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Zápisnica 
zo 17. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
konaného dňa 27.04.2021 na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves v zasadacej 
miestnosti č. 231, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, formou videokonferencie 
__________________________________________________________________________________ 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová – starostka: Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia. Je 27. apríl a ja 
otváram 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Žiaľ, 
ešte sme ho pripravovali v období, kedy naozaj boli veľmi prísne karanténne opatrenia, teda 
opatrenia protiepidemiologické. Čiže ešte toto stretnutie sa odohráva formou videokonferencie. 
Rovnako aj Mestské zastupiteľstvo, ktoré budeme mať vzápätí. Ale dúfam, že už v najbližšej 
dobe sa trošku vyčasí a budeme sa môcť stretnúť aj iným spôsobom. Vítam vás všetkých. Som 
rada, že ste sa dokázali pripojiť aj do hlasovacieho zariadenia. Sme uznášaniaschopní, môžeme 
začať. Toto zasadnutie sa prenáša naživo a bude zaznamenaný aj záznam, takže podľa ktorého 
sa bude zhotovovať zápisnica. Prosíme vás veľmi pekne, aby keď nehovoríte, lebo aby ste si 
vypli mikrofón, aby bolo dobre počuť iných kolegov. A ak máte nejaký návrhy, či už na zmenu 
alebo doplnenie uznesení, prosíme aby okrem slovného prednesenia zvukového záznamu, aby 
ste ich doručili aj na mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v pozvánke. Dnes sa zatiaľ 
ospravedlnili len pán poslanec Horecký. O nikom inom neviem. Vidím, že tam ešte chýbajú 
nejakí poslanci. Ak máte nejaké vedomosti o kolegoch, tak nech sa páči. Neviete, takže 
ospravedlnený je zatiaľ pán poslanec Horecký. 
 
 
Voľba overovateľov zápisnice. 
 
D. Čahojová – starostka: Prosím teraz, aby sme pristúpili k zvoleniu overovateľov zápisnice, 
ktorí sú podľa abecedného poradia navrhnutí pán poslanec Martinický a pani poslankyňa 
Melušová Kutarňová. Súhlasíte, pani poslankyňa? 
 
Z. Melušová Kutarňová: Áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Áno. Pán poslanec Martinický, súhlasíš? 
 
P. Martinický: Áno. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže budeme hlasovať o overovateľoch zápisnice. 
Navrhnutá je pani poslankyňa Melušová Kutarňová a pán poslanec Martinický. Nech sa páči, 
hlasujeme. Hlasovalo 21 poslancov, 20 bolo za, 1 sa zdržal, proti nebol nik. 
 
 
Voľba návrhovej komisie. 
 
D. Čahojová – starostka: Tým pádom máme schválených overovateľov zápisnice 
a prikročíme k voľbe členov návrhovej komisie. Navrhujem z dôvodu toho, že je prítomný pán 
vicestarosta, ktorý je zároveň aj poslancom a pán poslanec Buzáš, aby títo dvaja boli členmi 
návrhovej komisie. Ak máte, kolegovia, pán poslanec Vician nejaký ešte iný návrh, nech sa 
páči. Dobre, takže považujem to za všeobecný súhlas. Budeme hlasovať. Takže budeme 
hlasovať za členov návrhovej komisie, ktorými sú navrhnutí pán poslanec Buzáš a pán 
vicestarosta Záhradník. Nech sa páči, hlasujeme. Za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, jeden poslanec nehlasoval. Ďakujem veľmi pekne. Máme schválenú návrhovú 
komisiu. 
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Schválenie programu rokovania MiZ. 
 
D. Čahojová – starostka: Teraz pristúpime k programu. Program ste dostali v pozvánke 
elektronickou formou. Budeme hlasovať podľa novely zákona o obecnom zriadení najprv 
o programe ako o celku. Prosím, aby ste sa prezentovali. Pán poslanec Hrda má nejakú otázku? 
Pán poslanec Hrda, videla som ho tam. Dobre, odhlásil sa. 
 
S. Hrda: Zapol hlasovanie a omylom som klikol. 
 
D. Čahojová – starostka: V poriadku, v poriadku. Vítame vás, pán poslanec. Takže, prosím, 
aby ste sa zaprezentovali a hlasovali za pozvánku takú, ako ste dostali a aká bola zverejnená. 
Za 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Základný program sme si schválili. Ak máte 
niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu, nech sa páči. Je to váš priestor. Nikto sa 
nehlási, tak máme schválený program a môžeme začať pracovať. Ešte raz vás všetkých vítam, 
vrátane pána kontrolóra, vrátene kolegov, ktorí sú tu prítomní a zabezpečujú hlavne technickú 
stránku tohoto prenosu a verejnosti, ktorá nás teda počúva a pána, ktorý zaznamenáva 
a sprostredkuje prenos pre verejnosť. 
 
 
Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 17. zasadnutiu MiZ. 
 
D. Čahojová – starostka: Začneme, ako tradične, Plnením uznesení splatných k 17. zasadnutiu 
Miestneho zastupiteľstva. Pani prednostka, prosím vás o úvodné slovo. 
 
J. Mucsková - prednostka: Ďakujem pekne pani starostke. Takže k materiálu Plnenie uznesení 
Miestneho zastupiteľstva. Čo sa týka uznesenia č. 191/2021, ktoré bolo prijaté na 15. 
zastupiteľstve 23. 2. 2021 a to v znení spracovať a predložiť na prerokovanie všeobecne 
záväzné nariadenie regulujúce nakladanie s bytmi a ubytovacími zariadeniami vo vlastníctve. 
 
Hlas: Nepočuť. 
 
P. Hudáková: Áno, ani ja nemám zvuk, takže. 
 
J. Mucsková - prednostka: Ospravedlňujem za. Zabudla som si zapnúť mikrofón, takže. 
 
Hlas: Takže znova. 
 
J. Mucsková - prednostka: Takže znova. K materiálu Plnenie uznesení Miestneho 
zastupiteľstva k uzneseniu č. 191/2021 by sme chceli požiadať o predĺženie termínu plnenia do 
29. 6. 2021. Ide o spracovanie predlženie všeobecne záväzného nariadenia regulujúceho 
nakladanie s bytmi a ubytovacími zariadeniami vo vlastníctve a v správe mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. Pracujeme na úprave podmienok regulujúcich nakladanie s bytmi. 
Konkrétne teda s nájmom bytov, ktoré patria do bytového fondu mestskej časti. Aj s ohľadom 
na personálne zmeny na úrade, ako aj z dôvodu zváženia všetkých skutočností, ktoré sa týkajú 
vlastne koncepcie pripravovanej nájmu bytov a vzhľadom na aktuálne platnú právnu úpravu 
týchto režimov bytov patriacich do bytového fondu považujeme v súčasnosti, teda máme 
rozpracovanú túto úpravu, ale považujeme za vhodnejšie riešenie ako prípravu všeobecne 
záväzného nariadenia čiastkovú úpravu týchto podmienok formou dodatku k Zásadám 
nakladania s majetkom v správe mestskej, teda vo vlastníctve mestskej časti a v správe 
hlavného. Vo vlastníctve hlavného mesta a v správe mestskej časti. A to z dôvodu, že do 
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bytového fondu patria jednak obecné byty, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta a v správe 
mestskej časti a potom sú to služobné byty vo vlastníctve mestskej časti. Tieto právne režimy 
sú vo veľkej časti v podstate upravené tak, ako sme vás informovali aj v materiáli na 
predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva, čo sa týka obecných bytov. Tieto sú upravené 
všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 1/2006. A čo sa týka úpravy služobných 
bytov, na tieto sa vzťahuje osobitný zákon č. 189/92. Takže toto sú dôvody, pre ktoré 
považujeme za vhodnejšie riešenie, aj v zmysle v podstate tých dvoch alternatív, ktoré boli 
predkladané na predchádzajúcom zastupiteľstve, aby teda bola, aby sme nepripravovali 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by do veľkej časti znamenalo preklopenie podmienok zo 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Áno? Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu 
k tomuto bodu, nech sa páči. Nikto sa nehlási do diskusie, takže diskusiu uzatváram a prosím 
člena návrhovej komisie, aby si odháčkol mikrofón a predniesol návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia. Tak, ako ho máte v predloženom materiáli, v rovnakom 
znení. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Keď nás nepočujete, musíte to signalizovať, lebo je to trošku zložité. 
Takže, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Prezentujte sa a prosím, hlasujte. Dúfam, že ma 
počujete. Ak nie, dajte vedieť. Za 21 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Toto 
uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
 
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme materiálom č. 2, a tým je Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. Vážené dámy, vážení páni. Zaiste si 
spomínate na čas, keď sme schvaľovali. Kratučké úvodné slovo vám poviem. Keď sme 
schvaľovali rozpočet mestskej časti na tento kalendárny rok a boli sme vo veľmi chúlostivej 
a nepríjemnej situácii. Nikto z nás nevedel ako dopadne a vlastne bola to veľmi hrozivá 
situácia. Ako sa bude vyvíjať náš finančný rok. A nastavili sme rozpočet veľmi striedmo, až 
asketicky, pretože sme naozaj nechceli vyvolávať. A myslím si, že sme postupovali rozumne, 
radostné očakávania, ktoré v nepriaznivom vývoji alebo v prípade veľmi nepriaznivého vývoja 
by sme nemohli naplniť. Schválili sme si vyrovnaný rozpočet, ale ukázal čas. Vlastne sme za 
prvým štvrťrokom tohoto rozpočtového obdobia, že máme príjmy, ktoré teda na základe vývoja 
príjmov mestskej časti si môžeme dovoliť pristúpiť k niektorým veciam, ktoré sme si museli 
v období, keď sme schvaľovali veľký rozpočet s veľmi ťažkým srdcom odoprieť. Táto úprava 
rozpočtu vychádza z toho, že sme niektoré prostriedky v roku 2020 nečerpali. Z dôvodu, že tie 
projekty sa vyvíjali nejako v čase. Z dôvodu, že chodník Pernecká sa, prebiehali ešte stavebné 
konania a nemohli sme pristúpiť k realizácii. V tomto roku už sme omnoho ďalej a do konca 
roku musíme vyčerpať aj realizovať túto investíciu. To je zahrnuté v tejto úprave rozpočtu, a 
zároveň máme refundáciu zahrnutú v tejto zmene rozpočtu, refundáciu nákladov na testovanie 
a miezd za covidové obdobie. Takže s veľkým potešením vám predkladáme zmeny, ktoré 
navrhujeme tak, aby sme podľa možnosti pokryli teda čo najširšie spektrum alebo aspoň časť 
požiadaviek, ktoré nastoľujú naši obyvatelia aj naši kolegovia, ktorí spravujú jednotlivé 
referáty, kde teda máme veľký zásobník potrieb a požiadaviek zo strany obyvateľov našej obci. 
Aj tých, ktoré reflektujeme ako veľmi potrebné a nevyhnutné, ale všetko musí. Všetko má svoj 
čas a teraz sme naozaj do tohoto návrhu zmeny rozpočtu takmer z každej oblasti života našej 
obce sa nám podarilo prispieť dosť významnou finančnou čiastkou, aby to naši obyvatelia 
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pocítili a videli na vlastné oči, že teda sme urobili nejaký posun vpred. Takže odporúčam vám, 
aby ste sa zahĺbi do tejto zmeny. Je to veľmi potešiteľná správa a ešte sú tu aj také ďalšie 
sprievodné, myslím si dobré správy. Napríklad, ak ste si všimli položku na parkovaciu politiku, 
tak tuná máme celkom seriózny a vážny prísľub zo strany hlavného mesta Bratislava, že tieto 
prostriedky nám napríklad budú. Aj keď budú vo vyššom rozsahu možno, časom, že nám budú 
refundované z rozpočtu hlavného mesta. Takže zatiaľ je situácia relatívne dobrá. Môžeme si 
trošku ten priškrtený opasok uvoľniť a tešíme sa. Naši obyvatelia z toho budú mať radosť tiež. 
Či už športovci, alebo aj iní. Odzrkadlí sa to aj na niektorých, väčšom objeme opravených 
chodníkov, na krajšej zeleni, na výsadbe. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Do 
diskusie sa prihlásil pán poslanec Kovács. Nech sa páči, máte slovo. 
 
M. Kovács: Dobrý deň prajem. Je ma počuť? Pani starostka, ďakujeme, že ste tu predložili 
tento návrh a asi nikto z nás nebude proti tomu, aby sa prostriedky, ktoré máme navyše 
investovali. A už si pripadám trošku trápne, že to musím vždycky otvárať, ale tak aj preto som 
tu a chcel by som upozorniť na to, že došlo na slová nás viacerých, ktorí sme vám hovorili, že 
ten opasok je priškrtený možno až moc. Takže napriek súčasnej krízovej situácii nebude mať 
situácia až také negatívne dôsledky na rozpočet a máme teda peňazí viac. Ja akceptujem zmeny, 
ktoré ste robili v rozpočte, a že ste na niektorých kategóriách rozpočtu utiahli ten opasok 
prísnejšie. A jednou z nich bolo aj školstvo, kde sa znížili peniaze pre, na výplaty a odmeny 
zamestnankýň škôl a zamestnancov našich škôl zhruba o 80 000. Už vtedy som to bral ťažko, 
ale povedal som si, že fajn. Proste je zlé obdobie. Sľúbili ste, že aj mzdy aspoň budú rovnaké, 
že ak sa to prejaví, tak sa to prejaví možno na odmenách. Napriek tomu sa napríklad zvýšili iné 
položky. Medzi inými mzdy a odvody na zamestnancov úradu asi o 300 000. Hovorím, stále 
som to vedel akceptovať. Teraz, keď máme už konečne čísla, tak vieme, že vieme investovať 
a vieme investovať do betónu, vieme investovať do chodníkov, do zakladania zelene, do 
majetku. Čo sú všetko veľmi správne kategórie a chcem sa spýtať, že kedy budeme vedieť teda 
nahradiť minimálne to, čo sme zobrali na tých, na tej rozpočtovej kategórii, ktorá bola znížená 
oproti minulému roku, a to bola kategória na platy učiteľov a učiteliek v materských škôlkach 
a môžeme mať tú debatu ďalej, ale chcem upozorniť na jeden konkrétny príklad. Lebo my 
máme taký pocit, že v Karlovke sú škôlky fantasticky zabezpečené a do nejakej miery máme 
pravdu. Naozaj, keď sa porovnáme s inými mestskými časťami. A pani starostka, je to aj vaša 
zásluha, že sa nám naozaj darí do veľkej miery ako keby obslúžiť tých rodičov, ktorí k nám 
zverujú svoje deti. Na druhej strane nedajme sa oklamať, že tá situácia zďaleka nie je taká 
fantastická. Nebudem schválne hovoriť o konkrétnom človeku, zmením mená, detail bude iný, 
ale konkrétny životný príbeh. Keď dôjde Martinka do triedy a Martinka nechce v škôlke spať, 
lebo nechce ... ležať na postieľke. Po nejakom čase z tej škôlky musí odísť poobede preto, lebo 
v opačnom prípade by si znechutila celú škôlku a nemohla by chodiť do škôlky vôbec. 
V súkromnej škôlke nikto tam nemal žiadny problém, lebo by sa mohla ísť hrať s druhou pani 
učiteľkou a mohla by sa pridať potom k deťom, ktoré sa po dvojhodinovom odpočinku 
zobúdzajú. V našich škôlkach to nie je možné preto, lebo nemáme peniaze na tieto učiteľky tak, 
aby sa mohli. Tak, aby sme mohli pokrývať aj potreby takýchto detí. Martinka nie je sama 
a Martinkina mamina nie je jediná, ktorá musela si znížiť úväzok v robote, aby sa mohla 
poobede vrátiť domov a starať sa o Martinku. Martinkin tatino neni jediný, ktorý musel kvôli 
tomu začať pracovať viacej, aby sa mohol o tú rodinu starať. A teraz chcem len teda to nejakým 
spôsobom vedieť, že tá situácia zďaleka nie je taká ideálna a naozaj platy ľudí, ktorí pracujú 
v školstve a v materskom školstve, by mali byť tie posledné, z ktorých sa škrtá. A keď už sme 
dokázali nejaký štandard pre nich zabezpečiť minulý rok tak, aby sme tento štandard udržali 
a aby naozaj sme sa snažili tam prilákať čo najviac šikovných ľudí. A keď nám vyjde na ich 
odmeny tak, aby sme tento štandard neznižovali a aby sme do našich investovali. Ďakujem vám 
takisto za informáciu o čerpaní rozpočtu, ktorý ste mi, ktorú ste mi v rámci interpelácie 
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sprostredkovali. A z neho vyplýva, že minulý rok sa ten rozpočet vyčerpal v takej istej miere 
zhruba niekde okolo deväťdesiat - deväťdesiatich piatich percent, ako sa čerpal v minulých 
rokoch. Preto sa dá predpokladať, že aj rozpočet v tomto roku sa bude čerpať v takom istom 
podiele a tým pádom sa reálne tie peniaze na mzdy a odmeny znížia. A chcem sa vás teda 
spýtať, že kedy sa dočkáme toho, že sa doinvestuje aj táto rozpočtová kapitola. Ďakujem ešte 
raz. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Vician. Nie je vás počuť, pán 
poslanec. 
 
M. Vician: Áno, teraz už hej. Ďakujem za slovo. Takže ja by som k tomu zmeny rozpočtu 
proste povedal pár slov. Veľmi ma teší, že naša mestská časť v spolupráci s hlavným mestom 
Bratislava sa v podstate vyvíja veľmi dobre, a vďaka teda hlavnému mestu dokážeme urobiť aj 
veľké investície a dokonca refundovateľné aj ďalšie do budúcna, čo ma veľmi teší, lebo naozaj 
ten investičný dlh v Karlovej Vsi je väčší ako by sme si želali. To je jedna záležitosť a druhá 
vec, na čo chcem apelovať, keďže čakajú nás od čias bazéna väčšie projekty, teda aj časovo 
náročnejšie, technicky náročnejšie a finančne náročnejšie. Tak ako sme hovorili, teda ja som 
hovoril s pánom vicestarostom. Trebalo by aj do tých výberových konaní zriadiť tie komisie, 
kde sú v podstate zástupcovia aj klubov, teda aj poslanci. Hlavne pri týchto väčších investíciách 
a aby vedeli posúdiť a v podstate nejak prispieť k lepšiemu teda výsledku. A zároveň, na čo 
v podstate apelujem a je to, aby tieto investície. Ja viem, že oni presahujú horizont tohto roka, 
to bude dva roky minimálne. Tak, aby boli urobené, a na toto sa dohľadalo a na toto sa nešetrilo, 
je kvalita tých prác, hej. To je jedna téma, viackrát to opakujem. Keď už sa niekde investuje 
pol milióna do parkovísk alebo 700 000, tak ten stavebný dozor aj priebeh prác. Áno, je to 
v podstate náročné, ale apelujem aby sme na toto dávali zvýšený pozor. Lebo raz, keď už tu 
bude zainvestované, hotové tak nechceme to, ako v minulosti sa stávalo pri iných prácach, 
bohužiaľ, to donekonečna reklamovať a dokonca aj nevymožiteľne potom nakoniec. Tak, toľko 
k tomu. Ináč súhlasím a som absolútne za. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Horecký. 
 
J. Horecký: Dobrý deň prajem. V prvom rade sa ospravedlňujem za neskorší príchod z vážnych 
dôvodov. Tak tiež sa chcem vyjadriť a som rád, že som stihol tento bod k tej zmene rozpočtu. 
Ja oceňujem práve to, že sme pri rozpočte boli pri jeho prvom návrhu konzervatívni, pretože 
sme nemohli vedieť. Mohli sme si želať, aby sme mali viac peňazí v konečnom dôsledku, ale 
nemohli sme to vedieť. A považujem za nebezpečné, keby sme čerpali rozpočet v nejakom 
optimistickom režime, ktorý by sa nenaplnil, tak bez ohľadu na naše priority a na potreby 
občanov, pretože by sme išli chronologicky pri čerpaní toho rozpočtu sme mohli na to doplatiť 
tak, že veci, ktoré sú neodkladné a prioritnejšie by mohli byť poddimenzované finančne, čo sa 
nestane, keď je rozpočet konzervatívny a opatrný. Pri prvej možnej príležitosti, keď vedenie 
mestskej časti získalo informácie o tom, ako sa menia podmienky pre tvorbu rozpočtu, je tu 
predložený návrh na efektívne a na maximálne možné čerpanie nagazdovaných a získaných 
prostriedkov. Toto ja veľmi oceňujem takýto prístup. Tiež sa chcem ešte vyjadriť k tým 
rozpočtovým opatreniam v oblasti školstva, aby nevznikol dojem, že došlo k nejakému kráteniu 
miezd a odmien v oblasti zamestnancov škôlok. Ide o to, že my sme financovali z vlastných a 
iných zdrojov všetkých zamestnancov pod úroveň a viac ako určujú predpisy a došlo k 
refundácii potom týchto nákladov a nechceme urobiť zasa niečo nepatričné, že tie dodatočne 
alokované prostriedky zo štátneho rozpočtu by sme využili na nejaký štrnásty - pätnásty plat 
pre pani učiteľky v škôlke, hoci by som im to samozrejme doprial, ale rovnako by som to doprial 
aj zamestnancom stavebného úradu alebo iným ľuďom, ktorí môžu čerpať z týchto verejných 
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zdrojov. Takže určite zamestnanci škôl a škôlok neboli o nič ukrátení. Mestská časť nešla ani 
pri konzervatívnom rozpočte pod bežný štandard z toho, čo v podmienkach pandémie a 
dištančného vzdelávania bolo možné dopriať týmto ľuďom. Tiež aj oceňujem, že v rozpočte, v 
týchto zmenách rozpočtu sa objavuje navŕšenie pre práve školy a školské zariadenia a pre 
škôlky. A verím, že tak ako sme to robili doposiaľ aj naďalej sa budeme usilovať o vyváženosť 
záujmov, pretože naozaj je pravda, že v Karlovej Vsi žijú ľudia, ktorí majú deti, nemajú deti, 
ktorí potrebujú bezbariérové prístupy alebo nepotrebujú, ktorí chcú využívať športoviská alebo 
kultúrne zariadenia. Jednoducho snažíme sa vyhovieť potrebám občanov a nie asymetricky iba 
na jednu stranu, ja neviem protežovať záujmy nejakej menšej skupiny, ale urobiť maximálne 
dobro. Takže ja plne podporujem tieto zmeny a aj prístup vedenia mestskej časti k tejto 
problematike. Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Slovo má pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Ja som sa k tomu úvodu, čo hovorila pani starostka chcel opýtať. 
Spomínali sa tam viaceré chodníky, cesty, komunikácie aj menovite a nespomínal sa ten dlho 
riešený chodník pri nadjazde z električkovej zástavky Nad lúčkami, že proste, či je aj ten 
zaradený v rozpočte tak, aby sa ešte aspoň do zimy stihol zrealizovať po takom dlhom čase. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ešte nasledujú dvaja poslanci, potom 
odpoviem na otázky. Pán poslanec Kovács, nech sa páči. 
 
M. Kovács: Pardon. Počuť ma teraz? Počuť, že? Ďakujem pekne ešte raz. Pán Horecký, 
prepáčte, pán poslanec, ale nehovoríte pravdu. Ako ja vám to, aj teraz som si to tu ukázal. 
Prečítam vám Excel. Materská škola Adámiho pokles narozpočtovaných peňazí na mzdy 
a príspevky do poisťovní o 881 €, Borská 2 250, Majerníková 11, 23 543, Majerníková 60 - 
4 230, Kolískova 14, 4 659, Materská škola Ladislava Sáru - 11 399, Materská škola Ľudovíta 
Fullu – 10 413, Materská škola Pod Rovnicami – 15 427, Materská škola Suchohradská – 
13 047. Dokopy zníženie narozpočtovaného obdobia na tento rok je o 86 249 €. Tak, to je 
rozpočet, ktorý sme si schválili, ktorý nám bol predložený. Takže nie je pravda, že sa to 
neznížilo. To, čo možno vy hovoríte je, že tým ľuďom sa neznížili výplaty. To ja vôbec ako 
keby teraz nerozporujem. Ja neviem kto má aké výplaty každý mesiac. Ja len hovorím, že pokiaľ 
jednoducho v tom roku nebudete mať narozpočtované to, čo ste tam mali minulý rok, tak 
nebudete môcť na konci roka dať také povedzme odmeny, ako ste mohli dať minulý rok. 
A v žiadnom prípade by som nezávidel paniam učiteľkám, ktoré zarábajú okolo 900 € mesačne, 
950, niekde možno medzi 850 - 950 €. Toto, my sa tu nerozprávajme o bankároch nenásytných 
alebo akokoľvek, akékoľvek adjektívum si k tomu vymyslíte. To sú pani učiteľky, ktoré majú 
jednu z najťažších prác na svete a starajú sa o deti, o naše deti a deti, ktoré sa raz budú starať aj 
o tých seniorov a o všetkých nás, aby sme si mohli potom raz kúpiť tie naše chodníky, ihriská 
a rôzne iné. Ja nehovorím, že je, znovu. Ja nehovorím, že je zlé investovať do majetku, do 
cementu a do tehiel. A áno, oceňujem, že došlo aj k nejakému navýšeniam na opravu školských 
budov, čo je výborná vec. Ale hovorím, že je nešťastné naozaj krátiť rozpočtovú kapitolu na 
platy a odvody za učiteľky a učiteľov na materských školách. A hovorím to tu už ako ja neviem 
od novembra, či kedy sme sa o tom začali rozprávať a teraz dostávame dobré správy. Naozaj 
situácia pre rozpočet nie je až taká nebezpečná ako sme si mysleli, že bude, tak očakávam, že 
sa. Keď nachádzame peniaze na iné veci, že nájdeme peniaze aj na toto. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec. Nasleduje pán poslanec Buzáš. Faktická 
poznámka pána Martinického a pána Horeckého je k vystúpeniu pána Kovácsa, IT-čkári? 
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Faktické poznámky sú pán Martinický, pán Horecký. To je k vystúpeniu pána Kovácsa? Čiže 
pardon. Pán poslanec Buzáš má faktickú pripomienku, pán poslanec Martinický a potom pán 
poslanec Horecký. Vystúpenie pána Kovácsa. 
 
P. Martinický: Ja len k tomu ako hovoril pán kolega Kovács. Nevyjadril sa vždy celkom jasne 
alebo ja som celkom nepochopil. Treba rozlišovať, či sa kráti rozpočet na inštitúciu, napríklad 
nejakú školu alebo škôlku, alebo len jedna časť, respektíve ako je to krátenie špecifikované, 
rozčlenené, lebo pokiaľ sa skráti rozpočet, tak to môže ísť aj krátenie platov alebo krátenie 
prémií, alebo to, že sa urobia nové nátery alebo okná, alebo rekonštrukcia strechy v neskoršom 
období, alebo sa neurobí. Takže to ako krátenie, keď sa o tom hovorí alebo navýšenie, tak je 
potrebné rozlíšiť, či ide o platy alebo o rekonštrukcie, alebo nejaké investície. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Horecký má slovo. 
 
J. Horecký: No, budem veľmi stručný, lebo kolega Martinický povedal podstatu toho, čím som 
chcel reagovať, že nerozumiem z čoho pán kolega Kovács usudzuje, že ľudia, ktorí pracujú a 
aktívne boli zapojení aj v pandemickom období do výchovy a vzdelávania v materských 
škôlkach, budú v konečnom dôsledku krátení na mzdách a odmenách, pretože to 
z všeobecného, všeobecnej úpravy rozpočtu ani smerom dole rozhodne nevyplýva. Naopak, je 
možné, že po odložení dofinancovaní potrebných prác, ktoré je mestská časť ako zriaďovateľ 
pre tieto škôlky bez právnej subjektivity stále robí a poskytuje a stará sa riadne môže byť, že 
ľudia, ktorí boli zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu aj nadštandardne v období 
dištančného vzdelávania alebo sťažených podmienok budú odmenení aj viac. Vy pán kolega 
Kovács ste už dopredu urobili súd nad tým, ako to dopadne na konci školského alebo 
kalendárneho roku s odmenami. Ja to neviem. Ja sa budem snažiť a starať, aby takí ľudia, ktorí 
boli v plnom a ešte väčšom nasadení tie odmeny mali. A tiež súhlasím s tým, že opatrné krátenie 
rozpočtu vo všetkých jeho položkách, ktoré sme robili v čase, keď sme nevedeli aké budeme 
mať príjmy, bolo len zodpovedné a namieste. Tak to som chcel len dodať k tomu. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. S riadnym príspevkom sa hlási pán poslanec Buzáš, nech 
sa páči. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pokiaľ ma je počuť. Chcel som v prvom rade poďakovať za 
odvahu prichystať tú zmenu rozpočtu aj za spôsob, aj výber, ktorým bola tá zmena rozpočtu 
pripravená. O kvalite toho materiálu svedčí úplne jednomyseľné stanovisko miestnej rady, 
finančnej komisie aj komisie legislatívno-právnej. To, že máme investičný dlh, ktorý nevyrieši 
toto volebné obdobie a možnože ani nasledujúce, pretože sa ťahá najmenej osem rokov a bolo 
len otázkou času, kedy nás dobehne. Je fakt, ktorý môžeme brať do úvahy a nemusíme. Ak nám 
doslova a do písmena tečie na hlavu ako strecha na Matejkovej, tak ťažko budeme hľadať nové 
peniaze pre stimuláciu a potešenie pracovníkov v škôlkach, ale mňa osobne viacej trápia 
pracovníčky ošetrovacej služby, pretože seniorov tu máme a budeme ich tu mať a som rád, že 
ich tu máme a dúfam, že sme za nich vďační. Aj za to, čo všetko odviedli. Väčšina z nich celý 
život poctivo pracovali, vychovali našu generáciu, možno aj tú nasledujúcu. A keď potrebujú a 
odkázaní sú na ošetrovaciu službu, tak tá služba nie vždy pokrýva ich potreby. O tomto sa 
nehovorí. Nehovorí sa preto, že nie je možné z toho jedného koláča rozdeliť viac ako je ten 
jeden koláč. A ak budeme stále zdôrazňovať len jeden sektor, jednu výseč, tak neviem, či bude 
správne a či to bude argumentačne silnejšie ako to aká je realita a to, že naši seniori si tiež 
zaslúžia našu pozornosť, je jednoducho neodškriepiteľný fakt. Reagujem na vás, kolega Kovács 
a reagujem aj na tie údajné klamstva a nevyčerpané alebo podsadené rozpočty. Pokiaľ ja viem 
a ja som si to nechal vysvetliť. Tie peniaze boli z rozpočtu nedočerpané. Pokiaľ ja viem, tak 
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zodpovedný zostavovateľ rozpočtu musí zahrnúť všetky mzdové prostriedky, všetkých 
zamestnancov na celé rozpočtované obdobie. Ak nejde potom z nejakého dôvodu, povedzme 
neplateného voľna, práceneschopnosti tie peniaze zostanú, tak to neznamená, že boli ukrátené. 
Jednoducho z rozpočtu neboli vyčerpané. Mám za to, že tento materiál je jeden ucelený a bol 
by som rád, aby sme ho podporili tak ako je, pretože všetci si vieme predstaviť. Možno nie 
všetci, ale polovica jednu, dve položky posunúť, trošku zmeniť číselka. Rozhadzujeme jeden 
koncept a neposkladáme nič. A tak by som vás chcel všetkých poprosiť, aby ste dobre zvážili, 
či ten materiál podporíte, lebo je v tej svojej konečnej fáze, ak by sa nám tie veci podarili veľmi, 
veľmi ambiciózny a prinesie veľký pokrok, skok do našej mestskej časti. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje, pán vicestarosta má slovo, nech sa páči. 
 
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Ja by som chcel nadviazať na kolegu Buzáša. 
Myslím, že by sme mali pri rozpočtoch, lebo to sú naozaj exaktné veci, pracovať aj 
v interpretácii faktov. Ako pristupovať k tomu naozaj tak, aby sme hovorili to, čo je realita a čo 
hovoria čísla. Ja by som chcel na úvod povedať, že sme v jednej tretine rozpočtového roku 
2021. A to znamená, že ak pristupujeme k určitému, k tej úprave rozpočtu, tak k nej 
pristupujeme aj preto, že určité parametre sa nám zlepšili. To ešte neznamená, že my celý 
rozpočtový rok dnes vieme povedať. Áno, všetko bude optimálne. To je ešte naozaj veľmi 
skoro, sme v apríli, ale uvedomujeme si, že je potrebné, ak chceme niektoré, najmä investičné 
aktivity zrealizovať v tomto roku, vzhľadom na procesy projektové, schvaľovacie, obstarávacie 
a realizačné, tak je potrebné to urobiť teraz. Mzdy akéhokoľvek segmentu nášho úradu, tam 
patria aj samozrejme materské škôlky je niečo, čo nie je potrebné teraz rozpočtovo riešiť, lebo 
my tam neevidujeme žiaden zatiaľ problém. A tie fakty sú také, že tu nedošlo k nejakému 
kráteniu. Ten výraz, že krátenie rozpočtu. Ja by som vám teraz prečítal konkrétne dáta, aby ste 
teda posúdili, či je to krátenie rozpočtu. Materská škola Adámiho, rok 2020 čerpanie mzdy 
126 000, teraz rozpočet 131 000. To znamená navýšený. Materská škola Borská. Skutočnosť 
minulý rok 213 000, tohtoročný rozpočet 225 000. Majerníkova 11,  216 000 minulý rok, tento 
rok rozpočet 224 000. MŠ Majerníkova 60, skutočnosť minulý rok 102 000, rozpočet 111 000. 
MŠ Kolískova, skutočnosť minulý rok 191 000, teraz rozpočet 201 000. MŠ Ladislava Sáru, 
skutočnosť minulý rok 126 000 mzdy, teraz rozpočet 133 000. MŠ Ľudovíta Fullu 12, 
skutočnosť 156 000, rozpočet 159 000. MŠ Pod Rovnicami, skutočnosť 122 000, rozpočet 
126 000 a posledná škôlka je MŠ Suchohradská 3, skutočnosť minulý rok 118 000 a náš 
rozpočet na tento rok 122 000. Vo všetkých deviatich prípadoch našich škôlok máme rozpočet 
vyšší, ako bolo čerpanie minulého roku. To znamená mám za to, že sú rozpočtové krytie 
mzdových výdavkov zabezpečené dostatočne. To znamená, že sa počíta aj s určitým indexom 
nárastu. Ale to, čo hovoril pán poslanec Kovács, ako tej debate sa nemusíme brániť, ale môžeme 
o nej hovoriť na jeseň, hej. To znamená, ak budeme vidieť ako vyčerpanie aj týchto mzdových 
výdavkov. To znamená, či ten rozpočet je dostatočný alebo nie je dostatočný, tak vtedy môžeme 
hovoriť o tom, že či niečo je zabezpečené alebo nie je. Ja mám za to, že rozpočet je zostavený 
zodpovedne, že plánuje s krytím všetkých mzdových nárokov a vo všetkých deviatich 
prípadoch tam dáva viac zdrojov ako boli použité minulý rok. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Faktickú poznámku, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem za slovo. Ja len k tým mzdám. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, odháčkni si mikrofón. 
 
P. Martinický: Mám, mám zapnutý. 
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D. Čahojová – starostka: Nepočuť ťa. Musíš si odháčknuť. 
 
Hlas: Počujeme, počujeme. 
 
Hlas: Počujeme ho. Je to v poriadku. 
 
P. Martinický: Tak neviem, čo. 
 
D. Čahojová – starostka: Už ťa počujeme, nech sa páči. 
 
P. Martinický: No, dobre. Ja len stručne. Predpokladám, že mzdy konkrétne a jednotlivé sa 
budú až niekedy koncom roka riešiť, prípadne nejaké odmeny, ale len taká poznámka už, keď 
sa o tom toľko hovorí. Že sú ľudia vzhľadom na to, že sme mali pandémiu, ktoré kvôli nej 
prakticky nechodili niekoľko mesiacov proste do práce, respektíve mali podstatne menšie 
výkony a sú takí, ktorí možno robili viacej práve vďaka tej pandémii. Takže keby sme išli riešiť 
mzdy, tak potom treba aj tieto veci brať proste do úvahy, aj teda v rámci štátu, aj v rámci 
Karlovej Vsi. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Kovács, nech sa páči. 
 
M. Kovács: Skúsim vecne a od konca. Pán poslanec Martinický, ohľadom. Úplne rozumiem 
kam sa snažíte a myslím si, že rozumiem kam sa snažíte mieriť, len akože bez ohľadu na to 
koľko ktorí učitelia alebo učiteľky pracovali. Niektoré pracovali viac, posielali deťom svoje 
zadania. Dokonca aj škôlkarky, dokonca aj učiteľky v škôlkach. Niektoré možno pracovali 
menej. Myslím si, že to je úplne jedno. Takisto ako sme nenechali všetkých zamestnancov štátu, 
ktorí napríklad nemohli chodiť do roboty, umelcov, učiteľov a iných, ktorí proste kvôli 
pandémii nemohli chodiť do roboty, tak teraz ako keby asi ich nenecháme zomrieť od hladu. 
A myslím si, že je to úplne legitímne aj pri učiteľoch v škôlkach a školách, že keď boli škôlky 
a školy zatvorené, tak nejaký plat si asi zaslúžia. A ohľadom toho ja som, alebo čo ste sa ešte 
pýtali na začiatku, tak ja som hovoril. Ja som porovnával kategóriu aký bol schválený rozpočet 
v minulom roku verzus aký bol schválený rozpočet v tomto roku ma mzdy. Porovnávam 
porovnateľné a tam sme vám hovorili, že na kategóriu odvody a mzdy došlo ku kráteniu. 
Povedal som vám v akých číslach, nebudem sa opakovať. A viem, že to myslíte dobre, tak len  
veľmi pozitívne, takže vysvetľujem čo som porovnával. Pán poslanec Záhradník, akože vy ste 
veľmi inteligentný chlap, že teda o to viac ma hnevá ako narábate s číslami. Čiže skúsim len 
pre nezainteresovaného človeka vysvetliť. Vy porovnávate skutočné čerpanie. To znamená, že 
zhruba deväťdesiat - deväťdesiatdva percent rozpočtu s tým, čo máme narozpočtované na tento 
rok. Keď sa nestane zázrak, tak tento rok sa znovu vyčerpá rozpočet asi na deväťdesiat - 
deväťdesiatdva percent. Čiže by som vás chcel poprosiť, aby ste porovnávali porovnateľné. 
Čiže ten rozpočet, ktorý bol narozpočtovaný minulý rok voči tomu, ktorý je narozpočtovaný 
tento rok. A teraz tá posledná vec, ktorá išla, ktorú začal pán poslanec Horecký. Že my sme 
všetci inteligentní ľudia a myslím si, že istá známka inteligencie je aj predvídať, schopnosť 
predvídať. A ja viem, že pokiaľ tie peniaze tam v tom rozpočte nebudú, respektíve ich tam 
neschválime a nehovorím, že to musí byť teraz. To môže byť presne, ako ste hovorili, pán 
vicestarosta. To môže byť na budúce zastupiteľstvo alebo niekedy neskôr, keď sa budeme blížiť 
ku koncu roka. Ale viem, že keď tam tie peniaze nebudú, tak nebudeme mať z čoho im tie 
prípadné odmeny na konci roka zaplatiť. Čiže to riešime teraz. To nie je nejaká bláhovosť. To 
je len schopnosť predvídať, že pokiaľ to čerpanie bude také isté ako v minulých rokoch, čo 
pravdepodobne bude, tak budeme tam menej v tej kase ako sme mali. 
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D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, nieže by som vás nemala rada alebo, že by som vám 
nechcela dožičiť slovo, ale ma kolegovia upozornili, že v rokovacom poriadku máme dva 
diskusné príspevky, takže brali sme toto ako faktické poznámky na príspevky, ktoré boli pred 
vami. Vyčerpali ste si teraz tri minúty. Nechcem dráždiť kolegov poslancov nedodržiavaním 
rokovacieho poriadku. Myslím, že ste sa veľmi správne pochopili, aj vy ste veľmi správne 
pochopili, čo povedal pán vicestarosta. Aj my sme veľmi správne pochopili, čo vy porovnávate. 
To si myslím je otázka uhla pohľadu, ktoré to porovnávanie je vecne správne. Nechcem to teraz 
komentovať. Ja odpoviem v závere, keď sa vyčerpajú diskusné príspevky. Takže, prepáčte. 
Nebolo to preto, že som vás nemala rada. Mali ste teraz trojminútovú faktickú 
k predchádzajúcim vystúpeniam. Teraz musím dať slovo pani poslankyni Hudákovej. 
 
M. Kovács: Pani starostka, že jednu vec ešte potrebujem naozaj povedať.  
 
D. Čahojová – starostka: ... viete? 
 
M. Kovács: ... faktická poznámka. Neviem, kde sa tu prihlasuje do ... Mám tu jedno tlačítko, 
takže to používam. Ale len sa chcem ohradiť voči tomu, čo povedal pán Buzáš, ktorý označil 
platy, normálne platy a investíciu do platov učiteľov a učiteliek v škôlke ako stimulácia a 
potešenie zamestnancov v škôlkach. Pán poslanec, to nie je stimulácia a potešenie. To je 
odmena za ťažkú prácu. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Hudáková. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne za slovo. Ja, môj príspevok nesúvisí teda s touto 
rozdiskutovanou témou. Preto, ak chcete pani starostka, kľudne povedzte pánovi Kovácsovi, 
lebo už to trvá dlhú dobu, tak môžete zareagovať, pretože môj príspevok alebo teda moja otázka 
nesúvisí s touto témou, ktorá sa tu teraz diskutovala. Tak neviem, že ako. 
 
D. Čahojová – starostka: Sú tam ešte faktické. Povedzte, pani Hudáková, čo máte na srdci. 
 
P. Hudáková: Ja som sa chcela spýtať iba čisto technicky, že kedy sa budeme môcť oboznámiť 
s projektovou dokumentáciou pre nadstavbu parkoviska na Ľudovíta Fullu a rovnako aj nejaké 
informácie k tým zámerom ohľadne vybudovania parkoviska Pod Rovnicami a parkovacieho 
domu na Pustej. 
 
D. Čahojová – starostka: Faktickou poznámkou, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Ja sa ešte vrátim k tejto predchádzajúcej téme, ktorú začal pán kolega 
Kovács. Aj teraz, čo hovoril teraz. Vieme veľmi dobre, že teraz neriešim konkrétnych ľudí ani 
na to nemám podklady, aby som vedel alebo chcel, ale že vieme, že v rámci Slovenskej 
republiky niektoré skupiny, ktoré boli touto koronou silno postihnuté fakticky na žiadnu 
podporu nárok nemajú, ale zas na druhej strane šla podpora firmám, ktoré majú sídla v zámorí 
na rôznych ostrovoch a v Paname a tak ďalej. Takže ja veľmi mi vadí, pokiaľ niekto začne 
hovoriť, že sa tu ako dobre tie podpory rozdeľujú. Ďakujem. To ale... 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, vyčerpal si si čas na faktickú poznámku a faktická 
poznámka je podľa nášho rokovacieho poriadku k diskusnému príspevku možná len jedna. 
Takže by som nás všetkých, vrátane mňa poprosila, aby sme si pred nasledujúcim našim 
spoločným pracovným stretnutím občerstvili v pamäti rokovací poriadok a aby sme 
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nezahlcovali zbytočne diskusiu a povedali zhutnene v tom príspevku, ktorý máme podľa 
pravidiel to, čo potrebujeme povedať. Nasleduje s faktickou pán vicestarosta Záhradník. 
 
B. Záhradník – vicestarosta: Naozaj len krátko, lebo si myslím, že vecne aj s pánom 
poslancom Kovácsom nie sme v rozpore. Ja som chcel povedať, že pre mňa je dôležité 
porovnávať koľko sme reálne vyplatili minulý rok na mzdy, ovšem v škôlkach. To znamená, 
inými slovami, nikoho sme neukrátili. Vyplatili sme aj trináste platy v škôlkach, vyplatili sme 
polročné odmeny, vyplatili sme koncoročné odmeny. To znamená, že ja, keď porovnám 
skutočnosť minulého roku a viem, že sme splnili všetky zamestnanecké nároky a viem, že 
rozpočet sme postavili ešte vyššie ako skutočnosť predchádzajúceho roka vo všetkých deviatich 
škôlkach tak hovorím, že momentálne nevidím ako problém rozpočtový niečo v apríli, keď sa 
vieme k tomu dostať v septembri, lebo ten rozpočet čerpáme a máme dosť zdrojov. My máme 
dosť zdrojov na to, aby sme tieto položky aj pri odmenách, aj pri trinástom plate zabezpečili. 
Samozrejme, ak bude vôľa zastupiteľstva pridať niekde zdroje a dať tam štrnásty plat alebo 
pätnásty plat, je to rozhodnutie zastupiteľstva, hej. Ale ja len preto, že to vyznelo ako keby bol 
nejaký zlý rozpočtový proces, ktorý ukrátil škôlky. Chcel som iba povedať, že sme zdroje 
naplánovali zodpovedne a dali sme tam ešte viac zdrojov ako bola skutočnosť pri splnení 
všetkých nárokov, ktorá bola v škôlkach. Takže to by som chcel len, aby sme to vnímali, že 
keď dnes potrebujeme rozhodnúť o investíciách, nepotrebujeme rozhodovať o platoch. Lebo 
investície musíme rozbehnúť, ale platy sú zabezpečené a my mzdy budeme vyplácať bez 
problémov ďalej. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, ďakujem. Nasleduje pán poslanec Horecký s druhým 
diskusným príspevkom. Nech sa páči. 
 
J. Horecký: Áno, ďakujem. Ja by som chcel konštruktívne pripomenúť ešte výsledky 
rokovania školskej komisie jednej z posledných, ktorú sme mali za prítomnosti riaditeľov 
základných škôl, kde sme sa presne tejto problematike hodinu, dve venovali veľmi podrobne a 
tiež sme riešili aj otázku dopadu finančného tej pandémie na školy a prišli sme všetci spoločne 
k zaujímavým záverom, ktoré môžu byť zaujímavé aj vás pri tejto debate. Tak ad jedna, na 
školách riaditeľky videli extrémny rozdiel. Rozdiely medzi nasadením práce jednotlivých 
zamestnancov sa aj z objektívnych aj subjektívnych dôvodov zväčšili počas pandémie. Celkom 
prirodzene. Nemožno vyčítať učiteľovi telocviku, hudobnej, etiky a podobne, že nemohli byť 
v online vzdelávaní nasadení tak, ako učitelia predmetov ktorých predmety boli zaradené do 
rozvrhu online vzdelávania. Ten učiteľ to nerobil zo svojej svojvôle, že nebol celý rok 
zainteresovaný v tej miere. Takisto vychovávatelia v ŠKD alebo učiteľky v materských 
školách. Napriek tomu žiaden zamestnanec nebol ukrátený pod osemdesiat percent platu, ak 
vôbec došlo k rozhodnutiu o odmene vo výške osemdesiat percent platu pri úplnej neúčasti na 
výchovno-vzdelávacom procese takýchto zamestnancov v rámci škôl a školských zariadení. 
Ďalej paradoxne školy na tom bez úmyslu v úvodzovkách pomaly zarobili, pretože napríklad v 
marci minulého roku im boli vrátené odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré normálne 
štandardne musia školy zo svojho rozpočtu platiť pri odmenách a mzdách. Takisto všetci vieme, 
že ja neviem bežné prevádzkové náklady - tonery, elektrika a iné veci, ktoré sa používajú 
v školách sa podpísali na tom roku. Čiže práve v rámci tej predvídavosti a tej naozaj 
kvalifikovaného názoru a tvorby rozpočtu sám som. Naozaj, mňa netreba poúčať o tom, že aký 
je rozdiel medzi bankárom a učiteľom. Ja tridsať rokov robím v školstve a manažujem školy. 
Tak viem, že ako sa robí rozpočet, a že reálne čísla a reálne čerpanie je oveľa validnejší údaj 
ako teoreticky naplánované čerpanie. Zvlášť, keď sa v tomto roku tak dramaticky menili 
podmienky pre fungovanie. Čiže, nechcem ísť do konfrontácií ani s kolegom Kovácsom. Len 
konštruktívne povedať, že samotní riaditelia nevedia. Je to pre nich ťažká úloha pomaly riešiť 
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tú otázku odmeňovania, keď sa prehĺbili rozdiely medzi tými učiteľmi, ktorí boli a neboli 
nasadení alebo vykonávali veľmi ťažkú nadprácu, ktorá v niektorých prípadoch bola oveľa 
náročnejšia ako v bežnom režime prezenčného vzdelávania. A je to pre nich úloha, na ktorej 
oni budú pracovať celé mesiace a my im v tom určite pomôžeme a podporíme ich, keď príde 
ten čas, keď budeme vedieť zase oveľa viac, aj čo sa týka plnenia, aj čerpania rozpočtu. Takže 
ja som len chcel od začiatku už pri prvom diskusnom príspevku odmietnuť interpretáciu 
nejakého ukrátenia, lebo verím, že. Viem, že k tomu nedošlo. O tom svedčia fakty. Naopak, 
sme našich učiteľov a vychovávateľov podporili v maximálnej miere. Ďakujem za pozornosť. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi teda to záverečné slovo. Ja tiež 
nechcem, pán poslanec Kovács s vami polemizovať. Myslím si, že v diskusii odzneli všetky 
fakty aj na objasnenie týchto skutočností, aby sme si vysvetlili naozaj, že pojem, že sme krátili 
alebo ukrátili o niečo naše škôlky je vecne nesprávny, lebo naozaj škôlky dostali všetko čo 
potrebovali a všetko to, čo minuli. To, čo neminuli proste jednoducho zostalo. A dneska ako 
viete, ako vám predniesol pán vicestarosta. Rozpočet je nastavený tak, že majú väčšie možnosti 
ako v minulom roku. Netreba pripomínať, že dve veci. Čo sa týka mzdových podmienok máme 
limity zákonné, samozrejme. Tabuľky a všetko čo s tým súvisí. A potom máme limity finančné 
našej mestskej časti a tu zďaleka na tom nie sme dobre, ale pripomínam, že táto zmena rozpočtu 
nie je o platoch. Táto zmena rozpočtu je o investíciách. Táto zmena rozpočtu je o zhodnocovaní 
nášho majetku, a to je veľký rozdiel. Tu trošku s vami, pán poslanec, polemizovať chcem, lebo 
naše škôlky nie sú fantasticky zabezpečené. Naše škôlky, tu sa celé roky naozaj. Pozrite sa, 
nebudem menovať niektoré mestské časti Bratislavy majú všetky škôlky zateplené a opravené 
strechy. My sme momentálne pri tej, ktorá má najväčšie energetické náklady, Materská škola 
Kolískova. Je to problém, lebo tá škôlka musí fungovať, a zároveň musíme robiť akútnu 
rekonštrukciu. Na našich škôl boli vymenené okná na všetkých, ale tie okná presne tak, ako 
povedal pán poslanec Vician, boli vymenené za možno najlepšiu možnú finančnú ponuku, ale 
neboli kvalitné a už dnes vykazujú značné nedostatky. Takže niektoré z tých nových okien, 
ktoré sa pred desiatimi rokmi cirka vymieňali, tak aj na tej škôlke sme museli meniť. Ak 
chceme, aby sme dosiahli to, čo potrebujeme - minimálne náklady na energie. Škôlky 
povedzme, že nám veľmi dobre fungujú, ale naozaj nemôžme porovnávať súkromné škôlky 
a škôlky štátne. Poviem základný rozdiel. V súkromnej škôlke, neviem koľko platia deti, teda 
rodičia prispievajú na chod škôlky, teda platia škôlku. Určite sa to ráta nie v desiatkach eur, ale 
možno v stovkách eur. Neviem, nemala som deti. Ani neviem, ako sa ceny pohybujú. Ale 
poplatok, ktorým rodičia prispievajú na chod škôlky v našej mestskej časti je tridsať eur 
mesačne. Náklady, priemerné náklady na jedno dieťa v našej škôlke mesačné sú 
dvestotridsaťpäť eur. Čo nie je úplne priaznivá situácia, lebo toto je originálna kompetencia 
a toto platíme z nášho rozpočtu. Táto situácia sa dnes v tomto roku ešte diametrálne zhorší z 
nasledovného dôvodu. Štát schválil povinné predprimárne vzdelávanie. To znamená, že všetky 
deti od päť rokov musia povinne navštevovať škôlku. Inak budú nejakým spôsobom rodičia 
sankcionovaní. Pre nás by to asi nebol príliš veľký problém, pretože tie deti väčšinou už máme 
zaškôlkované. Problém bude, že prídu deti z tých súkromných škôlok, kde rodičia musia platiť. 
Neviem koľko presne, ale možno sto, dvesto, tristo, možno aj viac eur. Od typu škôlok, neviem. 
Ale v našej škôlke nebudú platiť ani ten poplatok tridsať euro, lebo všetky deti, ktoré budú 
navštevovať predprimárne vzdelávanie, majú, sú rodičia oslobodení od tohoto poplatku. Je to 
ako keby súčasťou už školského vzdelávania. Tuná štát akosi nedomyslel a nerozlíšil originálne 
kompetencie od preneseného výkonu štátnej správy. Na dieťa predprimárneho vzdelávania. To 
znamená, na tých päťročných, ktorých teraz by sme si vedeli odhadnúť koľko ich asi v KOS-i 
bude, dostaneme od štátu mesačne štrnásť celé, sedemdesiat jedna euro. To znamená, necelých 
pätnásť euro, pričom náklady na jedno dieťa sú zhruba priemerne mesačné dvestotridsaťpäť 
euro. Ale to by ešte všetko šlo a nejako by sme to prežili. Uvedomujeme si, asi to nebol úplne 
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problém Bratislavy, ale možno nejakých iných častí Slovenska, kde tieto deti boli, bolo 
potrebné ich zaradiť do predškolskej výchovy alebo do toho predprimárneho vzdelávania. Za 
problém považujeme to, že my budeme musieť tento rok prijať každé dieťa, ktoré dovŕši päť 
rokov a rodič požiada o zápis do nášho predškolského zariadenia. A na toto, že sem prídu deti 
z Malaciek alebo z Petržalky, kde majú sedemsto neprijatých detí a neviem koľko päťročných 
dokážu prijať a prídu tie deti do Karlovej Vsi, lebo my tu máme nejaké rezervy, tak na to 
doplatia naše Karlovské deti trojročné, ktoré my nebudeme môcť prijať, pretože budeme 
prijímať päťročné deti s trvalým pobytom od výmyslu sveta, ktoré nebudeme môcť odmietnuť. 
Toto je vážny problém a tento problém zasahuje aj náš rozpočet, ktorý proste. Lebo je to jeden 
začarovaný alebo bludný kruh, pretože na tieto deti nedostávame my ani z toho preneseného 
výkonu štátnej správy, ako je to v škole na žiaka, na výchovný proces a druhý ten technický, 
ten zabezpečovací. Ako? Prevádzkový normatív a výchovný normatív. Proste na tieto deti to 
nedostávame. Takže štát nás zaťažil a ešte nedomyslel podľa mňa, lebo to je asi nejaká 
nedokonalosť tohoto zákona, že budú môcť tí rodičia prihlásiť deti kdekoľvek. Ak napríklad sú 
prímestské časti Bratislavy, ktoré majú jednu škôlku a hrozí im zo širokého okolia, že rodičia, 
ktorí chodia pracovať do Bratislavy budú hlásiť päťročné deti. Čiže pre Bratislavu je to jeden 
obrovský problém. My sa naozaj budeme ešte obracať v najbližších hodinách, dňoch na 
zákonodarcu, či to nejako legislatívne neopraví, lebo budúci rok bude mať Bratislava, vrátane 
Karlovej Vsi možno až neriešiteľný problém. Takže nie je to vôbec také ideálne. Ani z hľadiska 
technického, stavebného a vôbec tých budov. To fantastické zabezpečenie sa môže veľmi 
rýchlo zrútiť takýmito zmenami legislatívy a zmenami povinností voči obciam. Teda 
samosprávam voči nám. Čo sa týka výberového konania alebo teda obstarávaní zhotoviteľov 
na nejaké väčšie investície mestskej časti. My sme tomuto naozaj otvorení. Budeme veľmi radi, 
ak budú mať záujem poslanci, nejakí zástupcovia teda poslancov sa zúčastniť týchto. Ale my 
nevieme, tých obstarávaní je strašne veľa. Čiže, pozrite si aj tú zmenu rozpočtu. Ak vás niečo 
zaujíma, prejavte záujem a my s tým nemáme problém. Naozaj, pán poslanec Vician, či už za 
váš klub alebo ak nejaký poslanec. Viete, to je agenda celoročná. Takže, ak máte záujem trebárs 
o parkovací dom, myslím na Ľudovíta Fullu, veľmi radi vám to umožníme a môžete sa zúčastniť 
toho výberového procesu. A ešte, a napokon nám bude aj pre nás výhodné. Čo sa týka 
nahliadnutia do projektu, lebo to s tým súvisí. Tá projektová dokumentácia je de facto hotová. 
Momentálne prebiehajú tie administratívne procesy, povoľovacie. Zbierame súhlasy zo 
všetkých možných inštitúcií. Mali by sme to mať už pomaly v záverečnej fáze a bude sa možno 
na jeseň už, sa pristúpi k výberu zhotoviteľa alebo takú neskoršiu jeseň. A pani poslankyňa, 
neviem, či ste členkou Komisie výstavby a strategického plánovania, ale môžeme požiadať 
pána Pelníka, aby to zaradil do komisie, ak nie ste. Tak, ja neviem... 
 
P. Hudáková: Som členkou a budem, keď to tam bude na programe. 
 
D. Čahojová – starostka: Ste? No, skvelé. Čiže, keď pána Vaškoviča požiadate. On nemá 
problém aj pána Ing. Bánika, ktorý je šéf investičného oddelenia pozvať na komisiu, aby vám 
to vysvetlil. 
 
P. Hudáková: Super, ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže to naozaj veľmi radi. O to viac, že by sme tam naozaj radi 
posunuli a urobili projekt parkovania práve na tej komunikácii Ľudovíta Fullu, aby to bolo 
jedno s druhým aj parkovací projekt pripravený dopravný, ktorý momentálne je v nejakom 
štádiu prípravy, ale to vie zase komisia dopravy. Čo som ešte. A chodník, pán Martinický. 
Chodník Sumbalova, spojovací chodník to voláme. Tak ten je normálne v rozpočte zahrnutý 
a v podstate finišuje sa, spejeme k stavebnému povoleniu a mal by sa realizovať. Takže to je 
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v poriadku. Ten v rozpočte je, ešte by som vás, pardon, veľmi pekne poprosila, aby ste si 
poznačili autoremedúrou v uznesení v bode č. 16 v časti B uznesenia bod 16 si treba opraviť, 
že. V bode č. 16, že sa nejedná o správu rekonštrukciu bytu v materskej škole, ale bytu na ulici 
Ľudovíta Fullu. Čiže to je taká nedôslednosť, ktorá tam zostala, a to si prosím škrtnite. Dúfam, 
že som zodpovedala na všetko. Pán poslanec Vician, nech sa páči, má faktickú. 
 
M. Vician: Ďakujem veľmi pekne. Ja toto prijímam za seba aj za náš klub a rád sa teda 
zúčastním v podstate, toho projektu konkrétneho, napríklad na Fullu alebo na teda ostatných 
miestach v Karlovej Vsi. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec, ktorákoľvek investícia vás zaujíma, môžete sa, môžete 
prejaviť záujem. Radi vám to umožníme. 
 
M. Vician: Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Nikto iný sa už nehlási do diskusie. Ďakujem veľmi pekne za plodnú 
diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia ste všetci dostali v predložených materiáloch s výnimkou 
tej malej úpravy, ktorú spomínala pani starostka v časti B, bod 16, kde rekonštrukcia bytu v 
materskej škole sa škrtá. Takže rekonštrukcia bytu Ľudovíta Fullu 3. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Ďakujem. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Zahlasovalo 25 prítomných, všetkých poslancov 
zahlasovalo za, čiže aj toto uznesenie bolo podporené. Veľmi pekne vám ďakujem a dúfam, že 
z tých investícií budete mať radosť, keď vám budú rásť pod očami, pod oknami. Ďakujem veľmi 
pekne. S vašou spoluprácou, samozrejme. Pán poslanec Vician, prihláste sa. 
 
 
Bod 3. Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C o predĺženie nájmu garáže 
na Novackého ul. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme bodom č. 3, a tým je Žiadosť pána Pavla Radiča, ktorý 
nás požiadal spoločnosť SOUNDTECH & T.C. o predĺženie nájmu garáže na Novackého ul. 
Prosím stručné slovo pani prednostku. Ja ešte by som možno predtým uviedla, že sme sa snažili 
tie uznesenia a vôbec materiály pripraviť v zmysle vašich odporúčaní z komisii poslaneckých 
a Miestnej rady. Pani prednostka, máte slovo. 
 
P. Hudáková: Nie je počuť. 
 
J. Mucsková – prednostka: Áno, ďakujem. Takže v predmetnom materiáli, predmetom 
materiálu je teda návrh, žiadosť pána Pavla Radiča SOUNDTECH, ktorý bol 
v predchádzajúcom období nájomcom garáže na Novackého ulici. Garáž je o výmere 12 m². 
Užíval ju od roku 2011 na skladovanie osobných vecí. Vzhľadom teda na to, že má pomerne 
malú plochu nie je možné garáž využívať na, za účelom garážovania motorového vozidla. 
V predchádzajúcom období výška nájomného bola, teda pôvodne vo výške 23,70,  zmenila sa 
25,30 a v súčasnosti sa navrhuje predĺženie nájmu na obdobie od 1. mája 2021 na päť rokov, 
a to za nájomné vo výške 25,78 €/m² na rok. Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii 
a teda odporúčaný na predloženie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva aj Miestnou radou. 
Ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Možno ešte doplním, ak ste si to nevšimli. V dôvodovej 
správe, že v priestore nie je nezavedená elektrická energia a naše nehnuteľnosti sú oslobodené 
od dane. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu zatváram. Prosím člena návrhovej 
komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia odporúča, aby sme hlasovali prvé o uznesenia 
v alternatíve 2. Tak, ako máte vo svojich materiáloch. Schvaľujeme nájom v sume, ktorú 
povedala pani prednostka a následne splnomocňujeme pani starostku v predmetnej veci konať. 
Je to nájom na 5 rokov za 25,78 € na rok. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Na meter štvorcový? 
 
Návrhová komisia: Na meter štvorcový, samozrejme. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Takže ako o prvom návrhu budeme hlasovať 
o alternatíve 2. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 
Za hlasovalo 24 poslancov, zdržal sa 1 poslanec, proti nebol nik. Takže uznesenie bolo 
schválené. Ďakujem vám veľmi pekne.  
 
 
Bod 4. Žiadosť Mládežníckeho basketbalového klubu Karlovka, o. z.  o predĺženie nájmu 
veľkej telocvične v ZŠ A. Dubčeka. 
 
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať nasledovnou žiadosťou, a tým je Žiadosť 
Mládežníckeho basketbalového klubu Karlovka, o. z.  o predĺženie nájmu veľkej telocvične 
v ZŠ A. Dubčeka. Prosím pani prednostku o stručné uvedenie. 
 
J. Mucsková – prednostka: Ide o nájom nebytových priestorov v objekte základnej školy A. 
Dubčeka na Majerníkovej 62, ktoré v predchádzajúcom období užíval Mládežnícky 
basketbalový klub Karlovka, ktorý užívanie má záujem aj na ďalšie obdobie. Preto navrhuje 
alebo má záujem o užívanie na obdobie ďalších desiatich rokov za nájomné vo výške 7,90 € za 
hodinu. V predchádzajúcom období v roku 2011 - 12 bola tiež výška nájmu 7,90 € za hodinu. 
V ďalšom období, keďže rekonštruoval priestor, bola výška nájmu ponížená na sumu 3,95 €. 
V súčasnosti teda sa na hodine na ďalšie obdobie, aby bol priestor prenajatý za nájomné vo 
výške 7,90. Výška platieb a energie za služby spojené s nájmom, ako sa píše v texte sú, je to 
výške 11,38. Takže celková výška nájmu aj s platbami za energie za jednu hodinu vychádza 
cca 20 €. Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva, kultúry, športu ako aj vo finančnej 
komisii a v Miestnej rade a je odporúčaný Miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Martinický 
s faktickou sa hlási, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Pardon. Ďakujem. Ja len by som sa chcel upresniť. Neviem, či som dobre 
rozumel. Išlo, ide o návrh prenájmu na 10 rokov a sú tam už stanovené presné sumy aj za cenu 
energie a to sa mi vidí také dosť divné. Predpokladať, že vieme aké budú za 10 rokov za energie 
potrebné platby. Stanoviť to konkrétnou sumou sa mi vidí také dosť zvláštne. Ďakujem. 
 
J. Mucsková – prednostka: Dobre. Ja by som iba upresnila informáciu aj znenie uznesenia. 
Hovoríme iba o výške nájomného, iba na vysvetlenie celkových nákladov vlastne toho nájomcu 
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som iba uviedla a v texte, v podstate v dôvodovej správe sa uvádza, aby ste mali obraz o tom 
aká je výška platieb za energie. Samozrejme, že tá výška platieb za energie sa môže meniť. 
Pevnou sumou je stanovené iba výška nájomného 7,90. To je len pre porovnanie k otázkam, 
teda či ide o porovnateľnú výšku celkových platieb. 
 
P. Martinický: Dobre, ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Máme tu aj zástupcu. Aspoň 
som videla, že tu bol niekto, pán Vaňo. Neviem, požiadali o vystúpenie? Dobre. Nepožiadali. 
Takže, ak nie je žiaden iný príspevok do diskusie, tak uzatváram diskusiu a prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia neobdŕžala žiadny iný návrh na zmenu alebo doplnenie 
uznesenia. Takže hlasujeme o pôvodnom návrhu tak, ako ho máte predloženom materiáli. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Upozorňujem opäť, že ide o hlasovanie 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, prezentujte sa. 
Hlasovanie bolo ukončené. Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec, 
nehlasovali 2. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. Športovcom želám veľa 
úspechov. 
 
 
Bod 5. Žiadosť Ing. Vladimíra Mosného, PhD. o odkúpenie časti pozemku registra C-KN 
parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova Ves. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Žiadosťou pána Ing. Vladimíra Mosného, ktorý by 
chcel odkúpiť pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3 v našom katastri. Pani prednostka, 
prosím o úvodné slovo. 
 
J. Mucsková – prednostka: Pán Vladimír Mosný požiadal o odkúpenie časti pozemku 
špecifikovaného v texte. Ide o pozemok o výmere 13 m², podľa zakreslenia v geometrickom 
pláne. Dôvodom žiadosti o odkúpenie je, že medzi pozemkom, ktorý je vo vlastníctve pána 
Mosného a pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta v správe mestskej časti je lomená 
hranica, ktorú chcel týmto žiadateľ vyrovnať. Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii 
aj teda v Miestnej rade a to so záverom neodporúča schváliť zámer odpredaja pozemku, a na 
základe návrhu od pána poslanca Buzáša na Miestnej rade, teda je odporúčanie predložiť 
materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva vo variante č. 2. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa do diskusie 
nikto nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako máte v predloženom materiáli. Miestne 
zastupiteľstvo neschvaľuje predaj. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Hlasovanie bolo ukončené. Za bolo 22 poslancov, zdržal sa 1 poslanec, nehlasovali 2. To 
znamená, uznesenie bolo schválené. Ďakujem vám veľmi pekne. 
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Bod 6. Žiadosť Moniky Španitzovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 
2954/110, k. ú. Karlova Ves. 
 
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať Žiadosťou pani Moniky Španitzovej 
o odkúpenie pozemku tiež v našom katastri č. parcely 2954/110. Prosím pani prednostku 
o úvodné slovo. 
 
J. Mucsková – prednostka: Pani Monika Španitzová požiadala o odkúpenie pozemku 
špecifikovaného v texte návrhu. Je vlastníčkou susednej nehnuteľnosti rodinného domu so 
záhradou a o tento pozemok v susedstve sa riadne stará v podstate od počiatku bývania. 
Udržiava ho v potrebnej miere a chcela by tento pozemok využívať ako úžitkovú záhradu 
a prípade schválenia predaja teda by nebolo potrebné riešiť žiadny iný vchod na pozemok. 
Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii so záverom neodporúča sa schváliť zámer 
odpredaja pozemku a na základe návrhu pána poslanca Buzáša na zasadnutí Miestnej rade 
odporúča táto predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva vo variante č. 2. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Keďže 
sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu končím a prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako máte v predložených materiáloch. Miestne 
zastupiteľstvo neschvaľuje predaj. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Za hlasovalo 21 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo schválené. 
Veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv 
na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Žiadosťou alebo Návrhom na uzavretie nájomných 
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky. Je tu uvedené množné číslo, ale 
jedná sa iba o jednu zmluvu. Pani prednostka, nech sa páči. Máte slovo. 
 
J. Mucsková – prednostka: Pani Tatiana Páleníková požiadala o predĺženie doby nájmu 
pozemku pod záhradou, a to na obdobie od 1. 5. 2021 na obdobie 5 rokov, a to za cenu 1,10 € 
za m2 za rok, a to v súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaže za rok 2016. Stanovisko 
Finančnej komisie, kde bola prerokovaná je, že odporúča predložiť materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva. Miestna rada taktiež odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, diskusiu 
končím a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako ho máte predložený v predkladanom materiáli. 
Schvaľujeme prenájom na 5 rokov. Ďakujem. 
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 
Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi 
pekne ďakujem. 
 
 
Bod 8. Predĺženie zmluvy o nájme a podnájme priestorov so Stolnotenisovým športovým 
klubom Karlova Ves. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme materiálom pod bodom č. 8, a tým je Predĺženie 
zmluvy o nájme a podnájme priestorov so Stolnotenisovým športovým klubom Karlova Ves. 
Pani prednostka, nech sa páči, úvodné slovo. 
 
J. Mucsková – prednostka: Objekt na Molecovej č. 1/A je čiastočne vo vlastníctve mestskej 
časti Karlova Ves. Väčšinovým vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
ktoré v roku 2017 vydalo súhlasné stanovisko s prenechaním objektu do podnájmu 
Stolnotenisovému športovému klubu Karlova Ves, a to na dobu určitú do 7. 10. 2030. Aktuálne 
teda končí platnosť nájomnej zmluvy k 30. 6. 2021. Navrhované nájomné je vo výške 325,82 
€, ktoré teda zahŕňa aj všetky platby, vrátane teda nákladov aj na ďalšie služby spojené 
s nájmom. V zmluvných podmienkach bude premietnutá aj možnosť navýšenia nájomného raz 
ročne o koeficient inflácie zverejneného Štatistickým úradom za predchádzajúci rok. A materiál 
bol prerokovaný v Komisii školstva, kultúry, športu, vo Finančnej komisii ako aj v Miestnej 
rade s odporúčaním na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Viem, že je tu prítomný 
aj zástupca klubu stolného tenisu. Prejavuje záujem o vstup do diskusie pán Ing.? Nie, dobre. 
Takže sa nikto nehlási, tak diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby 
predniesol návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako máte v predloženom materiáli. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 
 
Hlas: Nepočuť ťa, pani starostka. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, uznesenie bolo schválené. Asi ste ma nepočuli, ale už mi 
to zmizlo, hlasovanie. Dovoľte, aby som vám pripomenula, že počas hlasovania máte mať 
zapnutá kameru, kolegovia. Veľmi pekne poprosím. Ďakujem. 
 
 
Bod 9. Doplnenie cenníka Školskej plavárne Majerníkova 62. 
 
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme alebo otváram bod Doplnenie cenníka Školskej 
plavárne Majerníkova 62. Pani prednostka prosím o úvodné slovo. 
 
J. Mucsková – prednostka: Doplnenie cenníka. Ide o doplnenie cenového výmeru č. 11/2021. 
Teda pôvodného cenníka, ktorý bol schválený pri otvorení plavárne. Zmena cenníka plavárne 
zohľadňuje jednak požiadavky návštevníkov plavárne. Už v minulosti, teda od začiatku 
otvorenia plavárne mali alebo prejavovali zákazníci záujem o permanentky. Preto 
v navrhovanom cenníku je možnosť teda zakúpenie. Chceme umožniť zákazníkom aj možnosť 
zakúpiť si permanentku. Potom sú zahrnuté nové položky za nové služby ponúkané, nové 
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aktivity športové. To aquafitness, paddleboard, joga, floatfit a plávanie s bábätkami. Máte 
možnosť teda v prehľadnej tabuľke aj vidieť konkrétne navrhované ceny. Materiál bol 
prerokovaný v Komisii školstva, kultúry a športu, vo Finančnej komisii Miestnej rady 
s odporúčaním Miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán 
poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ja som sa len chcel spýtať, keď už schvaľujeme cenník, či je nejaká reálna 
vyhliadka, že kedy bude otvorená tá plaváreň? 
 
D. Čahojová – starostka: No, možno odpoviem hneď. Tí, čo sledujete, asi viete epidemickú 
situáciu. Momentálne sa bazény môžu otvoriť, ale maximálny počet osôb v bazéne je 6. 
Neviem, či to je aj s trénerom a plavčíkom, ale asi len v bazéne návštevníkov, čo je pre naše 
školské využitie absolútne nevhodné. A rovnako keby sme ju aj otvorili len pre verejnosť 
ekonomicky samovražedné. Čiže budeme dúfať, že epidemická situácia vylepší tak, že preto sa 
momentálne pripravujeme na ostrý štart v septembri. My plánujeme začať napúšťať bazén, čo 
trvá asi mesiac a v auguste. Tak, aby sme v septembri boli naplno pripravení. Tvoria sa vtedy 
školské rozvrhy. Aby, no dúfajme, že nám to situácia umožní bazén naplno využívať. Zatiaľ 
plánované napúšťanie je počas leta. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Je to logické. 
 
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kotal má slovo. 
 
M. Kotal: Ďakujem, ja nechcem nabúravať ten program predložený alebo ten materiál. Iba sa 
spýtať spracovateľa, či sa nerozmýšľalo nad zľavneným vstupným, keď je aj pre obyvateľov, 
teda Karlovej Vsi klasické plávanie, tak pre tie vstup s bábätkami, respektíve či tam nemohol 
byť zahrnutý aj nejaká, na nejaké dlhšie obdobie hej. Napríklad päť rázový vstup alebo 
podobne? Ďakujem. 
 
A. Paučová: Dobrý deň. Ďakujem za otázku. 
 
D. Čahojová – starostka: Máme tu aj pani Paučovú. Takže poprosím ju, aby odpovedala. Nech 
sa páči. 
 
A. Paučová: Dobrý deň. Ďakujem za otázku. Podobne, ako pri ostatných tých cvičeniach 
chceme do budúcna zaradiť nejaký taký systém, takú ako keby ucelenú lekciu. Uvidíme ako tí 
vlastne záujemcovia budú mať záujem do budúcna. Takáto lekcia bude naväzovať ale na seba 
hej. Čiže malo by to mať nejaký začiatok a postupne sa vyvíjať. Tieto prvotné chceme najprv 
nalákať nových zákazníkov. Keď sa budú tieto hodiny páčiť, tak potom vytvoríme takú vlastne 
jednotnú lekciu, kde tie deti sa budú vlastne sa vyvíjať hej. Akože budú postupovať, zlepšovať 
svoje znalosti, schopnosti. Takže toto budú také jednorazové hodiny pre všetky vekové 
kategórie. 
 
M. Kotal: Ďakujem a ešte otázku k tomu potencionálnemu zľavneniu pre naše deti Karloveské. 
 
A. Paučová: Ono dalo by sa s tým pracovať. Určite do budúcna skôr asi by som to riešila takto. 
Aj sme sa nad tým zamýšľali. Chceme to najprv rozbehnúť takéto plávania. Uvidíme, aká tam 
bude klientela chodiť. Rozprávame sa totižto o tom, že takýchto plávaní je celkovo malo 
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v Bratislave. Uvidíme, či tá klientela bude tvoriť gro z Karlovej Vsi, či to bude z okolia 
blízkeho, hej. Čiže uvidíme aká tam skladba klientely bude chodiť, ale to nastavenie cien ako 
je tam teraz, je vlastne minimálne, aby nám to pokrylo náklady, hej. Lebo vlastne tie náklady 
sú dosť vysoké na tieto hodiny, lebo nemôžme tam mať veľa zákazníkov. Je tam daná kapacita 
toho maličkého bazéna. Čiže úplne nejakou zľavou sa baviť nemôžeme, hej. Skôr možnože 
potom navýšime tú cenu pre tých ostatných, čo sme zo začiatku určite nechceli. 
 
M. Kotal: Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, takže nám budúcnosť ukáže. Pán poslanec Hrda sa 
prihlásil o slovo, nech sa páči. 
 
S. Hrda: Ja by som sa chcel opýtať, keď sa bavíme o zľavám pre bábätká, tak momentálne 
podľa teda pravidiel na bazéne je zákaz vstupu deťom mladším ako 3 roky a na to bola 
odpoveď, že sa tam musí spraviť nejaký prebaľovací kútik. Tak som sa chcel opýtať, či keď sa 
bavíme o tých bábätkách ten kútik je v nejakej realizácii alebo bude v septembri k dispozícii, 
aby tie prípadné zľavy boli aj možné aplikovať na vstup takýchto bábätok a detí pod 3 roky. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Odpovie pani Paučová opäť, nech sa páči. 
 
A. Paučová: Tam je legislatíva veľmi prísna na tieto plávania pre bábätká. Je to úprava vody. 
Musí to mať iné hodnoty chlóru, musí tam byť iné vybavenie tej plavárne ako hovoríte aj vy. 
Vlastne prebaľovacie pulty, stolčeky na ktoré to dieťa si môžete odložiť, podložky a podobne. 
Všetky tieto vlastne navýšenia a náklady navyše sú aj spracované v dôvodovej správe čo všetko 
treba vlastne na dovybavenie plavárne. Čiže rátame, áno aj s prebaľovacími pultami. 
 
S. Hrda: Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja. Keďže nikto iný sa nehlási, tak prosím člena 
návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia. Keďže neprišiel žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie 
uznesenia je taký, aký máte v pôvodnom obdŕžanom materiáli. Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje cenový výmer č. 1/2021. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, prezentujte sa 
a hlasujte. Ďakujem. Za jednotne hlasovalo 25 poslancov. To znamená, nikto nebol proti, nikto 
sa nezdržal. Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Veľmi pekne ďakujem. 
 
 
Bod 10. Rôzne. 
 
D. Čahojová – starostka: Nasleduje bod Rôzne. Otváram bod Rôzne. Pán poslanec Hrda, nech 
sa páči. Momentík. Nech sa páči, pán poslanec Hrda. Máte slovo, pán poslanec. 
 
S. Hrda: Môžem pokračovať? 
 
D. Čahojová – starostka: Áno, áno. 
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S. Hrda: Chcem poďakovať za tie dve agendy Devínska cesta a parkovisko pod poliklinikou. 
Parkovisko pod poliklinikou, tá agenda sa presunula na magistrát, kde patrí kvôli teda tomu 
pozemku a správe pozemku. Tam už vydali rozhodnutie a ten vrak auta dostal výzvu, aby bol 
odstránený z toho trávniku. Takže to pokračuje, fajn. Devínska cesta je komplikovanejšia. Pani 
Vojteková z Devína, ktorá má túto agendu na starosti sa nám ozvala, že to teda ide už riešiť. 
Potom poslala jedno rozhodnutie, že prečíslovala Devínska cesta 16 na 16D, ako dohodli 
komisie Karlovej Vsi a Devína, že sa bude postupovať, a že Devín bude dávať D-éčka za tie 
čísla. Z neznámeho dôvodu v tom oznámení vlastníkovi toho vlastne čísla. Prezradil aj moje 
osobné údaje, že je to na moju žiadosť a ešte tie osobné údaje dala nepresne, lebo dala moju 
adresu, ktorá neni moja platná adresa. 
 
D. Čahojová – starostka: To bola pani z Devína? Pani kolegyňa z Devína? 
 
S. Hrda: Áno, pani Romana Vojteková. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže nie od nás. 
 
S. Hrda: To by mi nevadilo, len ona potom prestala komunikovať. Ja som s pánom Žuborom 
a oni si vymenili databázy a my tam evidujeme čísla Devínska cesta 22, 24 a 30, ktoré sú určite 
duplicitné tiež a na toto nám už pani Romana Vojteková neodpovedala, či bude pokračovať 
a hrá mŕtveho chrobáka a prestala komunikovať. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Pokúsim sa to zase cez pani starostku dovybaviť. Ďakujem 
veľmi pekne za upozornenie. Ďakujem. A pán poslanec, ďakujem, pán poslanec Kotal má 
slovo. 
 
M. Kotal: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel možno nadviazať na pani kolegyňu Hudákovú, 
ktorá. A nechcel som predlžovať ten bod o zmene rozpočtu, ale teda dúfam, že každému prišla 
tá oprava toho materiálu od pána Beňa, lebo chcel som teda len upozorniť v skratke na to, že 
pokiaľ ja mám teda správne informácie, a pokiaľ som si správne pochopil ten materiál tej zmeny 
rozpočtu, tak v podstate ten parkovací dom Pustá a parkovisko Pod Rovnicami sa nekoná a tieto 
prostriedky sú vlastne zahrnuté alebo pripočítané k pôvodnému narozpočtovaniu k parkovisku 
Ľudovíta Fullu, hej. Čiže tam sa mení tá suma zo 470 000 na 720 cirka tisíc. Čiže ja to tak teda 
chápem, že sa bude realizovať len tento projekt za tie peniaze, ktoré boli vlastne z magistrátu. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Možno, ak môžem na to nadviazať by som len povedala toľko, že 
pôvodná predstava bola nadstavba existujúceho parkoviska. Aj bol tam nejaký odhad 
finančných prostriedkov, ktoré my sme na účte nemali, ale podarilo sa vyrokovať na úrovni 
mestských častí s hlavným mestom, že tie mestské časti, ktoré z dlhodobého proste nejakého 
zastaralého vzorca prerozdeľovania sa vcítili alebo aj objektívne boli na finančných 
prostriedkoch ukrátené istým spôsobom oproti iným mestským častiam, tak sa nám mesto 
rozhodlo nejaký finančný obnos kompenzovať jednorázovo. Takýmto spôsobom my sme 
požiadali o investíciu do zvýšenia kapacít na parkovanie. Bol to veľmi hrubý odhad a pôvod, a 
samozrejme Pustá nás veľmi zaujíma. Zaujímajú nás všetky parkoviská, všetky parkovacie 
možnosti, ale pôvodná aj myšlienka bola nadstavba existujúceho parkoviska. V priebehu 
príprav na Ľudovíta Fulla sa zistilo, že tam žiadne parkovisko, ktoré by bolo legitímne 
neexistuje, a že nadstavovať na betónovej ploche, ktorá je v dosť zlom stave, katastrofálnom. 
Sú tam terénne nerovnosti a všetko možné, všelijaké problémy je nezmysel. Čiže museli sme 
ísť do, aj do úpravy toho podlažia ako keby. Čiže teraz budeme mať de facto dve nové podlažia 
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parkovania. Čiže tým sa istým spôsobom navýšila, navýšila cena a ešte sa tam aj uvažovalo 
v tom projekte alebo sa to vlastne vložilo do toho projektu táto požiadavka a tí, ktorí máte 
záujem o ten projekt, nech sa páči. Môžte doňho nahliadnuť, môžte do toho vstúpiť. Tak, že v 
prípade, že tento projekt bude úspešný a bude tam naozaj záujem parkovať a možnože ešte sa 
prejaví akože požiadavka obyvateľov, aby bola možnosť tento projekt ako keby rozšíriť. Lebo 
je tam možnosť nielen teoretická, ale aj praktická, ak by tí obyvatelia žiadali do budúcna ešte 
nadstaviť jedno podlažie. My by sme to radi urobili na jedenkrát, ale nechceme vyvolať ako 
keby negatívnu reakciu verejnosti, že im tam sa niečo stavia, na čo nie sú zvyknutí. Prípadne to 
niekomu bude tieniť alebo bude mať ten pocit, že mu to tieni. Čiže ideme do veľmi takéto 
objemovo malého projektu na dané možnosti toho miesta. Ale, ak sa ukáže budúcnosť a 
obyvatelia prejavia ten záujem, tak bude tam tá možnosť nadstavby. Bolo to ale treba zahrnúť 
už do toho terajšieho projektu. Tá statika, aby zodpovedala prípadnému budúcemu možnému 
rozšíreniu nadstavbe. Takže, samozrejme, že to vyžaduje aj trošku aj vyššie finančné 
prostriedky. Takže preto sme radšej združili prostriedky na jeden dobrý, kvalitný a tak, ako 
povedal pán poslanec Vician lepší projekt ako keby sme len nejako prilepili niečo k nedokonalej 
ploche, aby sme proste príštipkárili, tak to poviem. Toto slovo som hľadala. Čiže, ak robíme 
veci, mali by sme ich robiť poriadne a naozaj, to boli sumy odhadované. Napokon, ale sa 
ukázali aj napríklad nejaké problémy na Pustej. Takže tam by sme naozaj narazili na problém. 
Momentálne sú tam veľmi husto siete. Bude to tiež veľmi finančne náročný projekt, keď sa 
dostaneme na Pustú práve z týchto dôvodov. Keď proste máte len nejakú víziu, neviete úplne 
presne odhadnúť aké to náklady budú. Keď sme sa do toho hlbšie zahĺbili, tak tie finančné 
náklady na parkovací dom sú veľmi, veľmi veľké. Zatiaľ my na to prostriedky ušetrené 
nemáme. Budú sa do toho, aspoň zatiaľ taký je prísľub zo strany magistrátu. Plus bude sa do 
toho investovať proporcionálne v jednotlivých mestských častiach z prostriedkov hlavného 
mesta, ktoré by sa, či už mali splácať, alebo by sa mali kumulovať z parkovacej politiky, aj 
splácať. Toto je prvý veľký projekt našej mestskej časti a veríme, že budú hneď za nim 
nasledovať ďalšie, ak bude to prijaté obyvateľstvom pozitívne. Toľko k tejto veci. Pán poslanec 
Martinický, nech sa páči. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Hovorila si, pani starostka, že je možnosť, kto má záujem nahliadnuť 
do toho projektu. My sme tu už aj ja a myslím, že aj niekto iný viackrát ako pýtali, že pokiaľ sa 
robia nejaké stavebné projekty, tak by bolo dosť užitočné dať ich, oboznámiť s nimi aj stavebnú 
komisiu, ktorú tu máme. O tomto konkrétnom si nepamätám, či sme ho ako na stavebnej komisii 
mali. Teoreticky je možné, že áno. Ja som jednu vynechal, lebo som práve mal z COVID-u 
horúčky, ale v zásade všetky stavebné projekty by som prosil a podľa možností v takom čase, 
keď je ešte v takom štádiu, keď je ešte možnosť sa k nim nejako vyjadriť konštruktívne, dávať 
stavebnej komisii. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre. Na najbližšej komisii máte tento projekt a možno ešte ďalšie. 
Len trošku, časovo náročné, ale budete mať a pán tajomník, pán predseda Ganz čokoľvek si 
môže pýtať od pána tajomníka. Pán tajomník mu zabezpečí prípadne aj pána inžiniera alebo 
pani inžinierku z investičného oddelenia. K tomuto ale asi chcela faktickú poznámku pani 
poslankyňa Hudáková. Takže jej teraz dávam slovo, nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Áno, ďakujem pekne. Ja som sa potom prihlásila aj s riadnou poznámkou, aby 
teda som sa prihlásila, lebo som chcela faktickú poznámku teda k tomu vášmu príspevku, pani 
starostka. Ja som sa teda chcela iba uistiť teda, či to správne chápem. Čiže aktuálny projekt je 
teda vybudovanie toho parkoviska na Ľudovíta Fullu s tým ako ste hovorili, že ten projekt ráta 
s možnou nadstavbou ešte ďalšieho podlažia v budúcnosti, pokiaľ tento projekt bude mať 
úspech. Áno, tak som to pochopila a potom teda tieto ostatné projekty, vybudovanie parkoviska 
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Pod Rovnicami alebo parkovací dom Pustá, respektíve tieto zámery sú ako keby trošku 
odložené do budúcna, kým sa podarí nakumulovať finančné prostriedky aj v spolupráci 
s mestom. A čo sa týka toho vybudovania parkovacích miest na Karloveskej ulici, to je aktuálne 
alebo tiež je to odsunuté do budúcnosti? 
 
D. Čahojová – starostka: Je to aktuálne. Máme rozpracovaný projekt, neviem v akom štádiu 
rozpracovanosti, ale momentálne rokujeme s hlavým mestom, žiadame o stanovisko, kladné 
stanovisko, záväzné stanovisko investičnej činnosti, ktoré ešte nemáme. 
 
P. Hudáková: Ešte sa chcem spýtať. V zásade prišla asi všetkým pozvánka na Zoom, ktorý sa 
má konať myslím budúci týždeň. Tam bola alternatíva dvoch dátumov so splnomocnencom 
hlavného mesta pre parkovaciu politiku. Alebo teraz neviem ako je ten názov správne a ako 
znie, s pánom Hercegom. Predpokladám, že Zoom, tento Zoom bude alebo predmetom tohto 
Zoomu budú pravdepodobne aj tieto projekty, kde získame nejaké ďalšie informácie k nim. 
 
D. Čahojová – starostka: Tá pozvánka, áno, je veľmi aktuálna, aby sme vám vrele odporúčali 
sa zúčastniť tohoto Zoomu už ktorýkoľvek termín si vyberiete. Prednostná téma bude, 
samozrejme úpravy súčasného platného celomestského všeobecne záväzného nariadenia 
o parkovaní. Budúcom rezidenčnom parkovaní na území Bratislavy. To je veľmi horúca téma 
a týka sa aj nás, Karlovej Vsi. Radi by sme vás oboznámili s novými a spracovanými vecami, 
ktoré mesto pripravilo a myslím si, že veľmi dobre sa uchopilo tejto témy. Ja by som možno 
teda poprosila pána Hercega. Určite tam bude aj vybudovaný už celkom slušný tím 
spolupracovníkov. Niektorí sa venujú týmto investičným záležitostiam, ktoré my s nimi 
konzultujeme, lebo je to naša spoločná investícia. Čiže my nejdeme sólo jazdu, ale vo veľmi 
tesnej súčinnosti s nimi, lebo bez nich sa nevieme ani pohnúť. No a tu by som poprosila, aby 
teda sa pripravil aj na túto tému, ale myslím si, že to bude skôr taká okrajová téma v tomto 
prípade, lebo tá ťažisková je všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa bude aktualizovať a je 
veľmi zaujímavá, ale je to aj veľmi obsažné. Takže bude to taká dlhšia debata, aj prezentácia, 
ale môžeme ho požiadať aj o doplnenie o túto vec. Prípadne tam z nášho investičného oddelenia 
pozveme pani inžinierku, ktorá má ale na starosti práve nadstavbu existujúceho parkoviska 
v úvodzovkách na Ľudovíta Fullu. Môžete už aj tam dostať nejaké podrobnejšie informácie. 
Možno vás bude zaujímať aj to, že máme taký zatiaľ relatívne uspatý projekt, zastavený na 
Veternicovej parkovacieho domu, kde bola nespokojnosť obyvateľov, ktorú nie celkom správne 
vyhodnotili petíciu, ktorá vtedy prebiehala. Možnože ten projekt by stačili malé úpravy a mohol 
by opäť žiť, ale tuná sme sa dohodli s hlavným mestom, že, pretože naozaj my tie finančné 
prostriedky nemáme a mesto tak, ako som povedala, bude čerpať z vlastných zdrojov alebo 
bude splácať zo zdrojov, ktoré budú plynúť za zavedenie rezidenčnej parkovacej politiky 
a mesto by malo záujem prevziať tento projekt pod svoj patronát na Veternicovej, čo by bolo 
skvelé. 
 
P. Hudáková: Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lenč má slovo. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja som ospravedlňujem kolegom, že zdržujem, ale 
táto debata evokovala vo mne takú otázku. Rozprávame tu o akumulovaní zdrojov na výstavbu 
týchto parkovacích domov. Pred časom alebo v minulosti sa rozprávalo o istom možnom 
zaangažovaní súkromného sektora do nejakého súkromno-verejného partnerstva, ktoré by sa 
mohlo týkať týchto parkovacích domov, keďže je to finančne náročné a ani mestská časť, ani 
mesto na to nemajú zdroje, tak sa chcem spýtať, že či sa ešte ďalej nad týmto uvažuje, alebo či 
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sa nepripravuje. Možno aj s mestom by to bolo dobré, lebo môže sa to týkať aj iných mestských 
častí. Proste nejaká koncepcia zatiahnutia súkromného sektora do výstavby týchto parkovacích 
kapacít. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ja si pamätám, ak môžem? Môžem. Jedna koncepcia bola 
prerokovávaná na Mestskom zastupiteľstve a už si nepamätám. Ešte to bolo za primátora 
Nesrovnala, či bola schválená alebo nie, ale vzápätí bol schválený parkovací dom. Myslím, že 
v mestskej časti Petržalka, ktorý úplne nekoordinoval s tou koncepciou. Ja by som myslím si, 
že aj na tej koncepcii sa ďalej pracuje, ale momentálne toto nie je nosný smer, ktorým sa uberá 
hlavné mesto. Hlavné mesto to akože chce mať vo svojej gescii. Ale myslím si, že skôr, či 
neskôr bude musieť pristúpiť sa k tomuto partnerstvu preto, lebo ani hlavné mesto toto 
nedokáže utiahnuť samé. Ale tá koncepcia zatiaľ sme ju nevideli, ale iste sa tiež na nej pracuje, 
ale na toto vám veľmi presne odpovie pán Herceg so svojimi kolegami. Lepšie ako ja. Dúfam, 
že sa tam uvidíme. Pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 
 
P. Hudáková: Ospravedlňujem sa, ja som to tu zabudla zrušiť, nakoľko vtedy nebola reakcia 
na môj diskusný, teda na moju faktickú poznámku. Tak som sa riadne prihlásila do diskusie 
a môžeme to považovať za obsolentné. 
 
D. Čahojová – starostka: To je v poriadku, to je v poriadku. Keďže nikto iný sa nehlási, tak 
ja by som bod Rôzne ukončila. Návrh na uznesenie nepadol, takže nemáme o čom hlasovať. 
 
 
Bod 11. Interpelácie. 
 
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme bodom Interpelácie. Nech sa páči. Dostali sme jednu 
interpeláciu písomne, evidujeme. O žiadne interpelácie nie je záujem. Ďakujem vám veľmi 
pekne za všetku aktívnu účasť na tomto zastupiteľstve, ale hlavne za tú podporu našej zmeny 
rozpočtu. Ja dúfam, že z nej budeme mať všetci radosť, a že úspešne dotiahneme čo najskôr 
všetky tieto projekty dokonca. Držíme vám palce vo vašej práci, vy držte našej práci. Ďakujem 
vám naozaj za vašu aktívnu účasť. Majte sa dobre. Strávte pekne dnešný zvyšok dňa. Ďakujem. 
veľa zdravia. Dovidenia. 
 
 
 
 

v. r.       v. r. 
…………………………………….    …………………………………….. 

JUDr. Jana Mucsková    Dana Čahojová 
      prednostka            starostka 

 
         

         v. r. 
Overovatelia: Ing. Pavol Martinický    …………………………………………. 
 
         v. r. 

RNDr. Zuzana Malušová Kutarňová  ……………………………………….… 


