Zápisnica
z 19. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
konaného dňa 15.12.2020 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: Takže sme už uznášaniaschopní. Vážení kolegovia, my tu sedíme aj
s kolegami z IT, z organizačného oddelenia, pán kontrolór, pán vicestarosta. Takže je nás tu
viac, preto máme rúška a budeme si musieť trošku regulovať hlasitosť, aby sme si nevytvárali
nežiaduci zvukový efekt, tak nás ospravedlňte, že nám to bude trošku trvať. Sme asi
uznášaniaschopní. Urobíme si teraz prezenčné hlasovanie, dobre? Takže.
P. Lenč: Ja nemám žiadne prihlasovacie údaje, takže nemôžem sa prihlásiť.
D. Čahojová – starostka: Ach jaj. Neposlal pán kolega? Posiela, takže zatiaľ prezenčné
hlasovanie bez pána Lenča. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Lenč.
P. Lenč: Ja už som si to všetko nastavil a už som sa aj prezentoval. Už sa mi to podarilo. Našiel
som si to, ale ja vám ďakujem veľmi pekne, samozrejme.
D. Čahojová – starostka: Skvelé. Takže chýbajú nám Záhradníkovci a pán poslanec Lenč.
Ešte problém? Dobre, ale nehlasoval si. Pripájaš sa? Dobre, už sa pripája pán Záhradník. Pani
Záhradníková, uvidíme. Dobre. Takže vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby sme nestrácali
čas, vitajte na tomto ďalšom online rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti
v Bratislave - Karlova Ves. Je 29. jún v roku 2021, 14 hodín 10 minút. Sme uznášaniaschopní
a môžeme započať naše rokovanie. Vítam aj prítomných kolegov z miestneho úradu, ktorí sú
pripravení zodpovedať na vaše otázky a ďalších zúčastnených, ktorých neviem, či je tu nejaké
médium prítomné, ale sme vysielaní online. To iste viete a toto rokovanie sa zaznamenáva.
Takže ešte raz vám želám všetkým príjemné rokovanie, úspešné rokovanie a zároveň vítam
medzi nami všetkých Petrov a Pavlov, ktorí dnes majú sviatok a pri tejto peknej príležitosti
dúfam, že bude pekne aj naše rokovanie sa uberať a príjemným spôsobom, ale máme naozaj
ťažké rokovanie, máme významné materiály, ktoré musíme prerokovať. Takže vás veľmi pekne
prosím, tí, ktorí budete diskutovať, aby ste diskutovali zrozumiteľne. Robí sa aj videozáznam,
aj zvukový záznam a váš hovorený prejav bude prepísaný do textovej podoby. Prosím, aby ste
všetky svoje návrhy na zmenu uznesenia, doplnenie uznesenia alebo nové uznesenia zaslali
písomne návrhovej komisii na adresu adam.beno@karlovaves.sk. Ak ste tak ešte neurobili, ak
máte nejaké návrhy. Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnili títo páni poslanci. Pán
poslanec Šmotlák a pán poslanec Ganz. Vieme ešte o niekom, kto by sa ospravedlnil
z dnešného rokovania? Pán poslanec Hrda, máte slovo.
S. Hrda: Ja sa nehlásim. Možno som niečo zle stlačil.
D. Čahojová – starostka: Dobre, pardon. Dobre, ďakujem, ospravedlňujem sa. Takže nikto
iný neohlásil svoju neprítomnosť, preto by som vás veľmi pekne chcela upozorniť na fakt, že
keď budeme hlasovať, bolo by veľmi dobré, aby ste mali odkryté kamery, aby sme overovali
totožnosť, mohli overiť totožnosť hlasujúcich.

Voľba overovateľov zápisnice.
D. Čahojová – starostka: Teraz pristúpime k tradičnému schvaľovaniu overovateľov
zápisnice a návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice podľa abecedného poradia
Strana 3 z 30

navrhujeme pána poslanca Savčinského. Neviem, či už je prihlásený. Pán poslanec Savčinský
je tu.
R. Savčinský: Áno, som.
D. Čahojová – starostka: Súhlasíš, aby si bol?
R. Savčinský: Áno.
D. Čahojová – starostka: Dobre. Pán poslanec Šíbl, ktorý zatiaľ nie je prihlásený, lebo
prebieha rokovanie Národnej rady. Skúsime pána poslanca Viciana, ktorý nasleduje
v abecednom poradí. Pán poslanec Vician? Nevidím ho.
M. Vician: Sledujem, môžem.
D. Čahojová – starostka: Súhlasíte s tým, aby ste boli schválený za overovateľa zápisnice.
Výborne. Takže, prosím, aby sme hlasovali o nasledovných overovateľoch zápisnice.
Navrhnutý je pán poslanec Savčinský a pán poslanec Vician. Nech sa páči, prihláste sa
a hlasujte.
P. Buzáš: Pani starostka, ja neviem hlasovať. Môžem rukou? Je ma počuť?
D. Čahojová – starostka: Počuť. Takže za 17 prihlásených poslancov, nehlasoval 1. Musím si
stíšiť zvuk. Tým pádom toto hlasovanie, by sme zvolili overovateľov zápisnice, ak by pán
poslanec Buzáš. Prosím, stíšte si zvuk. Ak by pán poslanec Buzáš namietal výsledok
hlasovania. Inak tvoj názor nemôžme zaznamenať do zápisnice. Vyjadruješ predpokladám
súhlas s overovateľmi zápisnice pána Savčinského a pána poslanca Viciana. Pán poslanec
Buzáš?
P. Buzáš: Nevyjadrujem nesúhlas.
D. Čahojová – starostka: No, môžeme zapísať tvoje stanovisko v písomnej podobne alebo
mám opakovať hlasovanie?
P. Buzáš: Nie, určite nie. Kvôli tomu som sa.
D. Čahojová – starostka: Dobre, tak to máme zvolených overovateľov zápisnice. Ak máš
technický problém, prosím, obráť sa telefonicky.
P. Buzáš: Áno, komunikujem.

Voľba návrhovej komisie.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Takže ideme hlasovať o členoch
návrhovej komisie. Z dôvodu, že sme takýmto spôsobom a rokujeme, tak by sme navrhli do
návrhovej komisie pána vicestarostu Záhradníka, ktorý sedí v tejto miestnosti a pána poslanca
Magáta, ak s tým súhlasíte. Budeme teda. Ak má ešte niekto záujem byť členom návrhovej
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komisie. Nikto sa nehlási, takže budeme hlasovať o pánovi poslancovi Magátovi a pánovi
vicestarostovi, pánovi Záhradníkovi. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Nech sa páči.
D. Čahojová – starostka: Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2. To
znamená, že návrhovú komisiu máme zvolenú.

Schválenie programu rokovania MiZ.
D. Čahojová – starostka: Vážené dámy, vážení páni, môžeme pristúpiť k rokovaniu. Program
ste dostali v pozvánke. Bol riadne zverejnený. Najskôr dávam hlasovať o programe tak, ako ste
ho dostali v pozvánke a ako bol zverejnený. Nech sa páči. Prosím, vyjadrite sa hlasovaním, či
súhlasíte so zverejnenou pozvánkou. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa
nik. Čiže návrh tak, ako bol uvedený v pozvánke, bol schválený.
D. Čahojová – starostka: Teraz by som vás chcela vyzvať, ak máte nejaké doplnenia alebo
zmeny programu, aby ste ich vyjadrili v diskusii. Ja by som vám chcela len povedať na návrh
poslaneckého klubu Naša Bratislava navrhujem stiahnuť bod z programu uvedený pod číslom
8, a to je Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2004 o výške nájomného za
dočasné užívanie pozemkov. Takže toto je môj návrh. Vidím, že sa hlásia dvaja poslanci. Pani
poslankyňa Zemanová a pán poslanec Kotal. Neviem, ktorý bol skôr, takže pani Zemanová,
nech sa páči.
A. Zemanová: Ja by som chcela navrhnúť ďalší bod rokovania. Navrhujem ho vsunúť za Návrh
na odmenu miestnemu kontrolórovi a ide o bod a uznesenie, ktoré som vám posielala. Ide
o zámer pripraviť pravidlá parcitipatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava - Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Kotal?
M. Kotal: Ďakujem. Ja som sa hlásil už predtým. Je to mimo tejto veci, len by som chcel
poprosiť kolegov, aby si dávali pozor na ten zvuk, lebo šuští to tu a škrípe. Pán Hrda má od
začiatku zapnutý zvuk, tak by som poprosil, keby ste si vypli, keď nerozprávate.
D. Čahojová – starostka: Áno, ďakujem. To je dobrá pripomienka. Prepáčte, že som zabudla
upozorniť kolegov. Prosím, ak sa hlásite. Viem, že už je pán Šíbl prihlásený. Ak sa hlásite do
diskusie, že by ste sa hlásili, cez hlasovacie zariadenie prihlasovali, aby som vás videla aj na
tabuli, dobre?
P. Lenč: Ja by som sa rád prihlásil, ale nejde mi to stále a nikto sa mi nevenuje. Už desať minút
sa neviem prihlásiť, lebo nemám prihlasovacie údaje.
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže poprosím ešte raz, aby sa kolegovia z IT venovali
pánovi poslancovi Lenčovi. Keď pristúpime k nejakému hlasovaniu, overíme, či už ti funguje
hlasovacie. Dám skúškové hlasovanie, aby sme si skontrolovali ... časť, dobre? A prosím naozaj
všetkých, ktorí môžu, aby sa prihlasovali do diskusie cez hlasovacie zariadenie. Takže toľko na
úvod. Ďakujem veľmi pekne. Budeme teraz hlasovať najprv prezenčne, aby sme zistili, či pán
poslanec Lenč je pripojený. Čiže dávam, spúšťam prezenčné hlasovanie, skúsme.
P. Lenč: Nemôžem byť pripojený, keď nemám prihlasovacie údaje.
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D. Petrová: Pán Lenč, nemáte ani ten mail z minulých zasadnutí? Lebo tie prihlasovacie údaje
sú.
P. Lenč: Nie. Tie som už vymazal dávno.
D. Petrová: Aha.
P. Lenč: Ja to takto neuchovávam, takže na mestské zastupiteľstvo nám vždy posielajú predtým
prihlasovacie údaje. Neni s tým žiaden problém, tak som čakal, že niečo príde.
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže momentálne máme prezentovaných 14 poslancov. To
sme nadpolovičná väčšina. Budeme hlasovať o vypustení bodu č. 8 z programu. Spúšťam. Pán
poslanec Vician, nech sa páči, máte slovo.
M. Vician: Prepáčte, ja som sa tam klikol pri prezentácii, len asi som.
D. Čahojová – starostka: V poriadku. Aspoň vieme, že vám to funguje.
M. Vician: Áno, áno.
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže budeme hlasovať teraz o vypustení bodu č. 8. Nech sa
páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 15 prítomných poslancov, zdržali sa 2, nehlasoval 1. Takže
tento bod sme vypustili z programu. Prosím vás pekne ešte raz upozorňujem, aby ste pri
hlasovaní mali zapnuté kamery. Ďakujem veľmi pekne. Nikto nenamieta proti hlasovaniu.
D. Čahojová – starostka: Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Zemanovej, ktorá
navrhuje za bod 16 zaradiť bod, ktorý sa volá Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mestskú
časť Bratislava - Karlova Ves. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 16 prítomných
poslancov, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Tým pádom máme program schválený. Veľmi pekne
ďakujem a môžeme pristúpiť k práci.

Bod 1. Plnenie uznesení splatných k 19. zasadnutiu MiZ.
D. Čahojová – starostka: Prvým bodom nášho dnešného rokovania je Plnenie uznesení
miestneho zastupiteľstva, ktoré sú splatné k tomuto termínu. Pani prednostka, prosím vás
o úvodné slovo. Nech sa páči.
J. Mucsková – prednostka: Dobrý deň. Takže k dnešnému dňu konania miestneho
zastupiteľstva sú splatné dve uznesenia. Prvé uznesenie č. 191, zákona 91. Vypracovať
a predložiť na rokovanie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje nakladanie s bytmi
a ubytovacími zariadeniami vo vlastníctve a správe mestskej časti. Návrh všeobecne záväzného
nariadenia bol spracovaný, bol prerokovaný v komisiách, rade, bol zverejnený na stránke na
pripomienkovanie a aktuálne je predložený na prekovanie miestnemu zastupiteľstvu ako bod č.
7 programu. Takže potom by som uviedla aj viac. Čo sa týka uznesenia č. 214/2001 a pre
zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 200 000, a to na rekonštrukciu priestorov vo
vlastníctve mestskej časti z dôvodu dočasného umiestnenia detí Materskej školy Kolísková
počas jej rekonštrukcie a zároveň teda použitie týchto prostriedkov z rezervného fondu. V danej
veci bol pripravený návrh na prerozdelenie detí do existujúcich materských škôl a do rodinného
centra Dlháčik. Podrobnosti nájdete v materiáli, čiže konkrétne prerozdelenie s počtami. Z toho
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dôvodu nebude potrebné schválené rozpočtované kapitálové výdavky použiť, keďže takéto
umiestnenie si vyžaduje iba drobný nákup, napríklad kobercov, ležadiel, možno maľovky, ktoré
môžeme uhrádzať z bežných výdavkov. Takže aj v tomto smere považujeme toto uznesenie za
splnené. To je asi všetko čo by som uviedla, ak nie sú otázky.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa
páči. Pán poslanec Kotal sa hlási. Má slovo, nech sa páči.
M. Kotal: Ďakujem. Ja len rýchlu otázku, že či sme týmto prerozdelením do tých škôlok ubrali
nejak kapacitu vlastne novoprijímaných žiačikov v podstate do týchto škôlok, alebo sa to vôbec
toho počtu nedotklo. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Môžeme odpovedať aj presnými číslami. Máme tu aj pani
Medviďovú. V podstate sme zvolili veľmi opatrný prístup a približne rovnaký počet detí
prijímame ako v minulom roku. Ak chcete presné čísla, môžeme vás informovať aj o presných
číslach na školskej alebo športovej komisii, ale v zásade sme zvolili veľmi zdržanlivý prístup
a uskromnili sme, vlastne sme ako keby vytvorili takú nejakú solidaritu nevyhnutnú tých
škôlok, ktoré umožnia vo svojich priestoroch prijať tieto deti. Urobili sme také technické
opatrenia, že všetci sa musíme trošku uskromniť, aby sme mohli zachovať ten počet detí, na
ktorý sme zvyknutí. Našťastie, v našej mestskej časti nie sú rovnaké problémy, ako v tých, kde
je nejaký stavebný boom bude veľké množstvo obyvateľov s malými deťmi, že nemáme stovky
neprijatých detí, ako napríklad v Petržalke alebo v Ružinove. Čiže u nás je pomerne lineárny
vývoj počtu detí, takže takýto problém nenastal. Ale samozrejme, znížil sa komfort v tých
škôlkach, ktoré poskytli svoje priestory. Musíme byť skromnejší, kým tú škôlku, Materskú
školu Kolískovú dokončíme a potom sa vráti všetko do normálu. Stačila takáto odpoveď, pán
poslanec Kotal?
M. Kotal: Ja som len chcel veľmi rýchlu informáciu, že či sa obmedzil počet prijímaných detí
v týchto škôlkach, ktoré poskytli ten priestor Kolískovej.
D. Čahojová – starostka: No, určite nie z tohto dôvodu. My musíme podľa novely zákona
prijímať prednostne deti päťročné. To nám nespôsobilo až taký problém akého sme sa obávali,
ale boli prijaté päťročné deti. Tým pádom sme nemohli prijať viacero mladších detí. Ale
v zásade ešte samozrejme sa to dočisťuje. Do septembra niektorí rodičia využijú iné možnosti,
takže ešte z tých detí, ktoré neboli prijaté do septembra predpokladáme, že umiestnime aj
ďalšie, z tých mladších vekových kategórií. Takto. Pani Medviďová je v miestnosti, ale nie je
teda online. Hovorí, že ešte máme aj nejakú rezervu, zatiaľ. Na školskej komisii vám povedia
viac. Stačila odpoveď zatiaľ, pán poslanec Kotal?
M. Kotal: Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Keďže nie sú žiadne iné otázky, tak tento bod uzatváram diskusiu
a konštatujem, že miestne zastupiteľstvo prerokovalo tento bod. Odovzdávam slovo členovi
návrhovej komisie. Pán poslanec Magát, nech sa páči.
P. Magát: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie
splnené uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie č. 191/2021 a uznesenie č. 214/2021.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o prednesenom návrhu
uznesenia. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 18 poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa
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0 poslancov, nehlasovali 2. To znamená, že toto uznesenie bolo schválené. Už hlasuje aj pán
poslanec Lenč? Áno, dobre.

Bod 2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k nasledujúcemu bodu. Tým je informácia
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Pán kontrolór, odovzdávam vám slovo. Nech sa
páči.
M. Hrádek – miestny kontrolór: Vážená pani starostka, ďakujem pekne za slovo. Vážené
miestne zastupiteľstvo. Predkladám vám správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra,
ktorá sa skladá v podstate z troch častí. Je to priebežná kontrola plnenia rozpočtu mestskej časti
Karlova Ves z roku 2021, čiastková správa o kontrole procesu evidencie vymáhania
pohľadávok a čiastková správa o priebežnej kontrole výberu poplatku za rozvoj. Čo sa týka
plnenia alebo naklonenia rozpočtu v tomto kalendárnom roku v materiáli, ktorý som vám
pripravil a predložil, máte čerpanie rozpočtu do apríla 2021. Ja už mám k dispozícii aj údaje za
máj 2021. Konštatujem, že čo sa týka čerpania v príjmovej stránke rozpočtu k aprílu máme
bežné príjmy spolu 36,34 percenta tak, ako to máte v tabuľke. K máju už máme 46,3 percenta.
To znamená, z hľadiska bežných príjmov rozpočtu sme 5 percent nad aritmetickým priemerom,
ako by sme mali byť. Čo sa týka výdavkov. Výdavky sa takisto optimalizovali. I keď ja by som
bol samozrejme ako kontrolór najradšej keby sa viac peniaze aj šetrili, ale z hľadiska plnenia
samosprávnych funkcií je čerpanie výdavkov správne. Samozrejme, výdavky nám ovplyvnilo
čerpanie pandémia COVID, ale tak, ako máte napísané v tabuľke jednotlivé oddelenia sa
vyjadrili dôvodom, kedy sa bude čerpať alebo akým spôsobom sa bude čerpať. V ďalšej časti
správy o kontrolnej činnosti vám predkladám čiastkovú správu o kontrole ohľadne stavu
pohľadávok a poplatku za rozvoj. Po dohode s kontrolovaným subjektom budú obe tieto správy
predložené v septembri tohoto roku. Asi na úvod všetko. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil, takže diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh
uznesenia. Ďakujem.
P. Magát: Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, kontrolné veci. Po prvé,
priebežná kontrola plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v roku 2021,
čiastkovú správu o kontrole procesu evidencie a vymáhania pohľadávok v podmienkach
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Po tretie, čiastkovú správu o priebežnej kontrole
výberu poplatku za rozvoj v podmienkach mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Nech
sa páči. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
schválené. Veľmi pekne ďakujem a môžeme pokračovať. Myslím, že už všetci odstránili
technický problém.

Bod 3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2021.
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D. Čahojová – starostka: A tu je ďalší bod, ktorý sa týka pána kontrolóra. Je to Návrh plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok v roku 2021. Pán kontrolór, máte slovo, nech sa páči.
M. Hrádek – miestny kontrolór: Ďakujem pekne za slovo. V zmysle zákona o obecnom
zriadení predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok v roku 2021. K samotnému
materiálu. Ponechal som tam kontrolu procesu evidencie pohľadávok a kontrolu poplatku za
rozvoj. Ako som spomínal v predchádzajúcom bode, bude predložená výsledná správa
v septembri a zaradil som tam kontrolu procesu evidencie vyrubovania a vymáhania miestnych
daní v podmienkach mestskej časti Karlova Ves. Vzhľadom na to, že sa v prvom polroku
nekontroloval školský bazén nakoľko bol vypustený a takisto aj nová lodenica nebola
realizovaná kontrola s ohľadom na covidové opatrenia, tak tieto kontroly som tam rovnako
ponechal. Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Do diskusie
sa nikto nehlási, takže diskusiu ukončujem a prosím člena návrhovej komisie, aby nám
predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči.
P. Magát: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
schvaľuje a, Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok v roku 2021.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasujte.
Nech sa páči. Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, proti nehlasoval nik, nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020.
D. Čahojová – starostka: A pokračujeme Návrhom záverečného účtu mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves za rok 2020 pod bodom č. 4. Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia
a kolegyne. Predkladáme vám návrh záverečného účtu, ktorý by mal poskytovať naozaj ucelený
obraz o našom rozpočtovom hospodárení za rok 2020. Rok 2020 všetci vieme, že nebol taký
obyčajný rok. Naozaj bol poznačený prvou aj druhou vlnou pandémie. Začínajúcou druhou
vlnou pandémie a nevedeli sme, neboli sme si celkom istí, ako sa máme správať, ale myslím si,
že s hrdosťou vám môžeme predložiť náš záverečný účet, lebo podľa všetkého sme sa správali
rozumne, prezieravo a tá bilancia hovorí, že sme asi sa zachovali správne. Máte predložený aj
návrh uznesenia po vylúčení účelovo viazaných nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa
prenášajú. Máte ich zoznam v materiáli, aj uvedených, ktorých sa to týka a prebiehajúcich
investícií, prostriedkov viazaných účelovo zo štátneho rozpočtu, či už na stravovanie detí alebo
na výstavbu podniku Pernecká a iných, ktoré sú proste naozaj viazané na konkrétne akcie. Po
očistení od finančnej operácie vám navrhujeme, teda vám oznamujeme, že sme hospodárili
s prebytkom. Tento prebytok navrhujeme rozdeliť nasledovne. Prostriedky, ktoré nám uhrádza
Bratislavská teplárenská spoločnosť vo výške nepreinvestovaných finančných prostriedkov,
investičných finančných prostriedkov do tepelných rozvodov, tak navrhujeme previesť do
fondu tepelného hospodárstva. Jedná sa o 81 128 € a zvyšné prostriedky vo výške 720 260 €
navrhujeme previesť do rezervného. Pardon. Aha, pardon, pardon. Hovorila som o celkovom
prebytku. Teraz som povedala iné číslo. 639 132 € navrhujeme previesť do rezervného fondu.
Máte v tomto materiáli uvedené aj mieru zadlženia, uvedenú mieru zadlženia mestskej časti.
Myslím si, že sme na tom veľmi dobre, že si môžeme blahoželať. Nepatríme k tým, ktorí sú
zadlžení až pomaly na hranicu, pomaly istého rizika. Takže ja s istou hrdosťou vám predkladám
tento záverečný účet a dúfam, že aj vy s ním budete spokojní. Nech sa páči, otváram diskusiu,
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ak sú ešte nejaké otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na vašich komisiách. Pán poslanec
Magát, nech sa páči.
P. Magát: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Ja len takú jednu doplňujúcu informáciu.
V správe audítora sa konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade so
zostavenou účtovnou závierkou, tak by som poprosil, keby sme vedeli dostať aj výročnú správu.
Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,
diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesli návrh uznesenia. Nech sa
páči.
P. Magát: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po
a, schvaľuje záverečný účet mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2020 s výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Po b, schvaľuje presun prebytku rozpočtu a
presun zostatku finančných operácií za rok 2020 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov, to jest prebytok vo výške 720 260 € nasledovne: do rezervného fondu mestskej
časti finančné prostriedky vo výške 639 132 €. Po druhé, do fondu tepelného hospodárstva
mestskej časti finančné prostriedky vo výške 81 128 €.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu, nech sa páči.
Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem veľmi pekne. Toto
uznesenie bolo schválené.

Bod 5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k
návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - sociálne veci (vypustenie čl. 31 a
32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
D. Čahojová – starostka: Môžeme pokračovať Stanoviskom miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava – k sociálnym veciam. Len veľmi stručne pani prednostku poprosíme.
Prešlo to cez príslušné komisie. Jedná sa naozaj o zosúladenie s platnou legislatívou. Nech sa
páči, pani prednostka, máte slovo.
J. Mucsková – prednostka: Ja len krátko. V tomto bode predkladáme, je predložený teda
návrh štatútu hlavného mesta. Týka sa oblasti sociálnych vecí, keďže magistrát identifikoval
niekoľko desiatok nesúladných zákona a štatútu a pripravil teda tento návrh dodatku. Ide
výslovne o oblasť sociálnych vecí. Podrobnú dôvodovú správu teda nájdete ako prílohu
materiálu. Ja by som možno upozornila, že súčasťou je tabuľkový prehľad - teda veľmi
prehľadným spôsobom definuje presne kompetencie medzi hlavným mestom a medzi
mestskými časťami v oblasti sociálnych vecí. Materiál bol prerokovaný v komisiách a bol teda
odporúčaný na, aj teda v miestnej rade a s odporúčaním na prerokovanie miestnym
zastupiteľstvom.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Nech sa páči, otváram
diskusiu. Ďakujem veľmi pekne za prerokovanie v komisiách. Myslím si, že aj mesto si splnilo
svoje povinnosti zdarne, že to s nami prerokovalo aj s jednotlivými oddeleniami sociálnych
vecí na mestských častiach. Takže pristupujeme k návrhu na uznesenie. Nech sa páči. Prosím
člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči.
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P. Magát: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
súhlasí s návrhom dodatkom štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - sociálne
veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme. Pani Zemanová sa ešte hlási
s nejakou procedurálnou? Máš tam rúčku.
A. Zemanová: Ja som chcela mať len prosbu takú technickú. Pokiaľ sedí niekto s vami z tých
technikov, prosím, aby ste.
D. Čahojová – starostka: Nepočujeme pani Zemanovú, moment. Pani poslankyňa Zemanová
ešte raz.
Hlas: Počuli sme.
A. Zemanová: Chcem poprosiť len takú technickú prosbu. Pokiaľ tam sedí niekto z IT-čkárov,
keby mohol on ovládať vypínanie mikrofónov, ktoré si ľudia zabudnú zapnuté, lebo fakt sa to
na tej druhej strane. Ako je to ťažké sedieť pri tom.
D. Čahojová – starostka: Dobre.
A. Zemanová: Ďakujem veľmi pekne.
D. Čahojová – starostka: Ešte niekto...? Pani Volková sa hlási.
Z. Volková: Nie.
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže toto bola procedúra. Prosím ešte raz člena návrhovej
komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia.
P. Magát: Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
súhlasí s návrhom, z dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - sociálne
veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči.
Za hlasovalo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne vám
ďakujem.

Bod 6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Stanoviskom nášho miestneho zastupiteľstva k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Bratislava. Vieme, že odpad je, veľmi
stručne na úvod, je problém veľkých miest vo veľkom objeme. Snažíme sa už dlho, aby sme sa
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naučili triediť, separovať odpad. Len máme, sme viazaní nejakými zmenami legislatívy aj
v termínoch. Momentálne Bratislava dostáva výnimku do konca roku 2023. Nemusíme triediť
biologicky rozložiteľný odpad, ale zároveň sa snažíme pripraviť na túto situáciu, ktorá nastane
a preto sa novelizuje toto VZN-ko s tým, že sa pripravujeme na túto povinnosť. Zároveň
chceme rozšíriť triedený vrecový zber v prípade rodinných domov. Niekde už prebieha
v pilotných zónach a zároveň aj ste si všimli, že sa zberali. Bol to taký skúšobný program zberu
vianočných stromčekov počas Vianoc, ktorý bol veľmi vítaný medzi našimi obyvateľmi, ale
naozaj prebiehali iba na zopár miestach v každej časti mesta a chcela by som to zaviesť ako,
potrebovali by sme to zaviesť ako pravidlo a maximálne rozšíriť, a zároveň sa upravujú niektoré
lehoty. Cieľom je maximálne znížiť samozrejme množstvo zmesového odpadu. Takže toto je
novela tohoto všeobecne záväzného nariadenia. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu.
Keďže sa nikto nehlási, pokladám, predpokladám, že všetkému sme rozumeli a vieme o čom
budeme hlasovať. Prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia
k tomuto bodu.
P. Magát: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Prosím, aby ste sa zaprezentovali a hlasovali o tomto
návrhu. Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
schválené. Nehlasoval jeden poslanec. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o
nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: A môžeme pokračovať Návrhom všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves. Je to materiál, ktorý nadväzuje už na naše predchádzajúce správy
a informácie. Prosím pani prednostku, aby predniesla úvodné slovo.
J. Mucsková – prednostka: Dovoľte mi, aby som v krátkosti povedala k predloženému návrhu
o všeobecne záväznom nariadení o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, ktorý
sme pripravili a predkladáme na prerokovanie. Tento návrh bol pripravený v súlade so
všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 1/2006, ktoré upravuje vlastne nájom bytov
vo vlastníctve hlavného mesta, keďže Bytový fond mestskej časti tvoria hlavne teda byty,
obecné byty, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, v správe mestskej časti. Predkladané
všeobecne záväzné nariadenie, precizuje, dopĺňa detailnejšie a rozpracúva niektoré otázky,
ktoré neupravuje toto mestské všeobecne záväzné nariadenie. Tie sa týkajú predovšetkým
zabezpečenia práv oprávnených záujmov mestskej časti ako prenajímateľa. Najmä je to
povinnosť nájomcu predložiť po uzavretí zmluvy do nejakej lehoty ako podmienku platnosti
účinnosti zmluvy notársku zápisnicu s účinkami exekučného titulu, zábezpeku vo výške
jedného nájomného ako aj pravidelné kontroly o stavu užívania nájomcom. A súčasne sa
zriaďuje bytová komisia, ktorá podľa predloženého návrhu, ktorú by malo tvoriť nepárny počet
členov, dvaja poverení zamestnanci úradu plus ďalší členovia by mali byť z radov poslancov
volení miestnym zastupiteľstvom. Takže to sú tie zásadné zmeny. Ja by som možno už v tejto
veci ďalej neuviedla. Ostatné veci ešte sú uvedené podrobnejšie v samotnom materiáli. Materiál
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bol prerokovaný v komisiách a bol teda aj v miestnej rade s odporúčaním na prerokovanie
miestnemu zastupiteľstvu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu
diskusiu, nech sa páči. Prihlásil sa pán poslanec Magát, nech sa páči.
P. Magát: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som mal pozmeňujúci návrh k VZN-ku nájmu bytov
vo vlastníctve a v správe mestskej časti. V § 1 všeobecne záväzného nariadenia by som navrhol
odsek 2, ktorý znie: Týmto nariadením sa ustanovuje bytová komisia ako poradný orgán
starostu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ďalej len bytová komisia pri prenajímaní
obecných bytov. Členmi bytovej komisie sú poslanci, ktorí sú členmi komisie sociálnej
a zdravotnej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Aby sme si rozumeli, čiže bez akýchkoľvek
zamestnancov úradu, len poslanecká komisia, áno? Ďakujem. Nikto iný sa do diskusie nehlási,
takže diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie. Bude to pán vicestarosta, ktorý
prečíta poslanecký návrh. Prosím ešte, aby ste si uvedomili, že hlasujeme o návrhu všeobecne
záväzného nariadenia. Takže potrebujeme trojpätinovú väčšinu. Nech sa páči.
B. Záhradník – vicestarosta: No, ďakujem pekne. Dal by som najprv hlasovať
o pozmeňujúcom návrhu tak, ako ho predniesol pán poslanec Magát, aby sme hlasovali.
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 20 prítomných poslancov,
proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie bolo schválené.
B. Záhradník – vicestarosta: Teraz by sme hlasovali o návrhu uznesenia: Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti číslo zo dňa o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava Karlova Ves.
D. Čahojová – starostka: Čiže len v časti a? Len v časti a.
B. Záhradník – vicestarosta: Len v časti a, b a c vlastne schválený pozmeňovací návrh sa
stáva zbytočným.
D. Čahojová – starostka: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa
a hlasujte. Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne ďakujem.
Toto všeobecne záväzné nariadenie sme prijali, schválili. Veľmi pekne vám ďakujem. Bolo to
trochu náročné, ale máme to za sebou.

Bod 8. Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia. (V pôvodnom programe č. 9)
D. Čahojová – starostka: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu nášmu programu, a tým je
prerokovanie Správy o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves - aktualizovaná verzia. Vážené dámy, vážení páni, my sa vlastne
plníme uznesenia a vaše odporúčania, ktorým ste nás zaviazali. My sme vlastne aktualizovali
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bol prijatý ešte v roku 2016 a dali sme vám
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takú priebežnú správu, ako sa plnia stanovené ciele a zároveň sme vám doplnili tento materiál
aj o požadovaný alebo vyžadovaný akčný plán. Takže dúfam, že teraz už budete s týmto
materiálom spokojní. Vyčlenili sme zamestnanca alebo dvoch zamestnancov dokonca, ktorí sa
budú venovať vašim požiadavkám tak, aby boli priebežne plnené tak, ako od nás očakávate.
Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.
A. Zemanová: Vážení kolegovia, rada by som dala návrh na doplnenie uznesenia k tomuto
bodu, a to v zmysle rozšíriť uznesenie o bod B, kde by bolo: Ruší úlohy, ktoré nespadajú do
kompetencie mestskej časti. Sú kompetenciou mesta alebo iných samosprávnych orgánov,
prípadne ich nedovoľuje platná legislatíva, realizovanie nedovoľuje platná legislatíva a ide
konkrétne o nasledovné aktivity. To je aktivita 141, aktivita 153, aktivita 422. Sú to všetky tie,
ktoré v tom zozname majú to červené označenie, že neprebiehajú, nedajú sa robiť. Takže tento
návrh som predložila aj písomne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne, pani poslankyňa. Keďže nikto iný sa
nehlási, tak diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh
uznesenia.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať najprv o doplňujúcom návrhu
pani poslankyne Zemanovej k materiálu Správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mestskej časti, kde je vlastne navrhnuté doplnenie uznesenia. V súlade s požiadavkou
komisie vyčistiť návrh aktualizácie PHSR, ktoré nespadajú do kompetencie mestskej časti
navrhujem uznesenie rozšíriť o bod B: Ruší úlohy, ktoré nespadajú do kompetencie mestskej
časti a sú kompetenciou mesta. Menovite ide o nasledovné aktivity. Ja len prečítam tie čísla
tých aktivít. Aktivita 141, aktivita 153, aktivita 422, aktivita 423, úloha 7121, úloha 7122,
aktivita 822, úloha 9325 a aktivita 941. Takže najprv by sme hlasovali o zrušení ako
o doplňujúcom návrhu pani poslankyne Zemanovej.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, aby ste sa prezentovali
a hlasovali. Za 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Konštatujem, že návrh pani
poslankyne Zemanovej bol schválený. Prosím člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh
uznesenia.
B. Záhradník – vicestarosta: Áno, a teraz budeme hlasovať. Miestne zastupiteľstvo berie na
vedomie správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne. Budeme hlasovať o pôvodnom uznesení
doplnený o návrh pani Zemanovej. Za 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takže
toto uznesenia bolo poslancami schválené. Ďakujem veľmi pekne. Trošku sa nám posunulo
číslovanie, lebo sme vypustili jeden bod.

Bod 9. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
(V pôvodnom programe č. 10)
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D. Čahojová – starostka: Nasleduje Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v
katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves. (V pôvodnom programe č. 10). Pani prednostka,
nech sa páči, máte úvodné slovo.
J. Mucsková – prednostka: Pánom poslancom predkladáme návrh na uzatvorenie nájomných
zmlúv na pozemky pod garážami, a to z titulu kúpy garáží na obdobie od 1. júla 2021 na
neurčito, a to za cenu podľa aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004.
Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, v miestnej rade s odporúčaním na prerokovanie
v miestnom zastupiteľstve.
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do
diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh
uznesenia. Ďakujem.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po a, schvaľuje uzavretie nájomných zmlúv na pozemky
pod garážami a po b, splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec. Uznesenie bolo
schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 10. Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg.
C KN č. 1669/245 k. ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku.
(V pôvodnom programe č. 11)
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Žiadosťou pána Guida Paradisa o prehodnotenie
žiadosti o prenájom parcely reg. C KN č. 1669/245 v katastrálnom území Karlova Ves pre
umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku. Pani prednostka, nech sa páči, máte úvodné
slovo.
J. Mucsková – prednostka: Žiadateľ pán Guido Paradiso aktuálne prevádzkuje v lokalite
Dlhých Dielov veľmi obľúbený predajný stánok s predajom pizze. Zmluvu má uzatvorenú
nájom pozemku pod týmto stánkom do konca roku 2022. Predmetný návrh sa týka nájmu
pozemku pod stánkom, ktorý odkúpil od predchádzajúceho vlastníka stánku a potrebuje ho
podľa toho ako v žiadosti uvádza na skladové priestory v súvislosti teda s touto hlavnou
podnikateľskou činnosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že táto prevádzka je v Karlovej Vsi veľmi
obľúbená obyvateľmi mestskej časti a v zásade máme veľmi dobré skúsenosti s týmto
nájomcom, navrhujeme vyhovieť jeho žiadosti, a teda uzatvoriť s ním nájomnú zmluvu a to na
obdobie do 31. 12. 2022 za cenu 39,50 €, ktorá bola vlastne pôvodná cena čo sa týka nájmu
pozemku pod týmto stánkom. Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, v miestnej rade
s odporúčaním na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu k tejto téme.
Do diskusie nikto nie je prihlásený, diskusiu končím a prosím člena návrhovej komisie, aby
nám predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem, takže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po a, schvaľuje prenájom pozemku o výmere 10 metrov
Strana 15 z 30

štvorcových nájomcovi Guido Paradiso a po b, splnomocňuje starostku v predmetnej veci
konať.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. prosím, prezentujte sa a hlasujte. Za hlasovalo 21
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Toto uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne
ďakujeme.

Bod 11. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 v znení jej dodatkov z
dôvodu jej prerušenia pre umiestnenie detí z Materskej školy Kolísková 14 počas
rekonštrukcie objektu do priestorov užívaných Rodinným centrom Dlháčik (V pôvodnom
programe č. 12)
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme Návrhom na predĺženie nájomnej zmluvy v znení jej
dodatkov z dôvodu jej prerušenia pre umiestnenie detí z Materskej školy Kolísková č. 14 počas
rekonštrukcie objektu do priestorov užívaných Rodinným centrom Dlháčik. Nech sa páči, pani
prednostka, môžete nám dovysvetľovať problém, nech sa páči.
J. Mucsková – prednostka: Ďakujem pekne za slovo. Ako už bolo uvedené v prvej časti
v plnení uznesení počas rekonštrukcie Materskej školy Kolísková sme našli umiestnenie detí
v materských školách a aj v Rodinnom centre Dlháčik. Boli rokovania, na základe ktorých sme
sa dohodli, že by boli pre deti, pre časť detí teda využité aj tieto priestory a v nadväznosti na
vlastne túto skutočnosť navrhujeme, aby bola nájomná zmluva, ktorá aktuálne je aj v znení
dodatkov dojednaná na dobu do 31. 12. 2024, aby bola na obdobie prerušenia prevádzky, a to
od 1. 7. 2021 najdlhšie do 31. 3. 2022, aby o tento čas bolo trvanie nájomnej zmluvy predĺžené.
Takže konkrétnejšie dôvody alebo ďalšie skutočnosti sú uvedené v dôvodovej správe
v materiáli. To je všetko asi čo by som uviedla. Ak by boli ešte nejaké otázky.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Nech sa páči, otázky. Pán
poslanec Kotal má otázku. Nech sa páči.
M. Kotal: Ďakujem pekne. A ja nepovažujem veľmi za šťastnú tú formuláciu toho uznesenia,
lebo mi nedávala zmysel, kým som si nedočítal posledný odsek, že to má byť predĺžené o tú
dobu, lebo to vyznieva trochu inak. Ale každopádne by som navrhoval, aby sa opravilo v znení,
je tam chyba, do roku 2021 31. 3. Takže by ste si to mali opraviť.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme za upozornenie. Nikto iný sa do diskusie nehlási, takže je
to opravené. Prosíme, ukončujem diskusiu a prosíme člena návrhovej komisie, aby nám
predniesol návrh uznesenia. Ďakujem.
B. Záhradník – vicestarosta: Návrh uznesenia.
D. Čahojová – starostka: Moment. Môžeš.
B. Záhradník – vicestarosta: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
po a, schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy s Rodinným centrom Dlháčik. Tam je opravený
čas, na obdobie od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 a po b, splnomocňuje starostku v predmetnej veci
konať.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte o tomto uznesení.
Za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec. Uznesenie bolo schválené.
Veľmi pekne vám ďakujeme. Ďakujeme Dlháčiku naozaj, že nám pomohol vyriešiť túto
nepríjemnú situáciu.

Bod 12. Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom
programe č. 13)
D. Čahojová – starostka: Nasleduje dodatok, Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania
poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva, volených a menovaných funkcionárov
samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Pán vicestarosta, pán Branislav Záhradník
vás uvedie do problematiky. Nech sa páči, máš slovo.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Veľmi krátko. Predkladáme vám návrh na
úpravu odmeňovania poslancov, ktorí sú sobášiacimi poslancami. Naväzujeme odmenu
poslanca na percento priemernej mzdy v národnom hospodárstve tak, aby bola možná tá drobná
valorizácia v rámci jednotlivých rokov. Robíme tak s prihliadnutím na náročnosť tejto funkcie,
aj vzhľadom na skutočnosť, že pribúda počet sobášov, ktoré sa dejú mimo miestny úrad
a sobášiaci poslanci sa musia dopravovať vlastnými vozidlami a majú zvýšené náklady
s takouto činnosťou. Zároveň ako opätovne hovorím, že pozývame ktoréhokoľvek iného kolegu
poslanca, ktorý by chcel sa stať sobášiacim, keďže je málo sobášiacich poslancov, tak by sme
samozrejme rozšírenie rád sobášiacich poslancov uvítali. Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Nech sa páči, diskusia
k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto nehlási, tak len dovoľte, že by som aj pri tejto príležitosti
poďakovala všetkým poslancom, ktorí skutočne vykonávajú túto službu v Karlovej Vsi pre štyri
mestské časti a v čase svojho osobného voľna naozaj dôstojne, naozaj reprezentujú a dôstojne
oddávajú ľudí. Kiežby by ich bolo čím viac. Takže nech sa páči, člena návrhovej komisie
poprosím, aby predniesol návrh uznesenia...
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Takže návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje dodatok č. 3 Poriadku odmeňovania
poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 1. júla 2021.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem za prednesenie návrhu a prosím, aby ste hlasovali. Nech
sa páči. Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa traja poslanci. Uznesenie bolo
schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 13. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. (V pôvodnom programe
č. 14)
D. Čahojová – starostka: Prichádza na rad Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej
62.
J. Mucsková – prednostka: V danom bode predkladáme návrh na uzatvorenie nájomných
zmlúv na prenájom dráh Školskej plavárne, ktorú predpokladáme jej otvorenie k dátumu 1.
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septembra tohto roku. O uzatvorenie nájomných zmlúv prejavilo záujem dvanásť športových
klubov. Prenájom by bol za cenu 25 € na jednu dráhu, jednu hodinu. Počet hodín, ktoré sú
uvedené je maximálny. Materiál bol prerokovaný v komisii športu, kultúry aj v miestnej rade
s odporúčaním na predloženie, na prerokovanie miestnym zastupiteľstvom.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Nech sa páči, otváram
k tomuto bodu diskusiu. Prihlásila sa pani poslankyňa Melušová. Pani poslankyňa, máte slovo,
nech sa páči.
Z. Melušová: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som možnože len k tomu cenníku. Viem,
že sme to prerokovávali na finančnej komisii, ale medzičasom som sa dostala do kontaktu
s jedným z klubov, ktoré si radi prenajímajú dráhu v našom bazéne a v podstate iba také nejaké
možnože postrehy a možno môžeme vyriešiť nejaké také aj technické záležitosti, že v podstate
ten nájom bazéna je najvyšší v Bratislave a absentuje aj úľava z ceny pre športové kluby od
toho komerčného prenájmu. Kluby nedostali v podstate alebo nemali možnosť dostať
kompenzáciu ani v prvej a ani v druhej vlne, alebo aspoň nejakú úľavu akúkoľvek napriek
tomu, že teda boli nútení mať, samozrejme, podľa tých všetkých predpisov polovičnú kapacitu
na tej jednotlivej dráhe, ale nájom bol teda ten istý, alebo teda bola od nich žiadaná plná suma,
alebo fakturovaná plná suma. Takisto je pre nich problém, že od otvorenia bazénu sa už trikrát
menil komplet personál, vrátane vedúceho bazéna, čo takisto spôsobuje chaos a takisto nejaké
dohodnuté veci, poriadok, kartičky a fungovanie na bazéne. Robí im to proste dosť veľké
problémy. Takisto im boli avizované od pani Paučovej, že budú stretnutia klubov, ale zatiaľ sa
nekonalo žiadne stretnutie. Takže žiadajú, aby teda predtým ako sa bude otvárať bazén
v septembri, aby bolo realizované to spoločné stretnutie. A v podstate aj kluby vynaložili
enormné úsilie a takisto financie od otvorenia tohto bazéna a tým, že sa vlastne ten bazén stále
otváral, zatváral, tak im to spôsobilo veľké finančné straty, lebo oni ako keby nemôžu spätne
od tých rodičov žiadať, že viete čo, tak zavreli bazén alebo proste musí byť len trebárs polovica
detí na dráhu, ale platíme toľko isto. Proste nemôžu od tých rodičov žiadať ako keby znovu
členské. Čiže aj kopu detí v podstate takto prišlo o členstvo v tých kluboch. To je asi všetko.
Takže možnože by to stálo za zváženie nejako zahrnúť.
D. Čahojová – starostka: Možno predtým ešte dám slovo pánovi poslancovi Kotalovi a budem
reagovať. Nech sa páči, pán poslanec Kotal.
Z. Melušová: Ďakujem.
M. Kotal: Ďakujem pekne. Ja ani nemám diskusný príspevok. Skôr je to otázka. Netýka sa to
tak priamo toho materiálu, lebo tam schvaľujeme v podstate prenájom tých dráh. Len by ma
zaujímalo, že prečo sa otvára bazén až od septembra, nakoľko viem, že napríklad Petržalka už
má otvorený bazén. Zrejme hygienické tieto predpisy nám to ani nezakazujú skorej otvoriť, tak
sa chcem spýtať, že či to je vzhľadom na nejakú ekonomickú únosnosť, vzhľadom na dopyt
alebo z akého dôvodu vlastne je to na september? Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Pokúsim sa možno vyvrátiť
niektoré tvrdenia pani Melušovej. Veľmi ma mrzí, že tu nie je pani Paučová, ale pani Paučová
tu dnes. Je aj pripojená? Mala by mať dnes dovolenku. Takže je pripojená, je pripravená vám
aj odpovedať. Ja teda dobre, takže určite jej dám priestor. Chcela by som povedať, že personál
sa menil len raz. Bola vymenená hlavná manažérka bazéna, bol vypísaný konkurz a bolo to aj
pre nespokojnosť s istými formami alebo metódami, alebo spôsobom práce tej prvej pani
manažérky, ktorá tiež prešla cez nejaké výberové konanie. To je po prvé. Po druhé. To, či je
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bazén zatvorený alebo otvorený, o tom sme nerozhodovali úplne my, ale epidemiologická
situácia. My by sme si veľmi želali, aby tento skvelý bazén, ktorý teraz momentálne naozaj
nemá žiadne technické problémy, hrdza bola odstránená v rámci reklamácie, bolo všetko
vyčistené, vynatierané nejakými ochrannými roztokmi a boli sme pripravení pri prvej možnej
príležitosti bazén napúšťať, ale nezabúdajte, že celú prevádzku a nastavenie cenových hladín a
spôsob prevádzky bol dlho a dlho prerokovávaný v pracovných skupinách, schválený
poslancami miestneho zastupiteľstva a jediná a najdôležitejšia požiadavka bola. Už keď sme sa
púšťali do tejto investície, že bazén musí byť prevádzkovaný čo najviac ekonomicky. Čiže aj
cenové hladiny boli úľavy tam, kde sme úľavy dokázali dať a myslím si, že tie požiadavky na
prenájmy pre športové kluby určite nie sú v nejakom rozdiele alebo nejaké astronomicky
rozdielne alebo najvyššie v Bratislave, pretože naozaj máme, evidujeme veľký záujem zo strany
športovcov, aby si tieto dráhy prenajali v dostatočnom predstihu, aby pre svoje budúce. Ak nám
to teda hygienická situácia alebo epidémia opäť dovolí v septembri naozaj napustiť, lebo
obávame sa, že ešte môžu byť nejaké reštrikcie. Takže chcú mať už proste zarezervované, aby
mali istotu, že v našom bazéne budú môcť trénovať. No a prečo sme neotvorili teraz v tom
medziobdobí? Pretože ešte stále platia isté reštrikcie a obmedzený počet návštevníkov bazéna.
Keďže sa už pomaly viete, aký bol školský rok, ako sa ťažko rozbiehala školská dochádzka a
my potrebujeme mať obsadené nielen popoludnie nejakými športovými klubmi, ktoré sú tiež v
zložitej situácii, pretože museli prerušiť svoje plány tohtoročné. Vôbec nevieme ako by sa to
podarilo zabezpečiť, aby bol bazén využitý čo najlepšie a školy by asi kvôli nám rozvrh úplne
neboli schopní prispôsobiť a meniť, takže by sa mohlo stať, že by sme vytvorili naozaj veľkú
dieru do nášho rozpočtu a tie prostriedky by nám chýbali. Plus k tomu treba zabezpečiť
napúšťanie bazéna a dostatočný personál. To, že meníme personál je z dôvodu, si predstavte,
že ja neviem, už si nepamätám. To vám povie pani Paučová. My sme ten personál museli
bohužiaľ prepustiť. My nemôžme mať zamestnancov počas korony, kedy máme niekoľko
mesiacov alebo takmer celý rok bazén zatvorený. To je predsa ekonomický nezmysel. Mali sme
tam nejakých dohodárov, neviem. Viac vám povie pani Paučová ako to je a ako to bude. No
a ešte tam bola nejaká. O tých úľavách vám iste povie pani Paučová lepšie. Nech sa páči, vitajte
pani Paučová. Ja som veľmi rada, že ste sa pripojili, aj keď máte dovolenku. Máte slovo.
A. Paučová: Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Bohužiaľ, mám po dovolenke. Čo sa
týka tej komunikácie s týmto klubom, ktorý práve pani Melušová povedala. Bohužiaľ, ku mne
sa to vôbec nedostalo. Klub ma v tejto veci vôbec nekontaktoval. Čiže ak máte s nimi nejaký
vzťah bližší, komunikujú, tak prosím, nech komunikujú na priamo s nami, lebo takto sa to
posiela cez poslancov, cez zastupiteľstvo. Strašne a zbytočné mi to príde. Čo sa týka, čo
avizovali, že bolo plánované nejaké stretnutie. Plánované stretnutie je vždy keby nastala
situácia, že tie kluby medzi sebou nedokážeme rozvrhnúť v rámci rozvrhu. Nám takto, ako teraz
máme napríklad dané. Je xy klubov, ktoré majú záujem u nás plávať. Dajú nám nejaké časy,
o ktoré majú záujem a vlastne vyskladávame rozvrh. Stretnutie by nastalo vtedy kebyže máme
tri kluby na ten istý čas, nedokázali by sme sa dohodnúť a tak ďalej. Toto nám našťastie
nenastalo. Pláva teraz u nás dosť veľa klubov. V minulosti plávalo. Dúfame, že plávať bude.
Dokázali sme vždycky tam nejakým spôsobom dostať. Čo sa týka tej najvyššej ceny. Áno, je
tá cena vysoká, ale aj napriek tomu sme bazén, ktorý má najviac klubov, ktoré tam chodia ho
využívať. Čiže zjavne...
P. Buzáš: Však ja to chápem. Veď nie som žiadny odľud.
A. Paučová: Čiže zjavne o tú plaváreň je záujem. Čo sa týka nejakej úľavy z nájomného,
bohužiaľ, my nedokážeme zo dňa na deň riešiť nejaké úľavy z nájomného. My to proste
nemáme v cenníku, na základe čoho by sme to dávali. My sme nedokázali vyriešiť a hlavne to
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bolo na kratučké obdobie. Takisto aj vlastne to uzatváranie prevádzky, bolo vlastne z dôvodu
covidových opatrení. Menili sa nám pravidlá z týždňa na týždeň, čo sa týka kapacity. Čiže na
toto reagovať je veľmi náročné v našich očiach samosprávy, lebo my nemôžme ako súkromník
proste povedať, že máte teraz zľavu päťdesiat percent a podobne. Čiže toto sú tie hlavné
dôvody. A ako povedala pani starostka, ešte jedna informácia. Nás sa netýkali žiadne dotačné
schémy, čo sa týka na zamestnancov, na udržanie pracovných miest. Nič z tohto sa nás netýkalo.
Tým pádom sme vlastne všetkých našich zamestnancov prepustili. V tejto druhej vlne nám
zostala pani manažérka, ktorá vlastne nám pomáha s inými vecami. Zapracovala sa do
fakturácie, zmluvy a podobne, a vlastne tá bude zase naberať nových zamestnancov. Už teraz
máme avízo, že tí čo robili v športe, už sa tam málokto vráti. Takisto ako v gastre. Vlastne vedia
tí ľudia, že proste tá ďalšia vlna sa blíži a nezamestnajú sa u takého zamestnávateľa len tak.
Nemajú predstavu, že môžu byť otvorené mesiac - dva. Čiže budeme meniť znova personál, ale
to vzhľadom na situáciu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne.
Z. Melušová: Môžem reagovať, či?
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči. Pani poslankyňa Melušová má slovo.
Z. Melušová: Ja by som možnože ešte chcela reagovať, že či potom by nebolo možné, lebo
vzhľadom na to, že to ministerstvo hospodárstva ako keby ponúka tú možnosť tej
päťdesiatpercentnej úľavy len teda oni tým, že majú tú fakturáciu takú, že koľko odplávam,
toľko vám fakturujeme, či by sa to nedalo tie zmluvy ako keby nastaviť inak aj pre nich, lebo v
podstate je to tým pádom pre nich likvidačné pre všetky športové kluby. Tak, ako ste vlastne aj
uviedli, že v podstate viaceré aj skončili.
A. Paučová: U nás kluby, podotýkam veľmi dôležitú informáciu. U nás kluby platia za reálne
odplávané hodiny. Čiže tam sa nestane, že mali zarezervovanú hodinu a tá hodina sa
neuskutočnila. Tam sa bavíme naozaj iba o tom, že bola znížená kapacita. To neni klasický
nájom ako napríklad ja neviem reštaurácia, ktorá má mesačný nájom, či je otvorené - zatvorené.
U nás je to podľa reálne odplávaných hodín.
Z. Melušová: Čiže, ak by sa ten nájom ako keby nastavil fixne, tak by to bolo pre nich
likvidačné v podstate tak, či tak, áno?
D. Čahojová – starostka: Ja by som, prosím, usmernila trošku túto diskusiu. Ak máte ešte
nejaké detailné otázka, pani Melušová, možno bude treba aj alebo by vhodné bilaterálne alebo
aj môžete byť aj zúčastnená toho stretnutia s pani Paučovou, kde ten dotknutý klub si
vydiskutuje tieto otázky. Viete, my sa stretávame pravidelne s tým. Sú rôzne kluby, rôzne
športy aj také masovejšie, ktoré nám tvrdia, že všetci majú, všetci majú úľavy, všetci majú
všetko zadarmo a na každej dedine majú to, a toto a tamto a my nemáme. My sa snažíme vyjsť
maximálne možne športovcom a je to bez ohľadu na to, či sú v plavárni alebo niekde
v telocvični pardon, vyjsť v ústrety, ale úplne, úplne ako povoliť pravidlá si nemôžme
z existenčných dôvodov dovoliť. A navyše aj tieto športoviská majú náklady na svoju bežnú
údržbu a bazén je ten, ktorý má tie náklady na svoju prevádzku najvyššie. Čiže musíme sa
správať trošku ekonomicky. Tie zmluvy sú nastavené tak, ako povedala pani Paučová, že oni
platia len za to, čo si odplávajú. Je to veľmi zhovievavé. Zároveň majú aj tú rezerváciu. Bolo
to aj predmetom vašich otázok v minulosti, že keď majú zarezervované, že je to veľkorysá
rezervácia, keď nemusia zaplatiť, ak nevyužijú rezervovaný čas a tak ďalej, a tak ďalej, a tak
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ďalej. Čiže stretáva sa tu množstvo aspektov. Ak máte k tomu otázky, nech sa páči. Pani
Paučová vám veľmi rada odpovie. Môžete sa k tomu vrátiť aj na športovej a školskej komisii,
ale my vás chceme ubezpečiť, že sa veľmi poctivo a snažíme sa pedantne pripraviť na to, že
keď bude možnosť otvoriť bazén a je to tiež riskantný krok, nebudeme musieť bazén napúšťať
možno dva - tri týždne v auguste a nevieme čo sa dozvieme v septembri. Všetci vieme, že tá
budúcnosť je neistá. Čiže nesieme isté riziká. Ako povedala pani Paučová, nevieme, či sa nám
podarí zabezpečiť personál tak, ako by sme si predstavovali, ale budeme musieť do toho ísť,
lebo dúfame, že takéto reštrikcie ako boli v minulom roku a aj v tomto, že bude prichádzať
k obmedzeniu školskej výučby a tak ďalej, zatvárať sa školy, škôlky, že k tomu už nepríde,
športoviská. Najmä nie v Bratislave.
Z. Melušová: Rozumiem. Ďakujem, takže teda zatiaľ sa plánuje bazén napustiť, áno?
V termíne ako bolo.
D. Čahojová – starostka: Dúfame, že to tak bude.
Z. Melušová: Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Hudáková má slovo.
Ďakujem, pani Paučová.
P. Hudáková: Ďakujem pekne. Ja som len chcela sa zmeniť o tom, čo ste sa ale vy už zmienili,
pani starostka, že presne v minulosti bolo predmetom aj na základe správy kontrolóra,
predmetom diskusie vlastne samotná koncipácia teda prenájmu tých dráh, že sa teda nejedná o
štandardný prenájom, ale jedná sa viac-menej o rezerváciu, a teda, že sa platí až za skutočne
odplávané hodiny, čo je pre nás a našu stranu značne ako neekonomické, a preto sme sa, ale
vzhľadom na to, že prišla korona a situácia aká teda prišla, rozhodli, že tento systém zatiaľ
nebudeme meniť a necháme to ako vlastne prax ukáže. A keď tak, tak sa to zmení v budúcnosti,
ale osobne si myslím, že ten systém je nastavený veľmi férovo pre tých užívateľov a skôr my
sme tí, ktorí sme viac v neistote, pretože na konci dňa, na konci mesiaca naozaj nevieme, či
budeme strate alebo v nejakom pluse. Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Konečný účet budeme platiť my. Pán poslanec Hrda, nech sa páči.
Máte slovo. Odokryte si mikrofón.
S. Hrda: Áno, môžem povedať pár slov? Ja som chcel potvrdiť slová pani starostky aj viacerým
poslancom, že my sme nastavovali tie ceny s ohľadom aj na iné plavárne. Napríklad plaváreň
v Petržalke vyrába stratu 200 000 ročne €, takže musíme byť veľmi obozretní pri tom, ako sa
to nastaví. Dali sme také pravidlá, ktoré sú aj ústretové voči tým klubom. Je úplne normálne,
že v lete sa napríklad robí na plavárňach údržba a otvárajú sa v septembri. Čiže napríklad aj
veľká plaváreň Pasienky máva v lete údržbu bazénu a vtedy aj ľudia zvyknú chodiť k vode
v lete von. Čiže je asi ekonomické otvoriť bazén až v septembri. Tie ceny boli nastavované tak,
že kluby majú o to záujem aj tie pravidlá, že môžu odrieknuť nejaké hodinu. Vychádzame zo
skúseností, že oni chcú, aby tam plávali členovia a je to pomerne výnimočný jav. Čiže zatiaľ sa
to nejavilo ako riziko, takže si myslím, že tak, ako je to nastavené, je to dobre nastavené a
netreba asi nejaké veľmi zásadné zmeny robiť.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Hrda. Keďže nikto iný sa do
diskusie nehlási, diskusiu ukončujem a prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol
návrh na uznesenie.
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B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po a, schvaľuje prenájom majetku obce plaveckých
dráh Školskej plavárni Majerníková 62 na obdobie od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Výška
nájomného je 25 € jedna dráha na jednu hodinu. Návrh uznesenia je, sú názvy subjektov,
dvanásť subjektov, ktorým je povolený maximálny počet dráhohodín a bol b, splnomocňuje
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.
D. Čahojová – starostka: Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi
pekne vám ďakujem.

Bod 14. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2021. (V pôvodnom
programe č. 15)
M. Kovács: Prosím vás, ja sa ospravedlňujem. Ja len chcel by som...
D. Čahojová – starostka: Ďalším bodom je návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi. Nech
sa páči, slovo má pán vicestarosta Branislav Záhradník.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, v zmysle zákona
o obecnom zriadení miestnemu zastupiteľstvu prináleží rozhodovanie o odmene, odmene
miestnemu kontrolórovi s prihliadnutím na funkčnosť práce a výsledky práce. Predkladáme
návrh na schválenie odmeny vo výške tridsať percent zo súčtu mesačných platov za obdobie
prvého polroka roku 2021, v zmysle zákona. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa
páči. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím člena návrhovej komisie,
aby predniesol návrh uznesenia. Nech sa páči.
Hlas: Prepáčte, hlási sa pán poslanec.
B. Záhradník – vicestarosta: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, JUDr. Miloslavovi
Hrádekovi odmenu za obdobie január až jún 2021 v sume tridsať percent zo súčtu mesačných
platov za obdobie roka 2021.
D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Za 20 prítomných
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne vám ďakujem, aj za pána kontrolóra.
Budem ho pozdravovať. Dúfam, že sa vráti do miestnosti.

Bod 15. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves
(Nový)
D. Čahojová – starostka: Nasleduje návrh pani poslankyne Zemanovej. Pani poslankyňa, máte
slovo, nech sa páči.
A. Zemanová: Ďakujem pekne, pani starostka. Vážení kolegovia, poslala som vám návrh.
Návrh na takú novinku pre našu mestskú časť, ktorú ale má odskúšané množstvo samospráv na
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Slovensku aj vo svete a je to participatívny rozpočet. Je to spôsob, akým zapájať ľudí do správy
vecí verejných. O tom, ako podporiť aktívnych Karlovešťanov. S tým sme sa zaoberali aj v čase
prípravy VZN o dotáciách ešte v minulom volebnom období. Teraz máme šancu týmto
spôsobom vlastne vstúpiť do takejto podpory. Vlastne všetko, čo som potrebovala vám nejak
dať vedieť, tak som napísala v dôvodovej správe. Pokiaľ máte nejaké otázky, rada zodpoviem.
Budem rada, ak sa aj ďalší kolegovia zapoja do prípravy pravidiel a do ďalšieho pokračovania
prípravy participatívneho rozpočtu.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne za túto iniciatívu, aj za krátke úvodné slovo.
Čiže jedná sa o posvätenie istého zámeru. Presným pravidlám by sme sa mali venovať počas
leta a mali by sme ich prerokovať a záväzne schváliť a septembrovom rokovaní miestneho
zastupiteľstva. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu pani poslankyne.
Hlas: Intenzívne sa hlási pán poslanec Kmeťko. Nehlási sa teda cez systém, ale hlási sa tu.
Takže len teda upozorňujem na to. Hlásil sa už cez minulý bod. Musíš si pustiť mikrofón.
D. Čahojová – starostka: Pán poslanec Kmeťko má slovo, nech sa páči.
J. Kmeťko: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem poďakovať Hanke za perfektnú prácu a myslím,
že to nielen my, ale aj hlavne občania a tí, ktorí chcú niečo urobiť pre Karlovu Ves veľmi
ocenia. Ďakujem, Hani.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Nikto iný sa do diskusie nehlási, tak dúfajme,
že je pripravený dostatočne kvalitný materiál pre vás, aby ste ho mohli v septembri záväzne
schváliť. Pán poslanec, nech sa páči.
Hlas: Ja veľmi podporujem participatívny rozpočet. Len som sa chcel spýtať, že aká časť
rozpočtu by sa alokovala na takéto nejaké projekty, ktoré sa k nim vyjadrujú občania, respektíve
z ktorej časti rozpočtu by sa to financovalo?
D. Čahojová – starostka: Táto otázka nás samozrejme všetkých trápi, pretože čoskoro budeme
zase už pripravovať rozpočet na rok 2021, ale pani Zemanová to má veľmi dobre premyslené
vo svojom návrhu. To sme sa pýtali ako druhú otázku. Nech sa páči, Hanka, máš slovo.
A. Zemanová: No, predbežne som to preberala s pánom vicestarostom, ktorý je takým hlavným
zostavovateľom rozpočtu a rozprávali sme sa o čiastke medzi 5 a 15 000 z rozpočtu. Podľa
toho, aké kvalitné projekty prídu, lebo vlastne v prvom kole budú medzi sebou tie projekty
komunikovať. Budú stretnutia, na ktorých oni sami si budú navzájom ako keby oponovať tú
kvalitu tých projektov a podľa toho my by sme mali vlastne ešte pred schvaľovaním rozpočtu
vedieť, že s čím prišli občania a podľa toho by sme teda. Podľa mňa všetci budeme mať
možnosť sa k tomu vyjadriť, že teda akú čiastku sme schopní jednak z financií mestskej časti
poskytnúť, a teda koľko tých projektov je takých, že naozaj sú natoľko verejnoprospešné, že
teda toľko peňazí dáme z rozpočtu mestskej časti. Neviem, či sa pán poslanec, pán Zahradník
hlási alebo.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som k tomu dodala, že jedná sa
o pokus. Uvidíme, či je zo strany našich obyvateľov záujem o takúto participáciu. Myslím, že
máme tu aktívnych občanov, ktorí už niekoľkokrát dostali od nás nie, že nemôžme podporiť
ich aktivitu, pretože náš systém dotačný umožňuje podporovať len právnické osoby. Čiže toto
by mohla byť cesta ako im vyjdeme v ústrety a možno nás prekvapia a bude tých projektov
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toľko, že budeme postupne navyšovať túto čiastku a tých 10 - 15 000 myslím si, že v rozpočte
by sme nájsť mali a možno nebude záujem. Takže podľa aktuálne vzniknutej situácie sa budeme
riadiť. Pán poslanec Griač sa hlási, nech sa páči s faktickou.
J. Griač: Ja by som chcel povedať kratučkú poznámku v tom zmysle, že najspokojnejší občan
je vždy ten, ktorý sa vie zapojiť do rozvoja v mieste, v ktorom žije. Takže plne podporujem túto
iniciatívu. Ďakujem.
A. Zemanová: Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne a myslím si, že môžeme sa oprieť aj o už
odskúšanú dobrú prax v niektorých iných častiach Slovenska. Takže nejaké skúsenosti už na
Slovensku sa s týmto vyskytujú. Pán poslanec Marek, tiež má faktickú pripomienku, nech sa
páči.
J. Marek: Áno, ja mám iba faktickú pripomienku, že ja viem, že teraz hlasujeme iba o tom
zámere niečo také vypracovať, ale myslím si, že to poradie nie je správne, že aby ľudia vlastne
predkladali projekty a podľa toho my budeme určovať nejakú výšku proste, ktorá sa určí,
pretože tým pádom tie projekty môžu byť prirodzene pribrzdené, keď tí ľudia nebudú vedieť
ako akú výšku si môžu pýtať, hej. Čiže tie zámery možno nebudú ani chodiť, pretože sami
nebudú mať jasné podmienky nastavené. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Predpokladám, že toto už má Hanka premyslené. Máš slovo.
A. Zemanová: Už keď budeme schvaľovať v septembri vlastne pravidlá, tak by sme tam mali
hovoriť o nejakom rozsahu tej čiastky. Ono to prirodzene tak funguje, že tá čiastka sa niekedy
navyšuje, keď prídu veľmi kvalitné projekty napriek tomu, že sa predtým povie, že je to ja
neviem 10 000, do 20 000. Takže povieme rozsah tej výšky jedného projektu a to ešte tiež
budeme upravovať v tých našich pravidlách. Preto budem rada, keď sa aktívne zapojíte tí, ktorí
máte o to záujem, aby sme diskutovali presne o tom, že aká výška pre typy projektov v našej
mestskej časti je dobrá, lebo sú obce, ktoré majú od 200 do 500. Sú mestá, ktoré majú od 300 do
1 500. Je to veľmi široká škála a je na nás ako sa rozhodneme. Ja som komunikovala aj s ľuďmi,
ktorí sa tomu venujú profesionálne a pomáhajú týmto mestám aj v tých hlasovaniach. Na to už
sú systémy hlasovacie a mám dohodnutých viacero stretnutí, takže takéto prvé absolvujeme
alebo druhé s nimi. Už sme sa o tom bavili predtým, než som podala tento návrh. A na ďalšie
stretnutia by som vás rada pozývala, aby sme naozaj sa posúvali aj v duchu toho, ako my ako
zastupiteľstvo máme predstavu o tej podpore občanov.
D. Čahojová – starostka: Takže odporúčam, poslanci, ktorí majú záujem o túto tému, nech
komunikujú s pani poslankyňou Zemanovou ako líderkou tejto témy a dúfajme, že to
vymyslíme dobre, kvalitne, aby občania z toho mali radosť. Tí aktívni, ktorí chcú pomôcť
a doteraz to robili za vlastné úplne. Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie sa nikto nehlási.
A. Zemanová: Ja ešte, že v zmysle teda uznesenia, v ktorom obsluhujeme alebo teda žiadame
pani prednostku tak predpokladám, že z miestneho úradu tiež bude niekto, kto bude vlastne túto
oblasť zastrešovať a budeme aj s nám v tej skupine komunikovať.
D. Čahojová – starostka: Určite áno.
A. Zemanová: Ďakujem.
Strana 24 z 30

D. Čahojová – starostka: Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím člena návrhovej komisie, aby
nám predniesol návrh uznesenia.
B. Záhradník – vicestarosta: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves schvaľuje zámer prípravy pravidiel participatívneho rozpočtu
mestskej časti a ich predloženia a prerokovania na zasadnutí v septembri 2021 a žiada
prednostku o zadanie prípravy pravidiel.
D. Čahojová – starostka: Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Za 19 prítomných poslancov,
proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem. Teším sa na
ďalšiu spoluprácu v tejto veci s vami.

Bod 16. Informácia o vybavených interpeláciách.
D. Čahojová – starostka: Pokračujeme s bodom vybavené interpelácie. Nech sa páči, pani
prednostka, máte slovo.
P. Martinický: Ospravedlňujem sa, že takto, len sa mi to nevydarilo zrealizovať prihlásenie...
J. Mucsková – prednostka: Je to vlastne informácia o vybavenej interpelácii pani poslankyne
Petry Hudákovej. Týka sa interpelácia moderovania diskusií na webstránke, oficiálnej
webstránke ako aj sociálnych sieťach v súvislosti aj s blokovaním a skrývaním príspevkom.
Konkrétne otázky tak, ako boli položené aj s odpoveďami, sú súčasťou materiálu. Takže, ak
máte nejaké otázky prípadne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási,
diskusiu ukončujem a prosím člena návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh uznesenia.
Ďakujem.
B. Záhradník – vicestarosta: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách.
D. Čahojová – starostka: Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Za 21 prítomných
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem vám veľmi pekne.

Bod 17. Rôzne.
D. Čahojová – starostka: A nasleduje bod Rôzne. Otváram bod Rôzne. Nech sa páči.
S. Hrda: Halo, prosím.
D. Čahojová – starostka: Hlási sa niekto? Pán poslanec Hrda sa hlási do bodu Rôzne. Nech
sa páči, odovzdávam vám slovo.
S. Hrda: Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim k takým agendám, ktoré som v bode Rôzne spomenul
aj pri minulom zastupiteľstve. Jednak to bol odťah vraku vozidla spod polikliniky, ktoré teda
bolo v gescii mesta ako pozemok mesta. Tam nakoniec došlo teda k nahláseniu vozidla napriek
tomu, že sa tam menili zamestnanci a pri prvom výjazde sa zistilo, že je tam teda strop, ktorý
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bráni odťahu, tak sa podarilo to nejak zdarne odsledovať a po viacerých dotazoch tam prioritne
poslali vozidlá s upraveným odťahovacím zariadením, takže je to vybavené. A druhá vec je
duplicita čísel na Devínskej ceste, kde teda bola prerušená komunikácia zo strany Devínu. Tam
ďakujem pani starostke, že nejak zapôsobila na teda úrad v Devíne a Žúbor sa dopytoval, kedy
budú pokračovať s prečíslovaním zvyšných duplicitných čísel a teda kompetentná pani z úradu
Devínu sa ozvala, že bude prečíslovávať aj ďalšie čísla a budem to ďalej sledovať, aby to teda
dobehlo úspešne dokonca.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme za spätnú väzbu. Pán poslanec, ak by bol nejaký problém,
ozvite sa. Skúsime pôsobiť ďalej.
S. Hrda: Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Nikto iný sa do bodu Rôzne nehlási, takže bod Rôzne uzatváram.
Veľmi pekne ďakujem.

Bod 18. Interpelácie.
D. Čahojová – starostka: Otváram bod Interpelácie. Pani Melušová sa asi chcela prihlásiť do
Interpelácií. Nech sa páči. Otvorený bod Interpelácie, pani Melušová.
Hlas: ... hlasovať o tom predošlom bode.
D. Čahojová – starostka: Aha, pardon. Netreba? Momentík. Nebol návrh uznesenia. Takže
nie. Pokračujeme. Nasleduje pán poslanec Kmeťko, má slovo, nech sa páči.
Hlas: To bola Informácia o vybavených Interpeláciách. Tam to zastupiteľstvo berie na
vedomie. Tam netreba predkladať žiadne uznesenie. To má byť z úradu.
Hlas: O tomto uznesení sme už hlasovali, Peter.
D. Čahojová – starostka: Aha, jasné. Áno, však sme hlasovali.
Hlas: Pardon, pardon. Sme v inom bode. Ospravedlňujem sa.
D. Čahojová – starostka: Takže pokračuje pán poslanec Kmeťko, nech sa páči. Pán poslanec
Kmeťko. V bode Rôzne nepadol návrh na uznesenie. Pán poslanec Kmeťko, nech sa páči.
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka, ja, ale neviem presne, či to patrí sem
alebo na mesto. Ja by som len chcel apelovať cez vás, vašich mestských poslancov, na mesto,
aby sa proste zosúladili semafory. Molecova, Družba a Pod mostom. Proste ten semafor pri
Družbe, to je proste absolútna katastrofa. Ten spôsobuje také zápchy, že to je proste
neuveriteľné. To je jedna vec a druhá vec. Potom pribudol semafor smerom do Karlovej Vsi
ako sa ide pod tým nadchodom z Jurigovho námestia. Ja sa priznám, ja som o ňom nevedel. Ja
som tam prišiel na červenú. Skoro sme sa zrazili s autom. Jednak je ho zle vidieť. Je tam podľa
môjho názoru absolútne proste blbo umiestnený. Takže aspoň na zem nastriekať, že pozor,
semafor alebo nejaké upozornenie, lebo nie som prvý ani posledný. Takže ďakujem pekne.
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D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Tieto pripomienky sú veľmi správne. Budeme ich tlmočiť.
Pani poslankyňa Melušová, nech sa páči.
P. Lenč: Mám faktickú k tomu.
Z. Melušová: Ešte pán Lenč má faktickú.
D. Čahojová – starostka: Faktická, pán poslanec Lenč k interpelácii pána Juraja Kmeťka. No
daj. Máš minútu.
P. Lenč: No, chcem k tomu povedať, že aktívny občan, pán Beladič tiež neviem, či nejakú
petíciu dokonca kvôli tomu nezorganizoval. Je tam troška problém v tom, že zapli tie svetlá a
on teda namietal, že zdržujú električky, lebo že to nie je zosúladené, tak mali sme dopravnú
komisiu na meste, kde sme to troška rozoberali a teda dopravný podnik priznal, že nestihol
nejak naprogramovať tie električky. Takže je to celé rozhasené ešte zatiaľ a dáva sa to nejakým
spôsobom do poriadku, ale bude to prioritne tak, že električka bude mať preferenciu. Čiže
ostatné autá sa budú musieť tam tomu prispôsobiť. Toľko k tomu som chcel. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Čiže je to v procese. Ďakujeme za doplnenie informácie. Ja ju ešte
doplním o ďalšiu doplňujúcu informáciu. Pán Beladič, aktívny občan sa sústredil teraz na
osvetlenie električkovej trate, že je príliš silná a stačí, aby svietila každá druhá lampa, ale to len
aby ste vedeli. Prosím udeľujeme slovo pani poslankyni Melušovej, nech sa páči.
Z. Melušová: Ďakujem pekne. Ja by som možnože chcela poprosiť v tomto bode. Chcela som
to do Rôzneho, ale možnože bude to lepšie tuto, vás pani starostka. Chcela by som upozorniť
na pokračujúcu stavbu tuto business centrum Pribišova. V zastúpení stavebníka je pán Ing.
Viktor Baker. Bola tam 24. 6., bola vykonaná vlastne kontrola zo stavebného úradu, kde
možnože ako viete bol stavebník vyzvaný na zastavenie stavebných prác, ale bohužiaľ hneď
o možno hodinu na to pokračoval a postupuje podľa mňa akože brutálnou rýchlosťou a myslím
si, že do dvoch týždňov to bude mať hotové, že či vieme nejako urýchliť proces oficiálneho
zastavenia tej stavby. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa
Zemanová, nech sa páči.
A. Zemanová: Ja som sa prihlásila len preto, že kolega Martinický sa dlhodobo hlásil, ale
nehlásil sa cez systém, takže mu odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme veľmi pekne za upozornenie. Pred pánom poslancom
Kotalom dostáva slovo ešte pán poslanec Martinický, ktorý sa hlási iným spôsobom. Nech sa
páči.
P. Martinický: No, ďakujem za umožnenie sa takto prihlásiť. Ja asi tak, ja som prišiel neskôr
z dôvodov návštevy zubára, ako som hovoril, ale už asi tak ako tri hlasovania posledné som tu
a sa mi ako nedarilo ani prihlásiť, ani do diskusie, ani do hlasovania. Nežiadam týmto, aby sa
opakovali hlasovania. Proste nemám žiaden problém s tým ako bol výsledok hlasovania, ale by
som rád ako uviedol, že som z toho dôvodu nehlasoval ani nediskutoval, lebo mi to nefungovalo
to prihlasovanie a aj v tomto bode som sa viackrát snažil prihlásiť, ale mi to prihlasovanie ako
nefunguje. Takže to je tak všeobecne. A ešte k tým, k tej križovatke, respektíve k tým
semaforom, čo hovoril kolega Kmeťko. Ja zase cestujem väčšinou električkou a pôsobí to
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naozaj dosť ako zvláštne, keď električka tri minúty stojí na zastávke. Najprv predtým stála na
červenú, keď odbočovali autá smerom na Devín, potom na zastávke dlho stojí. Vyjde zo
zástavky, prejde stopäťdesiat metrov a znovu zastane na hentej proste križovatke, no križovatke
prechode prejazde pri tom kostolíku pod tým prvým nadjazdom. Takže s tým by sa naozaj zišlo
niečo robiť. Zatiaľ len toľko a ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem veľmi pekne. Informáciu sme dostali. Pán poslanec Lenč,
ktorý je členom dopravnej komisie vie, že je to v procese, že mesto na tom pracuje. Tak
dúfajme, že sa to upraví čo najskôr. My to budeme tiež sledovať. Pán poslanec Kotal má slovo,
nech sa páči.
M. Kotal: Ďakujem pekne. Ja by som chcel pripomenúť jednu pálčivú otázku, ktorá proste
akoby nemala riešenie a bol by som veľmi rád, keby mestská časť k tomu nejak intenzívnejšie
pristúpila. Kultivujeme priestor okolo KCK, okolo vlastne riviéry, respektíve Molecovej. Robí
sa tam nový park. Pri Shell-ke chceme rekonštruovať kultúrny dom. Má sa tam opravovať
dlažba okolo fontány, lenže tam neustále dochádza k tomu, že sa tam stretávajú miestni ľudia,
ktorí holdujú alkoholu a nielen alkoholu, žiaľbohu a mnohokrát v podstate dennodenne som
svedkom toho, že sa tam súčasne nachádzajú deti, ktoré sa tam naháňajú okolo fontány,
respektíve na blízkom ihrisku, respektíve žiaci, ktorí prichádzajú z gymnázia a podobne. A
zároveň sú tam títo ľudia, ktorí používajú vulgarizmy, ktorí to tam znečisťujú, ktorí tam
popíjajú otvorene alkohol a čo ma úplne v poslednej dobe zarazilo, že som tam natrafil na
striekačky s ihlami, a toto už podľa mňa je úplne cez čiaru, že sa s týmto niečo nerobí, pretože
sa tam naozaj pohybujú deti, ktoré tam trávia čas, respektíve rodiny, ktoré tam trávia čas a však
dieťa nevie, čo je striekačka. Môže to proste chytiť, môže sa dorezať na tých rozbitých fľašiach
a podobné veci a ja tomu naozaj nerozumiem, že ja chápem ako tomu argumentu, že dvaja
mestskí policajti, policajti na Karlovu Ves a podobne. Lenže tu naozaj musíme prísť k nejakému
riešeniu, pretože toto je neudržateľný stav, ktorý je nieže, on je vyslovene nebezpečný hej.
Okrem toho, že je nepríjemný, tak je nebezpečný a stále ma napadá v podstate návrh bývalej
poslankyne Poláchovej, ktorá navrhovala zamestnať človeka, ktorý na úrade, ktorý by v
podstate slúžil ako nejaká poriadková služba, ktorá by upozorňovala, prípadne by privolala
mestskú políciu alebo štátnu políciu, keď je to potrebné, pretože nemožno sa spoliehať na
poslancov, ktorí idú okolo alebo ľudí, že proste budú to riešiť s týmito ľuďmi, prípadne budú
po nich striekačky odkladať, alebo budú zametať po nich rozbité fľaše. Takže bol by som veľmi
rád, keby sa toho mestská časť nejakým spôsobom zhostila a začala nejak túto tému riešiť.
Ďakujem pekne.
D. Čahojová – starostka: Ďakujem za tento príspevok. Pán poslanec, toto je vážny
celospoločenský problém nielen v okolí kostolíka na Jurigovom námestí alebo parčíka, ale aj v
okolí základných škôl, v podchodoch, pri poliklinike, v školskom športovom areáli, na
Majerníkovej. Proste s týmto problémom sa stretávame v celej Bratislave. Viete, že sme
namontovali dva skúšobne smetné koše na cigaretové ohorky. Jeden už bol pomaly vylámaný.
Dnes som zaznamenala na sociálnej sieti, že Petržalke sú porozbíjané. My naozaj aj mestská
polícia v tomto má pomerne obmedzené možnosti. Viete, že aj mestských, aj štátnych policajtov
je málo. Prichádzajú k vážnym, na vážne výzvy. Keď voláte, tak povie vám službukonajúci
alebo na linke, že momentálne nemá voľnú hliadku. Musíte počkať a tak ďalej. Sami sme volali,
aj ja volávam úplne pravidelne k rôznym nešvárom, ale tá cesta, ktorú my sa snažíme, ktorou
sa snažíme ísť je po prvé. Kultivovať naše deti mládež v zariadeniach, na ktoré máme dosah.
To sú školské a predškolské zariadenia. Športové kluby, ktoré podporujeme. Mimoškolskú
činnosť, ktorú podporujeme vo forme dotácie a iných všelijakých možných spoluprác,
zvýhodnených podmienok, ak sa to dá, aby deti a mládež trávili svoj voľný čas nejakým
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užitočným spôsobom. A druhá vec, o ktorú sa snažíme, a ktorá je veľmi náročná a veľmi
únavná, to je pravidelné upratovanie verejných priestorov. Môžem vám povedať, že to, ako sa
znásobila práca na čistení verejných priestorov, či je to námestie Pribišova, či je to okolie
kultúrneho domu. Tam sa napríklad asi tie si všimli, že sme odstránili krovinatý porast. Tam
boli tie nízke ihličnany. Neviem, či to bola kosodrevina alebo niečo iné, kde boli všelijaké veci
poschovávané pod tou kosodrevinou, tak sme pristúpili k tomu, že toto sme museli vyrúbať
doslova, hoci nám to bolo ľúto, aby predišli tomuto javu, že si tam schovávajú rôzne veci a bude
tam kvetinová výsadba, o ktorú sa samozrejme musíme intenzívne starať. Myslím si, že aj
snažíme sa, komunikujeme so Slovenským pozemkovým fondom teraz s novým vedením.
Budeme sa snažiť odstrániť nepoužívané stánky, ktoré sú v blízkosti kultúrneho domu a robia
tam nejakú zástenu alebo dojem neporiadku a nepotrebnosti, aby proste sa ten priestor vyčistil,
aby bol prehľadný, kultivovaný, čistý. Naozaj v piatok dopoludnia sa ten priestor uprace. Želali
by sme aspoň v nedeľu, keď ľudia idú do kostola, aby tam bolo čisto. Nebývalo to tak, proste
nestíhali sme to upratať, tak sme pristúpili aj k radikálnemu kroku. Odstránili sme lavičky, ktoré
sú najbližšie ku kostolu, aby sme zredukovali počet tých ľudí a nechcem povedať. To nie sú
ľudia bez domova. To sú ľudia, ktorí sú s domovom v Karlovej Vsi, prosím pekne. To sú ľudia,
ktorí vedú takzvaný záhaľčivý spôsob života, ktorí tam trávia svoj voľný čas v primeranej svojej
spoločnosti. Je mi to ľúto, je to tak, je to o nás, je to naša vizitka. My sa snažíme ako vieme,
aby tam bol čo najväčší poriadok. Nie je to len tam. Je to aj na iných miestach. Inšpektor
verejného poriadku. Viete, nedávno som bola svedkom, ako jedna z našich kolegýň poslankýň
oslovila psičkára, ktorý pred jej. Počula som to cez telefón, ktorý pred jej očami zanechal veľkú
potrebu psa na verejnom priestranstve. Je to veľký problém s takýmito ľuďmi komunikovať.
Naozaj mestská polícia má obmedzené kompetencie. Inšpektor verejného poriadku by nám túto
situáciu, štyridsaťtisícové asi mesto nevyriešil. Je mi to veľmi ľúto. Robíme čo vieme. Myslím
si, že hovorí sa tomu bod zlomu, že raz sa to zlomí. Natreli sme antracitovou farbou zastávku v
rámci dobrovoľníckej pomoci nášmu mestu hore na Dlhých Dieloch na konečnej. Povedali sme
si, že tá antracitová, že nebude veľmi príťažlivé pre našich sprejerov. Dnes je to posprejované
bielou farbou. Takže takíto sme ľudia. Ja si stále myslím a dúfam, a myslím si to, že to je tak,
že ľudí treba poriadku naučiť, a že skôr či neskôr sa táto spoločnosť trošku skultivuje. S pani
riaditeľkou v poliklinike sa snažíme spolupracovať. Každý v rámci svojich možností. Je to tam
komplikované. Sú tam vlastnícke vzťahy. Terasa, pozemky, verejný priestor. Viete, že aj tam
veľmi často sa vyskytujú ľudia, ktorí požívajú na verejnosti alkohol. Mestská polícia, viete
príde, odíde. Oni sa tam vrátia. Však oni tých ľudí dôrazne poznajú a oni dôrazne poznajú
mestských policajtov. Takže momentálne sme prisľúbili pomoc poliklinike. Bude ten priestor
oplotený tak, aby v prípade zlého počasia alebo v noci sa tam napríklad títo ľudia nemohli
zdržiavať, ale nájdu si iné miesto. Takže mrzí ma to. Áno, nie je to lichotivé. Nie je to dobrá
situácia, ale spomeňme si tridsať rokov dozadu sme žiadnych bezdomovcov nemali, ale neboli
sme šťastnejší. Takže je to jav, ktorý je negatívny, celospoločenský a treba ho nejako vytrvalo
riešiť. Netreba ho ignorovať. Toto je niečo, čo my robíme a rada by som robila zázraky, ale
v tomto nejako. Pristupujeme k nim ako k ľuďom, našim susedom niektorým. Keď ja som tam
bola už aj osobne niekoľkokrát. Upratovali istý čas po sebe. Možno sú tam už iní. Ak tam
nechávajú po sebe fľaše, musíme chodiť často upratovať. Treba na svoje deti dávať pozor. Áno,
žijeme vo veľkomeste, kde sú aj narkomani. Ja som ti asi neodpovedala, pán poslanec
uspokojivo. Ani ja nie som šťastná z tej odpovede, ale je to naša, proste naša spoločná úloha,
aby sa tieto javy nejako minimalizovali. Chce niekto k tomuto diskutovať? Pán poslanec Kotal.
M. Kotal: Ďakujem za reakciu. Ja som sa tešil na nejaký návrh riešenia. No, ani mňa nenapáda
popravde. Ja som navrhol ten, ktorý navrhovala bývala pani poslankyňa. Ja tam ešte vidím
možnosť inštalácie nejakej kamery. Ja teda predpokladám, že mesto niečím takým disponuje,
čím kontroluje verejné priestory. Možno by to nebolo od veci toto skúsiť, pretože by aspoň tí
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ľudia trochu mali rešpekt voči tomu, čo tam robia, pretože takto majú pocit, že ich tam ako keby
nikto nekontroluje. Na druhej strane si myslím, že keby tá polícia tam chodila pravidelne, tak v
podstate oni by stratili ako keby chuť tam tráviť ten čas, keby v podstate. Však oni tam otvorene
pijú ten alkohol a hovorím, to neni len o alkohole, to je aj o drogách a naozaj tam môže dôjsť k
nejakému nešťastiu. Viete ako ja viem o tých bezdomovcov pod poliklinikou, hej. Lenže to
neni tak vypuklý problém, pretože tam sa nehrajú deti, neni to verejný priestor, lebo to je skryté.
Je to nepríjemné hej, keď človek ide ja neviem do Billy alebo okolo, tak je to nepríjemné, keď
tam hulákajú a spia, a popíjajú. Lenže toto je otvorený verejný priestor, kde je kopec detí, je
tam detské ihrisko. Ja som sám niekoľkokrát upozornil psičkárov, ktorí boli so psami na tom
detskom ihrisku. Ako ja nie som žiadny inšpektor ani nikto, ale v podstate, keď vyzvem
normálne tých ľudí proste, aby stade odišli, že tam nemajú čo robiť, alebo že porušujú v podstate
uznesenia o alkohole pri kostoloch, pri detských ihriskách, pri detských školách, tak tiež to
musia v podstate istým spôsobom akceptovať, ale to sa nedá, že tam proste bude človek tráviť
naozaj celý deň a bude to neustále robiť. Tu proste musí prísť k nejakému systémovému
riešeniu. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ďakujeme, že si nám pripomenul tento problém. Nikto iný sa nehlási.
Veľmi pekne vám ďakujem.
J. Horecký: Pani starostka, nepočujeme vás.
D. Čahojová – starostka: Pardon. S takou ťažkou témou sme vyčerpali náš program na záver.
Takže zostalo mi tak trošku ťažko, ale asi nielen mne, aj vám ostatným. No, ďakujem vám
veľmi pekne za aktívnu účasť aj za to, že ste sa pripravili na toto zastupiteľstvo, a na komisii a
mestskej rade mali ste prediskutované a pochopili ste témy. Nezdržiavali sme zbytočne sa
navzájom. Chcela by som vám zaželať, aby ste mali pokojné, pokiaľ možno leto v plnom
zdraví, aby ste zregenerovali, načerpali nové sily. September bude veľmi rušný. Dúfame teda,
že tá tretia vlna bude slabá a nebude taká drastická ako bola druhá vlna, a že ju bez úhony všetci
prežijeme a stretneme sa tu v plnom počte, v septembri a s novými témami, pri nových témach.
Oddýchnite si, regenerujte a vážte si svoj čas so svojimi najmilšími, najlepšie na čerstvom
vzduchu. Želám vám veľmi pekné leto. Ďakujem.
D. Čahojová – starostka: Ak by ste niečo potrebovali, tak sme tu. Majte sa dobre.

v. r.
…………………………………….
JUDr. Jana Mucsková
prednostka

v. r.
……………………………………..
Dana Čahojová
starostka

Overovatelia: Mgr. Richard Savčinský

v. r.
………………………………………….

Ing. Martin Vician

v. r.
……………………………………….…
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