.3.2021. Za druhé: poskytnutie 

zľavy z nájomného vo výške 50 % za obdobie sťaţeného uţívania nájomcom, ktorí nespĺňajú 

podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly ministerstva 

hospodárstva v zmysle ustanovení zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby Covid-19 v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 

92/2020 a poţiadali mestskú časť o poskytnutie zľavy do 15.3.2021. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem za prečítanie celého uznesenia. Prosím, váţení poslanci, 

aby ste sa prezentovali a hlasovali. Nejaký problém? 

 

P. Hudáková: Áno, máme. Nejde nám nikomu hlasovanie, však? 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre, takţe hlasovanie ukončujem. Poprosím skontrolovať 

technické zariadenie. Pripravíme sa, váţení kolegovia a opätovne spúšťame hlasovanie. Nech 

sa páči. 

 

J. Kmeťko: Nejde. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Takţe v tejto chvíli ukončujem hlasovanie, prerušujem 

hlasovanie k tomuto bodu a skúšame prezenčné hlasovanie. Skúšame sa prihlásiť všetci do 

hlasovacieho zariadenia. Nech sa páči, pokúste sa prihlásiť. Hocijakým tlačítkom. 

 

P. Hudáková: Aha, nič. Je to ako keby zamrznuté. 

 

Z. Volková: My nevidíme to hlasovanie. Tie okienka, chlieviky. 

 

P. Hudáková: Áno, my stále vidíme ako keby diskusiu. 

 

D. Čahojová – starostka: Prezentácia. 

 

Neuvedený: Nám nejde dať ani prezentovať sa. 

 

D. Čahojová – starostka: Nevidia to. 

 

P. Hudáková: Hej, nejde sa prihlásiť ani do tej diskusie. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Takţe teraz máme. Akoţe technický problém riešime. 

Máme tu kolegov z IT, ktorí kontrolujú zariadenie, spojenia. Naznačte mi, keď vyhlásim 

skúšobné testovacie hlasovanie. Tak skvele nám to išlo. Takţe, môţem? Vyskúšame si opäť 

sa zaprezentovať. Testovacie hlasovanie, nech sa páči. 

 

P. Hudáková: Snaţím sa prihlásiť a nejde mi prihlásiť sa. 

 

A. Zemanová: Mne to celé vyhodilo. Chvíľku počkajte, lebo podľa mňa sa budeme viacerí 

musieť poprihlasovať. 
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D. Čahojová – starostka: Dobre. Skontrolujte, či ste prihlásení do systému. Skontrolujte si, 

budete sa musieť prihlásiť. To sa stáva. Kontrolujte sa, či ste prihlásení. 

 

J. Horecký: Moţno by bolo dobré, keby sme sa všetci odhlásili a novo prihlásili, lebo je tam 

teraz chaos v tom systéme. Čo povedia technici? 

 

D. Čahojová – starostka: Môţeme? Ešte nie? Ste prihlásení, kolegovia? Skontrolujte si, či 

ste prihlásení. Sme prihlásení? Skúsme prezenčné hlasovanie. Testovacie hlasovanie, nech sa 

páči. 

 

D. Čahojová – starostka: No, výborne. Uţ to pôjde. Pán poslanec Kmeťko, pani Petrová, 

pán Vician ešte. 

 

Z. Volková: Komu to nejde, nech sa odhlási a znova prihlási. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán Hrda a pani Petrová ešte má problém a pán Kmeťko. 

 

A. Zemanová: Pán Hrda, mikrofón si môţete zrušiť, prosím. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ešte zostáva pani Petrová a pán Kmeťko. 

 

Z. Volková: Daška, skús sa odhlásiť a znova prihlásiť. 

 

D. Petrová: To som práve urobila. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán Ţúbor, prosím vás o sprevádzanie pani Petrovej. No nemôţme, 

keď majú problém s hlasovacím zariadením. Pán Kmeťko. Inak upozorňujem vás, ţe by 

poslanci pri hlasovaní, by vás malo byť vidieť. Čiţe si zapnite kameru. Pani Petrová, výborne, 

nabehla. Ešte pán poslanec Kmeťko. Juraj, počuješ? Máš vypnutý mikrofón, my ťa 

nepočujeme. Pán Ţúbor, prosím, navigovať pána Kmeťka. Pán Kmeťko, nepočujeme ťa. Máš 

vypnutý mikrofón. Zapni si mikrofón a podľa moţností aj kameru. Asi zavolal syna. Dobre, 

takţe pán poslanec Kmeťko? Pán poslanec Kmeťko je odhlásený. Nehlási sa. Pani poslankyňa 

Volková uţ vyzerá, ţe je v miestnosti virtuálnej. Pán poslanec Kmeťko, nech sa spojí s našim 

IT, ak teda chce hlasovať. Ţiadna reakcia. Pokračujeme, váţení kolegovia. Budeme hlasovať 

o materiáli č. 9, a tým je návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky. Materiál č. 9. Nech sa 

páči tak, ako bol prednesený návrhovou komisiou. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali 

o tomto návrhu. Materiál č. 9. Za 24 prítomných poslancov, proti nebol nik, nikto sa nezdrţal. 

 

 

Bod 10. Ţiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na 

Majerníkovej ul. č. 9 V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú 

nehnuteľnosť. 

 

D. Čahojová – starostka: Keďţe nie sú námietky proti technickému zariadeniu, pokračujeme 

materiálom č. 10. Toto uznesenie bolo schválené a pokračujeme ţiadosťou pani MUDr. 

Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nehnuteľnosti na Majerníkovej ul. č. 9 v Bratislave. Veľmi 

krátko. Jedná sa o gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu, ktorá bola veľmi dlhý čas, uţ od 

deväťdesiatych rokov na Majerníkovej ulici. Pani doktorka preniesla svoju pôsobnosť do sídla 

polikliniky a nekončí so svojou ambulantnou praxou, a poţiadala o odkúpenie tohoto 
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priestoru, ktorý bol zmenou účelu vyuţitia, prekonvertovaný na zdravotnícke zariadenie, na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ukončením tohoto nájmu, ktorý bol ukončený v 

závere minulého kalendárneho roka, sa navrátila táto nehnuteľnosť do bytového fondu 

mestskej časti. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Chcem len 

povedať, ţe uznesenie bolo pripravené v zmysle odporúčaní komisií miestneho zastupiteľstva 

a miestnej rady.  

Aha, takţe máme tam dve alternatívy, pardon. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh uznesení, ktoré sú predloţené v materiáli. Budeme hlasovať. 

 

P. Martinický: Ja by som sa ešte chcel spýtať, aby bolo všetkým jasné. To znamená, ţe teraz 

tým predajom. Vzhľadom na to, ţe sa tam zmenil... 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, toto je príspevok do diskusie? 

 

P. Martinický: Áno. 

 

D. Čahojová – starostka: Čiţe ty sa hlásiš do diskusie? Nediskutuješ ako návrhová komisia? 

 

P. Martinický: No, neviem sa. Neviem, ako to urobiť, aby som sa prihlásil do diskusie. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec sa chce prihlásiť do diskusie riadnym spôsobom cez 

hlasovacie zariadenie. Takţe ešte slovo má pán poslanec Martinický, ktorý má k materiálu 

otázku. Nech sa páči. 

 

P. Martinický: No, ja len ako upresnenie, ţe v prípade súhlasu túto nehnuteľnosť mestská 

časť predáva ako byt. Bolo to pôvodne byt. Bolo to zmenené na účel zdravotného zariadenia. 

Ten sa zmenil, čiţe dnes je to, dnes sú to uţ ako bytové priestory a my hlasujeme o tom, či sa 

tieto bytové priestory predajú alebo nepredajú. Dobre som to interpretoval a rozumel? 

Prosím? 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, ţe poslanci pochopili obsah 

tohoto materiálu. Ďakujeme teda, ţe si nám to pripomenul. O slovo poţiadal pán poslanec 

Záhradník, pán vicestarosta. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Dávam návrh, aby sme ako o prvej hlasovali 

o alternatíve č. 2. To znamená, nesúhlasí s predajom. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. V zmysle rokovacieho poriadku 

nehlasujeme o takomto procedurálneho návrhu a budeme hlasovať podľa, teda prosím, 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia v poradí, ako prišli. 

 

P. Martinický: No, v zmysle procedurálneho návrhu predneseného hlasujeme najprv 

o alternatíve 2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k bodu 10 

nesúhlasí s predajom nehnuteľnosti – bytu č. 4, ktorý sa nachádza sa na Majerníkovej ul. č. 9, 

súpisné číslo 3048, o výmere 78,93 m2 , zapísaného na LV č. 2815 vo vlastníctve Hl. mesta 

Bratislavy - v správe mestskej časti do výlučného vlastníctva MUDr. Miroslave 

Zahradníkovej, Bratislava v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu, ktorá bude 

následne určená znaleckým posudkom. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Nech sa 

páči. Za bolo 22 poslancov, proti 2 poslanci zdrţal sa 1. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie 

bolo schválené. 

 

 

Bod 11. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh na 

uzavretie zmluvy o  nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na 

Perneckej 37, Špieszovej 2 v Bratislave. 

 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje, predloţené sú Podmienky obchodnej verejnej súťaţe 

o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa na Perneckej ulici č. 37 a Špieszovej 2 v Bratislave. Nech sa páči, bez 

úvodného slova. Ak sú otázky, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Asi je všetko jasné. Prosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

P. Martinický: Návrh uznesenia k bodu č. 11. Miestne zastupiteľstvo za A. schvaľuje 

Podmienky obchodnej verejnej súťaţe na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 22. Za B. splnomocňuje starostku 

mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaţ za tých istých podmienok v prípade, ak 

do obchodnej verejnej súťaţe nepodá ponuku ţiadny záujemca. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa zaprezentovali 

a hlasovali. 

Hlasovanie za 21, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický hlasoval. Pán 

poslanec Martinický hlasoval. Za 21. Niekto iný má námietky proti? 

 

P. Buzáš: Aj ja som hlasoval? 

 

D. Čahojová – starostka: To si nepamätám. 

 

P. Hudáková: Mne toto neukazuje momentálne. 

 

M. Vician: Zamrzlo to. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Hlasovali všetci za, okrem pána poslanca Petrinca, 

Šmotláka, Buzáša a Kovácsa. Dobre, takţe toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné, zmätočné 

a budeme ho opakovať. Nech sa páči, hlasujeme o materiáli číslo 11. Schválenie podmienok 

verejnej obchodnej súťaţe. Nech sa páči. 

 

M. Vician: Ale mne to neukazuje. 

 

Neuvedená: Nejde to. 

 

D. Čahojová – starostka: Ak teraz to vypadlo takmer všetkým, takţe prosím, skontrolujte si 

svoje pripojenie cez VPN, či ako sa to volá ten program, či ste pripojení. Nech sa páči. 

Skontrolujte si to. Nechajte tú prezentáciu zapnutú, aby sme videli, ţe kto je v poriadku. Pán 

Kovács, vy ste tam. Skúste zahlasovať, pán Kovács, aj pani Magátová. Skúste zahlasovať. 

Výborne, pani Magátová. Chýba nám pán Šmotlák, pán Savčinský. 
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M. Vician: On bol proti, ale má technické problémy. 

 

D. Čahojová – starostka: Môţte skúsiť hocijako teraz zahlasovať. Je testovacie hlasovanie. 

Zostáva pán Kovács, pán Marek, Savčinský a Šmotlák. Pán Marek, výborne, je tam. Pán 

Kovács. Zostáva pán Šmotlák a pán Kovács. Pán Šmotlák ako keby nebol ani prihlásený. Pán 

Kovács, vy ste prihlásený. 

 

J. Griač: Mám technické problémy. 

 

D. Čahojová – starostka: Prosím? 

 

J. Griač: Nefunguje mi hlasovanie. 

 

D. Čahojová – starostka: Ale ste hlasovali. Ste hlasovali za. Máte zaznamenané hlasovanie. 

 

J. Griač: Uţ, uţ. 

 

D. Čahojová – starostka: Všetci majú zaznamenané hlasovanie okrem pána Šmotláka a pána 

Kovácsa. 

 

S. Hrda: Pán Šmotlák reštartuje svoj PC, lebo mu nešla webkamera. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán Kovács, hej? 

 

S. Hrda: Pán Šmotlák reštartoval PC, lebo mu nešla webkamera. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Poprosila by som, keď sa všetci pripojíte kolegovia, aby 

sme sa snaţili zrýchliť tieto procesy, vrátane čítania návrhov uznesení. Prosím trošku akoţe 

efektívnejšie. Dobre, pán Kovács je v poriadku uţ? 

 

M. Ganz: Pán Kovács odbehol. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Pán Šmotlák je odhlásený. Takţe, pokračujeme. Nemáme 

informácie. 

 

D. Čahojová – starostka: Aha. Čiţe pán Kovács sa práve ospravedlnil. Ďakujeme veľmi 

pekne. Pokračujeme Návrhom na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – 

Karlova Ves. Materiál č. 12. Pán Beňo, odhlasovali sme predchádzajúci materiál platne? Aha, 

dobre. Takţe schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaţe za 22 prítomných poslancov, 

proti jeden, nehlasoval jeden. Súhlasíme s týmto výsledkom? Nikto nenamieta? 

 

Neuvedený: Bojím sa, ţe to bolo skúšobné hlasovanie, čo tam je. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre, ruším výsledok tohoto hlasovania. Hlasujeme o materiáli č. 

11. Opakovane. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaţe. Nech sa páči, prezentujte 

sa a hlasujte. 

 

P. Hudáková: Mne to zamrzlo, ale kolega mi hovorí, ţe som zahlasovala. 
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D. Čahojová – starostka: Ste tam. 

 

P. Hudáková: Dobre, ďakujem. A uţ sa vidím, ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka:Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik. Pán 

Šmotlák nie je prihlásený, pán Kovács sa ospravedlnil. Ďakujem Vám veľmi pekne. 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Bod 12. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova 

Ves.  

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme materiálom č. 12. Tým je Návrh na uzavretie 

nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlovej Vsi. Bez úvodného slova. Nech sa páči, 

otváram diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram. Prosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Buzáš: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bod A. schvaľuje 

Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garáţami. Pozemky pod garáţami z dôvodu 

zmeny vlastníkov garáţí (z titulu kúpy). Nájomcov máte v tabuľke. Bod B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali 

o tomto návrhu. Nech sa páči. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdrţal sa 1 

poslanec. Uznesenie bolo schválené.Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Bod 13. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 

 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje Informácia o bytoch a ubytovacích zariadeniach v 

správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Materiál č. 13. Zatiaľ bez 

úvodného slova. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďţe sa nikto do diskusie nehlási, 

ďakujem veľmi pekne. Uzatváram diskusiu a prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

Komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. Prosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Buzáš: Predloţenie návrhu uznesenia máme v dvoch alternatívach. Takţe prvú prečítam 

časť A s alternatívou 2. Miestne zastupiteľstvo bod A. berie na vedomie informáciu o bytoch 

a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

a o nakladaní s týmto majetkom. Bod B. ţiada v alternatíve 2 Spracovať a predloţiť na 

prerokovanie Všeobecne záväzné nariadenie regulujúce nakladanie s bytmi a ubytovacími 

zariadeniami vo vlastníctve a v správe mestskej časti Karlova Ves. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o alternatíve 2. Nech sa 

páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 20 prítomných poslancov, zdrţal sa 1, nehlasovali 2. Návrh 

uznesenia bol schválený. 

 

 

Bod 14. Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
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D. Čahojová – starostka: Pokračujeme, prosím Zámerom zriadenia Sociálnej výdajne 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Zatiaľ bez úvodného slova. Nech sa páči, otváram 

diskusiu, ak máte otázky. Pán poslanec Hrda, nech sa páči. 

 

S. Hrda: Ja by som chcel poďakovať, ţe zriaďujeme sociálnu výdajňu v súlade aj so 

ţelaniami občanov, aké vyplynuli z komunitného plánu, ktorý sa nedávno realizoval. Takţe 

veľmi rád podporím tento návrh. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujeme a ďakujeme aj vám poslancom, ţe ste nám 

na to vyčlenili v rozpočte peniaze pre tých, ktorých ste zabudli. Inak by sme to robiť nemohli, 

takţe áno. Tešíme sa, ţe sa to podarí doviesť do realizácie. Prosím, ďakujem vám a prosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

P. Buzáš: Návrh uznesenia ste dostali všetci v písomnej forme a elektronicky, takţe ja ho len 

v krátkosti. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bod A. schvaľuje 

zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Karlova Ves. Bod B. ţiada prednostku 

miestneho úradu: Bod 1. vybrať vhodný priestor, ktorý je majetkom mestskej časti. Bod 2. 

zabezpečiť rokovanie s Potravinovou bankou a s ďalšími potenciálnymi dodávateľmi. Bod 3. 

pripraviť a vypracovať návrh na zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech 

sa páči. Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik, nehlasovali 2 poslanci. 

Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh bol schválený. 

 

 

Bod 15. Ţiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺţenie nájmu nebytových 

priestorov v ZŠ Karloveská 61. 

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Ţiadosťou Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, 

o. z. o predĺţenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61. Zatiaľ bez úvodného 

slova. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 

 

P. Martinický: Návrh uznesenia k bodu č. 16. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa o majetku. Počkajte. Nie je tu omyl? Lebo sa hovorilo o... 

 

Neuvedený: Alternatíve dva. 

 

P. Martinický: Ale máme bod 16 alebo? 

 

Neuvedený: 15. 

 

P. Martinický: Tak pardon, ospravedlňujem sa, lebo. 

 

D. Čahojová – starostka: Prosím členov návrhovej komisie, aby sa sústredili na svoju 

činnosť a ešte raz predniesli návrh uznesenia, o ktorom budeme hlasovať v bode číslo 15. 

 

P. Buzáš: Takţe návrh máme v dvoch alternatívach. Ako prvý bude predloţený návrh 

v alternatíve dva. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bod A. 
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schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 ods. 9. písm. c) a tak ďalej 

o majetku obcí v aktuálnom znení prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 58,20 

m2 učebňa a kabinet, ktoré sa nachádzajú v objekte Základnej školy Karloveská 61 nájomcovi 

Klub textilných výtvarníkov s nájomným vo výške 10,55 €/m2 /rok s dobou prenájmu od 

1.1.2021 do 31. 12. toho istého roku. Bod B. splnomocňuje starostku mestskej časti v 

predmetnej veci konať. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. 

Podotýkam, ţe sa jedná o osobitný zreteľ. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Za 23 

prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik. Ďakujem veľmi pekne, Toto 

uznesenie bolo schválené. 

 

 

Bod 16. Ţiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺţenie nájmu nebytových priestorov 

na Lackovej ul. č. 4. 

 

D. Čahojová – starostka: A pokračujeme ďalším majetkovým materiálom, a tým je Ţiadosť 

pani Evy Baranovičovej - E.T.B o predĺţenie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. č. 

4. Keďţe ste dobre oboznámení s týmto materiálom, predpokladám zatiaľ bez úvodného 

slova, ale otváram diskusiu. Nech sa páči. Keďţe nie sú otázky k tejto veci, uzatváram 

diskusiu a prosím členov návrhovej komisie, aby predniesli návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Buzáš: Návrh uznesenia ste kolegovia ako predchádzajúce obdŕţali v písomnej 

a elektronickej forme, preto len v skratke. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava - Karlova Ves. Bod A. schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 80,30 m
2
 (obchodné priestory o výmere 

28,50 m
2
, skladovacie a prevádzkové a skladovacie priestory o výmere 51,80 m

2
) 

nachádzajúce sa v suteréne objektu na Lackovej ul. č. 4 za účelom chovu a skladovania 

akváriových rýb a predaja chovateľských a akváriových potrieb a pomôcok vo výške 30,00 

€/m
2
 /rok s nájomným za prevádzkové a skladové priestory vo výške 30,00 €/m

2
 /rok s dobou 

prenájmu od 01.01.2021 do 31.12.2025. B. schvaľuje v súlade s ustanovením Zákona o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺţenie 

nájomnej zmluvy Eve Baranovičovej, na pozemok pod nebytovým priestorom, časť parcely č. 

2071 o výmere 65 m
2
 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2025 s výškou nájomného 27,65 

€/m
2
 /rok. Bod C. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci rokovať. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Upozorňujem, ţe sa opäť jedná o dôvod 

hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči, prezentujte sa. Za 25 prítomných poslancov, proti 

nebol nik, nezdrţal sa nik. Veľmi pekne ďakujem aj za 100 %-nú účasť na hlasovaní. Návrh 

bol schválený. 

 

 

Bod 17. Ţiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN 

parc. č. 2040,príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves.  

 

D. Čahojová – starostka: Môţeme pokračovať Ţiadosťou pani MUDr. Petrakovičovej 

Zuzany o odkúpenie pozemku, príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy v k. ú. Karlovej Vsi. Bez 

úvodného slova. Nech sa páči, otváram diskusiu, ak sú nejaké otázky. Keďţe otázky nie sú. 

Dobre ste sa oboznámili s materiálom po predchádzajúcich kolách, bola komisia miestnej 

rady. Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
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P. Hudáková: Vy počujete, prepáčte, pána kolegu? 

 

Neuvedená: Nepočujeme. 

 

P. Hudáková: Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Poprosím člena návrhovej komisie, aby ešte raz prečítal návrh 

uznesenia. 

 

P. Buzáš: Je ma počuť? 

 

D. Čahojová – starostka: Je počuť, uţ je počuť. Nech sa páči, ešte raz. 

 

P. Buzáš: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlová Ves bod A. schvaľuje 

nájom pozemku o výmere 24 m
2
 , pod stavbou garáţe z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nasledovnému nájomcovi: MUDr. Zuzana Petrakovičová. Bod B. splnomocňuje starostku 

mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

Za 21 prítomných poslancov, proti 2, zdrţali sa 2. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem.  

 

 

Bod 18.Ţiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 

2043,príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves. 

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme obdobným materiálom, a to je Ţiadosť pani JUDr. 

Priecelovej Aleny o odkúpenie pozemku, príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný 

pozemok v k. ú. Karlovej Vsi. Bez úvodného slova. Ak sú nejaké otázky, otváram diskusiu. 

Nech sa páči. Nikto sa nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, 

aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

P. Buzáš: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlová Ves bod A. schvaľuje 

nájom pozemku o výmere 24 m
2
 , pod stavbou garáţe z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nasledovnému nájomcovi: JUDr. Alena Priecelová. Bod B. splnomocňuje starostku mestskej 

časti v predmetnej veci konať. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujte, prosím, 

ďakujem. Ďakujem za hlasovanie. Za hlasovalo 19 poslancov, zdrţalo sa 5 poslancov, 

nehlasoval 1 poslanec. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

 

Bod 19.Ţiadosť manţelov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 

282/19 v k. ú. Karlova Ves. 

 

D. Čahojová – starostka: A pokračujeme ţiadosťou manţelov Meixnerovcov o odkúpenie 

pozemku registra C-KN parc. č. 282 v k. ú. Karlova Ves. Ţiadosť o odkúpenie bez úvodného 

slova. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Šmotlák, nech sa 

páči. 
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A. Šmotlák: Ja sa chcem ospravedlniť, nakoľko veľmi zle počujem a ja som bol proti predaju 

......(nerozumieť) pre technické problémy. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, veľmi to seká. Skúste zopakovať a pomalšie, aby 

sme vám rozumeli. Dobre? Skúste pomalšie hovoriť.  

 

A. Šmotlák: V ... (nerozumieť) hlasovaní som bol proti predaju. Len som nerozumel pána 

.....,  lebo to strašne sekalo. A rovnako v bode 10 som bol proti predaju bytu pani doktorke, 

ale vtedy som riešil technické problémy. Čiţe len na záznam prosím, aby to bolo povedané, ţe 

som bol aj pri hlasovaní v 10 bode proti predaju bytu. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Bude to zaznamenané v zápisnici a napokon aj 

v nahrávke v zvukovom zázname. Takţe k ţiadosti o odkúpenie pozemku manţelmi 

Meixnerovcami o diskusiu nie je záujem. Jedná sa o 5 m
2
. Diskusiu uzatváram a prosím člena 

návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči. 

 

P. Buzáš: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves neschvaľuje zámer 

odpredať časť pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 o celkovej výmere 7110 m
2
. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa 

páči. Za 21 prítomných poslancov, 3 sa zdrţali. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

 

Bod 20.Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 

organizácii Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a 

neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 

organizácii Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného 

a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

D. Čahojová – starostka: Pristupujeme k návrhu prenájmu na prenájom majetku mestskej 

časti Bratislava - Karlova Ves príspevkovej organizácii VPS a odňatie prebytočného a 

neupotrebiteľného majetku. Bez úvodného slova. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Keďţe 

otázky ţiadne nie sú, diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia. 

 

P. Buzáš: Keďţe sa jedná o pomerne rozsiahly text, z ktorého je zrejmé, ţe navrhovateľovi 

vyhovujeme. Tak odkáţem iba na to, ţe kolegovia tento návrh obdŕţali v elektronickej forme. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia a prosím, aby ste sa 

prezentovali a hlasovali. Ďakujem. Za 23 prítomných poslancov, zdrţal sa 1 poslanec a proti 

nebol nik. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Bod 21. Ţiadosti o dotácie na rok 2021. 

 

D. Čahojová – starostka: Nasleduje materiál, v ktorom vám predkladáme návrh dotačnej 

komisie. Materiál sa volá Ţiadosti o dotácie na rok 2021. Poprosím predsedníčku dotačnej 

komisie, pani poslankyňu Zemanovú, aby predniesla krátke úvodné slovo. Nech sa páči. 
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A. Zemanová: Váţení kolegovia. Tak, ako kaţdý rok, aj tento rok sme sa zaoberali 

ţiadosťami našich organizácií v našej mestskej časti, ktoré poţiadali na činnosť alebo na 

niektoré aktivity o dotácie. Veľmi dôsledne sme zvaţovali kaţdú jednu ţiadosť. Napriek tomu 

teda by som mala prosbu. Rozdelili sme 63 760 €. Pre pani starostku sme nechali rezervu na 

mimoriadne dotácie 1 840 €, pokiaľ by ešte niektoré organizácie poţiadali. Schválené dotácie 

sú podmienečne schválené, nakoľko v rámci zloţitej covidovej situácie niektoré organizácie 

mali problém doúčtovať veci. Takţe samozrejme novú dotáciu dostanú len v momente, keď 

budú mať vyrovnané s mestskou časťou všetky podlţnosti. Oproti návrhu, ktorý ste dostali, aj 

vrátane teda tabuľky o rozdelení by som vás chcela poprosiť. Následne uţ po ukončení 

komisie sme s kolegyňami konzultovali jednou z pridelených dotácií vo výške 300 € 

spoločenstvu MAM. Následne sa zistilo, ţe priestor je vlastne súkromný uzavretý priestor, 

takţe navrhujeme túto dotáciu neprideliť po všeobecnej zhode teda na dotačnej komisii. 

Takţe by som vás chcela oproti predloţenému materiálu poprosiť o teda zrušenie tejto 

dotácie. To znamená, ţe rozdelených by bolo dotačnou komisiou 63 460 € a rezerva by 

zostala 1 540 € pre pani starostku. Dala som tento návrh aj písomne, takţe autoremedúrou 

vlastne ho navrhujem. Neviem, či je to takto v poriadku. 

D. Čahojová – starostka: Autoremedúrou vypúšťať tú jednu dotáciu. 

 

A. Zemanová: Jednu dotáciu. 

 

D. Čahojová – starostka: A ostatné dávaš písomne tak, ako som dostala, hej do tohto 

uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán vicestarosta, nech sa páči.  

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Ja som sa len chcel pekne poďakovať naozaj 

členkám tejto dotačnej komisie. Odkedy túto komisiu tvoria poslankyne zastupiteľstva, tak 

z tohto bodu, ktorý v minulosti traumatizoval miestne zastupiteľstvo, lebo sa dlhé hodiny 

rokovalo o dotáciách a veľmi ťaţko sa hľadala zhoda. Tak mám pocit, ţe teraz naozaj sa to 

veľmi vecne, konštruktívne a racionálne... 

 

Neuvedená: Spravodlivo. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: A spravodlivo a verím, ţe aj uţitočne pre komunálny ţivot 

v Karlovej Vsi rozdeľuje a nám ako ostatným členom zastupiteľstva toto významným 

spôsobom táto vaša práca skracuje čas, ktorý musíme venovať tejto činnosti. A zároveň som 

presvedčený, ţe to naozaj je rozhodnutie správne a spravodlivé, a ţe tým občianskym 

zdruţeniam tie dotácie pomôţu v tých činnostiach, ktoré v prospech Karlovej Vsi vykonávajú. 

Takţe ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Pripomínam, ţe je tu ešte viacero 

pamätníkov tých starších dôb, a ţe to bolo naozaj veľmi ťaţké nájsť akúkoľvek zhodu 

a väčšinou to skončila tak, ţe aj tí, ktorí by si zaslúţili pomoc, napokon ju nedostali, lebo tu 

vznikli úplne zbytočné pnutia v zastupiteľstve. Takţe to, ţe ste sa tak rozhodli, ţe o tom bude 

rozhodovať ţenská časť z poslancov bez rozdielu, teda bez názoru na politické nejaké 

zafarbenia alebo neviem čo, pôvod, tak myslím si, ţe to bolo veľmi šťastné rozhodnutie, lebo 

naozaj naše kolegyne sa vedia veľmi dobre dohodnúť, spolupracovať a diskutovať. Zároveň 

vám chcem zdôrazniť, ţe táto čiastka je neuveriteľne veľká pomoc pre mnohých, ktorí teraz 

skutočne ţivoria v tej dobe. Moţno majú problém so získavaním členského od svojich členov, 

ktorí sa tieţ ocitli v zloţitých ţivotných situáciách. Moţno aj bez zdrojov ţivobytia. Takţe, 

aby preţili tieto naše občianske zdruţenia, rôzne komunitné projekty, bude to veľký zázrak. 
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Takţe aspoň čo môţme pomôcť, im pomôţme. Snáď to dokáţu vyuţiť. Veľmi pekne vám 

ďakujem. Pán poslanec Martinický má slovo. 

 

P. Martinický: Ja ako pamätník tých minulých čias chcem naozaj povedať, ţe v tejto veci sa 

situácia výrazne zlepšila a chcem podporiť tento návrh, vrátane tej zmeny autoremedúrou, 

lebo tam šlo o vyslovene súkromné priestory. Takţe len na súkromné vyuţitie. Takţe 

vyjadrujem podporu. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďţe nikto iný sa uţ do diskusie nehlási, 

diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia tak, ako bol 

jej doručený. 

 

P. Buzáš: Pozmeňujúci návrh pani poslankyne Zemanovej, alebo doplňujúci. No, 

autoremedúrou pôvodný návrh sa nemusí dávať písomne a nemám tu nikde, ţe 

predkladateľka, ale mal som to vedieť. Beriem to tak, hej. Nehlasujeme o pôvodnom znení, 

hlasujeme o zmene. 

 

A. Zemanová: Tak uznesenie vlastne zostáva v plnom znení. 

 

P. Buzáš: Takţe sme sa dohodli, hlasujeme o pôvodnom návrhu  so zmenou, ktorú si 

autoremedúrou osvojila predkladateľka. 

 

D. Čahojová – starostka: S doplnením. Ďakujem veľmi pekne. Dostali ho, dúfam, všetci 

písomne. Dostali ho všetci písomne tento návrh? Prečítala, pani poslankyňa ho prečítala? 

 

P. Buzáš: Odznel. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takţe hlasujeme o tomto návrhu 

pani poslankyne Zemanovej. Ďakujem. Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal 

sa nik, nehlasoval 1 poslanec. Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Bod 22. Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2020. 

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme návrhom materiálom na odmenu miestnemu 

kontrolórovi za rok 2020. Slovo má pán vicestarosta, ako predkladateľ. Nech sa páči. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Váţení kolegovia. Tento materiál sme mali 

prerokovať rokovať na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva, ale bol stiahnutý z rokovania, 

keďţe sme redukovali program. V zmysle Zákona o obecnom zriadení môţe miestne 

zastupiteľstvo schváliť miestnemu kontrolórovi odmenu aţ do výšky tridsať percent 

z mesačného platu. Keďţe počas celého roku 2020 sme nepredkladali návrh na schválenie 

odmeny pánovi kontrolórovi, takţe predkladám návrh na to, aby sme za obdobie január aţ 

december 2020 schválili odmenu miestnemu kontrolórovi, JUDr. Hrádekovi v sume tridsať 

percent zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2020. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Keďţe do diskusie 

sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia, a nech sa páči. 
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P. Buzáš: Znovu sa jedná o materiál, ktorý ste uţ dostali predloţený. Takţe miestne 

zastupiteľstvo schvaľuje miestnemu kontrolórovi Miloslavovi Hrádekovi odmenu za obdobie 

január aţ december 2020. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa 

páči, prezentujte sa a hlasujte. 

 

Z. Volková: Mne to nejde. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre, takţe je tu námietka voči technickému priebehu hlasovania. 

Pán poslanec nevedel zahlasovať. Toto hlasovanie vyhlasujem za zmätočné a budeme ho 

opakovať. Pripravte sa, prosím, na prezentáciu opätovného hlasovania. Nech sa páči.  

Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdrţal sa 1 poslanec a nehlasoval 1 poslanec. 

Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 

 

 

Bod 23. Informácia o vybavených interpeláciách. 

 

D. Čahojová – starostka: Pokračujeme bodom Informácia o vybavených interpeláciách. Bez 

úvodného slova, otváram diskusiu. Nech sa páči. Do diskusie sa nikto nehlási.  

 

J. Horecký: Pardon. Prepáčte. Teraz sa mi podarilo pripojiť, pretoţe ma zablokovalo. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, hlasnejšie. Prosím ešte raz. 

 

J. Horecký: Ţe ospravedlňujem sa. Aţ teraz sa mi podarilo prihlásiť. 

 

D. Čahojová – starostka: Treba sa prihlásiť do diskusie, aby som ti dala slovo, aby som ťa 

videla. Čiţe bol problém s prihlásením, hej? 

 

J. Horecký: Mal som problém s hlasovaním a zablokovala mi aj Zoom táto aplikácia na 

hlasovanie, takţe som nemohol reagovať. Preto som teraz nemohol reagovať.  

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Pán poslanec, chceš aby sme opakovali hlasovanie 

o odmene miestneho kontrolóra? 

 

J. Horecký: Keďţe je platným spôsobom prijaté, tak len som chcel vyjadriť svoj postoj, ţe by 

som hlasoval za. Ďakujem a ospravedlňujem sa za toto prerušenie. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Toto bude zaznamenané v zápisnici. Veľmi 

pekne ďakujem a môţeme pokračovať bodom Interpelácie. Keďţe nikto sa nehlási do 

diskusie, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

Bod č. 23. 

 

P. Buzáš: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách 

poslancov. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. Za 22 

prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa nik. Uznesenie bolo schválené. 
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Bod 24. Rôzne - schválenie sobášiaceho 

 

D. Čahojová – starostka: Otváram bod Rôzne. Nech sa páči. Do diskusie sa prihlásil pán 

poslanec Vician, potom pán poslanec Hrda, pán poslanec Záhradník. Nech sa páči, pán 

Vician, máte slovo. 

M. Vician: Ďakujem veľmi dobre. Počujete ma všetci dobre? 

 

D. Čahojová – starostka: Momentík, dáme si vás hlasnejšie. Môţete začať, nech sa páči. 

 

M. Vician: O. K. Tak mne to tu trošku šuští z reproduktorov, tak budem trošku hlasnejšie 

alebo sa snaţiť zreteľnejšie hovoriť. Ja by som mal v podstate. Ono sa to týka uţ síce 

prerokovaného bodu, my sme sa teda zdrţali, ako Klub Team Vallo. Pretoţe, toto je 

všeobecná poznámka k plneniu uznesení v podstate platných k 15. zasadnutiu. Tam aj na 

grémiu sme dneska hovorili o tom, ţe sú niektoré úlohy odsúvané veľmi dlho rokov. Proste to 

je šesť, päť - šesť rokov odsúvané spracovania územných plánov zón, s čím vlastne uţ 

nemôţeme súhlasiť. Uţ sme dva roky za sebou hlasovali za tieto v podstate predĺţenie týchto 

termín, ale tento rok uţ za to hlasovať nemôţeme. Tak chcem v podstate iba týmto vyjadriť 

v podstate určitú takú akoţe nespokojnosť, pretoţe dosť veľa rokov bolo na to, aby napríklad 

územný plán Líščie údolie alebo Karloveská zátoka boli spracované a vlastne dodnes ani 

presne nevieme, ţe na čom vlastne to stojí. Ale kaţdopádne uvedomujeme si, ţe je to zloţitý 

proces. Aj tak sme hovorili na grémiu, ale nie sme spokojní, ţe to trvá toľko rokov. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi teda pekne. Aj my sme vás počuli trošku zle, tak 

sekano. Teraz tu mám zase veľké echo, ale moţno aby aj ostatní poslanci vedeli. Rozprávali 

sme sa o tom pred zastupiteľstvom na stretnutí s Klubom Teamu Vallo a sami nie sme 

spokojní s tým, ako tento proces je zloţitý, dlho trvá a ako sa ťaţko vysvetľuje, nielen 

poslancom, ale aj verejnosti, prečo je to tak. Je to proces veľmi komplikovaný, ľahko 

napadnuteľný a drahý aj pre náš, záťaţ na náš rozpočet. Vzniklo tu viacero rôznych 

problémov, ktoré neviem teraz, či je pripojený pán zodpovedný poslanec, teda zamestnanec 

miestneho úradu ešte, lebo tento bod bol v plnení uznesení pán inţinier. Je pán Vaškovič 

online? 

 

Neuvedený: Je tam pripojený. 

 

D. Čahojová – starostka: Čiţe, ak je online, tak poprosím pána Vaškoviča. Dávam mu slovo, 

aby sa nám ukázal na Zoome a zodpovedal, odpovedal na znepokojivé otázky pána Viciana. 

Nech sa páči, pán Vaškovič. Je tu? 

 

P. Vaškovič: Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pani starostka. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. 

 

P. Vaškovič: Počujete ma, prosím? 

 

D. Čahojová – starostka: Počujeme, nech sa páči. 

 

P. Vaškovič: Dobre. Ja si uvedomujem a takisto ma to neteší, ţe práve problematika 

spracovávania územných plánov sa opäť dostáva do centra diskusie aj miestneho 

zastupiteľstva. Ja som chcel len povedať, ţe v niektorých tých územných plánoch sme sa 
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dostali do situácie, keď sme sa dostali pred problém prerokovania, verejného prerokovania 

jednotlivých etáp tých jednotlivých územných plánov. Či uţ je to územný plán zóny Staré 

Grunty, Líščie údolie. Tam sme v etape prerokovania návrhu zadania. V územnom pláne zóny 

Dlhé Diely 4, 5 sme pred spustením prerokovania návrhu územného plánu, ale dostali sme sa 

aj trošku priznám sa, ţe aj našou vinou, ale aj vinou tej situácie, ktorá je celospoločenská, 

pretoţe stavebný zákon je platný od roku 1976 a jednoducho nerátal s tým, ţe by sme mohli 

sa ocitnúť v celospoločenskej situácii, ktorá by mohla sťaţiť verejné prerokovanie týchto 

dokumentov. Chcem tým teda povedať, ţe v procese spracovávania týchto územných plánov 

je veľmi dôleţitou etapou prerokovanie s verejnosťou a stavebný zákon jednoducho 

predpokladá, počíta a ukladá aj obstarávateľovi, aby prerokoval tieto jednotlivé dokumentácie 

s verejnosťou. My sme teda predpokladali, ţe bude verejné zhromaţdenie, na ktoré príde 

spracovateľ za účasti obstarávateľa ten územno-plánovacej dokumentácie a vysvetlí 

obyvateľom alebo tým, ktorí majú záujem o túto problematiku. Bohuţiaľ, v súčasnosti nie je 

moţné takéto verejné prerokovania zrealizovať. Istotne ja budem v najbliţšom čase 

komunikovať moţno aj s ministerstvom dopravy alebo dopravy a regionálneho rozvoja, ako v 

tejto situácii pokračovať práve o procese prerokovávania územných plánov. Lebo sledujem tú 

situáciu, ale momentálne som nezaregistroval, ţe by na území Bratislavy alebo blízkeho 

okolia vôbec prebiehali takéto verejné prerokovávania. Takţe toto je situácia, do ktorej sme sa 

dostali aj nie vlastnou vinou, ale budeme hľadať z nej cestu. 

 

D. Čahojová – starostka: Metodické usmernenie? Aby sme to mali teda, ako máme 

postupovať v tomto? Aby sme mali, mohli podoprieť svoje budúce akékoľvek konanie 

pokynom ministerstva? 

 

P. Vaškovič: Áno. Pretoţe tam je veľmi dôleţité to, ţe ak by sme neprerokovali tie územno-

plánovacie dokumentácie v zmysle stavebného zákona, nemuseli by sme získať potom to 

konečné stanovisko, respektíve v našej brandţi sa to hovorí, ţe paragraf dvadsaťpäť 

okresného úradu a celý ten proces by mohol byť napadnutý, ţe nebol zrealizovaný v zmysle 

stavebného zákona. Čiţe. 

 

D. Čahojová – starostka: Kto by ho napadol, pán Vaškovič? Kto by ho mohol napadnúť? 

 

P. Vaškovič: Okresný úrad by nám nemusel vydať paragraf dvadsaťpäť. To znamená, ţe 

nemusel by nám vydať súhlas s tým, ţe celý ten proces obstarávania prerokovania územného 

plánu je spracovaný v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán Vician, nech sa páči. 

 

M. Vician: Ja by som chcel k tomu podotknúť jednu vec, ţe tie územné plány zón podľa teda, 

čo zastupiteľstvá predtým zaviazali vedenie mestskej časti, tak sú Líščie údolie september 

2014. Karloveská zátoka september 2014, Dlhé Diely jún 2014, ţe na jednej strane v podstate 

hovoríme o Covide, ktorý vznikol teda v roku 2020 a x rokov predtým v podstate tento 

argument nemôţe platiť predtým, hej. A takisto na jednej strane sa snaţíme to urobiť tak, aby 

nám to okresný úrad nezamietol, ale zase stalo sa takou akoţe beţné praxou, ţe sa vyhlasujú 

stavebné uzávery, ktoré vlastne úplne môţe napadnúť ten okresný úrad a potom aj prokurátor 

a ani jedna takmer rok nevydrţala. Vţdy po vyhlásení po pár mesiacoch boli zrušené tieto 

uzávery. Takţe na jednej strane úrad ide s tým, ţe ide dať uzáveru, tak do toho ide. Ale keď 

má spracovať územný plán zón niekoľko rokov, tak to neurobí, lebo sa moţno bojí, ţe mu to 

okresný úrad zamietne. Hej, ţe ja nepovaţujem totiţ uzáveru stavebnú za nejaký štandardný 

nástroj. My máme nejaký územný plán vlastne celého mesta, nejaký generel a samozrejme tá 
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....(nerozumieť) tej výstavby je proste v Karlovej Vsi nutná, aj verejnosť ju tak pociťuje. Ale 

stále sme nevyuţili dostatočne ten nástroj, ten územný plán proste zón, rôznych zón, hej a tam 

kde je to moţné. Hej, viem, ţe niekde to moţné je, niekde to moţné nie je, niekde je to viac, 

niekde je to menej napadnuteľné potom tými developermi alebo obyvateľmi, alebo nejakými 

teda stranami, ktoré sú do toho zainteresované. Ja chcem iba povedať, ţe neodkladajme 

potom tými uzneseniami, ţe nové a nové termíny. Tak radšej povedzme, ţe to nerobme 

a zrušme to. Odhlasujme, ţe zrušme to potom, hej lebo takto. Preto sme sa aj my zdrţali 

hlasovania, lebo s niektorými tými bodmi proste uţ nesúhlasíme s tým, aby boli posúvané 

ďalej, hej. Ako ja viem, ţe aj vy to cítite, ţe neni úplne OK, ale keď hlavne tu stále proste sú 

v podstate ten verejný záujem, aby sa nezahusťovali, alebo aby sa primerane výstavba riadila, 

hej zase tak toto je nástroj, ktorý my povaţujeme za veľmi vhodný. Aspoň to nejako 

regulovať, keď uţ nie úplne tým zastaviť. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Dobre. Pán Vician, skôr neţ vám asi odpovie. Lebo pán Vaškovič 

bude odpovedať na záver, ak k tomuto budú ešte nejaké otázky. Neviem, či poslanci sa hlásia 

k tejto veci. Ale ja vám odpoviem, aby sme úplne neplietli, nemiešali hrušky s jablkami, lebo 

my sme. Nám sa nepodarilo vyhlásiť ani jednu stavebnú uzáveru ani v Karloveskej zátoke, 

ani na Starých Gruntoch. To viete. Stavebné uzávery v minulosti boli vyhlásené na územiach, 

na ktorých aj vypršali v minulosti. To sa netýka nášho obdobia funkčného, a kde aj vypršali 

bez toho, aby sa územný plán okrem jedného jediného miesta, kde sa podaril dotiahnuť 

územný plán zóny dokonca. To je neviem presne ako sa volá. To je územie medzi ulicou 

Majerníkovou a Hlaváčikovou. No a tieto stavebné uzávery sa druhýkrát na tom istom mieste 

nedajú vyhlásiť, ale územná plánovacia činnosť v tých oblastiach pokračuje a mala by 

pokračovať. Akurát, ţe je tam ten problém, ktorý som spomínala aj na politickom grémiu, ţe 

stali sa v Bratislave prípady, ţe prokuratúra napadla, prebehol súd a boli zrušené územno-

plánovacie procesy aj územné plány zón, ktoré či uţ boli zavŕšené alebo boli v nejakom 

procese úspešnom. S tým, ţe prokurátor ich napadol, ţe neboli zavedené vo veľkom 

územnom pláne hlavného mesta Bratislava ako územia určené na podrobnejšiu územno-

plánovaciu dokumentáciu. A keďţe sa to týka aj niektorých našich území, tak sme boli nútení 

pozastaviť investície mestskej časti do takýchto. Moţno pán Vaškovič ich bude presnejšie 

definovať, ktorých území sa to týka. Aby sme sa nedostali do rovnakej situácie, ţe budeme 

plytvať prostriedkami mestskej časti na niečo, čo prokuratúra aj tak zruší. A preto čakáme na 

to, kedy budú prijaté zmeny a doplnky 07, kde ktoré prijíma mestské zastupiteľstvo, a ktoré 

uţ sú pripravené. Myslím si, ţe to pôjde na najbliţšie zastupiteľstvo uţ aj do schvaľovacieho 

procesu. Aspoň také mám nejaké informácie predbeţné. A tam uţ sú aj tieto územia zahrnuté 

na to, aby boli prikryté veľkým územným plánom, aby nebol dôvod ich napadnúť nejakou 

súdnou cestou. Čiţe toto, tu sme naozaj museli čakať. To sa ale netýka. Neviem presne 

ktorých sa to týka, to pán Vaškovič asi na to odpovie lepšie. Asi Líščieho údolia sa to týka. 

Neviem, nech sa páči, pán Vaškovič odpovedzte. 

 

P. Vaškovič: Ďakujem za slovo, pani starostka. Máte pravdu. My sme museli pozastaviť 

práce na územnom pláne zóny Hany Meličkovej - Janotova, lebo tento územný plán nebol 

zaradený alebo nebol obsiahnutý v územnom pláne hlavného mesta. A my sme teda z úrovne 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves iniciovali do zmien a doplnkov niektoré ďalšie 

územia okrem týchto, kde máme rozpracované tie územné plány, aby boli aj ďalšie nové. Ja 

neviem, poviem Nad lúčkami alebo Matejková, alebo niektoré ďalšie. Primárne sme sa 

zamerali na tie, na vytypovanie lokalít, ktoré sú v územnom pláne mesto určené ako 

rozvojové územia, aby sme mali teda. Aby sme si vytvorili priestor aj pre takéto územia, aby 

tam bolo moţné ten územný plán zóny spracovať. Pán poslanec, ja vás veľmi dobre rozumiem 

na čo naráţate, ale spracovanie územného plánu zóny je proces, ktorý má niekoľko etáp. Vy 
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ste spomínali rok 2014. Ale keď si vezmete, tak len územný plán zóny Karloveská zátoka, tak 

tam na začiatku roku 2019 uţ toto zastupiteľstvo schvaľovalo návrh zadania. A my sme 

potom následne rokovali so spracovateľom o tom, aby ďalej pokračoval na tom územnom 

pláne zóny. Takisto pri niektorých územných plánoch, či je to územný plán zóny Dlhé Diely 

4, 5 sme pristúpili k takému radikálnemu riešeniu, ţe sme zvolili zmenu spracovateľa, lebo 

sme neboli spokojní s tým, čo sme zdedili po predchádzajúcom vedení mestskej časti. Neboli 

sme jednoducho spokojní s prácou toho predchádzajúceho spracovateľa. Čiţe toto sú také 

detaily moţno, ktoré vám samozrejme skresľujú celý ten časový alebo pohľad na ten časový 

horizont spracovávania tých územných plánov. Ale v kaţdom prípade, ak môţem teda 

apelovať na poslancov. V kaţdom prípade my ako pracovníci miestneho úradu pokračujeme 

na spracovávaní tých územných plánov a chceme ich dokončiť. Napriek tomu, ţe je to 

niekedy ťaţké, niekedy zloţité. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán architekt, moţno otázka na doplnenie. 

 

P. Vaškovič: Ale ja si myslím, ţe veľkej väčšine z tých územných plánov, ktoré sme 

rozpracovali, tak uţ bolo veľa urobeného a ja by som bol veľmi rád naozaj osobne, aby sme 

tie územné plány dotiahli dokonca. 

 

D. Čahojová – starostka: Moţno ešte na doplnenie a moţno by to v tých vysvetľujúcich 

materiáloch aj malo byť uvedené. Lebo Karloveská zátoka, to je naozaj, vyvoláva záujem 

celej Bratislavy. Je to veľmi dôleţité územie, záujmové územie aj pre developerov, aj pre 

milovníkov prírody a zachovania Genius loci. Tam to obdobie od roku 2014 do roku 2019 

som si poznačila, ste spomenuli a tam predsa to sme nemali v rukách v celom tom období. 

Tam bol istý veľmi, veľmi dlhý čas, kedy leţal spracovaný materiál. Teraz neviem, v ktorej 

fáze na okresnom úrade a nevedeli sme stadiaľ vydolovať ţiadne stanovisko, lebo okresný 

úrad bol nečinný. Keby sme vytvorili nejaký nezákonný postup alebo úplne, ţe originálny, ţe 

by sme pokračovali ďalej bez tohoto stanovisko, tak celý tento postup ako navrhol vtedajší 

poslanec pán Dula, celý tento postup by bol zrušený ako nezákonný. Tak my sme museli 

proste čakať na to stanovisko okresného úradu, aj keď to trvalo vyše roka alebo moţno aj 

viac. Nepamätám si uţ presne ako to bolo. Moţno aj pol druha a moţno aj dva. Ale to pán 

Vaškovič by som vás poprosila teda, keď poslanci o to majú taký záujem, ţe tú správu tak 

obšírnejšie, aby tomu rozumeli a aby vedeli, čo sa v tých obdobiach dialo. Prípadne, ak majú 

záujem, ţe by ste im podrobne vysvetlili a pozvali ich na vašu komisiu, kde sa tomu môţete 

hlbšie venovať. Ale naozaj všetkých nás, to vás ubezpečujem, nás to trápi. Nie sme s tým 

spokojní a boli by sme veľmi radi, keby sa toho podarilo viac. Ešte otázka, pán Vician? 

Môţeme uzavrieť túto tému? Chápem, beriem na vedomie. 

 

M. Vician: Akoţe rozumiem, ale by som to zhrnul tak, ţe tie v podstate, ţe tie uznesenia sa 

fakticky neplnia. Hej, ako to teraz, ţe niektoré roky tam úrad moţno bol pomalší, niektoré 

brzdil vlastne okresný úrad alebo aţ teraz ku koncu Covid, ale všeobecne môţem povedať, ţe 

sa to neplní, hej. A toto je vlastne pre občanov, pre verejnosť najdôleţitejšie, hej. Ale 

hovorím, keďţe to trvá uţ určitú istú dobu, tak aby potom aj poslanci akoţe aj všetci proste 

chápali, ţe nemôţeme na predlţovanie termínov proste zdvihnúť ruku, hej, aj keď sme za tie 

územné plány za, lebo principiálne uţ to nemôţeme robiť, hej. Takţe a budeme sa vlastne na 

to dopytovať. A práve, jak hovorili ste o tom prokurátorovi, ţe alebo, ţe v Rači sa stalo to, ţe 

kde to neni v tom generálnom pláne Bratislavy, tak to potom akoţe zrušia a nechcete do toho 

investovať, hej. No lenţe práve tá Karloveská zátoka, Líščie Nivy alebo tie Dlhé Diely, hej, 

tak tie nespadajú pod to, hej alebo tak som pochopil, ţe pod to nespadajú. Pod taký prípad, ţe 

by vlastne s tým nerátal ten generel bratislavský, hej. Tak hovorím, preto som hovoril 
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napríklad o týchto troch, hej. Za mňa všetko. Moţno sú tam nejakí ostatní prihlásení. 

Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Slovo udeľujem pánovi poslancovi Hrdovi. Nech 

sa páči. 

 

S. Hrda: Ďakujem za slovo. Skúsim stručne dve veci. Jedna je prosba na pani starostku 

v súvislosti s duplicit... 

 

D. Čahojová – starostka: Pardon, pán poslanec, prepáčte. Dostala som upozornenie. Sú tu tri 

faktické poznámky, ktoré som ja nevidela. Pán poslanec Kovács, pán Martinický a pán 

poslanec Vician ešte s faktickými. Takţe pán poslanec Kovács, musím ho uprednostniť. Pán 

poslanec Hrda, budete nasledovať s riadnym príspevkom. Nech sa páči, pán poslanec. 

 

M. Kovács: Ospravedlňujem sa, Stano. Ďakujme veľmi pekne za slovo. Ja som chcel len 

prízvukovať to, čo vlastne Martin uţ povedal. Je ma počuť? Áno. To, čo vlastne Martin 

povedal, ţe ja rozumiem, ţe raz to pozdrţal jeden, potom druhý. Sú tam všelijaké špecifiká, 

ale ako en bloc sa uznesenia neplnia. Nie je to prípad jedného územného plánu, je to prípad 

viacerých územných plánov. Je to mnoţstvo rokov, pred Covidom aj s Covidom. Čiţe to 

vnímame ako váţny problém a aby sme boli aj konštruktívni, tak len som chcel verejne o tom 

hovoriť, ţe sme poţiadali pani starostku, aby preverila moţnosti práve keď sa teraz akoţe nás 

zdrţuje alebo hovoríte, pán Vaškovič, ţe nás zdrţuje to verejné prerokovanie. Tak, ţe či sa 

nedá urobiť verejné prerokovanie online. Čiţe sme poprosili pani starostku, aby toto preverila, 

alebo aby na to získala nejaké právne stanovisko. Interne na úrade, ak sa treba na to opýtať 

nejakej autority, tak kľudne aj sa dopýtajme autority. Ja som si istý, ţe cesta sa dá nájsť, 

pokiaľ sa hľadá a vieme pomôcť ľuďom, ktorí nevedia pouţívať moderné technológie, moţno 

na úrade, aby sa pripojili z úradu. Mnoţstvo ľudí sa naučilo práve aj počas korony pouţívať 

moderné technológie, tak som si istý, keď to budeme chcieť, tak sa nám podarí toto odseknúť 

a naozaj sa pohnúť dopredu, lebo ľudia to potrebujú. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Martinický. 

 

P. Martinický: No, prvú vec, ţe máme skúsenosti aj z predchádzajúcich volebných období, 

ţe okresný úrad sa vyjadroval nie pre dobro veci, ale vyslovene obhajoval záujmy niektorých 

developerov, buď vyjadrením alebo mlčaním a tak ďalej. K územnému plánu, čo sa hovorilo 

alebo k tomu, čo tu, tie územné plány zón a tak ďalej. Môţu mať námietky nielen okresný 

úrad, ale samozrejme aj developeri, ktorí tam chcú stavať, ktorí chcú stavať bez akejkoľvek 

kontroly, ktorí chcú stavať hneď a spôsobom, ktorý by im územný plán zóny znemoţnil. Preto 

vţdy má zmysel, pokiaľ to je moţné aj stavebná uzávera, lebo tá nám získava čas na to, aby 

sme vypracovali územný plán, alebo aby sa spravil iný aspoň nejaký regulatív. Lebo tam, kde 

nie je ţiaden regulatív, tak tam väčšinou to vyuţijú práve tí, ktorí chcú najbezohľadnejšie 

stavať na svoj prospech a proti záujmom všetkých. Končím. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Hrda, máte slovo. 

 

S. Hrda: Počujete ma? Ja chcem poprosiť pani starostku o nejakú súčinnosť pri duplicitnom 

číslovaní na Devínskej ceste. Je tam taký postup v roku 2014 Devín. Nejakým nedopatrením 

vytvoril na Devínskej ceste čísla, ktoré sú duplicitné s číslami uţ pridelenými v Karlovej Vsi 

pred dávnymi rokmi. Konkrétne som identifikoval čísla 16, 22, 24 tesne kameňolomom 

v Devíne. Kontaktoval som Miestny úrad v Karlova Ves aj Devín. Pán Ţúbor poskytol celý 
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zoznam ulíc a číslovania Devínskej cesty, Devínu pani Vojtekovej z referátu územného 

plánovania. Napriek tomu, ţe komisia dopravná z Karlovej Vsi v roku 2019 aj dohodla 

spoločný postup a dohodla, ţe Devín prečísluje, tieto čísla a dodá aj k tým číslam D-čko, aby 

boli odlišné, tak sa nič neudialo. Pán Ţúbor kontaktoval pani Vojtekovú v Devíne, ktorá v júli 

2020 prisľúbila, ţe tak urobia, čísla prečíslujú. Vymenili si zoznam čísel, aby sa našli aj 

ďalšie duplicitné, keďţe Karlova Ves má ešte aj nejaké čísla okolo tridsať a ďalej, ktoré som 

uţ nevedel identifikovať fyzicky. Pani Vojteková potom prestala komunikovať z Devínu. Ja 

som v novembri kontroval tie čísla. V Devíne sa nezmenili po štyroch mesiacoch od prísľubu 

a pán Ţúbor veľmi ochotne spolupracoval, kontaktoval pani Vojtekovú z nášho miestneho 

úradu a pani Vojteková ukončila komunikáciu, neodpovedala na maily. Preto poprosím pani 

starostku, či nemá nejaký komunikačný kanál do Devína na pani starostku v Devíne, ţe by sa 

skúsili tie veci nejak zhora pohnúť, aby Devín sa prihlásil k tej dohode, ktorá bola s našou 

mestskou časťou a zmenil tie čísla duplicitné. Detaily vie poskytnúť pán Ţúbor, ktoré čísla by 

to mali byť. Ja som mu to všetko poskytol alebo kľudne ja poskytnem tieto údaje a uţ sú aj 

vymenené tie informácie medzi úradmi. Čiţe úrad na Devíne môţe v tejto veci konať. 

 

D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem, pán Hrda, za túto informáciu. Mrzí ma, ţe 

to takto viazne, ale keď máte takéto problémy, pokojne sa obráťte rýchlejšie na mňa. Ja 

priamo by som kontaktovala pani starostku. Moţno by sa to uţ pohlo. Nemôţem zaručiť,  

samozrejme, ale snaţila by som sa o to. Nevedela som, ţe toto sa nedoriešilo. Takţe 

kedykoľvek do budúcna, ak vznikne takéto niečo, tak pokojne sa obráťte aj na mňa a budem 

sa snaţiť veci pomôcť. Tak aj teraz som si poznačila. Budeme vás informovať. Ďakujem 

veľmi pekne za spoluprácu. 

 

S. Hrda: Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám jednu otázku. V minulosti sme aj v rozprave 

vlastne komunikovali ohľadne parkovania pri poliklinike v Karlovej Vsi. Ja som tam na 

podnet občanov zistil, ţe pod budovou polikliniky, kde je to hlavné parkovisko pre 

návštevníkov, sídli malý autoservis asi veľkosti garáţe a umiestňuje tam autá, ktoré sú 

nepojazdné, vrak alebo autá, ktoré nemajú stierače, alebo autá, ktoré nemajú ŠPZ-tky, alebo 

autá, ktoré majú dlhodobo zaprášené sklá. Čiţe pri mojej kontrole tie autá tam boli 

v novembri 2020, v decembri 2020. Ja som potom upozornil toho pracovníka alebo moţno 

pána, čo to prenajíma tú garáţ, autodielňu, ţe tie parkovacie miesta sú tam kriticky pre 

návštevníkov polikliniky a nech oznámi majiteľom, nech si ich odstránia, lebo ich nahlásim 

ako dlhodobo proste parkujúce, ktoré tam nemajú čo hľadať. Zo šiestich áut štyri zmizli, ale 

dve tam zostali. Konkrétne aj vrak, ktorý tam je postavený priamo na trávniku bez ŠPZ-tky 

prednej. Ja som to nahlásil mestskej časti Karlova Ves, pani Trubíniovej, ktorá mi odpísala, ţe 

ale tento pozemok. Keďţe polikliniku spravuje Bratislavský samosprávny kraj, tak preposiela 

im, a ţe ten pozemok je v správe mesta, magistrátu. Tak som sa len chcel spýtať, lebo 

v minulosti sme to komunikovali, ţe ste hovorili, ţe časť toho pozemku je aj v správe 

mestskej časti Karlova Ves. Či teda je to správna informácia, ţe celý ten pozemok parkoviska 

rieši magistrát, a či to nevieme z nášho úradu tam označiť tie vozidlá, vyzvať majiteľov na 

odtiahnutie a konať v tejto veci. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán Hrda, neviem presne o ktorú časť sa jedná a kde je to auto 

odstavené, alebo ten vrak. Pozrieme sa na to. Budem to komunikovať s pani Trubíniovou. Ak 

by sme nemali moţnosť ako náš úrad zasiahnuť, tak budem kontaktovať pani riaditeľku 

polikliniky. Prípadne, poţiadame ţupu o vypovedanie tohto nájmu. Sú aj iní nájomníci, ktoré, 

rôzne sluţby, ktoré majú súvis aj s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia. Myslím si, ţe 

servis tam akurát nie je úplne ideálny, a aj kvôli tým parkovacím miestam. A ak ani vám 

neviem povedať, ţe väčšina tých pozemkov, tých parkovísk určite je v správe hlavného 



Strana 37 z 41 
 

mesta. Nemáme na ne vplyv, ale ak to bude na pozemkoch hlavného mesta, tak budem 

iniciovať nejaký zákrok na strane hlavného mesta. Mám to tieţ poznačené. Ďakujem za 

podnet. 

 

S. Hrda: Ďakujem veľmi pekne. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán vicestarosta má slovo. 

 

B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Váţení kolegovia, mám dva také malé 

personálne návrhy, ktoré by som chcel, aby v bode Rôzne posúdili a rozhodli. Jedno sa týka 

schválenia nového sobášiaceho. Ako viete pani poslankyňa Poláchová bola veľmi aktívnou 

sobášiacou. Vzdala sa mandátu, takţe potrebujeme nahradiť sobášiaceho. Takţe po 

konzultáciách by som dal návrh, aby zastupiteľstvo schválilo za sobášiaceho pána poslanca 

Jána Horeckého. A druhý bod sa týka zaradenia pani kolegyni Dagmar Petrovej za členku 

dotačnej komisie. Viete, ţe ona v podstate sa stala poslankyňou na predchádzajúcom 

zastupiteľstve a potrebujeme formálne v zmysle platného VZN o dotáciách ju, ak teda 

zachovávame ten princíp, ţe dámy poslankyne sú členmi, členkami dotačnej komisie. Takţe 

dávam takýto návrh, aby v bode 2 sme zvolili za členku dotačnej komisie pani Dagmar 

Petrovú. Predkladám tieto dva návrhy písomne návrhovej komisii. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. V zmysle rokovacieho poriadku sa o tomto návrhu 

hlasuje hneď. Takţe prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia pána 

vicestarostu. Návrhovú komisia má slovo. 

 

P. Buzáš: Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

bod 1. schvaľuje za sobášiacich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto poslancov. 

Poslanca Jána Horeckého. Bod 2. volí za členku dotačnej komisie Dagmar Petrovú v zmysle 

platného všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách. 

 

D. Čahojová – starostka:Ďakujem. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdrţal sa 

nik, nehlasovali 4 poslanci. Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Bod 25. Interpelácie. 

 

D. Čahojová – starostka: Slovo má pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

 

P. Martinický: Ďakujem. Musel som si zapnúť mikrofón. Dve veci. Moţno sa o tom hovorilo 

na stavebnej komisii, kde som sa asi prvýkrát ospravedlnil z dôvodu, ţe som mal horúčku 

Covid. Takţe mám otázku jednak, či a ako pokročili prípravy toho chodníka pri električkovej 

zastávke Nad Lúčkami. To je otázka. A druhá vec z tej istej lokality. Tam je prechod pre 

peších nad cestou, ktorý samozrejme je za účelom zľahčenia komunikácie pešej a zníţenia 

rizika úrazu a tento prechod z jednej strany, od strany Dlhých Dielov je zrekonštruovaný a 

druhá časť sa začala rekonštruovať, ale pribliţne mesiac, čo som videl, tak sa tam nespravilo 

vôbec nič. Tak, či by nejako mestská časť nemohla na meste alebo na dopravnom podniku 

v tom, teda v tom, kto to má v kompetencii vyslať nejaký signál, ţe by mohli ukončiť tú 

konštrukciu toho nadchodu pre peších. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Keďţe do bodu Rôzne sa uţ nikto nehlási, pán poslanec, 

dovolím si presunúť tvoj bod do bodu Interpelácie. Na prvú otázku o tom chodníku ti povedia 
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kolegovia písomne z investičného oddelenia a na tú druhú otázku k tej lávke. Moţno tieţ 

formou interpelácie sa dotazovať, aby ste mali presné informácie, ale je to záleţitosť, 

investícia hlavného mesta, ktoré teda je stavebníkom v tomto prípade a táto lávka je súčasťou 

rekonštrukcie karloveskej radiály, súčasťou tej stavby. Moţné čiastočné odpovede dostaneš 

uţ v terajšom vydaní karloveských novín, kde sme sa na to pýtali a táto informácia pôjde 

všetkým obyvateľom Karlovej Vsi. Ak si matne teda nepresne spomínam, by som povedala, 

ţe sú tam práce, ktoré sa nedali pokračovať, v ktorých sa nedalo pokračovať v mrazivom 

počasí. Nejaké betonárske alebo také nejaké, ale tá lávka bola v tak havarijnom stave. Ona sa 

nemala ani opravovať v takom rozsahu. To mala byť len čiastočná rekonštrukcia, ale iste ste 

si všimli, ţe sa tam robili aj výstuţe oceľové tých nosných stĺpov. Čiţe lávka bola naozaj 

v katastrofálnom stave. Mali sme veľké šťastie, ţe to neskončilo zle, a teda robí sa na totálku 

rekonštrukcia a pokračovať by sa malo na jar, akonáhle sa trošku oteplí. Stále je mrazivé 

počasie. Takţe môţeme formou interpelácie pýtať sa na hlavnom meste a zatiaľ len takéto 

predbeţné informácie. Dobre? 

 

P. Martinický: Ako som povedal, ja viem, ţe to nie je v našej kompetencii, ţe to nie je naša 

investícia, ţe to súvisí s tou rekonštrukciou tej magistrály. Ako stavebný inţinier viem, ţe tam 

sa zrejme objavili náročné práce len vzhľadom na to, ţe uţ to niekoľkokrát stojí, tak som 

chcel len ako poprosiť v mene občanov, ktorým by to malo slúţiť, teda urobiť v rámci našich 

kompetencií, síl, nejako to skúsiť pohnúť ďalej. Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Áno, pán poslanec. Týka sa to poţiadavky občanov aj na spustenie 

výťahov, pretoţe niektoré zastávky, na niektoré zastávky je problém sa dostať. Takţe toto má 

mesto. My sa na to pravidelne dotazujeme, ale mesto to má v pláne urobiť teraz, čo najskôr 

v jarných mesiacoch. Budeme ťa informovať teda ako cez interpeláciu. Dobre, to zistíme. 

Pani poslankyňa Melušová. Neviem, či v bode Rôzne alebo v bode Interpelácie. Nech sa páči, 

máte slovo. 

 

Z. Melušová:  Ďakujem pekne za slovo. Počujeme sa? 

 

D. Čahojová – starostka: Pani poslankyňa Melušová? 

 

Z. Melušová: Áno, počujeme sa alebo, teda počujete ma? 

 

D. Čahojová – starostka: Počujeme vás. 

 

Z. Melušová: Áno, uţ je to lepšie? 

 

D. Čahojová – starostka: Halo, nepočujeme. 

 

Z. Melušová: Tak, skúsim hlasnejšie. Počujete ma? 

 

D. Čahojová – starostka: Skúste, uţ to je lepšie trošku. Skúste. 

 

Z. Melušová: Ja by som sa chcela opýtať. Čo je to mobilné odberné miesto tuto na 

Majerníkovej 60 pri škole na školskom námestí, ţe kto v podstate urobil tam to opáskovanie? 

Ţe či je to teda VPS-ka robila alebo, ţe koho by bolo dobre kontaktovať vzhľadom na to, ţe 

tam tie deti sa v podstate vozia tak, či tak pomedzi tých ľudí, či uţ čakajú na výsledok alebo 

čakajú v rade. Lebo viem, ţe pravdepodobne sa to urobilo kvôli tomu, ţe sa ľudia hromadili 

na chodníku a bol vlastne blokovaný chodník. Len teraz je v podstate úplne to námestie a to 
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basketbalové ihrisko je absolútne nepouţiteľné vlastne pre tie deti a oni sa tam, ale napriek 

tomu vozia. Ţe, či by bolo dobré, bolo by dobré teda to nejako prepáskovať, alebo ohradiť to 

nejakým iným spôsobom, ţe aspoň pol ihriska keby ostalo deťom a pol teda nech sú tí 

testujúci. Ţe koho by bolo dobre osloviť, vzhľadom na to. 

 

D. Čahojová – starostka: Takţe jedná sa o mobilné odberové miesto, ktoré prevádzkuje 

súkromný prevádzkovateľ. Je to interpelácia viac-menej by som povedala. Tieţ to nepatrí do 

bodu Rôzne, takţe sme uţ v bode Rôzne. Ale k interpeláciám, teda k bodu Rôzne sme vlastne 

prijali jediné uznesenie. Ďalšie otázky v bode neboli. Ak vám stačí slovná odpoveď, tak ja 

vám viem odpovedať aj teraz hneď slovne. Počas mesiaca december a ešte aj január bolo na 

území našej mestskej časti jediné, jediné mobilné odberové miesto, ktoré prevádzkoval niekto 

iný ako samospráva a to bolo na poliklinike. Iste viete, ţe to bolo hlboko nedostačujúce, a ţe 

my sme museli ako správa saturovať túto potrebu, aby sa ľudia mali kde testovať, lebo 

antigénové testy a preukazy o tom, ţe boli ľudia testovaní, boli a sú potrebné. My sme 

potrebovali zriadiť minimálne jedno v dolnej časti Karlovej Vsi a jedno na Dlhých Dieloch a 

poţiadali sme a ponúkli sme spoluprácu a priestory za vhodné. Pre dolnú časť Karlovej Vsi 

sme usúdili, ţe by bolo karloveské centrum kultúry. Čiţe dom kultúry, kde aj je uţ teraz 

ponuka a hore na Dlhých Dieloch sme ponúkli ako vhodné a všeobecne dostupné práve ten 

priestor toho basketbalového ihriska, alebo takého nejakého voľného priestoru na námestí, 

ktoré, kde by sa dali umiestniť mobilné kontajnery, a kde by sa bez väčších problémov mohli 

testovať väčšie mnoţstvá ľudí. Čo sa týka toho pohybu alebo toho ako tam čakajú ľudia na 

výsledky, alebo čakajú na test, tak pokiaľ by tam boli len tieto mobilné odberové miesta. My 

máme spočítaných všetkých otestovaných na Dlhých dieloch za posledný víkend. Vieme, ţe 

by tam stáli dlhé rady, ak by sme nemali otvorené aj vlastné testovacie miesta na Základnej 

škole Alexandra Dubčeka, ale boli tam sťaţnosti obyvateľov okolitých bytových domov, ktorí 

sa obávajú nejakého bliţšieho kontaktu s tými, ktorí čakajú, alebo na výsledok, alebo na test. 

A preto keďţe to nie je v ţiadnych povinnostiach toho testujúceho, toho súkromného 

subjektu, ktorý je viazaný zmluvou so štátom, len urobiť potrebný počet testov, minimálne 

dvestopäťdesiat denne za určitých podmienok, tak sme urobili aspoň také provizórne zábrany 

alebo označenie, kde by tí ľudia mali stáť v radoch a kde by mali čakať na výsledok. Aby sa 

to nemiešalo alebo nepribliţovali tí čakací blízko k obytným domom. Samozrejme, ţe sa tam 

hrajú deti a je krajšie počasie, lenţe treba si uvedomiť, ţe my máme stále zákaz vychádzania a 

prísne opatrenia, ktoré platia a tie deti by tam vôbec nemali byť. Ani by sa nemali 

sústreďovať. Ja viem, aké to je aj presne rozumiem, ţe tie deti von chodiť musia. Ale po prvé, 

by sa nemali zhromaţďovať vo väčšom počte. Vidíme to v okne, na námestí, ţe to počasie 

láka von deti aj rodičov, ale k tomuto kontaktu by vôbec nemalo dochádzať. A všetci by si 

mali uvedomiť, ţe ešte platia tvrdé opatrenia a tá epidemiologická situácia, bez ohľadu na 

našu letargiu, apatiu, otrávenosť a znechutenie celého tohoto dlhého trvania problému. Stále 

by mali byť dodrţiavané protiepidemické opatrenia. Čiţe tie deti sa tam vôbec nemali hrať. 

Toto miesto sme zvolili preto, lebo bolo všeobecne dostupné a technicky nenáročné a 

nevyţadovalo to náš vlastný priestor. Pretoţe, ak budeme chcieť otvárať jednu či druhú školu, 

tak tie testovacie miesta na tých školách uţ nebudeme môcť otvoriť, pretoţe školy budú 

musieť byť pripravené na vyučovanie a my tam iný priestor nemáme. Čiţe toto bol dôvod, 

prečo sme zvolili toto miesto. A teda je vyťaţené dosť, aj to okolie. Ľudia tam chodia. 

Pokúsime sa vypočuť túto vašu poţiadavku a skúsime, či máme k dispozícii také mobilné 

hradenie alebo tak, ako sú oplotené niektoré nebezpečné úseky, keď sa niečo robí a skúsime. 

Ak nemáme, tak zakúpime, ale určite ten súkromný prevádzkovateľ s týmto vo svojom 

rozpočte, lebo oni to robia za peniaze, nepočítal. Budeme to musieť urobiť na vlastné náklady. 

Ale má to zmysel, takţe moţno budeme musieť zakúpiť, ale v priebehu najbliţších dní sa to 

pokúsime urobiť. Samozrejme, ak nenastane zmena situácie, a to nevieme. Lebo naozaj sa 
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riadime podľa vyhlásení vládnych a rôznych tlačových vyhlásení pomaly zo dňa na deň. Či sa 

bude ďalej testovať alebo sa nebude ďalej testovať. Podľa toho. Nebudeme zase vyhadzovať 

peniaze von oknom. Ale určite bude to treba usporiadať. To sa nemôţu deti miešať 

s čakajúcimi. Súhlasím. 

 

 

Z. Melušová: Jasné. Lebo ono v podstate tam by pomohlo len, aby sa to moţnoţe nejakou 

jednou čiarou ohradilo a potom by to bolo také jasnejšie, lebo teraz je tam z toho vytvorené 

ako  

keby také účko a tí ľudia podľa mňa to nepochopili, ţe ako to funguje. 

 

D. Čahojová – starostka: Áno, páska je málo. Čiţe malo by tam byť nejaké prenosné 

zábradlie. Ďakujem za upozornenie. Áno, skúsime to urobiť čo najskôr. 

 

Z. Melušová: Ďakujem. 

 

D. Čahojová – starostka: Za málo. Pán poslanec Kovács. Pán poslanec Kovács má slovo. 

Pán poslanec Kovács? 

 

M. Kovács: Ja sa snaţím. O.K., ospravedlňujem sa. Sme uţ aj v sekcii interpelácie? Správne 

som tomu rozumel, ţe ste spojili tie dva body? 

 

D. Čahojová – starostka: Áno. Nespojili, ale Rôzne skončilo a poslanci spontánne prešli na 

interpelácie. Nech sa páči, pán poslanec Kovács. 

 

M. Kovács: Dobre, tak sme v spontánnych interpeláciách, tak ja by som si dovolil spontánne 

interpelovať opäť vlastne s tým istým, čo som uţ dával na predchádzajúcom zastupiteľstve, 

respektíve formou e-mailu, ţe dovolil by som si vás poţiadať o čo moţno najskoršie moţné 

sprístupnenie informácie k čerpaniu rozpočtu mestskej časti za rok 2020, v časti školstvo 

a vzdelávanie. Špecificky v tom podprograme v oblasti pre jednotlivé materské školy, školské 

jedálne a školské jedálne pri materských školách v časti mzdy a odvody. Súvisí to potom 

s ďalšími prípadnými krokmi, nakoľko vlastne ste ma upozornili, upovedomili, ţe ešte v tom 

čase nebolo známe v decembri, ţe aké bude čerpanie, a ţe to bude známe na konci februára, 

tak by som si vás dovolil poţiadať o túto informáciu, keďţe sme na konci februára. Aby sme 

vedeli vyhodnotiť, ţe vlastne, či tie peniaze, ktoré boli narozpočtované za rok 2020 sa 

vyčerpali. 

 

D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, bude vám odpovedať pani JUDr. Mucsková hneď, 

nech sa páči. 

 

JUDr. Mucsková: Keby som teda mala k vašej otázke. Dnes v pošte pani vedúca oddelenia 

školstva uţ pripravila na vašu interpeláciu odpoveď veľmi podrobnú. Teda s údajmi, ktoré ste 

poţadovali, keďţe vlastne uţ bolo uzatvorené od pani Pastorovej celkové čerpanie rozpočtu 

za rok 2020. Takţe v podstate odpoveď je pre vás pripravená. Aj dnes bola teda posunutá k 

pani starostke na podpis. Takţe aj zajtra by myslím, ţe mohla odísť moţno aj elektronicky, 

ale teda v najbliţších dňoch dostaneme určite túto informáciu, o ktorú ste ţiadali. Dobre? 

 

M. Kovács: Veľmi pekne vám ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem. No vidíte, ani som nevedela. Ďakujem. Keďţe nikto iný 

sa v bode Interpelácie nehlási. Pán poslanec Kovács dostane odpoveď. Uzatváram bod 

Interpelácie, a tým pádom je náš program dnešný vyčerpaný. Váţení kolegovia, pane 

poslankyne, páni poslanci, veľmi pekne vám ďakujem. No, nebola to veľká sláva, ale myslím 

si, ţe sme obstáli vcelku uspokojivo. Na prvýkrát. Veľmi pekne vám ďakujem aj za to 

náročné pripájanie a absolvovanie toho školenia. Pre niektorých to bolo ťaţšie, pre niektorých 

ľahšie, ale veľmi pekne vám ďakujem za trpezlivosť a dúfajme, ţe je to naposledy, ale čo sme 

sa naučili, sa nikdy nestratí. Ţelám vám pekný zvyšok dňa, úspešný týţdeň. Veľmi pekne 

ďakujem. Dovidenia. 

 

 

 

 
v. z. JUDr. Jana Mucsková       v. r. 

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

prednostka           starostka 

 
         

         v. r. 

Overovatelia: Ing. Peter Lenč    …………………………………………. 

 

         v. r. 

Ing. Peter Magát    ……………………………………….… 
 

 

 


