
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A
z 20.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dňa  07. 02. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Plnenie uznesení MiZ splatných k  24. zasadnutiu MiZ 2017.

2. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
miestnom poplatku za rozvoj.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení
školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves a o mieste a  čase zápisu  dieťaťa na  plnenie
povinnej školskej dochádzky.

4. Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves na rok 2017.

5. Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.

6. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

7. Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v
k.ú. Bratislava - Karlova Ves do výlučného vlastníctva.

8. Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

9. Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

10. Žiadosť Slovenského skautingu  o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie
nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.

11. Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie  nájmu nebytových
priestorov v Karloveskom centre kultúry.

12. Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových
priestorov v Karloveskom centre kultúry.

13. Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.      
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14. Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.

15. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Informatívne materiály:

1. Správa o poskytnutých jednorazových finančných výpomociach.

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2017.

20. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o 14.10 hod. otvorila  starostka Dana  Čahojová.
Starostka privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov
je miestna rada uznášaniaschopná. 

Za  overovateľov  zápisnice  miestna  rada  zvolila  na  návrh  starostky  poslancov  Lenča  a
Záhradníka.                  
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Poslanec Lenč navrhol zaradiť do programu rokovania miestnej rady bod  „Informácia o stave
rokovania  vo  veci  stravovania  v  školskej  jedálni  na  Základnej  škole  Karloveská  61“.  Na
odporučenie starostky sa navrhovaná informácia prerokuje v bode „rôzne“.

Predložený program ako celok  miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál Plnenie  uznesení  splatných k 24. zasadnutiu  MiZ 2017 (miestneho  zastupiteľstva)
uviedla starostka.
Diskusia: 
Lenč – odporučil odstrániť nepresnosti v uznesení č. 426/2016 a uznesení 510/2010, správne
má byť 518/2010.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Informácia o plnení uznesení
miestneho zastupiteľstva splatných k 24. zasadaniu MiZ 2017 a   odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 2
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  o
miestnom poplatku za rozvoj  uviedol zástupca starostu  JUDr. PhDr. Branislav  Záhradník
(ďalej len „zástupca starostu“ alebo „Záhradník“). 
Diskusia:  
Zajac  –  neodporúča  prerokovať  v  miestnom zastupiteľstve,  teda  neakceptovať  vyberanie
poplatku.  Dôvody  1.  nie  je  dobrý  zákon  a  vyberanie  poplatku  nie  je  cesta  k  vyššej
transparentnosti,  problematika  sa  dá  riešiť  dôsledným  dodržiavaním  stavebného  zákona  a
ďalších  zákonov.  2.  poplatky  v  konečnom  dôsledku  nezaplatí  developer,  ale  zákazník.
Nemyslí si, že k prevzatiu poplatkov dôjde v celej Bratislave. Bude hlasovať proti schváleniu
nariadenia.
Bendík – obec môže požadovať vynútené investície  a ešte k tomu zaplatí investor poplatok.
Treba o tomto nariadení rokovať teraz, alebo to počká do nasledujúceho zastupiteľstva?
Starostka – poplatok za rozvoj sa bude týkať stavieb, kde územné rozhodnutie bude potvrdené
po 31.12.2017.
Lenč  –  samosprávy  dlhodobo  volali  po  takomto  zákone,  pretože  nemali  zdroje  na
financovanie infraštruktúry. Je za to, aby nariadenie bolo schválené.
Zajac  – dobre spravovaná  spoločnosť nepresúva  tieto  povinnosti na investora.  Hľadajú  sa
stále  ďalšie  a ďalšie  zdroje.  Je lepšie  riešiť  použitie  financií  v mieste,  kde ľudia žijú,  ako
dávať ich do finančného fondu, kde môžu byť použité úplne niekde inde.
Šíbl – možno zákon nie je celkom systémový,  ale zmeny územného plánu sa bežne nedajú
meniť. Nebráni sa prijatiu nariadenia.
Lenč – poukázal na problematiku vybudovania chodníka na Svrčej ulici.
Savčinský – nemyslí si, že prijatie  nariadenia by sa malo odkladať. O dva mesiace situácia
pravdepodobne nebude iná. Z iného pohľadu by nechcel byť tým, ktorý by mal zdôvodňovať,
prečo v iných mestských častiach nariadenie prijaté bolo a u nás nie.
Bendík  – na  finančnej  komisii  boli  pochybnosti  o  výške  sadzieb,  preto  bola  požiadavka
neschvaľovať to teraz, ale neskôr, pokiaľ nás k tomu netlačia iné okolnosti.
Zajac – ak potrebujeme finančné prostriedky na uvedené aktivity, poďme cestou zvyšovania
dane.
Lenč – zvyšovanie  dane nie je  v našich rukách. Poplatok je,  pritiahnuté za vlasy,  aj istým
odstrašujúcim momentom.
Starostka – developerov tu už máme.  Neprijatie  nariadenia  nezníži  cenu nehnuteľnosti a je
vecne aj politicky neprijateľné.
Hlasovanie o návrhu poslanca Zajaca: Miestna rada neodporúča návrh všeobecne záväzného
nariadenia predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 1  proti: 1  zdržal sa: 5
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj  a  odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 1  zdržal sa: 0
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K bodu 3
Materiál  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves o
určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky uviedla starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o
mieste a  čase zápisu  dieťaťa  na plnenie  povinnej  školskej dochádzky a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 4
Materiál  Návrh  tvorby  a  čerpania  mimorozpočtových  fondov  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves na rok 2017 uviedla starostka. 
Diskusia: 
Lenč – použitie  fondu tepelného hospodárstva je  pôžička,  alebo je  to niečo iné?  Vrátia  sa
prostriedky naspäť?
Starostka – je to prevod a vysporiadanie bude pri záverečnom účte.  
Hrádek,  miestny  kontrolór  –  mal  otázku  na  položku  v  uznesení  Materská  škola  Borská
-kolektory vo výške 11 tis. €. Investícia sa mu nezdá efektívna aj vzhľadom na stav strechy.
Možno by stačil bojler za 2-3 tis. €, lebo kolektory škôlku nezachránia.
Hrčka, prednosta MÚ – odpovedal na otázku miestneho kontrolóra, plánovaná položka je v
poriadku a sú aj horšie  strechy.  Kolektormi sa ušetria  podstatné finančné  prostriedky a na
úspore by sa mali vrátiť dosť rýchlo.
Zajac – prejavil výhrady voči položke 600 tis. € na bazén.
p. Melíšek,  zamestnanec MÚ – v prípade Materskej školy Borská ide o teplú vodu, nie  o
teplo,  pri  nahradení  súčasných  štyroch   750  l  bojlerov  za  dva,  ktoré  ohrievajú  vodu  je
návratnosť  10  -12 mesiacov.  Montáž  kolektorov strechu  nepoškodia  a  je  možné  ich  tam
umiestniť. 
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava  - Karlova  Ves prerokovala  materiál  Návrh tvorby a čerpania
mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 a odporúča
materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  so  zapracovaním  zmien
odporučených radami fondov.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 5
Materiál  Prerokovanie  petície  za  zrušenie  rezidenčného  parkovania   uviedol  prednosta
miestneho úradu Ján Hrčka (ďalej len „prednosta“ alebo „Hrčka“). .
Diskusia: 
Lenč – na komisii dopravy ocenili odpoveď na petíciu, komisia vytkla slabú informovanosť
vo  veci  rezidenčného  parkovania.  Do  budúcnosti  treba  dbať  na  lepšiu  informovanosť
obyvateľov.
Hrčka – vysvetlil postup s rezidenčnými kartami. 
Starostka – existujú dve veľké skupiny. Jedni sú tí, čo vyhradené parkovanie majú a chcú si
ho udržať a druhí sú tí, čo vyhradené parkovanie nemajú. Fakt je, že v rezidenčnom systéme
počet  parkovacích  miest  nepribudne.  Na  projekte  sa  stále  pracuje  a  pripravuje  sa  zóna
Púpavová a Hlaváčiková -Veternicová. Presné údaje môžeme získať až z praxe.
Zajac  – keby sme  mali  nariadenie,  tak sa  vie,  čo sa  deje.  Režim treba  zaviesť,  aby bola
rovnaká odpoveď pre všetkých. Vyhodnotenie z pilotného projektu zatiaľ nie je  zverejnené.
Petíciu treba brať zodpovedne, lebo aj tí, čo mali vyhradené parkovanie, sú naši obyvatelia.
Záhradník  – možno  komunikácia  nebola  ideálna,  škoda, že nebol  jeden súborný materiál.
Bolo by však férové zopakovať prieskum a zahrnúť do toho všetkých, teda nie len tých, čo
vyhradené  parkovanie  nemajú.  Rezidenčné  parkovanie  nie  je  liek  na  parkovanie,  lebo
nerezidenti išli do vedľajších ulíc, kde predtým neparkovali a obyvatelia sa oprávnene pýtajú,
prečo majú horšie podmienky na zaparkovanie.
Zemanová – zdôvodnila postup krokov. Odporučila zaoberať sa návrhom nariadenia.
Zajac – debata na „parkovacej“ komisii bola veľmi dobrá a posúva veci dopredu. Neviem, či
chceme vyhodnotenie zóny Silvánska predložiť už teraz ako pozitívnu skúsenosť. 
Lenč – dobrá myšlienka  opýtať sa všetkých po zrušení vyhradeného parkovania,  len treba
nechať čas, aby si to odskúšali.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Prerokovanie  petície za
zrušenie  rezidenčného  parkovania a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 6 
Materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves
uviedol prednosta.
Diskusia: 
Lenč  –  na  komisii  bola  diskutovaná  otázka,  či  je  možné  previesť  s  vlastníctvom garáže
automaticky aj nájom za pozemok.
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves a odporúča materiál predložiť
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0
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K bodu 7 
Materiál Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v
k.ú. Bratislava - Karlova Ves do výlučného vlastníctva  uviedol zástupca starostu. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Vladislavy
Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. Bratislava - Karlova Ves
do  výlučného  vlastníctva a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 8:  
Materiál  Žiadosť  Miroslava  Hlavinku o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru  uviedol
prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Miroslava Hlavinku
o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 9:  
Materiál  Žiadosť  Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie  nájmu  nebytového priestoru  uviedol
prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Ľubomíra
Bánoczkého o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru a  odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 10:  
Materiál Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie
nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry uviedol zástupca starostu.
Diskusia: 
Záhradník – zaujala ho zmena nájmu z 1€/rok na 1€/mesiac.
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Zajac – všetky nájomné zmluvy by mali končiť k istému dátumu jednotne.
Lenč – zdá sa mu nezmyselné  skúmať, či určitá miestnosť bola skolaudovaná pre kultúrne
účely, ak hovoríme o Karloveskom centre kultúry.
Zajac – má to možno zmysel, kvôli možnému hluku, aby sa predišlo sťažnostiam.
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Slovenského 
skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v
Karloveskom centre kultúry a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   11  :  
Materiál Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových
priestorov v Karloveskom centre kultúry uviedol prednosta. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Slovenského
skautingu,  70.  zbor  Bratislava  o  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov v  Karloveskom
centre kultúry a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   12  :  
Materiál  Žiadosť  kapely  Jakuba  Ursinyho,  Klenová  26,  831  01  Bratislava  o  nájom
nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry  uviedol prednosta.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  kapely  Jakuba
Ursinyho,  Klenová  26,  831 01 Bratislava  o nájom nebytových  priestorov v Karloveskom
centre kultúry a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   13  :  
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Materiál  Voľba komisie  pre posudzovanie  žiadostí o  dotácie  uviedla  tajomníčka miestnej
rady Mgr. Ing. Anna Zemanová, ktorá navrhla doplnenie materiálu mená členov komisie.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Voľba  komisie  pre
posudzovanie  žiadostí  o  dotácie a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu   14  :  
Materiál Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu  uviedla
starostka. 
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na odvolanie a voľbu
predsedu komisie  výstavby a územného  plánu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0

K bodu 15 – Rôzne
V tomto bode boli navrhnuté na prerokovanie tieto návrhy a materiály:

Poslanec Lenč: Informácia o stave rokovania vo veci stravovania v školskej jedálni na 
Základnej škole Karloveská 61.

Diskusia: 
Starostka – uviedla problematiku. Dáva sa výpoveď p. Brinkáčovej tak, aby bolo zachované
stravovanie  do  konca  školského  roka.  Väčšina  rodičov  je  spokojná,  ale  chceme  zlacniť
varenie. Bude treba rozhodnúť, ktorou cestou sa vyberie mestská časť v tejto veci. Informácia
by išla do miestneho zastupiteľstva.
Hrádek,  miestny  kontrolór  –  spočítal  o  koľko  sa  mohla  p.  Brinkáčová  za  10  mesiacov
prevádzky obohatiť a je to suma 26 880 €. Nie je ochotná pristúpiť na možnosť variť jedno
podľa nariadenia a druhé za vyššiu cenu. Má aj informáciu, že odstránila z kuchyne funkčné
zariadenie, ktoré je vo vlastníctve mestskej časti.
Záhradník – nariadenie platí aj pre ňu, škola je našim zariadením.
Lenč – keď ostatné školy dokážu variť v tomto režime, prečo by nedokázali aj iné. Pravda je,
že  škola  je  jedna  vec  a  školské  zariadenie  je  vec  druhá.  Školské  zariadenie  je  teraz  v
súkromných rukách a to v podstate nepodlieha nariadeniu a to, že sme to dali ako podmienku
výberového  konania  je  druhá vec a nemuseli  sme  to tam dať.  Do budúcnosti by som túto
podmienku nedával, ale je tam riziko, že súťaž vyhrá niekto iný.
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Bendík – nariadenie je platné aj pre p. Brinkáčovú. Ak by neplatilo, nemusí sa ním riadiť, ale
bolo  v  podmienkach  a  musí  sa  ním  riadiť.  Preto  ak  vyberá  viac  ako  10  centov,  koná
protiprávne.
Savčinský  –  nariadenie  bolo  v  podmienkach,  preto  je  pre  ňu  záväzné.  Nariadenie  bolo
postavené pre zariadenia v pôsobnosti mestskej časti. Toto je súkromné zariadenie.
Záhradník – ide o to, či toto zariadenie je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Zajac – jedáleň nie je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predchodkyňa nevarila dobre, deti
sa odhlasovali.  V mojom záujme bolo, aby sa deti stravovali.  Problém nechcel nikto riešiť a
posúval sa vždy niekde inde a riešilo sa to 6 rokov. Teraz keď sa varí veľmi dobre, tak v nás
vidia všetci nepriateľov, lebo nevedia z akých dôvodov nechceme, aby p. Brinkáčová zostala
variť ďalšie  2-3 roky. Preto by sme mohli rozmýšľať o zdvihnutí príspevku. Ak to budeme
chcieť robiť vo vlastnej réžii, opäť všetky náklady zaplatíme my ako mestská časť. Lepšie by
bolo pokračovať s ňou, keďže rodičia sú spokojní.
Bendík – máme zmluvu, my sme stanovili pravidlá a máme ich kontrolovať, teda vinu máme
ak my. Poďme to čím skôr vyriešiť
Lenč – zvýšenie režijného poplatku by sa týkalo všetkých škôl. Za predpokladu, že by  boli
Riešenie by bolo vo vypovedaní zmluvy a následne riešiť osobitným zreteľom.
Savčinský – pozrime sa do budúcnosti. Fakt je, že varí sa lepšie. Snažme sa dohodnúť a tlačiť
cenu tlačiť dole. Skúsme nastaviť podmienky od septembra,  upravme jej nájom a podobne.
Ťažko si viem predstaviť, že ideme do novej súťaže. Urobme všetky kroky aby sme mohli s
ňou pokračovať a ak to nepôjde, tak nám neostáva iné.
Záhradník – ponechať ju znamená pokračovať v špirále zlého správania sa. Teda najprv bolo
spackané  obstarávanie  s  vážnymi  pochybnosťami,  potom  p.  Brinkáčová  nedodržiava
nariadenie  ani  zmluvu.  Opakovane  sme  rokovali  a  nie  je  ochotná  pristúpiť  na  žiaden
kompromis. Nedokázali sme voči nej nič reálne urobiť a my teraz necháme rodičov zdierať. A
teraz ideme urobiť skvelú vec, že ten kto porušuje svoje záväzky ho ideme riešiť osobitným
zreteľom, teda priamo, bez nájmu a ideme sa pýtať, či nám môže niečo zaručiť. Pre mňa nie je
dôveryhodná. Jediný benefit je lepšia strava pre žiakov, ale všetko ostatné nie. A sú rodičia,
ktorí sa oprávnene pýtajú, prečo by mali zvýšený poplatok platiť. Pokiaľ ju odtiaľ nepošleme
preč,  tak si dobrý deň budú z nás robiť aj všetci ostatní.  Chyba  sa stala  už v komisii,  že
ponuku p. Brinkáčovej  pustila ďalej.
Savčinský – aký je návrh úradu a jeho časový harmonogram ? 
Bendík – uvažujme aj o vlastnej kuchyni.
Záhradník – aké máme možnosti  - 1. variť vo vlastnej réžii, 2. zopakovať verejnú obchodnú
súťaž a netrvať na pôsobnosti nariadenia, 3. osobitný zreteľ. Išiel by som aj do súdneho sporu,
keďže z jej strany nebol jediný ústretový krok.
Zajac – dodnes nepoznáme odpoveď na to, či sa na ňu vzťahuje naše nariadenie,  alebo nie.
Potom skúsme opätovne súťaž.
Savčinský – ak sa pôjde do súťaže, obáva sa, že sa prihlási jeden záujemca a problém skončí
tak, kde bol aj predtým. Pripravujme si alternatívu.
Bendík – vychádza mu, že najlepšia možnosť bude jedáleň prevádzkovať vo vlastnej réžii.
Hrčka  –  poukázal  na  problematiku  toho,  keď  je  rozdielne  stanovisko  riaditeľa  školy  a
zriaďovateľa.
Uznesenie nebolo prijaté
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Starostka  ukončila  20.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  17.17  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Ján Hrčka, v. r.
starostka prednosta

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Ing. Peter Lenč                                               ......................................................

                        v. r.        
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník       ......................................................                         

10


