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Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 76 

Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Je nás dosť na to, aby sme začali, takže nech sa páči, zaujmite,
prosím,  svoje  miesta.   ... Ďakujem veľmi pekne.  Takže vážené  dámy,  vážení  páni,
vážené pani poslankyne,  páni poslanci,  kolegovia  z miestneho úradu, zástupcovia  z
médií,  vážená  prítomná  verejnosť,  vítam  vás  na  ďalšom  rokovaní  miestneho
zastupiteľstva, 24.-tom, v 7 volebnom období. Podľa počtu zapísaných na prezenčnej
listine sme uznášania schopní a môžeme začať. Na dnešné rokovanie sa neospravedlnil
nikto, len ohlásil o niečo neskorší príchod pán poslanec Martinický a pán vicestarosta,
pán doktor Záhradník; príde o niečo neskôr, pre pracovné povinnosti. Nech sa páči. ...
Čiže  pán  poslanec  Kmeťko  príde  neskôr  a  zároveň  vás  prosím,  pani  poslankyňa,
vrátane  všetkých  ostatných,  prosím  hovoriť  do  mikrofónu,  pretože  sa  zhotovuje
zvukový záznam z rokovania. Takže prosím, aby ste rozprávali cielene do mikrofónu.
Takže  sme  uznášania  schopní,  môžeme  začať.  Od  16  hodiny  do  16  hodiny  30
minúty,  ...  -vítam  pán  poslanec  -  máme  štandardne...  čas  vyhradený  pre  našu
verejnosť.  Takže  vtedy  by  som navrhla...  teda  vtedy budeme  mať  prerušené  naše
rokovanie. A po 16 hodine 30 minúte navrhujem aj čas na občerstvenie, na hygienickú
prestávku  a  na  vypitie  nejakého  nápoja  alebo  zjedenie  nejakého  pečiva.  Čiže  -
občerstvovacia prestávka po 16 hodine 30 minúte.
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Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz by som pristúpila,  štandardne, k zvoleniu overovateľov
zápisnice  a  návrhovej  komisie.  Za  overovateľom  zápisnice,  podľa  abecedného
poriadku  -  je  navrhnutá  pani  poslankyňa  Záhradníková,  ktorá  ale  nie  je  zatiaľ
prítomná,  pani  poslankyňa  Zemanová  a  nasleduje  -  podľa  abecedy,  pán  poslanec
Bendík.  Čiže  pani  poslankyňa  Zemanová  súhlasí.  Pán  poslanec  Bendík?  Za
overovateľa  zápisnice..  Teraz  neviem,  čo  to  znamená...  -  Po  bulharsky.  Áno,  tiež
súhlasí.  Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Hlasujeme o overovateľoch zápisnice - pani
Zemanovej a pánovi poslancovi Bendíkovi. Nech sa páči. Prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Máme zvolených
overovateľov zápisnice.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Teraz  budeme  hlasovať  o  zložení  návrhovej  komisie.  Ale
nemám tu návrhy  od predsedov poslaneckých  klubov.  Tak..  aha,  pardon.  My sme
úžasné  zastupiteľstvo.  Disciplinovaní  poslanci  už  sedia  na  miestach  určených  pre
návrhovú  komisiu.  Pani  poslankyňa  Magátová,  pán poslanec  Zajac  a  pán poslanec
Buzáš. Takže hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Veľmi  pekne  ďakujem.  Zdržali  sa  2  poslanci,  proti nebol  nik  a  za  boli  17
poslanci. Návrhovú komisiu máme schválenú. 

Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím všetkých kolegov poslancov, aby prípadné návrhy na
uznesenia,  zmeny alebo doplnenia  uznesení predkladali  písomne  a podpísali  sa pod
svoj návrh. A pokiaľ sa dá, by som prosila návrhovú komisiu, aby predniesla aj návrh
uznesenia.  Takže  vážené  kolegyne,  vážení  kolegovia,  pristúpime  k  schvaľovaniu
programu dnešného rokovania. Dostali ste ho v pozvánke. Máte ho pred sebou. Ak sú
nejaké ďalšie  návrhy,  otváram k tomuto bodu diskusiu.  Nech sa páči.  Keďže sa do
diskusie  nikto  nehlási,  tak budeme..  ..  No,  ešte  by  som vás  poprosila,  na  žiadosť
predkladateľa a spracovateľa dvoch materiálov, pána doktora Záhradníka, by bol rád,
keby sme  návrh všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves o miestnom poplatku za rozvoj, pod bodom č.3 a bod č.5, kde je spracovateľom -
Návrh  tvorby  a  čerpania  mimorozpočtových  fondov,  aby  sme  ich  preložili  za
majetkové,  za  bod  č.12,  pretože z  pracovných  dôvodov nemôže  byť  prítomný  od
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začiatku na  rokovaní.  Takže  toto by  som vás  poprosila,  či  by  sme  tieto  dva body
nemohli  presunúť na neskôr.  Inak zostáva všetko tak,  ako máte v pozvánke. Takže
keďže nie sú iné návrhy, pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že to posunutie môže byť aj ďalej.  Aby sme mali
istotu, že tu zaručene pán vicestarosta bude. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Zaručene  príde.  On  má  niečo  o  druhej  a  bude  sa  veľmi
ponáhľať - v Starom meste, takže ... neodkladnú záležitosť právnu. Určite príde.  Po
majetkovom, po 12 bode môže byť.   

p. Dulla: Dobre.

Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže keďže nie sú iné návrhy, prosím najskôr... Pardon, pán
poslanec Rosina sa hlásil? Nech sa páči. Nemám ho na monitore.

p.  Rosina:  Ďakujem.  Ja  chcem  len  ospravedlniť  kolegu  Kmeťka,  ktorý bude  meškať  z
pracovných dôvodov.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, už pani Volková oznámila.  Takže program bude tak, ako
sme  schválili,  s tým,  že bod č.3 a bod č.5 budú zaradené za bod č.12. Inak sa nič
nemení.  Dávam  hlasovať  o  programe  ako  o  celku.  Nech  sa  páči,  prezentujte  sa
a hlasujte.

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Program máme
schválený a môžeme pristúpiť k jeho prerokovaniu.

Bod 1
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ako  prvý  bod  je  štandardné  Plnenie  uznesení  miestneho
zastupiteľstva. Predkladateľom je pán prednosta, tak mu odovzdávam úvodné slovo.
Nech sa páči. 

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Jedná  sa  o  štandardný  materiál,  ktorý  vám
predkladáme.  V  prípade,  že  by  ste  mali  nejaké  výhrady  voči  -  či  už  plneným
uzneseniam alebo tam jak sú plnené, prosím dajte vedieť. Budeme sa to samozrejme
snažiť  zapracovať.  Tak jak  ich  vybavujeme...  vybavujeme  ich  v  najlepšej  viere  a
veríme,  že ste spokojní.  Keď nie,  hovorím,  prosím dajte  pripomienku,  aby sme  to
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prehodnotili,  alebo teda nejakým spôsobom skontrolovali a rozšírili plnenie uznesení.
Ďakujem.    

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Nech sa páči, otváram
diskusiu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Navrhované  predĺženia  pokojne  môžu  byť  aj  o  rok  dlhšie.
Doteraz  už  bolo  dosť  nesplnených  včas.  Bolo  by  lepšie  posunúť  o viac,  ako  sa
navrhuje.  Osobitne pri uznesení 578/2014, lebo  obstarávanie  územného  plánu zóny
Líščie údolie určite nebude ukončené v roku 2017. A ak iba teraz ideme začať výber
spracovateľa  a  komisia  sa  k  návrhu  pravdepodobne  –  aj  zodpovedajúcej  úpravy
regulácie  budúcej  zástavby  nedostane  skôr,  ako  na  prelome  leta/jesene  2017.
Vhodnejšie  by  bolo  toto  uznesenie  vyhodnotiť  ako  splnené,  vyradiť  ho  z
vyhodnocovania  a pre  sledovanie  obstarávania  územného  plánu  zóny  prijať
samostatné  uznesenie  po  uzavretí  zmluvy  s  budúcim  spracovateľom.  Uznesenie
518/2010, ktoré bolo uznesením 481/2014 na 23 MiZ z 11.2.2014 vyhodnotené ako
nesplnené, na návrh poslankyne Čahojovej, sa teraz po troch rokoch vyhodnocuje ako
plní sa. Ako a čím sa plní - nevedno. Predĺženie sa má týkať vybudovania chodníka od
lodenice k ramenu Dunaja a k jeho bezplatného odovzdania do majetku Karlovej Vsi
ako súčasť darovacej zmluvy.  Čo Karlova Ves spravila  od 10.2.2015, kedy sme vo
volebnom období prvý raz schválili  predĺženie z 31.12.2014 na 31.12.2015 a potom
ešte  raz  do  konca  roku  2016?  Ak  starostka  je  štatutárnym  orgánom,  ktorý  koná
navonok zo zákona a MiZ schválilo  prijatie  daru, čo sa  premietlo  do zmluvy,  niet
dôvodu predlžovať poverenie a termín kontroly  plnenia cudzieho záväzku už vôbec
nie. Je zrejmé, že darca sa netrápi pre splnenie sľubu. Toto uznesenie treba zrušiť. Inak
sa mu miestne zastupiteľstvo bude venovať roky po dostavbe novej lodenice.  Ak je
odvaha  pri  uznesení  426/2013,  nemala  by  chýbať  ani  pri  tomto  uznesení.
Vyhodnotenie uznesenia 256/2016 je  o tom, že sa robia návštevy  organizované pre
poslancov a že treba  zapojiť  projektového  manažéra.  Žiadosť predložiť  informáciu
nebola  viazaná  na  činnosť  poslancov,  návštevy  zariadení  ani  úlohu  projektového
manažéra. Z vyhodnotenie nemôžeme identifikovať,  čo objektívne  bránilo  predložiť
informáciu.  Vyhodnotenie  by  malo  byť  nesplnené.  Návrh  predĺženia  neuvádza
objektívny dôvod práve pre termín 31.8.2017. Návštevy poslancov plánované do leta
nie  sú.  Ak to má  byť  komplexnosť  problematiky uvedená  v poslednom odseku na
strane 10 - potreba angažovania projektového manažéra a jeho úloha uvedená v prvom
odseku na strane 11, je to o inom, ako časť B uznesenia; lebo vypracovanie prehľadu,
ktorý  bude  podkladom  pre  okamžité  finálne  rozhodnutie  o  sociálnom  zariadení
uznesenie v časti B, nepredpokladalo. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Ja  neviem,  či  sa  chce  pán inžinier
architekt  vyjadriť  k  termínu  uznesenia  č.  578  z  roku  2014,  alebo  či  trváme  na
predĺžení do konca roku 2017, tak ako bolo navrhnuté v materiáli? Chcete sa vyjadriť,
pán inžinier? Pán architekt? Ďakujem. Čo sa týka uznesenia číslo .... o dobrovoľnom –
teda - o záväzku z darovacej zmluvy, tam naozaj súhlasím, pán poslanec Dulla, ja by
som si  to  autoremedúrou osvojila,  na  miesta  pána  prednostu,  že toto uznesenie  je
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nesplnené. Ale ja by som ho nerušila. Ja by som ho ďalej ponechala v sledovaní. Táto
oblasť Karlovej Vsi je veľmi živá. A myslím si, že nezaškodí pripomínať si niektoré
nesplnené záväzky zo strany súkromného vlastníka. Čiže autoremedúrou, ak si to pán
prednosta osvojí,  vyhodnotíme ho ako nesplnené. Jedná sa o komunikáciu,  ktorú má
vybudovať... susedný vlastník  pozemku v Karloveskej zátoke. Je to číslo  uznesenia
518  z  roku  2010,  kde  sa  darca..darca  zaviazal  na  vlastné  náklady  časť  účelovej
komunikácie  vybudovať  ku  Karloveskej  lodenici  ...   pre prístup vodákov a širokej
verejnosti  k  vode  ramena  Dunaja.  Takže  to  je  autoremedúra.  Keďže  sa..  ...  Pán
poslanec Labuda, nech sa páči.

p. Labuda: Ďakujem pekne. Ja navrhujem zrušiť uznesenie č.329/2013 - Výdavky na správu
a údržbu pozemných komunikácií.  Toto uznesenie  bolo  prijaté  v čase... v čase keď
správu a údržbu pozemných komunikácií vykonávala externá dodávateľská firma, ku
ktorej zastupiteľstvo nemalo dôveru. V súčasnosti zastupiteľstvo zriadilo príspevkovú
organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Všetky faktúry sú k dispozícii na
webe a javí sa tam byť veľká úspora. Toto uznesenie som ja podával, takže preto si ho
dovoľujem navrhnúť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec, aj za prejav dôvery, aj za
toto vyhodnotenie. Pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Samozrejme autoremedúrou si to osvojujeme, s tým, že.. s
tým  že  všetky  vlastne  činnosti,  ktoré  VPS-ka  robí  sa  zverejňujú  momentálne  na
spoločnom, sú tam denno denné fotky a popisy a pracujeme na tom, aby sme vám to
sprístupnili,  aby  ste  si  aj  vy  ...  alebo  aj  verejnosť,  na  nejakej  dennej  báze  vedeli
pozerať, že čo sa naozaj robí - a vedeli si kontrolovať. Lebo my interne to máme, len
sa to snažíme ešte preklopiť, aby to bolo k dispozícii aj verejnosti. Aby sa dalo pozrieť
za  každý  jeden  deň  čo  sa  robilo,  aj  s popisom,  čo  sa  robilo;  nie  len
s fotodokumentáciou. Aby ... aby sa dalo kontrolovať vlastne, že čo sú denno-denné
úlohy a denno-denná práca. Ďakujem.     

p. Čahojová, starostka MČ:  Pre verejnosť,  ktorá nevie,  čo je  to skratka VPS. To je  naša
organizácia  Verejnoprospešné  služby.  Dobre,  ďakujem  pán  poslanec.  Písomne
odovzdaný  návrh.  Ale  pán  prednosta  si  to  osvojil  autoremedúrou,  takže  to  nie  je
potrebné.  Keďže  sa  nikto  iný  do  diskusie  nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči.

Návrhová komisia: Návrh ... návrh uznesenia tak, ako máte v predloženom materiáli, s tými
autoremedúrami.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Takže  hlasujeme  tak,  ako  máte
predložené, vrátane autoremedúry. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené.
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Bod 2
Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  prerokovaniu  petície  za  zrušenie
rezidenčného  parkovania.  Iste  viete,  že  sme  dostali  petíciu  od  občanov  alebo
obyvateľov  Hlavnej  ulice,  Karloveskej,  Silvánskej,  Kuklovskej,  Suchohradskej,
Sekulskej a Lackovej, ktorí nás žiadajú zrušiť rezidenčné parkovanie a pilotný projekt.
Predkladateľom materiálu je pán prednosta. Odovzdávam úvodné slovo. Nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Kvôli tejto petícii bolo vlastne minulý týždeň aj
zvolané  stretnutie  so  zástupcami  petičiarov.  Určite  na  strane  úradu  prišlo
k pochybeniam,  čo  sa  týka  komunikácie,  že  neboli  niektoré  veci  úplne  najlepšie
odkomunikované. Na druhej strane, preto to bola aj pilotná zóna, že sme teda nevedeli
a  snažili  sme  sa teda prispôsobovať niektorým veciam.  Čiže  myslím,  že aj na tom
stretnutí sa niektoré veci povysvetľovali a.. a neviem síce, či boli uspokojené úplne
všetky otázky, čo sa týka petičiarov, ale musím teda priznať, že naozaj niektoré veci
vzhľadom k tomu, že to bola pilotná zóna a čo sa týka komunikácie boli ... boli trošku
z našej strany podcenené. Čo sa týka vecnej časti, robíme pravidelne do týždňa jeden
až dvakrát monitoring voľných parkovacích miest  v zóne. Tá zóna - kým do konca
roka vykazovala po 22 hodine,  kedy sa počítajú parkovacie miesta, voľné, regulárne
vyznačené  ...  sa  hýbali  okolo 20,  po novom roku sa  už rádovo hýbu  v počte 40
voľných regulárne vyznačených parkovacích miest v danej zóne. Tí, na ktorých sa ten
tlak  voľných  parkovacích  miest  prenáša  sú  skôr  obyvatelia  na  tejto  strane,  na
Púpavovej a  tu v  okolí  úradu,  kde tie  autá,  ktoré nie  sú  rezidenčné,  sú  vytláčané.
Samozrejme,  vzhľadom k  tomu,  že  v  minulosti  bolo  veľké  množstvo  rozdaných
vyhradených  parkovacích  miest,  tak  určitý  komfort  ľuďom,  ktorí  mali  vyhradené
parkovacie miesto, sa znížil,  pretože už nemajú to jedno konkrétne vyhradené; musia
hľadať voľné miesto.  Ale hovorím,  pri tom počte, rád by som bol,  keby sme  my v
Petržalke mali v zóne, kde ja bývam, 40 voľných regulárne vyznačených parkovacích
miest o 22 hodiny večer. Keď prídem o 18, tak najbližšie...  aj na chodníku už nie sú
miesta.  Samozrejme,  nie  je  to  dokonalé.  Je  to  vždy  otázka  kompromisu,  keď  sa
zavádza akýkoľvek systém. To stretnutie bolo aj kvôli tomu, aby sa snažili teda urobiť
nejaké... nejaké konzultácie ohľadom toho, že čo vieme zmeniť, čo sme proste možno
neodhadli alebo čo by sme vedeli zlepšiť.  A samozrejme je  na vás,  akým spôsobom
pristúpite k tej petícii.  Hovorím, možno by som dal slovo pani Kratochvílovej,  ktorá
bola na stretnutí a možno by vedela lepšie  odkomunikovať tie presné veci,  ktoré sa
komunikovali so zástupcami petície. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Neviem či je niekto z
petičného výboru alebo z občanov v predsálí, ale zatiaľ sa nikto nehlási. Napriek tomu
tá diskusia s predstaviteľmi petície prebehla. Myslím koncom minulého týždňa. Takže
poprosím pani inžinierku Kratochvílovú, ktorá je gestorom pilotného projektu, aby nás
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informovala  o  priebehu  a  o  výsledku  stretnutia  a  petičiarmi.  Nech  sa  páči  pani
inžinierka.

p. Kratochvílová, MÚ MČ:  Dobrý deň prajem.  Tak minulý týždeň v piatok popoludní sa
uskutočnilo  stretnutie so zástupcami petície,  s pani Závodnou a jej manželom a ešte
s pánom Hatalom (?) ...  ktorý teda nepodpísal petíciu,  ale mal jednu z pripomienok,
ktoré boli v tej petícii uvedené. To stretnutie sa uskutočnilo... so zástupcami členov
komisie  dopravy. Bol tam pán predseda komisie  dopravy a jej členovia,  alebo jeden
člen  pracovnej  skupiny  Parkovacia  politika.  Rokovanie  trvalo  takmer  dve  hodiny.
Prebrali  sme vlastne všetky body,  ktoré boli  v petícii  namietané.  Myslím  si,  že do
značnej miery to bolo pochopené aj zo strany zástupcov petičného výboru. Materiál
máte  uvedený...  teda  odpoveď  na  petíciu,  kde  je  vlastne  zodpovedané  na  všetky
otázky,  máte  v  materiáloch,  plus  ešte  pred  dnešným zasadnutím  zastupiteľstva  ste
dostali ďalší materiál- vyhodnotenie zóny Silvánska, kde je podrobne rozpísaný celý
proces  zavádzania  zóny,  vrátane  vyhodnotenia  a  čiastočne  teda  aj  príprava  tých
ďalších zón. Takže ostatné asi... keby ste mali nejaké otázky.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla,
nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Predmetom petície  je  aj nezaviesť  to rezidenčné parkovanie.
Vybaviť  takú  petíciu  iba  vzatím  na  vedomie  osobne  nepovažujem za  správne.  Aj
preto, že pri prerokovaní, - v ten piatok napríklad, sa potvrdilo, že verejnosť nemala a
nemá  k dispozícii  rovnaké informácie  o pravidlách.  Tie pravidlá  nie  sú zverejnené,
voľne prístupne, hoci by mali  byť,  keďže skúšame režim,  pre ktorý zákon vyžaduje
VZN. Voľný prístup k predpisu vydanému na základe a výlučne v súlade so zákonom
by  mal  byť  samozrejmosťou.  Karlova  Ves  začala  skúšanie,  keď  VZN mesta  ešte
nebolo navrhnuté, ale to nezbavuje povinnosti rešpektovať zákon i ústavu. V paragrafe
6a  odsek  1  Zákona  o  pozemných  komunikáciách  sú  upravené  podmienky  pre
vyhlasovanie  dočasného  parkovania  v tzv.  zónach. Ak sa poukazovalo na oporu vo
VZN mesta,  dovolím  si vysloviť  nesúhlas.  Vedenie  mesta  neumožňuje  skúšať  bez
VZN mestskej  časti,  iba  po  istú  dobu  nevyberať  poplatky.  Ak  by  aj  umožňovala,
neumožňuje to zákon. Tiež neumožňuje nezverejniť návrh pravidiel,  nedať verejnosti
príležitosť  ich  pripomienkovať  v  bežnom  konaní  a  nepredložiť  na  schválenie
oprávnenému  orgánu.  O  politických  fintách  primátora  nemá  viesť...  význam viesť
diskusiu.  Na  petíciu  odpovedala  Karlova  Ves  skôr,  ako  bola  prerokovaná.
Vychádzajúc zo znenia paragrafu, na ktorý sa odvoláva návrh uznesenia, to považujem
za  nesprávne,  ak  petícia  bola  určená  zastupiteľstvu.  Podľa  odpovede,  pravidla
schválila  komisia  výstavby.  Tento  poradný  orgán  nemá  právo  rozhodovať.  Iným
faktom je, že pôvodne bol súhlas s inými pravidlami.  Niektoré sa upravili za pochodu
a  aj  po  bezdôvodnom  opakovanom  hlasovaní  o  už  ustanovených  kritériách  pre
rezidenta.  Pri  rokovaní  so  zástupcami  petície  sa  potvrdilo,  že niektoré pravidlá  sú
nastavené diskriminačne. Vozidlo, ktoré má používať výhodu pre rezidenta, musí byť
evidované na osobu s trvalým pobytom. Status vozidla, ktorého parkovanie sa riešilo,
sa nezmení, naďalej ho vlastnia tí istí manželia, ale donútili sme, podľa mňa v rozporu
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s ústavou, k prepisu držiteľa. Nejde prvotne o správny poplatok, v danom prípade 33
EUR, ale o šikanu musieť kontaktovať iný úrad a vybaviť  dôležitý úkon. Ak občan
nemá inú  možnosť,  musí  tam ísť  osobne a spotrebovať dosť veľa času.  Verím,  že
chceme  aplikovať  ústavu,  lebo  je  to  mimoriadne  dôležité.  Poslancom  by  som
pripomenul,  zo  sľubu  slova  uplatňovanie  ústavy  a  tak  ďalej,  podľa  najlepšieho
vedomia  a  svedomia,  čo  predpokladá  informovanosť,  ostatným  ich  záväznosť  a
prednosť pred ich názormi a záujmami. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Najskôr  by  som  sa  spýtala  pani
inžinierky  Mahďákovej,  vedúcej legislatívno-právneho  oddelenia,  či by nám,  že by
nám odpovedala, či táto petícia bola určená zastupiteľstvu alebo nie? Lebo podľa mňa
nebola  určená  -  ak si  ...  ako  si  dobre pamätám,  text  petície  adresáta -  miestnemu
zastupiteľstvu. A či nám ukladá niečo prerokovať túto petíciu na rokovaní miestneho
zastupiteľstva? My sme  to  urobili  preto, lebo  sme  považovali  túto  tému  za veľmi
dôležitú a preto sme túto petíciu predložili pre všetkých poslancov. Nech sa páči pani
inžinierka, máte slovo.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem. Práve tu s kolegami skúmame predmetnú otázku, lebo
zákon o petičnom práve odkazuje na paragraf 10 odsek a)  - o obecnom zriadení, že o
petícii majú rozhodnúť orgány obce, ktorými je rovnako starosta ako zastupiteľstvo. A
v tom prípade teda môžeme dedukovať ak.. bolo... nemám momentálne ja text pred
sebou, ale ak hovoríte, že bola určená starostovi, tak potom môže určiť starosta; ale v
každom prípade, čo sa týka vybavenia, by malo byť prinajmenšom zrejmé, či sa petícii
vyhovuje alebo nevyhovuje. Takže či o tom má rozhodnúť miestne zastupiteľstvo ak...
počkajte .../ tu mám... ten..sekundu../  Len ak to.. ak sa k tomu zastupiteľstvo venuje,
ak to prerokúva, tak teda... berie  .. ... no môže brať na vedomie.  Len teda petícia je
vybavená v tom prípade, ak je…

p. Čahojová, starostka MČ: Odpoveďou, ktorú dostali petičiari písomne a rozhodli sme sa,
že predložíme  na vedomie  a na prerokovanie  aj miestnemu  zastupiteľstvu, aby boli
poslanci oboznámení s touto problematikou a s názormi občanov v tej oblasti.  Ja by
som poprosila pani inžinierku, aby nám.. .áno..nech sa páči…

p. Mahďáková, MÚ MČ: Informácia je, že sa vyhovie alebo nevyhovie petícii?

p. Čahojová, starostka MČ: Že sa berie na vedomie…

p. Mahďáková, MÚ MČ: No ale vy hovoríte, prepáčte len, ja som neporozumela…

p. Čahojová, starostka MČ: Odpoveď išla už z miestneho úradu. 

p. Mahďáková, MÚ MČ:  ...Ale aká odpoveď?

p. Čahojová, starostka MČ: Je priložená k materiálu. Každý poslanec ju má k dispozícii...
Prosím pani inžinierku Kratochvílovú, má slovo.
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p.  Kratochvílová,  MÚ MČ:  Ak..  môžem?..  Takže  petícia  nebola..adresovaná  nikomu  -
naozaj.  Petícia  bola  dodaná do podateľne a nebol  tam uvedený žiadny adresát.  Na
petíciu sme odpovedali tak, ako nám teda zákon káže. A to, že sa bude prerokovávať
petícia v zastupiteľstve, tak o tom rozhodlo vedenie mestskej časti. Takže..

p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka…

p. Kratochvílová, MÚ MČ: Áno?

p. Čahojová, starostka MČ:  Poprosila  by som ešte odpoveď, pardon,  pánovi poslancovi
Dullovi, lebo podľa môjho názoru, náš pilotný režim - teda som o tom presvedčená, že
náš  pilotný skúšobný  režim  Sekulská  a Silvánska  -  okolie,  nevyžadoval  schválenie
všeobecne záväzného nariadenia. Prosím pani inžinierka, aby ste sa vyjadrili aj k tejto
veci.

p. Kratochvílová, MÚ MČ: Áno. Pilotný projekt v zóne Silvánska sa organizoval na základe
Projektu  organizácie  dopravy,  riadne  schválenom;  cestným  správnym  orgánom  -
Krajským dopravným inšpektorátom, bez všeobecného nariadenia.  Ja si tiež myslím,
že je to tak správne. Rovnakým postupom riešilo  parkovaciu politiku  - alebo riešila
parkovaciu politiku aj mestská časť Staré Mesto. Čiže podľa môjho názoru je to tak
isto,  ako  hovoríte  vy  pani  starostka;  nebolo  potrebné  prijímať  zatiaľ  všeobecne
záväzné nariadenie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ako už pani Kratochvílová spomínala,  ja som sa
zúčastnil toho stretnutia s petičným výborom a považujem to za... za veľmi užitočné,
že sme sa s nimi stretli a možno obrúsili hrany, ktoré sa spočiatku zdali dosť ostré. Ak
je to tak teda, že petícia nebola nikomu adresovaná, tak by som pripúšťal, že je možné
zobrať ju na vedomie. Ale tie odpovede, ktoré pani starostka spomínala,  boli vlastne
odpovede na... na sprievodný list, ktorý ... ktorý tú petíciu doprevádzal.  Meritom tej
petície je teda zrušenie tej rezidenčnej zóny a zachovanie vyhradeného parkovania. Tí
zástupcovia petičného výboru sa nás v konečnom dôsledku aj ... aj pýtali,  že teda ako
to vidíme  a že či to je... či to je možné z našej strany. Myslím,  že keď odchádzali z
toho  stretnutia,  tak  im  bolo...  bolo  jasné,  že  ...  že  nie  sme  nejakým  spôsobom
naklonení zrušiť ten projekt a ponechať vyhradené parkovanie. A či to má konštatovať
aj zastupiteľstvo, to neviem v tejto chvíli  povedať. Možno tak ako to je  to asi stačí.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte raz upriamila pozornosť
na... jadro petície, tzn. proti zavedeniu rezidenčného systému parkovania a za zrušenie
pilotného  projektu.  Na  pilotný  projekt  sme  nepotrebovali  všeobecne  záväzné
nariadenie.  Myslím  si,  že  v  tom  sa  väčšina  z  nás  zhodne.  A  proti  zavedeniu
rezidenčného systému parkovania... - My ešte rezidenčný systém parkovania zavedený
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nemáme.  Ak  budeme  schvaľovať  všeobecne  záväzné  nariadenie,  isto  tomu
predchádzať búrlivá diskusia aj medzi poslancami,  aj s verejnosťou; ale jednoducho -
petícia proti zavedeniu sa míňa podľa mňa účinkom, lebo my sme ešte od zavedenia
rezidenčného  systému  parkovania  v  mestskej  časti  Karlova  Ves  dosť  ďaleko.
Celoplošného - samozrejme. Len toľko. Nech sa páči, pani inžinierka. Máte slovo pani
inžinierka Mahďáková.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Dostala sa mi teraz do rúk, teda otvorili sme si tú odpoveď, ktorá
tu je  a ja  vám len prečítam záverečné slová tej odpovede, v ktorej teda vyplynie  –
„Petíciu  predložíme  na  rokovanie  komisie  dopravy  pri  Miestnom  zastupiteľstve
miestneho  úradu  Bratislava-Karlova  Ves  a  na  rokovanie  najbližšieho  miestneho
zastupiteľstva. O výsledku Vás budeme informovať.“  Citujem z listu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, takže v tomto prípade…

p. Mahďáková, MÚ MČ: ... Z toho vyplýva teda že...bola informovaní občania,  že bude o
tom rokovanie na miestnom zastupiteľstve.

p. Čahojová, starostka MČ:  V tom prípade by som ja  navrhovala,  že miestne..  návrh na
uznesenie  miestneho  zastupiteľstva  -   berieme  na  vedomie  petíciu  proti zavedeniu
rezidenčného systému Karlova Ves a za zrušenie pilotného projektu v časti A. A v
časti B... .v časti B - pán prednosta si osvojí môj návrh. Nech sa páči pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Čiže na základe tej odpovede dáme, že nevyhovuje petícii
teda náš návrh…

p. Čahojová, starostka MČ: V časti B uznesenia…. Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa
páči.

p. Hanulíková: Ďakujem. Ja som sa iba chcela vyjadriť, že si myslím, že zastupiteľstvo by sa
touto petíciou malo zaoberať, ako sa vždy teda petíciami zaoberá. To je jedna vec. A
druhá vec, môj návrh bol teda, pán prednosta si osvojil, že teda vyhovuje/nevyhovuje;
že by tam malo byť tá klauzula vyhovuje/nevyhovuje. Lebo jasne bola daná petícia a
myslím si, že asi tam niečo nebude v poriadku, keď neviem koľko v tom okolí je tých
parkovníkov,  že  je  tam 400-500 a  335 je  nespokojných.  Čiže  určite  nebude  s tou
parkovacou politikou všetko tak, ako by si obyvatelia predstavovali.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Myslím  si,  že v  prvý dvoch veciach,  čo  ste  povedali  pani
Hanulíková,  sme  sa absolútne  zhodli.  V tej druhej  časti  máte  priloženú  dnes,  ako
informačný materiál,  vyhodnotenie pilotného projektu organizácie parkovania.  Takže
nech sa páči, tam máte všetky čísla k dispozícii - a dúfam teda, že zmeníte názor. Nech
sa páči pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Predpokladám,  že to B) bude hovoriť,  že nevyhovuje
petícii  proti  zavedeniu  rezidenčného  systému  parkovania.  Lebo  to...  to  zrušenie
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pilotného projektu je zase kompetencia, ktorá bola na miestnom úrade, tzn. zastúpením
starostkou, áno. Dobre.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Pán  poslanec  Rosina  s  faktickou
poznámkou.

p. Rosina: Pardon. Keď som sa započúval do slov predrečníka,  absurdnosť tej petície  mne
práve pripadá v tom, že je  za zrušenie pilotného projektu. Takže... aj tieto slová by
mali byť v uznesení….

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec,  pilotný projekt bol ukončený;  od 1. januára je
tam  zmena  organizácie  dopravy,  -dobre  sa  vyjadruje  pani  inžinierka?  -  trvalého
charakteru. Takže tá petícia v tomto zmysle je bezpredmetná. Ja by som sa pridržala
toho,  čo  povedal  pán  poslanec  Bendík,  že  berie  na  vedomie  po  A)  ,  a  po  B)
nevyhovuje...  nevyhovuje...  žiadosti petícii  vo veci zavedenia rezidenčného systému
parkovania v Karlovej Vsi. ... Vo veci žiadosti. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Takže ak som dobre rozumel   tomu na záver,  skúšanie  sme
skončili v roku 2016 a od januára 2017 ideme ostrú prevádzku. A tá vyžaduje VZN. Je
mi  to  ľúto,  keď  sa  interpretujú  ustanovenia  zákona  vytrhnuté  zo  súvislosti.  Áno.
Dopravný  inšpektorát  schvaľuje  návrh...  projektu  dopravného  označenia.  Ale  to
neznamená, že môže schváliť rezidenčnú zónu bez aplikácie paragrafu 6a. Taký súhlas
je neplatný, lebo zákonodarca vyžaduje VZN pred režimom dočasného parkovania na
úsekoch  miestnych  komunikácií.  Bez  ohľadu  na  to,  čo  si  o  tom myslíme  alebo
nemyslíme. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Sloboda, nech sa páči.

p. Sloboda:  Ja som si  ten zákon čítal a prikláňam sa k  pánovi Dullovi.  Ak  máme o tom
pochybnosť, či to tak je, tak máme tu pána kontrolóra, ktorá...  právne oddelenie, ktoré
by si to mali pozrieť. A ak by sme sa mali dostať do roviny bezprávnej, tak to musíme
napraviť. Ale ten 6a paragraf, to je naozaj tak - proste, ak sa to chce vyhlásiť. Je to tam
explicitne napísané, musí byť VZN-ko. To nie je ináč. To sa nedá obkrútiť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Nech
sa páči, k petícii.

Návrhová komisia: Takže, keďže písomne sme nedostali vlastne žiaden návrh, ale... áno... -
teraz... Čiže ja.. ale..áno áno... čiže..ja len chcem uviesť, že písomne sme nedostali nič,
tak budeme hlasovať o návrhu s tým, že padli k nemu - návrh, ktorý si osvojila  pani
starostka a autoremedúrou si ho osvojil  predkladateľ.  A on nám teraz povie presne,
aby sme vedeli, že o čom ideme hlasovať, čo si teda osvojil..
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Čiže  v časti A) berie  na vedomie  petíciu  proti zavedeniu
rezidenčného parkovania, v časti B) nevyhovuje petícii…

Návrhová komisia: Áno, nevyhovuje petícii.

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Nevyhovuje  petícii  proti zavedeniu  rezidenčného  systému
parkovania.

Návrhová komisia: Dobre. Takže hlasujme.

p. Hanulíková: Ja som mala ešte faktickú….

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči pani starostka.. bývalá …

Návrhová komisia: Takže ideme hlasovať najprv o .. o tom bode...lebo to...nehlasujeme?

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, návrhovú komisiu  - ešte raz…  Takže hlasujeme
tak, ako požiadala pani Hanulíková..

Návrhová komisia: V prvom rade ideme…

p. Čahojová, starostka MČ: ..Po častiach..

Návrhová komisia: .. berieme na vedomie..

p. Čahojová, starostka MČ: Takže hlasujeme o tom, že petíciu berieme na vedomie. Nech sa
páči.

Návrhová komisia: Dáme si čas ako komisia, ešte predtým, aby sme.. dohodneme sa…

p. Čahojová, starostka MČ: Takže návrhová komisia si vyžiadala čas…

Návrhová komisia: Áno... Procedurálny návrh nemôže byť faktickou….

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne. Takže návrhová komisia  vyhodnotila,  že sa
hlasuje o uznesení ako o celku….

Návrhová komisia: Tak, ako to prečítal pán prednosta..

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tak,  ako  bolo  prečítané.  Takže  prosím,  prezentujte  sa  a
hlasujte… Pán poslanec, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 13 prítomných poslancov, zdržali sa 3, prítomných 16. Takže uznesenie bolo
prijaté.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pristupujeme k bodu č.4 - pôvodne, pretože bod č. 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj presúvame za
bod  č.12.  Teraz  budeme  prerokovávať  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.  Takže  v
zmysle zákona tzv. školského zákona a zákona o školskej správe a samospráve... Sme
pri bode- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-  Karlova
Ves. Prosím pokoj v sále... / Akože bolo... Ako je to možné?/ 

p. poslanec: No lebo technika zlyhala.   

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím..pána..  Tí,  ktorí  nehlasovali,  nehlasovali.  Nebolo
zaznamenané vaše hlasovanie?.... My sa prezentujeme tým, že už hlasujeme. Nemáme
nové hlasovacie zariadenie. Myslím si, že táto skúsenosť už je tu vžitá. Takže... je tu
niekto, kto hlasoval a nebolo zaznamenané jeho hlasovanie? Mohla to byť technická
chyba...Pán poslanec Dulla prosím do mikrofónu.

p. Dulla: A mne bolo inak.      

p. Čahojová, starostka MČ:  Vaše hlasovanie  bolo inak zaznamenané? Takže vyhlasujem
toto hlasovanie za zmätočné o predchádzajúcom bode. Prosím návrhovú komisiu, aby
znova prečítala  návrh uznesenia,  celé  a budeme hlasovať ešte raz.  Pani poslankyňa
Hanulíková, nech sa páči.

p. Hanulíková: Iba to som chcela povedať, že tým, že sa zmenil návrh uznesenia, tak ako bol
predložený písomne, bolo treba, aby návrhová komisia celé toto, tento návrh prečítala,
čo neprečítala. Potom to tu bolo také zmätočné.      

p. Čahojová, starostka MČ: Takže prečíta návrhová komisia, prosím, celý návrh uznesenia.  

Návrhová komisia: Prečítal ho pán prednosta, lebo on ho... my ho nemáme písomne. A on to
prečítal a ja  to v  skratke zopakujem.  V prvom,  čiže  za A)  -,  hlasujeme  o tom,  že
berieme na vedomie petíciu. Ten text máme napísané. A po B) je doplnený a to je..

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím prečítať... pán poslanec.

Návrhová komisia: Len nemám to napísané…

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  prerušujem  tento  bod.  Hlasovať  budeme,  keď  pán
prednosta pripraví písomne svoj návrh uznesenia, doplnený.             

Pokračovanie bodu 2 – po prerušení

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Môžem to samozrejme dať, len…
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p. Čahojová, starostka MČ: Takže sa vraciame k hlasovaniu o uznesení pri prerokovávaní
bodu  č.2  -  Prerokovanie  petície  za  zrušenie  rezidenčného  parkovania.  Prosím
návrhovú komisiu,  aby nám predniesla celý návrh uznesenia... Prosím predniesť celý
návrh uznesenia. Ďakujem. Áno, pani Hanulíková?

p.  Hanulíková:  Tým,  že sme  sa  vrátili  k  bodu,  tak ja  by  som chcela  predniesť  riadnym
príspevkom návrh na osobitné hlasovanie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  My  sme  sa  vrátili  k  hlasovaniu,  návrhová  komisia  sa  už
uzniesla,  že sa bude hlasovať jedným hlasovaním,  takže my si len... bolo prerušené
hlasovanie.  Opakujeme  hlasovanie  z  dôvodu  zmätočnosti,  námietok  poslancov,  že
neboli zaznamenané ich hlasy. Nech sa páči.

Návrhová komisia: Poviem iba to, čo už povedala pani starostka. Nebola otvorená rozprava k
bodu 2 znovu; tá bola ukončená. Preto aj návrh, ktorý, ako som bol poučený, podľa
riadneho rokovacieho  poriadku môže byť podaný aj faktickou, ale  nie  po ukončení
rozpravy. Preto sa komisia  rozhodla tak, ako sa rozhodla a budeme hlasovať v tomto
bode aj o A) aj o B) ako o celku. Návrh uznesenia:  Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti  Bratislava-Karlova  Ves  v  zmysle  ustanovenia  paragrafu  5d  ods.  3  zákona
č.85/1990  Zb.  o  petičnom práve  v  znení  neskorších  predpisov,  berie  na  vedomie
petíciu proti zavedeniu rezidenčného systému parkovania v mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves a za zrušenie  pilotného projektu rezidentského systému parkovania  na
uliciach Karloveská, Silvánska, Kuklovská, Suchohradská, Sekulská a Lackova, ktorá
bola mestskej časti doručená dňa 21.12.2012...  21.12.2016. Toľko výroková časť A.
Plus ten návrh prijatý autoremedúrou vo výrokovej časti B. - Čiže výroková časť B -
nevyhovuje petícii proti zavedeniu rezidenčného systému parkovania v mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prečítanie celého návrhu uznesenia a prosím,
aby sme hlasovali o celom návrhu uznesenia.

Hlasovanie: Za 14 prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 4. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 4
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 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

p. Čahojová, starostka MČ: A budeme zatiaľ rokovať o bode - Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o určení školských obvodov a tak
ďalej, pre základné školy o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
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dochádzky. Pôvodne, podľa materiálu pozvánky, bod č. 4. Keďže sme presunuli bod
č.3  za bod č.12, možno že je to bod č.3. Neviem teda, ako to teraz funguje táto naša...
naša technika. Mala by to byť trojka, ak si dobre pamätám, teda čo sme prijali.  Ako
všetci vieme, prijatím všeobecne záväzného nariadenia počas minulého roka, sa nám
zmenil  počet  škôl.  Okrem iného,  vznikli  nám nové  názvy  ulíc,  ktoré schválilo  aj
mestské  zastupiteľstvo.  Pripomeniem,  že  je  to  ulica  Pôvabnicová,  Dubáková,
Zlatohríbová, Na Sitine, Pod Lesom, Ulica Milana Kolibiara a Ulica Rudolfa Mocka.
A o ďalšiu zmenu, o ktorú sa jedná, je to zmena formulácie, viac-menej taká ako keby
formálna, že sa termín zápisu mení z ... prosím o pokoj v sále - uskutočňuje sa v piatok
a v sobotu tretí aprílový týždeň, na ... sa uskutočňuje v tretí aprílový piatok a po ňom
nasledujúcu  sobotu,  ktorý predchádza začiatku školského  roka, v  ktorom má  dieťa
začať plniť povinnú školskú dochádzku. Takže toto sú zmeny,  ktoré sa udiali  počas
tohto roku a tomu prispôsobujeme aj školské obvody ... školské obvody. Takže všetko
ostatné máte priložené v materiáli.  Nech sa páči,  otváram k tomuto bodu diskusiu...
Nikto sa do diskusie nehlási? Diskusiu uzatváram a prosím hlasujte. Jedná sa o návrh

⅗všeobecne záväzného nariadenia, ktorý si vyžaduje  väčšinu hlasov poslancov, ktorí
sú  prítomní  na  rokovaní.  Nech  sa  páči,  hlasujeme….  Pardon,  pardon.  Prepáčte...
Trošku sme  tu zaviedli  zmätky predchádzajúcim  prerokovaním petície.  Prosím ešte
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Ospravedlňujem sa.

Návrhová komisia:  Čiže  ja  len  teda prečítam,  že návrh uznesenia,  keďže neprišli  žiadne
návrhy  na  zmenu  ani  doplnenie,  je  taký ako  ho  máme  v  písomnej  podobe.  Čiže
dávame hlasovať o tomto návrhu uznesenia.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím,  hlasujte  a  zároveň  sa  aj
zaregistrujte.

Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec. Uznesenie
bolo schválené.   

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

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A  pokračujeme  ďalším  bodom.  Ešte  pán  prednosta  nemá
dopísaný  návrh  uznesenia.  A  tým  je  -  keďže  Návrh  tvorby  a  čerpania
mimorozpočtových  fondov  sme  presunuli  za  majetkové  materiály,  je  to  Návrh  na
uzavretie  nájomných  zmlúv na pozemky v katastrálnom území Bratislava  - Karlova
Ves. Materiál číslo 6. Predkladateľom je pán prednosta, nech sa páči.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem za  slovo.  Jedná  sa  o..  Uzatvorenie  nájomných
zmlúv... na pozemky pod garážami.  Máte tam napísané aj vlastne od akého obdobia,
na aké sú uzatvorené a dôvody z akých titulov sú. Sú tam zmeny vlastníkov garáží...
Máte to vlastne rozpísané v tých jednotlivých 1,2,3,4, 5 bodoch, ktoré ... ktoré tu sú v
dôvodovej správe aj v uznesení, ktorých 5 nových majiteľov sa to týka. Ďakujem.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Je  to  pomerne  štandardný  materiál.  Stanoviská  komisií
príslušných,  ktoré to prerokovali,  je  súhlasný.  Otváram diskusiu  k tomuto bodu...K
diskusii sa nikto nehlási. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia je pomerne rozsiahly.  Nebudem ho celý čítať,  je  tak,
ako ho máte v predloženom materiáli, navrhovanom.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasujeme  o návrhu uznesenia
tak, ako je predložený v materiáli. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte…

Hlasovanie: Za 23 prítomných poslancov, proti nebol žiaden, nezdržal sa nik. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Zabudla  som upozorniť,  že  to  bolo  hlasovanie  z  dôvodu
osobitného  zreteľa.  Budem pripomínať  pri každom majetkovom materiáli.  Prepáčte.
Našťastie ste si to uvedomili. Pán prednosta..

Bod 7
Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú.

Bratislava- Karlova Ves do výlučného vlastníctva.

p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme bodom... majetkovými..bodmi. Bodom č.7 - podľa
pozvánky - Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a
záhrady  v  k.ú.  Bratislava-  Karlova  Ves  do  výlučného  vlastníctva.  Prosím
predkladateľa, pána prednostu, aby predniesol úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Tento návrh predkladáme z dôvodu... je to
schválenie zámeru, či miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer ohľadom..kúpy, v tom
prípade teda predaja pozemkov pod záhradným domom a záhradami v katastrálnom
území  Bratislava  -  Karlova  Ves  do  výlučného  vlastníctva.  Je  tam alternatíva  A)
schvaľuje, alternatíva B) neschvaľuje tento zámer. Je to z dôvodu, že ešte momentálne
nerozhodujete o veci meritórne, lebo tam není urobený znalecký posudok a tak ďalej.
Je to len o tom, keďže znalecký posudok niečo stojí a sú s tým ďalšie spojené veci, či
vôbec má zastupiteľstvo, teda či má vlastne úrad pripravovať tento materiál vzhľadom
k  úmyslu,  že  sa  tu  dlhodobo  žiadne  majetky  alebo  žiadny  nehnuteľný  majetok
nepredáva,  ale  len  prenajíma.  Takže vzhľadom k tomu, že prišla  oficiálna  žiadosť,
musíte  sa  vyjadriť  či  schvaľujete  tento  zámer  alebo  neschvaľujete.  Asi  ako
predkladateľ  by  som  dal  návrh  najskôr  hlasovať  o B),  vzhľadom  k  tomu,  že  za
posledné... teda za obdobie, čo sme tu, sa ešte nikdy neschválilo... neschválil  predaj.
Takže…najskôr o bode B.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne  za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Pripomínam, že stanoviská komisie máte v materiály, aby ste si pozreli.
Na  žiadosť  pána  prednostu alebo  predkladateľa  materiálu,  teda keďže  diskusia  sa
neotvorila, uzatváram diskusiu a na žiadosť pána prednostu dávam hlasovať, ak teda
návrhová  komisia  to  odsúhlasí,  najskôr  o  alternatíve  B.  Prosím  návrhovú  komisiu
predniesť návrh uznesenia. 

Návrhová  komisia:  Takže,  my  berieme….  návrh  pána  prednostu  vážne  a  preto  dávame
hlasovať o

návrhu uznesenia  tak, ako je  napísané  a dávame  hlasovať o bode B, čo znie:  Neschvaľuje
zámer  žiadateľky  Vladislavy  Jurištovej  o  kúpu  pozemok  pod  záhradným  domom
registra E  - a tak ďalej ako je napísané.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte….

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali sa 4 poslanci.  Uznesenie
bolo schválené tak, ako bolo... ako bolo prečítané.

 

Bod 8
Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme žiadosťou pána Miroslava Hlavinku o predĺženie
nájmu  nebytového  priestoru.  Jedná  sa  v  pozvánke  o  materiál  č.8.  Prosím  pána
prednostu, aby predniesol úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o predĺženie nájmu nebytového
priestoru 9,84 metra štvorcového pánovi Ľubomírovi Bánoczkému. ... Ospravedlňujem
sa, mám...čiže...  Je  to  žiadosť  Miroslava  Hlavinku  o predĺženie  nájmu  nebytového
priestoru o výmere 10,1 m2 a pod ním sa nachádzajúceho skladu - krát dva,  čiže o
výmere 20,2 m2, za účelom prevádzkovania predajne zmrzliny, za nájomné vo výške
96 EUR na meter štvorcový na rok, s dobou prenájmu od 1.5.2017 do 30.4.2020, s
tým, že..sa to navrhuje ako priamy prenájom. Formou priameho prenájmu.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram  diskusiu.  Do  diskusie  sa
nikto... pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi sa neopýtať v tejto súvislosti na skladové
priestory, ktoré... údajne prislúchajú k tomuto predajnému miestu a nachádzajúce sa v
našich garážach. Pretože vždy, keď sa bavíme o garážach, bavíme sa aj o zmrzlinovom
stánku. Takže... rád by som sa spýtal predkladateľa, ako tieto dva priestory súvisia?
Z teda ... ak schválime tento prenájom, či potom sa nedostaneme do problémov s tým
priestorom, ktorý je v tých garážach? Alebo... je tam nejaký priestor prenajatý,...  lebo
stále  sa tu len tak spomína  ako..manželka  inšpektora Colomba? Ale zatiaľ som nič
konkrétne sa nedozvedel. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Poprosili by sme kolegov z majetkovoprávneho oddelenia, či by
nám vedeli zodpovedať túto otázku? Nech sa páči.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Pán Hlavinka má prenajatý priestor tam v tom priestore, kde má
pán Kóša tie svoje garážové priestory. Ale ... to je vo vlastníctve... nie,  tam kde má
pán Kóša tie priestory, za tým sú dve, ale to není... no veď to chcem dopovedať, že nie
sme my vlastníkmi, ale to má prenajaté od Billy. Pán Hlavinka priestory, ktoré má…

p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pani inžinierka, pani inžinierka Mahďáková. Nech sa
páči.

p. Mahďáková, MÚ MČ:  No... skrátka..nemáme... nemáme žiadne iné priestory, ktoré by
sme  prenajali  pánovi  Hlavinkovi,  okrem  tých,  ktoré  sú  tu  spomínané.  Takže
predmetom tohto materiálu je  len ten stánok. A... možno problémové vyzerá B, kde
hovoríme  o...  revitalizácii  kovovej  konštrukcie,  ktorá vlastne...  -  Ide  o  to,  aby  to
očistilo  od toho trusu, ktorý ... ktorý..teda tam znečisťuje to prostredie.  Ale my sme
doposiaľ  na  majetkovom oddelení  nezaznamenali  problém,  ktorý by  bol spojený  s
akýmkoľvek  skladovým  priestorom.  Takže  ak  sú  o  tom,  ak  sú  požiadavky,
samozrejme je potrebné s nami komunikovať. Ale k tomuto... k tomuto bodu nemáme
žiadne informácie o…

p. Čahojová, starostka MČ: Iste. Ďakujem veľmi pekne pani inžinierka. To znamená, že sa
uisťujeme.  Áno,  jedná  sa  o  10 m2  v  priestore garáží  za..  za..  autoservisom alebo
pneuservisom, ktorý prevádzkuje pán Koša. Čiže je to v priestore za tým. 10 m2 pod
zmrzlinovým stánkom na námestí. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Takže, je  to tak, že prístup k tomu skladu je cez vjazd Billy.
Roky to tak bolo a momentálne to tak naďalej je.  Samostatnou teda zostáva otázka
budúcnosti  takéhoto  prístupu  alebo  uzavretia.  Takže  ak  chceme  teraz  schvaľovať
nájom,  tak nevieme,  ako sa mu zaviažeme,  že bude mať zaručený za... za celý  čas
zabezpečený prístup. To je prvá vec. A treba to teda komplexnejšie vyriešiť. Toľko to
technická,  na  to,  čo  hovorila  pani  inžinierka  Mahďáková.  A  dovolil  by  som  si
samostatný príspevok.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči pán Dulla.  Ja len na vašu faktickú odpoviem, že
teda odpoviem, teda...  že.. ten technický prístup, samozrejme však tam sa jedná aj o
prístup k parkovacím miestam, čiže ten sa vyrieši, keď budeme s konečnou platnosťou
doriešime vzťah pána Košu alebo pneuservisu k tým priestorom. Myslím si, že to bude
niekedy začiatkom leta tohto roku. Do 30.6 máme termín. Čiže tým, že zabezpečíme
prístup k našim parkovacím miestam,  po dohode s pánom Kóšom,  zabezpečíme  aj
prístup  tohoto  pána,  ktorý si  prenajíma  skladové  priestory.  Nech  sa  páči,  riadny
príspevok.
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p. Dulla: Ďakujem. K prvej časti, teda k samotnému skladu. Vo vnútri - alebo pod predajňou
zmrzliny,  či v lete bagety, došlo tam k technickej zmene účelu využívania.  Pôvodne
táto  stavba  bola  navrhnutá  aj  skolaudovaná  s  dvomi  únikovými  východmi.  Jeden
únikový východ bol zmenený na túto predajňu a jej sklad.  Otázka je,  či lege artis?
Možno bývalá pani starostka by si vedela spomenúť, či podpisovala také rozhodnutie
o zmene účelu využívania? Či dostala súhlas od orgánov požiarnej ochrany likvidovať
jeden únikový východ? Na komisii  sme sa tomu venovali;  aj som naznačoval,  že by
bolo treba overiť,  či v súčasnej verzii usporiadania  s jediným únikovým východom
oproti... /moment/ ...Ja by som poprosil len jednu diskusiu... Je to vyhovujúce platným
predpisom? A zároveň sme si na komisii ujasnili,  že nič nie je také súrne, aby to bolo
na  dnešnom  zastupiteľstve  rozhodnuté,  vzhľadom  na  dátum  odkedy  má  byť
pokračovanie  prenájmu.  Takže ja  by som odporúčal predkladateľovi nájsť  odvahu,
stiahnuť to a overiť, či to môže v súčasnom usporiadaní byť prevádzkované lege artis?
Druhá  záležitosť  je  tá,  že  ten  existujúci  výstup,  tá  druhá  časť  únikovej  cesty,  je
uzavretá,  čiže  vlastne  nie  je  únikovou  cestou.  Zatiaľ  ju,  podľa  informácie,  máme
ovládať my.  My máme mať  kľúče od toho, čo to je  zavreté,  tá mreža  so zámkou,
vymenenou;  a  teda  bolo  by  zrejmé  vyriešiť  to  technicky  tak,  aby  to  mohlo  byť
únikovým východom zvonka... pardon - zvnútra von, áno, bez akéhokoľvek problému,
zvonka dnu nie. Je to na nás a vieme to. Čo sa týka samotného zabránenia tým ... tomu
znečisťovaniu  o  ktoré  sa  pán  Hlavinka  uchádza,  vtáctvom,  tak  z  praktických
skúseností hovorím, že je to tam. A samozrejme, že to prekáža klientom, ktorí chodia
k nemu.   A  preto  je  ochotný  do  toho  investovať  námahu,  prostriedky,  technické,
materiálové,  finančné,  aby  zlepšil  predajnosť.  Je  to  prirodzené  a  ja  by  som  to
podporoval, lebo je to súčasťou toho, čo... tej filozofie PHSR, ktorú sme si prijali,  že
budeme  podporovať  malých  a  stredných  podnikateľov  koľko  len  budeme  vládať,
pokiaľ je to v súlade so zákonom. Takže prihováram sa za to, aby sme teraz to stiahli a
pripravili to, preverili a pripravili všetky informácie a organizačné podmienky tak, aby
to mohlo byť  schválené  na zastupiteľstve 4.4 s dostatočným predstihom pre účinok
ďalšieho obdobia prenajatia. Ďakujem vám.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Pani inžinierka Mahďáková má slovo,
nech sa páči.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán poslanec Dulla, je pravdou,
že... z ... novým spôsobom – budúcim-  využitia  celých tých priestorov je  naozaj sa
otvárajú nové otázky aj ohľadom, ktoré ste vy tu veľmi... veľmi pragmaticky popísali.
A je pravdou, že nám teda chýba trošku tá vecná správa majetku a nie  sme - aj keď
sme si to pozerali, tak sme možno nedomysleli niektoré tieto veci. Ja predpokladám,
že je to skolaudované; ale je  pravdou, že... je  možnosť... v kontexte celého využitia
toho  priestoru,  myslieť,  a  naozaj  je  to...  je  to  časovo  ešte  sme  v predstihu,  takže
navrhujem pánovi prednostovi, my by sme teda súhlasili s tým, aby sa materiál stiahol
a tieto veci sme doplnili.  Lebo navrhujeme tu nájom do roku 2020 a aby sme určite
predišli  všetkým  tým  prípadným  možným  kolíznym  situáciám  súvisiacim  s  tým
zásobovaním.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  ja  si  myslím,  že  túto  prevádzku  treba  podporovať,  je
žiadaná a je  veľmi vhodne  umiestnená  na námestí.  Myslím  si,  že dobrá spolupráca
mestskej  časti  s  prevádzkovateľom  tohoto  občerstvenia  alebo  predajne  zmrzliny.
Všetky tieto problémy,  ktoré pán Dulla  spomínal,  pán poslanec,  sa vyriešia  ešte do
začiatku leta. Lebo budeme rozhodovať o celom tom priestore. Myslím si, že 10 m2
naozaj  nie  je  v  tomto  prípade  rozhodujúci.  Rozhodujúci  je  prístup  zo  strany
pneuservisu do týchto priestorov a s konečnou platnosťou budeme rozhodovať o pár
týždňov alebo mesiacov. A vzhľadom na to, že stanoviská všetkých komisií,  ktorými
prešiel tento materiál,  sú súhlasné, tak ja nesúhlasím so stiahnutím tohoto materiálu,
ale odporúčam o ňom hlasovať. Pán poslanec Svoboda, nech sa páči. 

p.  Svoboda:  Ďakujem.  Ja  by som len...  Podstatou toho je  to,  že -  overiť,  či  tá požiarna
úniková  cesta  tam musí  byť  alebo  nemusí  byť?  Ak tam tá požiarna  úniková  cesta
nebude, to sú prenajaté schodisko - a my to prenajmeme,  tak sa môžeme dostať do
takého  stavu,  že tie  garáže  v  budúcnosti nebudú  využiteľné.  Jednoducho  porušíme
zákon. Ak je  tam stavebné  povolenie,  súčasťou jeho  bola projektová dokumentácia
požiarnej ochrany budovy a únikové cesty. A nejedná sa o nič iné, len posúdiť, či sa
môže zrušiť tá úniková cesta alebo nie. O nič iné. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Pani  starostka ja  som jediným  slovom nenaznačil,  že by tá
prevádzka  nebola  zaujímavá  a že by si  ju  ľudia  nepriali  a  nezaslúžili.  Tak isto  ju
podporujem.  Tam to odznelo,  tak ako  som povedal.  Urobme všetko  preto,  aby  to
mohlo  byť  schválené.  Ale  mojou  prvotnou  ideou  je  rešpektovať  právne  predpisy.
Stavby  možno  užívať  iba  v  súlade  s  kolaudačným  rozhodnutím.  Nevidím  v  tom
problém, že budeme rozhodovať 4.apríla. Je tam dosť času. To rozhodnutie dnes nie je
nevyhnutné.  Dnes  to  zaručene  nepodporím  a  požiadam  všetkých,  aby  to  dnes
nepodporili, lebo je tam vážne nebezpečie nezákonnosti.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán prednosta...Pán vicestarosta, nech sa páči.   

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Dámy a páni.  Možno by v tejto
situácii mohlo byť východiskom, aby sme teda v prípade schválili tento materiál dnes,
aby nájomca mal určitú mieru istoty. Aj zároveň reagovali vlastne na tú podmienku,
ktorú  kolega  Dulla  povedal,  aby  sme  schválili  tento  prenájom  s  explicitným
vyjadrením,  s podmienkou, že stavba je užívaná v súlade s kolaudáciou. Tým pádom
by pani starostka vlastne po overení na stavebnom úrade, že je to v poriadku, mohla
podpísať nájomnú zmluvu a v prípade, že sa ukáže, že tie obavy sú dôvodné, tak by
takúto  zmluvu  nepodpísala  a  následne  by  materiál  opäť  prišiel  na  rokovanie
zastupiteľstva. Takže dávam takýto návrh.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Dulla.
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p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  No  otázka  teda  zostáva,  či  sa  potom nenaplní  vlastne  cez
odkladaciu  podmienku  to  ustanovenie,  že  sme  neschválili,  keď  formálne  áno,  ale
prakticky nie  a o ňom sa bude môcť potom rokovať až o 6 mesiacov, čo by určite
nebolo  v  záujme  obyvateľov  Karlovej  Vsi.  Vidím  rozumnejšie  a  preventívnejšie
materiál stiahnuť a nevytvárať konfliktné situácie. Skúste dôverovať praktikom.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Svoboda, nech sa páči.

p. Svoboda: Ten návrh pána Záhradníka je dobrý, ale ... ale nerieši to, že ak tam tá požiarna
úniková cesta musí byť,  čo potom? Bude podpísaná a on ju bude užívať.  Bude sa to
musieť zrušiť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči pán prednosta. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Buď sa ten problém dá vyriešiť...  Lebo súčasná
nájomná zmluva, čiže ak je to v rozpore, je to v rozpore aj súčasný stav. Ak sa do 30.4
nevyrieši, tak od 1.5. - proste tá situácia, či to... ako - keď sa to prijme s podmienkou,
že tú zmluvu starostka podmienečne podpíše len v prípade, že tie veci...  že to bude
proste  v  súlade  so  zákonom,  alebo  teda  v  súlade  s  tým,  že  jednoducho  to  spĺňa
stavebno-technické podmienky, ktoré sú pre daný priestor... dané –ako- kolaudáciou,
tak v tom prípade to podpíše. Ak to nepodpíše, buď sa to do 30.4 stihne preveriť a teda
ak tam ten daný problém je, tak to budeme musieť odstrániť do 30.4. Ak tam sa do
30.4 ten problém neodstráni,  sa  neodstráni  ani  keď to budete mať  v 4.mesiaci  na
zastupiteľstve.  Samozrejme,  je  to na vás,  že či to.. Môžete si odhlasovať,  že si ten
materiál stiahnete alebo sa o ňom nebude hlasovať a predloží sa v 4.mesiaci, alebo ho
schválite  s  podmienkou, že sa tieto  veci  musia  preveriť  a  podpísať  sa  môže  len  v
prípade, že to je v súlade - a de facto dosiahnete presne to isté. Je to na vás, aký spôsob
si zvolíte. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: To sú dve rozdielne veci. Ak to on užíva v súlade so zákonom, to je jedna vec.
Alebo  si  to  bude  musieť  dodatočne  legalizovať.  Druhá  vec,  iná,  ktorá sa týka  tej
garáže v podzemí. Je tam požiarna úniková cesta. To sú dve veci. Ak k užívaniu tých
garáží  budeme  potrebovať  únikovú  cestu  a  my  ju  budeme  mať  zahatanú  legálnou
prenajatou stavbou, tak potom nemáme požiarnu únikovú cestu. Rozumiete tomu?

p. Čahojová, starostka MČ: Ja tomu rozumiem, pán poslanec. Ja sa len pýtam, či nemáme
legálne zahatanú únikovú cestu aj nejakým iným prevádzkovateľom, ktorý tam je  v
priestoroch garáží? Ale zasa ja som nie hasič,  neviem sa k tomu vyjadriť.  Ale cítim
vaše znepokojenie.  Takže ustupujem,  stiahnem tento materiál.  Myslím  si,  že nič  sa
nestane, naozaj. Skúsime preveriť; ak sa to podarí, do toho konca apríla, budeme mať
v apríli zastupiteľstvo. Možno nám pán nájomca dodá to, čo potrebujeme. Ak nie, tak
by sme mu prenajali len časť prevádzky, ktorá je na námestí a tieto skladové priestory
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sa  budú  musieť  nejako  doriešiť.  Takže,  v  rámci  nášho  konsenzu,  tento  materiál
stiahnem a budeme o ňom sa, budeme sa ním zapodievať v apríli. Pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Nepôjdem proti vôli pani starostky, takže áno.
         

Bod 9
Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Môžeme pristúpiť k bodu č. 9 podľa pozvánky
a  tým  je  Žiadosť  pána  Ľubomíra  Bánoczkého  o  predĺženie  nájmu  nebytového
priestoru. Znova pán prednosta, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Tak to je to, čo som začal v tom predchádzajúcom
bode. Čiže je to žiadosť o predĺženia nájmu nebytového priestoru o ploche 9,84 m2 za
sumu 20 EUR/ m2 na rok od 1.4.2017 do 31.3.2020. Nájomné..ten priestor sa využíva
na..ako sklad vecí. Je to v režime priameho prenájmu, čiže stačí nadpolovičná väčšina.
Stanoviská komisií sú súhlasné.         

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomu, k tejto žiadosti. Nech sa
páči.  Keďže sa nikto do diskusie  nehlási,  prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla
návrh uznesenia... Takže... beriem späť a vraciam slovo poslancovi,  pánovi Dullovi,
nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, ale dnes som asi nešikovný,  nerozumiem
technike.  Na komisii  sme  vyslovili  súhlas,  ale  zároveň sme  naznačili,  že tým,  že...
osoba, ktorá žiada o prenájom, odmietla fotografovanie... Sa mala uskutočniť osobná
návšteva a skontrolovať, či sa priestor užíva spôsobom, na ktorý bol ... alebo na účel,
na ktorý bol prenajatý.  Nebudem opakovať chýry, ktoré sa šíria  éterom, že to nie  je
tak.  Viac  k  tomu  nepoviem.  Osobne  by  som  teda  predpokladal,  že  po  takom
upozornení na komisii,  že by to mohlo tak byť; sa to...  tá návšteva uskutoční. Tak sa
teda slušne pýtam, či sa tá návšteva uskutočnila? Či máme poznatky, že ozaj sú tam
iba skladované osobné veci a nič ... a nevyužíva sa to alebo nie sú tam náznaky, že sa
to užíva na iný účel. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Pán poslanec,  než dostane  slovo  zástupca nášho  odborného
útvaru, tak by som chcela povedať, že na to, že sa ten predmet nájmu nevyužíva,  by
musel existovať nejaký podnet. My sme taký podnet nezaznamenali. Je to prvý raz, čo
to teraz počujem.  Takže  prosím  pani  inžinierku,  ak  má  k tomu  čo  povedať  ,  aby
doplnila  informáciu.  Ale  žiaden  podnet  na  zneužívanie  tohoto  priestoru  alebo
používanie  na  iné  účely  sme  nedostali.  Nevidím  tu  zaznamenanú  nespokojnosť  s
daným nájomníkom alebo nejakú nejaké narušené vzťahy nájomné. Nech sa páči.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Súčasťou materiálu, v tej prílohe, ktorá je v pdf
forme, je priložený úradný záznam z obhliadky priestorov, ktorý uskutočnila Mgr. Eva
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Osrmanová,  ktorá  má  túto  záležitosť  v  agende.  Nebytový  priestor  bol  otvorený,
sprístupnený.  Pán  si  neželal  teda  fotodokumentáciu  len  z  dôvodu,  že  tam  mal
uskladnené osobné veci. A rozhodne to nevykazuje žiadne známky, že by tam niekto
sa zdržiaval a už vôbec nie, že by tam spával, ako teda to čo sme tu nahlas nepovedali
-  ja  to  teraz  hovorím,  že  boli  takéto  informácie,  že  tam niekto  prebýva  a  užíva
predmetný priestor na nocovanie.  Je to malý priestor a sú tam pomerne slušne... po
bokoch  sú  regále,  uprostred  prechodová  cesta  a  nie  je  tam  žiaden...  Normálny
skladový priestor. Takže... je to užívané na ten účel, na ktorý je to stavebne určené a
na čo je určená nájomná zmluva.               

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu informáciu  a keďže
nikto iný sa nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.            

Návrhová  komisia:  Nakoľko  sme  nedostali  žiadny  pozmeňovací  ani  doplňujúci  návrh,
dávam hlasovať o uznesení tak, ako je napísané v materiáloch.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Ďakujem.  Za 25 poslancov prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa
nik. Uznesenie bolo schválené.          

                                                                    

Bod 10
Žiadosť  Slovenského  skautingu  o.  z.,  1.  zbor  Baden-Powella  Bratislava  o  predĺženie

nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť  k bodu číslo  10. Podľa pozvánky jedná sa
o materiál:  Žiadosť  Slovenského  skautingu  občianskeho  združenia  1.  zbor  Baden-
Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre
kultúry. Prosím pána prednostu, aby predniesol zopár úvodných slov. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o priestory, ktoré sú na tento účel
využívané  aj v súčasnosti.  Čo sa týka nebytových priestorov v Karloveskom centre
kultúry v zásade komunikuje  s jednotlivými  nájomcami  oddelenie  kultúry,  ktoré na
jednej strane, keď dávame priestory k dispozícii tak sa snaží zas recipročne žiadať od
jednotlivých  podnájomníkov,  aby  sa  spolupodieľali  na  kultúrnych  podujatiach
v Karlovej Vsi, ktoré sa uskutočňujú... ktoré uskutočňuje mestská časť. Je to s týmito
subjektami odkomunikované, je to vlastne ... aj tento materiál a nasledujúce dva, ktoré
idú  potom čo je  vlastne  ďalší  na žiadosť Slovenského  skautingu 70 zboru a potom
vlastne žiadosť kapely Jakuba Ursíniho. Ja len na informáciu na obdobný v obdobnom
režime sú všetky teda aj zvyšné dva materiály. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Z predloženého materiálu – samozrejme
sme pochopili,  aj sme si ho teda prečítali, že sa jedná o istý konsenzus tých komunít,
ktoré  pôsobia  v Karloveskom  centre  kultúry,  a o  snahe  vytvárať  nejaké  také  ...

24



spoluprácu  a vzájomnú  podporu medzi  tými  jednotlivými  skupinami,  ktoré by sme
radi  aj  podporovali.  A sme  vďační  za  to,  že  v Karlovej  Vsi  majú  svoje  ťažisko
činnosti.  Je  to  -  upozorňujem,  že  sa  jedná  o schválenie  nájmu  z dôvodu  hodného
osobitného  zreteľa,  takže  je  potrebná  trojpätinová  väčšina  všetkých  poslancov
miestneho  zastupiteľstva  to  znamená  aspoň 15.  Otváram diskusiu  k  tomuto  bodu.
Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Krampl.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, ja  som si preštudoval tento materiál;  sú  tam niektoré
skutočnosti, ktoré ma zarazili.  Takže za 1.) -  poprosil by som predkladateľa, aby mi
vysvetlil,  prečo  dochádza  k zvýšeniu  nájomného  ...  teda  o tých   takmer  1100
percent, ...či ako to vychádza... Proste z 1 EURA za meter ročne, na 1 EURO za meter
mesačne, čo mestskej časti teda prinesie nárast asi približne 1.100 EUR za rok. Ale,
samozrejme,  vzniká  tým aj  náklad  toho  skautingu,  týka  sa  to  samozrejme  aj toho
vášho materiálu, aby som sa potom neopakoval, ďalšieho skautského oddielu. Chcem
sa opýtať, či teda, keď si vážime  túto činnosť,  ktorú túto skauting vykonáva v našej
mestskej časti,  či toto je  spôsob,  akým chceme  podporovať,  teda že im zdvíhame
nájomné? Chcel by som tiež porovnať,  že za jeden meter .. to 1 EURO za rok sme
prenajímali priestory v Domove seniorov, sme prenajímali predzáhradky,..  a neviem,
či to bol ten verejný záujem,  ktorý by sme my chceli tunak mať a tunak naopak im
ideme zdvíhať... To je jedna vec, ktorá ma tam zaujíma. Druhá vec, ktorá ma zaujíma
je,  že vlastne  sa predkladá  iba  predĺženie  nájomného  vzťahu,  iba  s inou  cenou ale
prakticky tá nájomná zmluva ostáva pôvodná taká, ako bola podpísaná teda pred tými
rokmi. Tá zmluva nedefinuje ich povinnosti. hej? Vlastne jedinou ich povinnosťou je
platiť  to  nájomné.  Ale  na  tej  ...  tej  na  nejakom  stretnutí,  ktorú  iniciovala  pani
Konýčková  sa  ten  skauting  zaviazal,  že  je  ochotný  vykonávať  nejaké
verejnoprospešné činnosti pre mestskú časť. A ja sa pýtam, prečo to nie je súčasťou tej
zmluvy? Prečo je to postavené na nejakom zápase ... keď teda oni sú ochotní na tieto
veci pristúpiť, prečo to nie je v zmluve uvedené? Pôvodne som chcel navrhnúť, aby ...
aby sme dali tú cenu naspäť na to 1 EURO za meter ročne, tak ako to bolo vlastne
v predchádzajúcom období. Ale ja si myslím, že celá tá zmluva, celá, ako je napísaná
a ako je  predložená, proste nie  je  dobrá.  Preto som sa rozhodol,  že ju  nepodporím.
Ďakujem pekne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Rosina. 

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Začnem od konca. Ja  som sa rozhodol,  že tú
zmluvu podporím, napriek tomu, že zdieľam všetky výhrady, ktoré predniesol kolega
Krampl.  A podporím ju  z toho dôvodu,  že došlo  ku dohode tých dvoch  subjektov
navzájom. A teda keď sa oni dohodli, tak ja si to ctím a vážim. Ale naozaj, je pre mňa
nepochopiteľné, že skautom, ktorí – akože -  majú tiež hlboko do vrecka, zvyšujeme
nájomné a Klub dôchodcov má nájomné  - koľko to bolo? -  1,85 ročne? – za celý
priestor? Plus energie? Pýtam sa, že prečo? Ak mi to vie niekto zodpovedať tak, aby
som to pochopil, tak budem veľmi rád. Ale - majme rovnaký meter. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Musím  povedať,  pán  poslanec  Rosina,  chcem  ťa  trošku
poopraviť.  Klub  dôchodcov  nie  je  právnický  subjekt.  Nemá  nájomné  -  klub
dôchodcov.  Jednotu dôchodcov  -  asi  myslíš,  kanceláriu.  Pán poslanec  Záhradník,
nech sa páči. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja sa pridám ku kolegom. V tom zmysle sme o tom
aj na finančnej komisii o tom hovorili,  že naozaj možno by bolo na zváženie, aby ten
nájom  bol  v tej  pôvodnej  výške;  Ale  keďže  došlo  k dohode  -   a tak  sme  boli
ubezpečení, že to teda skautom neprekáža, tak samozrejme v tom by som teda problém
nevidel.  Čo  sa  týka  toho  návrhu  zmluvy,  čo  kolega  Krampl  hovoril,  my
neschvaľujeme návrh zmluvy; ani... tu nie je predložený. Takže nejaké výhrady, nie je
možné celkom mať. Skôr si myslím,  že po schválení uznesenia by - do zmlúv by sa
malo,  -  do  novej  zmluvy,  ktorú  bude  pani  starostka  podpisovať,  také  nejaké
ustanovenie  ohľadom toho  záväzku  pôsobiť  v prospech mestskej  časti  by  sa  malo
objaviť; a myslím si, že by sa nemalo objaviť len u skautov, ale by sa malo objaviť vo
všetkých  subjektov,  kde  pristupujeme  k takejto  osobitnej  sadzbe  za  užívanie
nehnuteľného majetku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina s faktickou poznámkou, nech sa páči.

p. Rosina: Ja sa teda vrátim k tomu  ... to čo odznelo, že nerád by som miešal  zase jablká
s hruškami.  Nájomné zmluvy nech sú nájomné  zmluvy.  Tieto ostatní veci by sa asi
mali ošetriť v nejakej zmluve o spolupráci.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja sa priznám, že úplne tej dohode neverím. Nebol som pri tom, ako bola tvorená.
Skutočne si nemyslím,  že si uvedomili tieto obidve strany, ktoré rokovali,  že naozaj
ide  o také  navýšenie  ako  ide.  My  sami  sme  z toho  boli  zmätení,  preto,  lebo  na
niektorých miestach boli  rôzne veci napísané.  Takže ... pre mňa  je  to naozaj veľmi
zmätočné. Prikláňam sa k tomu, aby sme tie veci neriešili  vždycky do budúcna; lebo
my   vždycky  všetko  riešime  do  budúcna  a nie  vtedy,  keď  môžeme.  Teraz  ideme
schvaľovať  nejakú  tú  zmluvu  a ja  by  som  bol  predsa  len  zato  a dám  aj  taký
pozmeňujúci návrh písomne, aby to bolo 1 EURO/ m2 / rok...Čo sa týka zmluvy,  ja
som za to tiež, ... pardón, ...  Ale ja hovorím o  ...  teraz je mesačne . Ten rozdiel v tej
sume je práve v tom, v tom, čo podľa mňa nerozumeli,  keď sa oni bavili – preto, lebo
nerozumejú, čo je mesačne a čo ročné. Že keď to budú robiť mesačne, tak to bude krát
dvanásť urobia. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak má byť nejaká podmienka v súvislosti s využívaním majetku,
tak má o nej rozhodnúť zastupiteľstvo, tzn. mal by byť  predložený nejaký návrh na
úpravu zmluvy s ktorým zastupiteľstvo vysloví súhlas. Ale odvádzať to len od toho, že
keď už  predložíte  schválenie  nájmu,  tak  potom my  sa  pokúsime  upraviť  zmluvu
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nejakým dodatkom, ktorú zastupiteľstvo nevidelo,  teda ten dodatok – pardón – tak
nepovažujem za systematické.  Takže som za to, aby sme videli  každý návrh zmeny
zmluvy,  dodatku k zmluve,  ktorým sa má  upraviť  podmienky  užívania  prenajatého
majetku. Bol by som rád, keby sa všetky takéto aspekty akceptovali. Ak poslanec na
komisii naznačí toto, nevidím dôvod, prečo by nemohlo byť spracované alternatívne -
to čo sa predkladá. Lebo predpokladať...

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík.

p.  Bendík:  Ďakujem pekne  za  slovo.  V podstate  ja  som už  o tom hovoril  –  myslím  pri
Veternicovej.  Tu sme ... keď... taktiež sme schvaľovali  nejaký výhodný nájom ...už
vtedy  som hovoril,  aby  ...  sme  požiadali  pána  prednostu,  dávajme  tam  do  toho
uznesenia tie podmienky, tie zásadné podmienky; aby sme vedeli, že čo schvaľujeme.
Tzn. schvaľujeme zvýhodnený nájom, ale niečo od tej organizácie očakávame. A toto
mi tu chýba. Tzn. kľudne to tam mohlo byť napísané,  že sa budú podieľať na tých
spoločenských  akciách atď. Nemyslím  si,  že je  úplne  možno šťastné schvaľovať tu
zmluvu, lebo dosť sa zacyklíme a budeme to schvaľovať niekoľkokrát za sebou. Skôr
by som povedal, že dajme tam tie zásadné podmienky a schváľme si tie .. tie zásadné
rámcové  podmienky  a na  základe  toho  už  urobme  zmluvu.  To  znamená,  že
nemôžeme  ...  nemali  by  sme  v podstate  ísť  uvoľňovať  tie  podmienky,  ktoré  tu
schválime,  ale ... vieme ... ak sa nám podarí vyrokovať ešte niečo lepšie, tak bude to
OK. Hej? Ale nemali by sme , v podstate, dať do tej zmluvy menej tých podmienok,
ktoré sme schválili.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani Poláchová... poslankyňa.

p.  Poláchová:  Ja  by  som chcela  poprosiť,  pani  starostka,  ak  –  viem,  že  v predsálí  sú
zástupcovia  tohto  skautingu  -  /  dobrý  deň.../  -  že  by  nám  možno  mohli  priamo
vysvetliť naše nejaké pochybnosti, ktoré máme. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno. Pán poslanec Borovička, nech sa páči.

p. Borovička:  Ďakujem veľmi pekne. Srdečne zdravím pani starostku a samozrejme skauta.
Nakoľko i ja som chodil do skautingu. V 68-om sem robil u prísahu Ludvíka Svobodu,
na Pražskom hrade a nikdy som sa nehanbil že som bol skaut. Ja verím tomu, že to
nájomné, ktoré tam bolo, že muselo byť nejakou chybičkou, že by sme toto nájomné
mali naozaj stiahnuť na to 1   EURO za rok ako dávame každému. Pevne verím tomu,
že skauti, ktorí pracujú a pracujú v prospech celej spoločnosti - a verím tomu, že keď
ich budeme potrebovať, či to budú nejaké akcie spoločenské, či to budú akcie napr. pri
skrášlení obce a pod.,  skauti to vždy robili a verím tomu, že robiť to budú. Chodil
som do skautingu, pomáhali sme normálne ľuďom; a bol by som rád, keby skauti nám
takto pomohli a my pomôžeme im. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa páči. 
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p. Hanulíková:  Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela tieto slová potvrdiť aj z vlastnej
skúsenosti. Skauti vždy pomáhali mestskej časti. Či už sme organizovali rôzne brigády
a bolo - a ozaj, sa ich veľa zúčastnilo na týchto brigádach. Neviem teraz - návrh, ktorý
dal pán poslanec Zajac - sa plne s ním stotožňujem, či sa môže dať do faktickej, alebo
to musí odznieť v riadnom príspevku? Preto, ak by náhodou nemohol odznieť, tak ho
predkladám – návrh na zmenu uznesenia a to... Zmenu... zmenu ceny, čiže vo výške 1
euro /  1 m² na rok.

p. Čahojová, starostka MČ: Myslím  si,  že návrh na zmenu a doplnenie  atď. uznesenia sa
dáva v riadnom príspevku.  Ale  toto bol riadny príspevok,  tak neviem či pán Zajac
podáva. Pán poslanec Dulla ešte s riadnym príspevkom, nech sa páči. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil nerušiť. Ak si dobre spomínate, tak sme mali
predložený návrh koncepcie  prenajímania  majetku na také tieto... aktivity,  ktoré sú
všeobecne podporované atď. Ešte sa nedostal do podoby nejakej úpravy vnútorného
predpisu a na to trpíme. Takže chcel by som požiadať, aby sme čo najskôr videli to
tzv. paragrafové znenie návrhu úpravy  zásad hospodárenia s majetkom. Lebo potom
by  sme  nemuseli  opakovane  pri  jednotlivých  návrhoch  prenájmov  toto...  sa  tomu
venovať.  Je  predsa  zrejmé,  že  ak  ideme  taký  priestor  poskytnúť  komukoľvek  za
výrazne  zvýhodnenú  hodnotu,  tak je  to  v podstate  nepriama  dotácia  jeho  činnosti;
možno aj priama. Tak by sme ozaj chceli vedieť, čo ako protihodnota toho osobitného
zreteľa  bude  -   nechcem  rovno  povedať  -  nárokovateľná,  ale  očakávaná,
predpokladaná.  Aby  sme  sa  potom  náhodou  nedostali  do  nejakých  zbytočných
duplicít. Je to normálny, prirodzený postup zodpovedného hospodára - niečo za niečo.
Keďže toto nie je náš súkromný majetok, tak s ním neobchodujeme, ale dovoľujeme
užívať  vybraným  skupinám,  či  už  na  základe  záujmovej  činnosti,  alebo  inej
individuálne, skupinovo - nech sa páči. Ale bol by som rád, keby ten obsah koncepcie,
ktorý bol prerokovaný v komisii sa dostal do podoby tzv. paragrafového návrhu; mohli
sme o ňom rokovať, aby sme vedeli, čím a ako budeme merať tie protihodnoty, ktoré
očakávame  za  to  veľké  zvýhodnenie  pri  využívaní  obecného  majetku.  Druhá
záležitosť je tá, že možno by sme si mali povedať aj jednotlivé tie oblasti, tak jak to v
tej koncepcii ide, vždy pri jednotlivom návrhu, do ktorej to patrí. Možno si spomínate,
že jeden rok sme mali  rozpočet urobený tak, že sme mali  dotácie tak rozdelené do
oblastí. A medzi nimi ... medzi nimi sa dosť súperilo. I keď to nebola oficiálna súťaž
vyhlásená, nevyhlásená - ale prakticky áno. Pozbierali sme prejavy záujmov a triedili
sme a hodnotili sme, či sa to ešte zmestí do toho rozpočtovaného objemu, alebo to už
prekračuje a musí to počkať, lebo nemá prednosť pred inými  - a nemá právo zobrať
peniaze  iným.  Toto sú všetko také praktické otázky,  ktoré treba rozpracovať alebo
aplikovať na to, aby sme  priam s rutinou prechádzali  posudzovanie  a  schvaľovanie
takýchto prípadov. Určite, skauting má svoje neodňateľné miesto v spoločnosti.  Mal
ho  pred desiatkami  rokov a pravdepodobne,  pokiaľ  sa nič  negatívne  v spoločnosti
nestane, bude ich mať ďalšie desiatky rokov. Zaslúži si podporu. A teraz je na nás, aby
sme  to  usporiadali  systematicky.  Účelom  zastupiteľstva  nie  je  rokovať
o detailoch; hrať sa na  inšpektorov -  či už sa bude volať Derick alebo  inak  - hej?
A môžeme  hľadať  teda  iné  dôvody,  pre  ktoré  sa  tu  stretávame,  ako  detailizovať
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niektoré prípady. Bol by som veľmi rád, keby sme na najbližšom zastupiteľstve videli
taký návrh, ktorý upravuje zásady hospodárenia s majetkom v súlade s prerokovanou a
odsúhlasenou koncepciou. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne,  pán poslanec Dulla.  Dovoľte aby som dala
slovo pánovi Dávidovi ...  Simeonovičovi – prepáčte - Vy ste z ktorého zboru, prosím?
Z prvého zboru... Takže nech sa páči, máte slovo, budeme radi. Poprosíme mikrofón,
pán inžinier. 

p.  Simeonovič:  Ďakujem  za  slovo.  V prípade  akýchkoľvek  otázok  ...  /  počuť  ma?
Výborne. / ...v prípade akýchkoľvek otázok, rád – akože- na ne zodpoviem a vyjasním
akúkoľvek nezrovnalosti.  Snažili  sme  sa nájsť  ...  nejakú   formu,  ako tam môžeme
fungovať  a  ... aj  to  nejako  rámcovo  zahrnúť.  Naša   ...  tá  protihodnota,  ktorú
poskytujeme,  verím,  že  sa  veľmi  horko  ťažko  kvantifikuje,  lebo  našim  prvotným
cieľom je vychovávať deti a mládež.  Čo – neviem,  či chcete viazať do zmluvy,  ale
môžeme  sa  o to  pokúsiť  možno...A  v každom prípade  sme  nezisková  organizácia,
všetko vykonávame dobrovoľne, takže takáto forma podpory je  celkom výrazná pre
nás a bez toho by sme  asi neboli  schopní  fungovať.  Keďže  by sme neboli  by sme
schopní  hradiť  komerčný  nájom.  Čiže  za  to  sme  vám  vďační   -  v mene  celej
organizácie. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán Simeonovič bude asi k dispozícii,
ak budú nejaké ďalšie otázky. Ja by som len možno upozornila kolegov poslancov, na
všetko čo tu odznelo, myslím si že sa nemusíme ubezpečovať o význame pôsobenia
skautov  v našej  mestskej  časti.  Že  si  všetci  veľmi  vážime,  to,  čo  robia  medzi
mládežou, ako pracujú ... A ak ste si pozorne prečítali celý materiál - teda ja dúfam, že
to vzniklo  na základe dohody,  prešlo  to cez naše odborné komisie,  tento materiál a
máte tu aj zaznamenané udalosti alebo činnosti, aktivity, ktorých sa skauti zúčastnili v
minulom roku, aj to, čo sa plánuje ešte v tomto v roku - ja neviem - na hody, na deň
detí atď. Máte tu množstvo akcií,  ktoré sú tu špeciálne  vypísané,  rôzne workshopy
určené na Deň zeme, Naše mesto, Milujem svoje mesto, brigáda, upratovanie, úprava
okolia  atď.  Myslím  si,  že  manažment,  súčasný,  Karloveského  centra  kultúry  je
vynikajúci a dokáže si naozaj zabezpečiť, aby sa tieto dohody medzi nájomcami plnili.
Myslím si, že mi to asi potvrdíte.  Ak ...

p. Simeonovič: Je to aj v našom záujme, aby sme plnili o čom sa dohodneme. 

p. Čahojová, starostka MČ: Tak to je vynikajúce. Ja k tomu nemám viacej čo dodať. Všetko
podstatné odznelo v diskusii. Takže ak máte nejakú otázku na tohto mladého pána, tak
dajte. Ak nie, tak uzavrieme diskusiu. Nech sa páči pán Krampl, máte priestor...  máš
priestor....

p. Krampl: Ďakujem. Ja mám, ja mám otázku. Ono je pravda, že výchova detí sa do zmluvy
dať nedá;  je  to vaša  činnosť  -  viacmenej  kmeňová.  Je  to pochopiteľné,  že  sa tým
zaoberáte. Len aby sme si rozumeli. My vám nedávame náš majetok, my vám dávame
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majetok, ktorý je  obecný,  ktorý je  všetkých ľudí a každý občan mestskej časti musí
mať aj právo, keď si pozrie tú nájomnú zmluvu, zverejnenú na internete  - si pozrieť -
aha- títo to dostali za euro a čo teda plynie z toho pre mestskú časť? Aký benefit  ... by
som  povedal.  Pretože  toho  občana  to  nemusí  zaujímať;  lebo  on  nemusí  vedieť
o napríklad  deti,  ktoré  chodia  do  toho  skautu  sú  z Karlovky;  niektoré  sú  z inej
mestskej časti,  hej?  Nie ste obmedzení iba...  iba na Karlovku -  hej? Takže ...  ide
o ten lokálny význam.  Jedná vec,  ktorá sa do zmluvy  dá dať,   kvantifikovať,   je  –
povedzme,  odrobiť  nejaké  osobohodiny  –takpovediac-   proste  v prospech mestskej
časti. To sa dá dať do zmluvy, k tomu sa vy viete zaviazať. Viacmenej na tom stretnutí
s pani Konýčkovou aj niečo podobné odznelo. Čiže to sa dá kvantifikovať. To, že sa
zúčastňujete  niekoľkých  aktivít  ročne,  je  síce  pekné,  ale  je  dosť  dobre  možné,
napríklad že pani Konýčková by mala potrebu aby sa každý mesiac – povedzme jeden
deň -  venoval skauting  Karloveskému  centru kultúry a urobil  tam niečo.  Hej?  -  Ja
neviem.  Čiže toto je,  napríklad,  forma,  ktorá sa dá aj vyjadriť papierovo a ktorá by
presne definovala, že čím teda vy prispievate. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p. Martinický:  Už som hľadal mikrofón. Ďakujem pekne. Ja nielen preto, že som tiež bol
skautom -  a bola to jedna ... jediná organizácia v ktorej som bol slobodne, dobrovoľne
členom - a som na to hrdý, ale myslím, že z vymenovaného zoznamu rôznych činností,
ktoré  skauti  vykonávali  – predpokladám,  že  vykonávali  bez  nejakých  zmlúv,
čiastočných – že- vtedy urobíte to a vtedy urobíte to... sa dá predpokladať, že rovnako
budú mať  snahu  pozitívne  spolupracovať,  tak ako doteraz.  Ak  sa v niečom mýlim,
konkrétne, tak ma opravte. Súhlasím, že pokiaľ ide o s predrečníkom – že , pokiaľ ide
o pravidlá prenajímania priestorov, bolo by dobré, keby sme ich mali jasne na papieri.
A aby sa všade postupovalo rovnako. Ale práve aj preto, aby sa všade postupovalo
rovnako, si myslím,  že by to bolo dobre podporiť - aj s tou zmenou, s tým  znížením
toho  nájomného.  Lebo  ak  by  sme  teraz  im  chceli  zazmluvňovať  presný  výpočet
nejakých činností,  ktoré majú urobiť, tak potom by sme mali rovnako takýto spôsob
činnosti zazmluvniť aj druhým ktorým to dávame... proste -  za euro. A myslím si, že
niekedy by z toho vznikli dosť zaujímavé kombinácie a porovnávanie a vymýšľanie ...
že .. čo by sme napríklad dôchodcom alebo nejakému inému subjektu, ktorému tiež
dávame priestory za euro zazmluvňovali,  že  ako sa  to ešte  k tomu niečo   pridať.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Borovička má slovo, nech sa páči.   

p. Borovička: Ďakujem ešte raz za slovo. Ja iba v takej krátkosti. Ten, kto si dá názov Baden
Powell,  ktorý bol zakladateľom skautingu, tak si myslím,  že títo skauti nebudú mať
chuť klamať, alebo nám nepomáhať, alebo vzájomne si pomáhať. Ja hovorím - chodil
som do skautingu a ja skautom verím. Tak ja verím aj tomuto chlapcovi. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi. 
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p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Ja  by som sa vyjadril,  že súhlasím  s
návrhom, ktorý tu odznel, tzn. že asi by sa... mali by sa v uznesení, prijímať veci, ktoré
jasne  definujú  protihodnotu.  Lebo  -  čo  sa  týka  celej  textovej  časti  zmluvy,
zastupiteľstvo schvaľuje podmienky, tzn. komu, koľko a za koľko –a podmienky. Tie
podmienky  nemôžu  byť  v rozpore so  zmluvou,  ale  v  prípade iných  podmienok  tá
možnosť je. Čiže súhlasím s tým, že tie konkrétne podmienky, a tie konkrétne plnenia
by  mali  byť  súčasťou  ...  súčasťou  každej  zmluvy,  kde  sa  nejakým  spôsobom
zvýhodňuje... zvýhodňuje tá cena. Čiže pri každom jednom osobitnom zreteli by malo
byť  jasné,  že čo je  protihodnota,  že či tá protihodnota vyplýva  z nejakého  plnenia,
alebo zo samotného fungovania. Lebo nie každému subjektu, ktorému dávame prípad
hodného  osobitného  zreteľa  vyžadujeme  protiplnenie.  Otázka teraz znie,  či teda to
dáme...  do  konca  roka...  a  rozšíri  sa   potom samotné  to  uznesenie.  Lebo  v tomto
momente to asi nemá zmysel, tu na mieste riešiť že za akých podmienok. Čiže to dáme
za tých istých podmienok za 1 EUR do 31. 12. 2017 s tým, že ... vlastne budú sa týkať
aj tých ostatných, s tým, že v ďalšom uznesení, alebo teda v ďalšom materiáli bude už
definované, že čo je to protiplnenie. To čo vlastne navrhoval Igor Bendík, to tam bude
jasne napísané bod, čo sú tie povinné náležitosti zmluvy. Budem sa snažiť,  aby sme
tak  inštruovali  na  úrade  a  v budúcnosti  tak  bolo,  čiže  aby  tam bolo  jednoznačne
definované.  My  sme  to  momentálne  naozaj  nechali  na  pôsobení  –  keďže  je  to
Karloveské centrum kultúry, tak si to... celú tú...  celú tú, celý ten obsah rieši vedúca
kultúrneho  oddelenia,  ktorá -  podľa  môjho  názoru  podáva  veľmi  dobré  výsledky,
naozaj aj čo sa týka návštevnosti, je...  aj programu,  aj odozvy od obyvateľov. Je to
veľmi dobré. A na druhej strane,  preto sa jej snažíme  minimálne  zasahovať do... do
tohto. A súhlasím s tým, že by to malo byť jasné. Otázka znie už len potom, že či to
dáme za jedno euro na celé obdobie, alebo to dáme na 1 euro do konca roka a dovtedy
vydefinujeme tie konkrétne podmienky o ktorých ste sa bavili, tzn. že čo je –kvázi- tá
protihodnota. Ono je to pri každom jednom ...  Karloveské centrum kultúry funguje
spôsobom, že aj iné subjekty,  ktoré sú dotované, ktoré majú ... majú nižšie  nájomné
ako Dolina a podobne, sa zaväzujú, že jednoducho vystupujú  - a tieto veci by sa mali
kvantifikovať,  súhlasím  s tým.  A de  facto  je  to  vyžadované  od  každého  jedného
subjektu, ktorý využíva kultúrnu nehnuteľnosť, aby prispieval na kultúrny... kultúrne
podujatia  mestskej  časti  svojim  ...  nejakým  programom,  alebo  nejakou  svojou
účasťou. Hovorím, je to len na vás či to dáme za jedno euro na celé obdobie alebo to
dáme za jedno euro do konca roka a vydefinujeme  celé tie podmienky,  lebo  naozaj
teraz  ich  asi  nevieme  dať,  momentálne  tu  vedúca  kultúry  nie  je,  asi  by  sme  to
nevedeli ... proste tak z brucha vydefinovať,  že čo má byť to plnenie,...  ktoré má byť
definované, ktoré ona očakáva, alebo - ktoré ona má. Mimo toho dohodnuté, čo malo
byť - či už tá zmluva o spolupráci alebo vydefinované v tých bodoch, ktoré mestská
časť požaduje. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Ja by som chcel podporiť pána Borovičku a zároveň súhlasím s tým, čo povedal
pán Hrčka. Ale – rád by som poprosil pánov kolegov, kolegyne, aby sme hlasovali za -
aj s tým cenovým zvýhodnením a neprihliadali na ten formalizmus; fakt vieme, že čo
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by bolo najlepšie, čo by bolo správne, ak má byť postavená zmluva, ale tu sa jedná o
obnovenie zmluvy predchádzajúcej,  keď to tam nie  je,  no tak čo sa stane? - nič  sa
nestane. Veď to je číry formalizmus! Od mamičiek sme tiež nežiadali,  aby s kočíkmi
sa zúčastnili  1.mája na pochode, alebo niečo podobné. Proste oni to majú v činnosti,
vykonávajú tú činnosť, chvália  sa ňou, radi sa prezentujú, lebo tak získavajú nových
členov; a keď môžu ísť na nejaké Karloveské hody v uniformách, tak pre tie deti je to
vždy zážitok. To my ich k tomu nemusíme ani vyzývať, ani nútiť. Oni to robia sami od
seba. Tak by som vás poprosil , aby ste trošku pozmenili svoje názory a hlasovali za tú
zmenu. Ďakujem pekne. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Ak  môžem  doplniť  -  prepáč  pán
poslanec,  že  naozaj  sa  dosť  ťažko  dá  kvantifikovať  práca  skautov  na  nejaké
osobomesiace  alebo  osobohodiny,  keďže  sa  nezúčastňujú  nijakých  súťaži,  nie  sú
v žiadnom  zapísaní  ...  v  nejakých  rebríčkoch.  Pracujete  s deťmi,  ak  si  dobre
pamätám ... do 15 rokov? -  alebo do 18 rokov? Je to pomerne kreatívne,  pomerne
voľné. Ja som síce v skaute síce nebola, lebo keď ja som bola ... keď som bola ja v ich
veku, vtedy bola pionierska organizácia. Takže toto mi uniklo, žiaľ. Ale myslím si, že
to, čo robia, robia výborne. A naozaj tá spolupráca s novou vedúcou oddelenia kultúry
je veľmi dobrá a nabrala úplne iné rozmery;  že v tomto jej môžeme naozaj dôverovať.
Pán poslanec Martinický, nech sa vám páči.

p. Martinický:  Ďakujem.  Stručne. Ja som tiež za to, aby sa to teraz schválilo  bez nejakých
ďalších  podmienok.  Pokiaľ  sa  bude  ...  robiť  zmluvy,  pokiaľ  sa bude  nejako  písať
zmluva,  môže  sa  to  nejako  tam kvantifikovať  alebo  spresniť,  čo  sa  vyžaduje  ako
protihodnota. Len v rámci demokracie by som potom prosil,  aby platili  pre každého
pravidlá,  pre každého rovnaké pravidlá.  Tzn.,  že ... že by sa to nejakým spôsobom
riešilo  vo všetkých zmluvách, že by sa na to urobil ... že by sa na to spravil nejaký
systém. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom, nech
sa páči. 

p. Zajac:  No, veľa povedali moji predrečníci,  čo som chcel povedať. V prvom rade, teda si
myslím,  že naozaj hovoríme o trochu inom princípe, ako keď sme sa bavili o Doline
a o tých  nájmoch,  tak  sme  sa  rozprávali  o priestore,  kde  sa  prezentuje  kultúra  na
pódiu ,v malej pódiovej  a veľkej pódiovej miestnosti. Toto je  jednak priestor, ktorý
bude inak zapadať prachom.  A ja  si myslím,  že sme  radi,  že sa  oživí  ...  A hoci aj
skautom . Ja nechcem,  aby robili kultúrne predstavenia.  Aj keď určite mnohí z nich
vedia hrať pekne na gitare. Pre mňa otázka – že čo skaut robí nie je. Preto, lebo viem
si otvoriť webovú stránku, aj ten zbor,  aj všetky iné - a činnosť je úplne jasná. Týchto
organizácií,  kde tá činnosť je pomerne jasná,  je  na Slovensku  okolo 40.000. To sú
neziskové  mimovládne  organizácie  a určite,  minimálne  tie,  čo  majú  na  webovej
stránke  napísanú  svoju  činnosť,  tak  vedia  povedať,  čo  pre  tú  komunitu  v zásade
prinášajú.  Takže  ja  teda  nevidím  úplne  veľký  dôvod  v tomto  prípade,  keďže  sa
nejedná o priestor, kde sa má prezentovať kultúra a kde rozumiem tomu, že tam musí
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byť  istá  dôvera,  lebo  to  aj  prenajímame  ten priestor,  ale  o takýto  priestor...  Áno,
súhlasím  s tým,  čo  povedal  pán  poslanec,  že verím  tomu,  že  aj  všetky  ostatné
organizácie, ktoré fungujú v tých priestoroch, ktoré sa v KCK nevyužívajú ... ako ... na
prezentáciu  kultúry,  budú   ....  mať  rovnaké  podmienky  .A  teda...  ja  úplne
nepotrebujem mať tú zmluvu o spolupráci;  lebo naozaj si nemyslím,  že teraz my ich
potrebujeme  zaviazať  nejakým  osobohodinám  na  rok,  alebo  na  mesiac.  Takže...
takže... nemá zmysel to teraz nejak oddaľovať,  a dajme to ...  v tom návrhu, časovom.
Prečo vznikol tento časový návrh neviem? Tiež by som videl možno aj viacej rokov,
ale to asi súvisí s niečím. Ale to už nechcem riešiť, lebo predložené je niečo. Do toho
by som nešiel, meniť to ,  ten čas, jaj je rozložený . Ale určite teda...  sa ja podpíšem
pod návrh pani poslankyne Hanulíkovej,  aby sme ... aby sme tam  teda dali tú cenu
EURO/ mesiac ... EURO/rok za meter štvorcový. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Savčinský.

p. Savčinský:  Ďakujem za slovo. Počúvam tú debatu dlhšie; mám pocit, že to je  aj ... širší
problém. Možno by sme niekedy mali ísť do tých organizácií - lebo nie je to len skaut,
ale  je  to ...  sú  to množstvo kultúrnych,  športových organizácií,  ktoré denno–denne
robia s deťmi; ísť možno na hodinu, na hodinu a pol  do tých ... do tých organizácií,
aby sme videli,  čo je tou hlavnou hodnotou tých organizácií.  Aby sme neriešili  stále
niečo za niečo a vyžadovali. ... Hovorím to aj teda  z druhej strany, lebo – jednoducho
- sa pohybujem dlhé  roky na tej druhej strane.  A preto ja  osobne v nadväznosti na
Marcela,   nemám žiadnu potrebu kvantifikácie.  Mne stačia tie organizácie ...  robia,
vykonávajú tú činnosť -  a to je podľa mňa to najdôležitejšie. A ja vás poprosím, aby
sme na toto nezabúdali. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Záverečné  slovo  patrí  pánovi
prednostovi.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.   Samozrejme  ...  teda  ...aj  v zmysle  diskusie
autoremedúrou sa  to  ... upravujem, no teda autoremedúrou to upravujem tú cenu na
pôvodnú, čiže za 1 EURO za meter na rok. A hovorím na druhej strane, možno bude
lepšie – škoda, možno by bolo lepšie,  keby tam boli vydefinované tie veci,  aká ... je
predstava; tak myslím  si,  že by sme  si  ušetrili  diskusiu  a možno by bolo  jasné,  že
akým spôsobom sme sa vlastne k tomuto dostali.  Čiže pre budúcnosť to tak spravíme,
že  v materiáloch  to  bude  jednoznačne  napísané  a tým  pádom  vlastne  ...  takéto
problémy si ... takéto diskusie  ...  budeme ... si môcť ušetriť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, aj pánovi Seminiovičovi za príspevok
do diskusie.  Keďže sa už nikto nehlási,  tak uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú
komisiu aby nám predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Takže s autoremedúrou, ktorú urobil pán prednosta, pôvodný text, s tým
že sa tam mení na konci textu  ... mesiac na rok. Čiže - nájomné....
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p. Čahojová, starostka MČ: Čiže nájomné ročne.

Návrhová komisia: Čiže nájomné 1 EURO/ m2 /rok.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasujeme o návrhu, tak, ako ho
predniesla návrhová komisia. Podotýkam, že je to nájom z dôvodu osobitného zreteľa.
Nech sa páči, hlasujeme. 

Hlasovanie: Za 24 poslanci, proti nebol nikto, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem veľmi pekne za
schválenie uznesenia a blahoželám. 

p. Čahojová, starostka MČ: Želám skautom všetko dobré -  aspoň Zboru č. 1. 

Bod 11
Žiadosť  Slovenského  skautingu,  70.  zbor  Bratislava  o  predĺženie  nájmu nebytových

priestorov v Karloveskom centre kultúry.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A  pristupujeme  k materiálu  č.  11.  Žiadosť  slovenského
skautingu. Obdobná -  70.  zbor Bratislava  o predĺženie  nájmu  . .   Keďže - pardón,
upozornil ma pán prednosta, že o 16. hodine je náš čas vyhradený pre verejnosť, ak tu
máme zástupcov verejnosti, ktorí chcú vystúpiť nech sa páči, je to váš priestor. Keďže
nemáme nikoho... Pán Ing. Kosnáč hlási, že tam nikto nie je, takže ...  poprosím vás do
16 hodiny 30 minúty vydržať, tak ako sme sa dohodli a potom budeme mať technickú
prestávku.  Dobre?  Takže  pokračujeme  žiadosťou  Slovenského  skautingu,  70.  zbor
Bratislava  o predĺženie nájmu  nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Nech sa páči,  pán prednosta prednesie návrh. Upozorňujem a ešte podotýkam , že to
boli 2 rôzne zbory, ktoré mali prenajaté priestory za rôznych podmienok. Teraz ide o
zjednotenie podmienok rovnakých pre všetkých. 

p.  Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Takže tak isto  ako v predchádzajúcom prípade,
jedná  sa  o priestor  v Karloveskom  centre  kultúry.  Jedná  sa  o nájomné  vo  výške
1EURA/ m2  za rok, s dobou nájmu od 1.3 2017 do 29.2 2020 - ako prípad hodný
osobitného  zreteľa,  pričom  ten  dôvod  je  tam ...  v zdôvodnení  .  V tomto  prípade
myslím že to je  1 EURO na rok. OK, jasné,  OK....Tak isto ako v predchádzajúcom
prípade -  na 1 EURO ...  autoremedúrou  na meter štvorcový. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže, aby nám bolo jasné, snažíme sa aby mali títo nájomcovia
mali  jednotné podmienky.  Autoremedúrou si pán prednosta osvojil 1 EURO/ ročne/
m2. Nech sa páči, pani poslankyňa Hanulíková.  

p.  Hanulíková:  Ďakujem.  Ja  som  v podstate  chcela  navrhnúť  ten  istý  -  aby  bola
spravodlivosť medzi obidvomi zbormi,  navrhnúť  to, čo si autoremedúrou teraz pán
prednosta prijal.   - Čiže 1 EURO / m2 / rok. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina. 

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že ku skautom, čo sme chceli povedať už sme
povedali  -možno aj trošička viacej.  Ja by som len rád upozornil na to, že tam majú
skauti ešte jeden priestor, ktorý má platnú nájomnú zmluvu a tá vyprší až za nejaké to
obdobie. Takže budeme sa ešte raz zaoberať skautmi a dúfam, že už to bude  ... podľa
dnešných pripomienok ž pripravené. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický s poznámkou. 

p. Martinický:  Ďakujem.  Len - pokiaľ sa bude riešiť spresňovanie tých podmienok, tak si
myslím,  že by bolo dobré nezabudnúť, ak chceme aj šetriť a spresňovať - tak potom
riešenie prípadnej spotreby... spotreby energií v daných priestoroch. 

p. Čahojová, starostka MČ: Spotreba energii ide zvlášť....

p. Martinický: Tak potom ok. Už sa nepýtam...

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Tu sa  jedná  len o nájomné.  Keďže  nikto iný  sa nehlási  do
diskusie,  tak  prosím  ...   uzatváram diskusiu  a prosím  návrhovú  komisiu  aby  nám
prečítala návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia s tým, že si pán prednosta autoremedúrou prijal teda ten
návrh, ktorý sme v predchádzajúcom bode mali - a mení sa nájomné nie mesačne 1
EURO/ m2  ale ročne vo výške 1 EURO / m2  ... teda jedno EURO. Dávam hlasovať
o celom návrhu s touto zmenou, ktorú si prijal pán prednosta. 

p. Čahojová, starostka MČ: Áno. Ďakujem veľmi pekne návrhovej komisii a prosím, aby ste
zohľadnili,  že sa jedná o prenájom hodný ... podľa osobitného zreteľa. Nech sa páči,
hlasujte. 

Hlasovanie:  Za  22  poslancov,  proti nebol  nikto,  zdržal  sa  1.  Uznesenie  bolo  schválené.
Ďakujem veľmi pekne.  

Bod 12
Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových

priestorov v Karloveskom centre kultúry.

p.  Čahojová,  starostka MČ:   Môžeme pristúpiť  k ďalšej  žiadosti o  prenájom priestorov
v Karloveskom centre kultúry a to žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831
01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. Nech sa
páči, pán prednosta úvodné slovo. 
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže, jedná sa o tretí nájom v priestoroch
Karloveského centra kultúry. Jedná sa o taký pivničný priestor, ktorý slúži na skúšanie
kapely.  V minulosti  tam boli  dva...  dve  kapely,  ktoré v týchto  priestoroch skúšali.
Jedna  má,  myslím,  ešte  platnú  zmluvu  do  budúceho  roka,  druhá  –  vlastne  ktorej
skončila... z hľadiska vlastne ... aj z hľadiska pôsobenia v Karloveskom centre kultúry,
dávame návrh na ... za úrad,  tak  ... ako ... si ... oddelenie kultúry dohodlo spoluprácu
na kapelu Jakuba  Ursinyho,  tie  priestory - na rozdiel od tých, ktoré sa schvaľovali
predtým  skautom,  sú  v neporovnateľne  v horšom stave,  vzhľadom  k tomu,  že  sa
naozaj  jedná  o pivničný  priestor  bez  osvetlenia,  teda  ...  bez  denného  svetla;  je  to
naozaj  na  skúšanie.  Ten priestor  na  danú  potrebu  je  vyhovujúci,  až  na  to,  že  je
limitovaný tým , aké je kultúrne podujatie v Karloveskom centre kultúry, čiže vlastne
tá  skupina  nemôže  skúšať  v čase,  kedy  sa  odohrávajú  akékoľvek  podujatia
v Karloveskom centre kultúry. Návrh je tam rovnako ako bol vi tých predchádzajúcich
dvoch, v zmysle dohody, na 1 EURO/ meter na mesiac s tým, že je to tiež od 1.3. 2017
do  29.2.  2020. A možno  v kontexte v tom,  ako  sa  to odsúhlasilo  predtým,  by asi,
vzhľadom  k tomu,  že  sa  jedná  o  podstatne  menej  lukratívne  priestory...
a v podstatne...a priestory  v podstatne  horšom  stave,  tam  by  bolo  možno  správne
zjednotiť nájomnú cenu ako tie predchádzajúce. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec
Dulla. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ako som už niekoľkokrát povedal, stavby sa môžu používať len
v súlade s kolaudačným rozhodnutím. A na komisiách som to naznačoval. A v súlade
s mojím presvedčením podávam návrh na doplnenie uznesenia: Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-  Karlova Ves žiada starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pred
uzavretím nájomnej zmluvy preveriť, či kolaudačné povolenie budovy KCK dovoľuje
činnosť (nácvik program hudobnej skupiny)   miestnosť číslo  19, ktorá sa nachádza
v suteréne. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac. 

p.. Zajac: No, ja to nechcem, samozrejme, vopred...že ... sabotovať toto, ale len by som bol
rád, keby ... keby sme  si tak,  ako ... si myslím  .. .že aj v tých v prvých prípadoch
...Lebo ...toto... toto trošku je ten prípad, kde by som – ako keby – tú druhú stránku –
má dať – definoval.  Preto, lebo z toho, že existuje skupina Jakuba Ursíniho -  ja, ako
človek, ktorý má všetky disky jeho otca, nemám žiadnu pochybnosť o tom, že to je
fajn. Ale nie je to tak jasné, ten záujem, ako je to u tých skautov. Čiže túto by som ja,
je to len predsa len teleso, čo robí nejakú produkciu - Ja viem, že v našom dnešnom
svete tá produkcia niekedy je to benefičná produkcia, ale niekedy to  je to produkcia,
ktorú má ten človek zaplatenú. Že túto to tak  úplne jasne nevidím. A teda nehovorím,
že nebudem hlasovať za tú zmluvu, lebo to tu teraz nie je, ale túto by som to videl
oveľa viacej  radšej  rád,  aby sme  to  doplnili  tou zmluvou  o spolupráci,  ako v tých
prípadoch toho skautingu.  Nemám nič  proti tomu,  som hrdý na  to,  že bude  Kubo
trénovať v Karlovej Vsi, ale ... ale predsa len ... nedávali že - jak psíček a mačička - do
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torty všetko čo máme  doma, nahádžeme  do jedného  hrnca  a pomiešame.  Tu vidím
veľmi  jasne  ten  rozdiel  medzi  záujmovými  občianskymi  združeniami,  ktorú
vykonávajú nejakú  verejnoprospešnú činnosť a kapelu pána Jakuba Ursinyho. Takže
nejdem dať ani žiadny pozmeňovací návrh, ale bol by som rád, keby tu teda naozaj, aj
na tej našej  webovej  stránke,  vznikla  potom nejaká  zmluva  o spolupráci,  kde bude
definované,  pre našich  občanov ,   prečo ... teda ...  pardón ..  No tak ... nech je  to
súčasťou nájomne .. alebo ... mne je to jedno ... alebo zmluve o spolupráci - to už, ako
im bude vyhovovať, ale túto by som si želal tú druhú stránku,  že čo za to tá Karlova
Ves má. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nepochybne, ako poznáme našu vedúcu
oddelenia  kultúry,  ona  si  ten  barter  alebo  tie   podmienky  naozaj  dokáže  úplne
zabezpečiť.  Ja by som odporúčala, keďže tie priestory sú neporovnateľné - aj s tými
priestormi, čo sme poskytli skautom, sú v ďaleko horšom technickom stave, aby sme
to  prenajali  za  rovnakých  podmienok  ako  skautom.  A napokon,  máte  to  aj
v odporúčaní v dôvodovej správe. Pán poslanec Borovička, nech sa páči.  

p. Borovička: Ja súhlasím.  Ďakujem. Ja súhlasím, pani starostka. Ja akurát jednu takúto malú
otázku, či tam bol hygienik? A či schválil ...či schválil bezpečnosť akustiky? Lebo na
každú hudbu, když máte hudbu, musí tam byť potvrdenie od lekára, alebo človeka ...
robí to hygiena,  či akusticky tam môžu vykonávať túto hudbu. Je to smutné, je to tak.
Musí byť ... priestor, kde sa vykonáva ... hudobná ... toto, musí povolenie hygienika. 

p. Čahojová, starostka MČ: Neviem odpovedať na túto otázku, pán poslanec. Pán poslanec
Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo... 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec  Rosina  má  slovo...Pán  poslanec  Dulla,  ako
vyžaduješ ty, aby všetci boli pozorní voči tvojmu vystúpeniu, aj pán poslanec Rosina
si vyžaduje pozornosť. 

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo,  ešte  raz...  Tí  skauti  majú  nepomerne  lepšie
podmienky,  lebo  tí  skauti  sa  o tie  priestory  aj  nepomerne  lepšie  starajú,  starali
a myslím,  že sa budú starať. A čo sa týka tej kapely,  ja  neviem,  možno sa to dalo
ošetriť zmluvou ...  ich .. . ako ... strata sluchu.. .Ale v každom prípade, niečo ako logo
mestskej časti by si mohli prisvojiť, aj počas vystúpenia atď. propagovať. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  len  podotýkam,  že  v materiáli  máte  uvedené,  že  do
15. 11.2016 bol priestor využívaný pánom inžinierom Stehlíkom za účelom skúšania
hudobnej skupiny; a v rámci zmluvy bola dohoda o 3 ... o plnení 3× ročne vystupovať
na kultúrnych  akciách poriadaných  mestskou časťou Bratislava  - Karlova  Ves,  bez
nároku na odmenu, ale nikdy nebola naplnená. Takže aj to bol jeden , pravdepodobne,
z  dôvodov  ukončenia  spolupráce.  Je  to  len  dôkazom  toho,  že  nový  manažment
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Karloveského  centra  kultúry  sa  snaží  využívať  priestory  čo  najefektívnejšie
a najracionálnejšie. Pán poslanec Martinický, nech sa páči. 

p. Martinický: Ďakujem. Ja by som len chcel povedať, že ... pravde podobne...  nemám túto
vec detailne  naštudovanú,  ale  predpokladám,  že...   -  reagujem na predrečníka  -  že
trochu ináč je  hygienický a predpismi  a bezpečnostne zaradený,  alebo posudzovaný,
priestor  na  produkciu  hudby,  prípadne  verejnú  produkciu  a trochu  ináč  na  nejaké
súkromné skúšanie, či nacvičovanie.  Tam potom ... potom ...  ide asi najviac o to, že
by nevybili nejaké ističe a nerušili susedov. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pani  starostka.  Ja neviem,  kde pán kolega Borovička na toto
prišiel?  Ak  to  má  oporu v nejakom právnom predpise,  tak by bolo  dobré,  možno,
uviesť, že v ktorom? Bola taká diskusia na komisii, už teraz neviem v ktorej - a tam to
teda bolo troška ináč formulované. Že či ten priestor bol skolaudovaný na to ... na to,
aby  sa  tam mohla  nacvičovať  hudobná  produkcia.  Ja  si  myslím,  že  celý  objekt
kultúrneho domu je skolaudovaný, aby sa tam diala  nejaká tá kultúra. A hudba tiež
patrí do kultúry.  Takže špeciálne  nechať kolaudovať túto jednu miestnosť,  aby tam
mohol niekto robiť hudbu - že to nie je celkom... celkom náležité. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl. 

p.  Krampl: Ďakujem za slovo.  Iba chcem reagovať  na  to,  čo  odznelo  pred chvíľkou,  že
predchádzajúci nájomca proste nenapĺňal tú zmluvu. Ide presne o to - a o tom boli aj
moje predchádzajúce príspevky. Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Čiže proste,
keď sú jasne definované práva a povinnosti oboch zúčastnených strán, tak z môžu byť
len obidvaja spokojní. Hej? Preto som navrhoval všetky kroky, ktoré som ... nechce sa
mi  ich  opakovať.  Druhá  vec  je,  že  –  samozrejme-   je  povinnosťou  našich
zamestnancov, aby práve ... dbali na to, aby tie zmluvy boli naplnené;  vyžadované ich
plnenie.  Čiže  keď ten nájomca  tú zmluvu  neplnil,  tak  proste mala  byť  tá zmluva
zrušená. Ďakujem za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Hanulíková.

p.  Hanulíková:  Ja  by  som  asi  nedávala  na  rovnakú  úroveň  tých  skautov,  čo  sme  tu
schvaľovali.  Neviem,  či  pán  prednosta  si  autoremedúrou  teda  osvojil  –  tiež  že
z jedného mesiaca na rok? Pretože-  ja by som tam - môj návrh je teda nechať tam ten
mesiac.  Pretože je  to  kapela,  ktorá tam trénuje;  keby netrénovala,  teda by musela
zháňať niekde nejaké priestory. Je to dosť zložité zohnať priestory. To je jedna vec.
A potom robiť  koncerty,  za ktoré potom vlastne  zarába  peniaze,  je  to úplne  iné  ...
úplne iný pohľad na vec . Podľa mňa tí skauti, tie naše deti ... Potom ešte ani jeden z
tých členov kapely nebýva v Karlovej Vsi; čiže to je tiež taký ...taký ... nejaký  vzťah
k tomu. Takže ja by som nesúhlasila s tým , aby ...  aby... Teda, neviem, či to teda pán
prednosta  si  osvojil,  lebo  to  povedal,  tak  všelijako  takže  by  som poprosila,  aby
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povedal,  či  si  to teda osvojil  -   či je  to teda na rok, alebo  teda na mesiac,  ako je
v materiáli?  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zhodli sme sa na tom, že skautom chceme uľahčiť
ich  život.  Ale,  samozrejme,  tým  sme  trochu  priťažili  život  nášmu  kultúrnemu
oddeleniu, pretože  niečo, s čím počítali, .. .a si ... ja myslím, osobne, že na tom mali
nárok, sme im zobrali - pretože z cudzieho vačku sa ľahko berie. Ale -bolo by dobré
zase ..  v tej kultúrnej sfére,  nájsť  nejaké prostriedky a  ...  vykompenzovať práve...
práve toto bremeno, ktoré sme prehodili na ich plecia. Ďakujem za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som len doplnila informáciu, pre vás. Ak ste si neprečítali
pozorne materiál – takže - od 6.3 2012 ...do -  takmer do konca minulého  roku bol
prenajatý  priestor...  tento priestor,  ktorý je  v  podstatne  horšom stave,  ktorý -  teda
sľubujú  tí mladí  umelci,  že si ho budú nejako,   pod kontrolou našich pracovníkov
upratovať a dávať do prevádzkyschopného stavu ...  pán ... ktorý, pokiaľ viem - Pavla
Horova  je  v Dúbravke?   ulica....v Devínskej?  ...  v Devínskej   -  takže  tiež  sa
nezohľadňovalo, komu sme prenajímali. Ja si myslím, že môžeme byť radi, keď niekto
o také priestory má záujem a je ochotný spolupracovať s našim kultúrnym oddelením
v prospech nášho  kultúrneho  života.  Odovzdávam záverečné  slovo.   Aha...  ešte  sa
prihlásil pán poslanec Dulla, nech sa páči. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Dovolím si reagovať na to, čo povedal pán Lenč o tom, že celá
budova  je  schválená  na  kultúru.  Tak  zásadne  sa  schvaľujú  na  účely  v súlade
s jednotlivými miestnosťami; lebo to by som si potom myslel, že aj v priestore WC je
dovolená hudobná produkcia, kultúrna - a to určite teda nie je. Čiže každá miestnosť
má nejaký účel, podľa toho stavebno-technické riešenie; a tak, keďže dokumentácia je
súčasťou  stavebných  povolení  i  kolaudačných  rozhodnutí,  tak  je  schválená  na
užívanie. Ja sa môžem domnievať napr. , že miestnosť  istého čísla môže mat zapísané
v dokumentácii slovo „sklad“ -  a podobne iná miestnosť môže mať tak isto zapísané
slovo „sklad“. Myslím si, že z toho by bolo zrejmé, že bez príslušných úprav by sa tam
nemala vyskytovať podobná činnosť. Tým nemyslím si, že niekto kto príde do skladu
a zaspieva la- la,  ale teda s hudobnými nástrojmi, zosilňovačmi a pod. Napriek tomu,
že  sa  to  na  prvý  pohľad  nezdá,  hudba  je  zásadne  výsledkom akustického  tlaku.
Akustický tlak je jedna položka, ktorá sa posudzuje pri projektovaní a zvažovaní. Ak
sa  s ňou  neráta,  tak  môže  pri  opakovanom  pôsobení  akustického  tlaku  nad  isté
hodnoty,  môže  dochádzať  k vnútorným  deštrukciám  stavebných  konštrukcií.  Nie
priamo tým, že sa rozsypú, ale tým, že sa začnú jednotlivé  súčasti oddeľovať, napr.
výstuž  od  obalu  a podobne.  Ja  netvrdím,  že  sa  to  zaručene  stalo,  alebo  či  sa  to
zaručene stane, ja len chcem rešpektovať zákon, ktorý hovorí jednoznačne - stavby sa
môžu  užívať  len  v  súlade  s kolaudačným  rozhodnutím,  tzn.  miestnosti  jednotlivo
i stavba ako taká. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem i ja. Pani poslankyňa Poláchová má slovo.
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p. Poláchová: Mne to stále nie je jasné, že ako teda je to teda s tým nájmom? A či to je teda
za meter štvorcový na rok, alebo na mesiac – to euro? A prikláňam sa ... a chcela by
som požiadať, ako je to teda navrhnuté v zmluve. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže sa nikto iný nehlási,  tak odovzdávam
slovo predkladateľovi. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ : Ďakujem, čiže po komunikácií s vedúcou kultúry, ja by som
ešte teda ujasnil ... vedúca kultúry je na materskej dovolenke, takže... z tohto dôvodu
bohužiaľ  nemohla byť a ani niektoré materiály vám vysvetliť.  Čo sa týka hudobnej
skupiny,  tak na jednej strane, samozrejme -  ona - tak ako som povedal,  Karloveské
centrum kultúry považuje za ... za na  účel slúžiaci kultúre a preto každý subjekt, ktorý
v tom je, čiže keby tam neboli skauti, bol by tam iný subjekt, tak sa od neho vyžaduje,
aby sa spolupodieľal pri pomáhaní, tvorbe atď. a všetky veci spojené s kultúrou, čo je
podľa mňa jasné ... dáva logiku.  Pričom pri rozpočtoch, keď si porovnáme rozpočet
mestskej časti, ktorý sa dáva na kultúru, na jednotlivé podujatia,  v porovnaní s inými
mestskými  časťami   a   chceme  od toho dosiahnuť  nejakú kvalitu,  tak keď nedáme
peniaze, tak sa musia hľadať iné spôsoby, ktoré - si myslím, že vedúca kultúry hľadá
a snaží,  či už cez takéto rôzne ... rôzne dohody, že niekto môže niekde pôsobiť a na
oplátku za to, možno to nie je teraz v uznesení, ale garantujem vám, že určite by sme
nedali zmluvu...alebo teda není v pláne dať zmluvu s pánom Ursinym bez toho, aby
tam  bolo  jasné  a  požiadavka  na  plnenie  z oddelenia  kultúry,  to,  čo  má  vlastne
dohodnuté;  že za  akých  podmienok   to môže  dať niečo  ...   má  tieto  priestory na
využívanie.  A je to o tom, že na jednej strane síce .. nám tam uchádza nájomné,  na
druhej strane,   keď nám potom robí na kultúrnych podujatiach vystúpenie,  tak nám
zase  šetrí  náklady,  poskytuje  nám  nejakým  spôsobom kultúrny  program,  z  ktorý
nemusíme platiť. Keď si pozriete faktúry, tak vystúpenie čohokoľvek nás stojí  vždy
100, 150, 200 eur - závisí od toho, sú rôzne vystúpenia ... bábkového divadla alebo
hocičoho, proste -  za všetky tieto veci sa platí.  Priznám sa, že do ... do celej ...do
celého toho, jak to má nastavené sa nejakým spôsobom nestarám,  považujem to že
jednoducho za to, ako osoba,  je  zodpovedná za kvalitný  kultúrny program Keď si
myslí,  že kvalitný kultúrny program dosiahne v spolupráci s pánom Ursinym, mám za
to,  že  to  týmto  spôsobom  robí.  Po  ...  esemeskovom  kontakte,  za  ktorý  sa
ospravedlňujem,  ktorý som robil teraz, počas zastupiteľstva,  som sa jej teda pýtal -
vzhľadom k tej zmene,  ktorá nastala,  či má  ostať cena  alebo  ju  mám zmeniť,  tak
povedala, že vzhľadom k tomu , že tie priestory považuje za neporovnateľne menej ...
menej kvalitné; a vzhľadom k tomu, čo tam má ďalšie veci, tak ona ...  a na jej návrh
a ktorý autoremedúrou si osvojujem,  že to bude 1 EURO na  meter  na  rok, nie  na
mesiac,  ako  bolo  navrhnuté,   pretože  si  myslím,  že  tak,  ako  má  ona  predstavu
koncepcie  rozvoja a fungovania  kultúry,  tak si  za tým stojím,  takže z toho dôvodu
dávam  tento  návrh.  Autoremedúrou  opravujem  ...  túto  sumu,  tak  ako  ona  chcela.
Ďakujem.  ... To je ináč... pravda, ale to boli aj tie predchádzajúce dva ...  čo je ináč
veľmi správna poznámka -  keďže to v uznesení...  tak ani jedno z tých uznesení sa
nemohlo zobrať autoremedúrou. To ma mrzí. A  to má  naozaj pán Dulla pravdu. Čiže
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to budeme musieť  pravdepodobne  .... zvyšné dve hlasovania zopakovať. A respektíve
...  tam  dať  návrh...  dať  návrh  ...  poslanecký  návrh.   ...  ...  Schválilo  ..  Skončilo
schválením.   ... To je forma výkladu ... Ale - ďakujem za upozornenie, máte pravdu.
Čiže pravdepodobne ... aj v tomto prípade...

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o poslaneckých návrhoch.... Ja prosím, aby ste sa do
diskusie hlásili, aby sme hovorili na mikrofón. Takže, vznikol nám problém ... mali by
sme sa poradiť, ako budeme ďalej pokračovať. Je 16 hodín 25 minúta;  ak dovolíte, ja
v tomto bode by som prerušila rokovanie. Budeme pokračovať po krátkom občerstvení
o 17. hodine. Dobre? Ďakujem aj ja. Hore vás čaká bryndzová, šunková nátierka; nech
sa páči, všetkých kolegov, ktorí sú prítomní, aj vás srdečne pozývame. Nech sa páči. 

p. Čahojová, starostka MČ:   Prerušili  sme bod rokovania číslo  12 - Žiadosť,  predmetom
ktorého  je   žiadosť  kapely  Jakuba  Ursinyho,  Klenová  24  o  nájom  nebytových
priestorov v Karloveskom centre kultúry.  V závere diskusie  odznela  poznámka ...že
naše predchádzajúce uznesenie  ... / prosím pokoj o utíšenie, prosím, že by ste zaujali
svoje  miesta  ...pani  Hanulíková.  Ďakujem...  Ďakujem,..  /  Takže  v  závere  diskusie
zaznela  informácia,  že  naše  predchádzajúce  uznesenia  o  nájmoch  v priestoroch
v Karloveskom  centre  kultúry  mali  nejaký  defekt,  prišlo  také  upozornenie,
prediskutovali sme si to. Naše stanovisko je, že je to , že tieto uznesenia sú v poriadku.
Prosím, aby ste mali  v tom aj vy istotu, aby pán doktor Tarbaj, vzadu, náš zástupca
legislatívno - právneho oddelenia, aby zdôvodnil naše stanovisko. Nech sa páči, máte
slovo. 

p. Tarbaj, MÚ MČ: Ďakujem za slovo. To právne stanovisko sa dá zhrnúť v troch bodoch.
Za 1) -  žiadny právny predpis výslovne nehovorí o tom, že by v prípade bodov, ktoré
sa  prejednávajú  v rámci  režimu  osobitného  zreteľa alebo  v prípade  VZN nemohlo
dôjsť k autoremedúre. Druhá vec je, že to má svoju logiku z toho pohľadu, že keďže
tieto návrhy sú dopredu zverejnené, nemal by si dovoliť predkladateľ predložiť niečo
iné, než bolo zverejnené. V tomto prípade ale v rámci rozpravy zazneli v plene riadne
poslanecké návrhy na túto zmenu a pán prednosta si tieto návrhy iba osvojil.  On si
svojvoľne  neurobil  žiadnu  zmenu  do  toho  materiálu.  A tretia  vec  je,  že  v  rámci
zverejnenia  toho osobitného zreteľa,  pre skautov - jeden zbor,  druhý zbor - nebola
zverejnená  výška  nájomného.  Tzn.  že,  aj  keď  bude  urobená  táto  zmena,  tak  sa
nezasiahne do toho, čo bolo zverejnené a čo má ostať nemenné. 

p.  Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Takže môžeme pokračovať v bode -
žiadosť kapely. Pán poslanec Bendík, chce nejakú poznámku povedať. Nech sa páči. 

p. Bendík:  Ďakujem pekne..  Na kolegu z právneho oddelenia.  To znamená že,  ak správne
tomu  rozumiem,  že  keď  predkladá  ...  teda  prednosta  materiál  -   a ak  nejaká
pripomienka odznie  v rámci rozpravy,  vtedy si to môže osvojiť? Ale  keby si chcel
osvojiť ... v podstate ... keby teda dal iný návrh, vtedy nemôže použiť autoremedúrou,
hej? 
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p. Čahojová, starostka MČ: Áno...správne...

p. Bendík: Takže môže len osvojiť si návrh, ktorý ide z radov poslancov? 

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Môže osvojiť  návrh,  ktorý ...  ktorý neprotirečí  -   osvojiť  -
návrh, ktorý neprotirečí tomu, čo bolo osvojené. A toto, tento návrh, ktorý si osvojil
pán prednosta nebol v žiadnom protiklade s tým, čo bolo zverejnené .Ak by to bolo
v protiklade,  tak  to  môže  byť  len  poslanecký  návrh.  Tak.  Ďakujem  veľmi  pekne.
Takže  diskusiu  uzatváram  a prosím  návrhovú  komisiu.  Pán  prednosta  chce  ešte
záverečné slovo, tak mu odovzdávam mikrofón. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ja len jednu drobnosť ohľadom k diskusii,  ktorá bola tak
nechávam ...   beriem späť tú autoremedúru,  čo bola  naposledy a posúvam materiál
v pôvodnom znení , a hlasuje sa tak, ako bol predložený. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  diskusia  ukončená,  prosím  návrhovú  komisiu  aby
predniesla návrh. 

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  obdržala  jeden  písomný  návrh  na  doplnenie
uznesenia.  Predkladal  ho  pán  poslanec  Dulla  z materiálu  Žiadosť  kapely  o nájom
nebytových  priestorov.  Návrh  návrh  na  doplnenie  znie:  Mestské  zastupiteľstvo
Bratislava – Karlova Ves žiada starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pred
uzatvorením  nájomnej  zmluvy  preveriť,  či  kolaudačné  povolenie  budovy  KCK
dovoľuje činnosť ...či nácvik  hudobnej skupiny v miestnosti č. 19, ktorá sa nachádza
v suteréne.  Mali  by sme teraz hlasovať  o tomto doplnení.  A podľa teda .. výsledku
hlasovania potom o pôvodnom návrhu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne. Takže hlasujeme o ...  o doplňujúcom návrhu
pána poslanca Dullu. 

Hlasovanie: Za 9 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 11. Tento návrh neprešiel. 

p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím návrhovú komisiu.  ... 

Návrhová komisia: ... 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Hlasujeme  o  pôvodnom  návrhu
uznesenia.  

Hlasovanie: Za 24 poslancov, proti 1, nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo schválené.  Ďakujem
vám veľmi pekne. 
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Bod 3:
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves

o miestnom poplatku za rozvoj

p. Čahojová, starostka MČ: A teraz podľa pôvodnej dohody sa vraciame k pozvánke, pod
bodom  číslo  3  máme  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku na rozvoj. Tak, ako sme sa dohodli,  po
majetkových sa k nemu vraciame. Nech sa páči, pán predkladateľ máš slovo.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Vážená  pani  starostka,  vážené
dámy  a páni,  predpokladám,  že  toto  bude  asi  najdiskutovanejší  bod  dnešného
rokovania zastupiteľstva, lebo je to, myslím si,  že dôležité a vážne rozhodnutie, ako
asi o každom VZN. Dovoľte, aby som, ako predkladateľ, na úvod diskusie nie veľmi
dlhým  spôsobom  uviedol  pár  téz,  ktoré  nás  viedli  k  predloženiu  návrhu  v  takej
podobe, v akej ho predkladáme.  Po 1. by som chcel povedať,  že celková filozofia,
legislatívne ustanoviť zákonom a zriadiť nový miestny poplatok za rozvoj, je inštitút,
o  ktorej  môžeme  veľmi  dlho  diskutovať.  A  ani  ja  sám  ako  predkladateľ  tohto
materiálu  keby som sedel v pozícii v NR, tak asi by tá diskusia bola o tom, či je to
správne,  takýmto  spôsobom regulovať  investičnú  činnosť,  viazať  ju  na  konkrétny
poplatok tak,  ako  je  text  zákona  urobený.  Našou úlohou  však  nie  je  momentálne
filozofovať o spravodlivosti, kvalite tejto legislatívnej normy, lebo je platná, je účinná
a mali by sme sa a bolo by vhodné, aby sme sa podľa nej riadili. Samotný zákon nie je
dokonalý.  Legislatívne nie je dokonalý,  o čom svedčí už fakt, že bol novelizovaný v
decembri, kedy sa upravovali niektoré ustanovenia toho zákona, ktoré sa v pôvodnom
znení možno nedomysleli alebo nie presne špecifikovali. Jedným z tých ustanovení tej
novely je skutočnosť, že v prípade mesta Bratislava bola kompetencia stanoviť a určiť
poplatok za rozvoj delegovaná mestským častiam. Pôvodne to malo byť na dohode v
rámci  magistrátu  hlavného  mesta  novelou  štatútu a pod.  Už  to,  že  sa  tento zákon
novelizoval ešte pred tým, než nadobudol účinnosť, svedčí, zrejme, o tom, že sa ešte
k takémuto textu budeme asi vracať. Lebo sa obávam, že aplikačná prax, tak, ako je
zákon  napísaný,  prinesie  viacero  problémov,  ktoré  budú  musieť  samosprávy  za
pochodu riešiť.  3. téza je, aj sme o tom veľ diskutovali na komisiách aj na miestnej
rade,  je  skutočnosť,  že zákon nám dáva  tento nástroj,  aby sme  takýto poplatok za
rozvoj  od tých,  ktorí  realizujú  nejakú  stavebnú  investičnú  činnosť  na  území  MČ,
stanovili.  Nechcem,  predpokladám,  že  to bude  aj  predmetom diskusie,  môžeme sa
k tomu vyjadriť, ja mám za to, že by sme mali tento inštitút naplniť, nakoniec máme
ho  v  schválenom  rozpočte,  počítame  s  príjmami  z poplatku  za  rozvoj  vo  výške
200.000  EUR  len  tento  rok  a neviem  si  predstaviť  diskusiu  o,  povedzme,
nedofinancovaní niektorých dôležitých potrieb MČ, o ktorých hovoríme a nechcem to
veľmi široko rozoberať, bez toho, aby sme neaplikovali to, čo nám zákon dáva túto
možnosť.  Lebo,  samozrejme,  že  argumentácia,  že  máme  podfinancované  školstvo,
verejnú  infraštruktúru a pod.,  by  úplne  padla  v prípade,  ak  by  sme  tento zákonný
nástroj,  ktorý samosprávy využívajú  a budú využívať,  neaplikovali.  A 4., záverečná
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téza  je  k samotnej  legislatívnej  techniky  toho  návrhu  VZN  tak,  ako  vám  ho
predkladáme. Pôvodne bola dohoda na úrovni mestských častí prijať také širšie VZN s
dlhším  textom,  ktoré  vlastne  preberali  tie  VZN,  niektoré  ustanovenia  zákona
o miestnom poplatku za rozvoj. Keďže vidíme, že pravdepodobne sa ten legislatívny
text bude možno meniť a novelizovať, tak nie je  asi vhodné, aby sme preberali celé
textácie  zákona  do  textu  nášho  VZN,  lebo  v  momente  by  sa  ocitalo  naše  VZN
v prípade, ak by sa menil  zákon, v možnom rozpore. Preto predkladáme, povedal by
som, takú diétnu formu VZN, ktoré sa zužuje len na stanovenie toho, čo nám zákon
dáva,  tú  povinnosť,  v  piatich  kategóriách,  ktoré  sú  zákonom  presne  definované.
Nemáme  možnosť  sa  od  nich  odchyľovať  ani  ich  preformulovať,  ani  ich
dovysvetľovať,  ani  inak  s nimi  polemizovať,  stanoviť  sadzby  v zmysle  zákonného
zmocnenia,  teda  od  3  do  35  EUR,  a  máme  aj  právo  k  niektorej  z tých  sadzieb
neustanoviť  poplatok  za  rozvoj.  Takže  v tomto  duchu  vám  predkladáme  návrh.
Posledná veta, tie sadzby sú navrhnuté na základe určitej dohody starostov mestských
častí,  ktorá  bola  motivovaná  snahou,  aby  v Bratislave  platili  jednotné  pravidlá.
Samozrejme, starostovia rešpektovali a rešpektujú a nakoniec aj schvaľovanie VZN v
iných  MČ to dokumentuje,  že definitívne  právo  stanoviť  sadzby,  podlieha  výlučne
miestnym  zastupiteľstvám  a ich  poslancom.  Takže  toto  berte  naozaj  ako  návrh  a
konečným rozhodovateľom je toto zastupiteľstvo. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slová, otváram diskusiu. Nech
sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V komisiách odznelo veľa významných faktov. Na finančnej to
bolo v tom rozpočtovanom príjme,  niečom ako hriechu,  ak sa nebudeme ponáhľať,
lebo hrozí veľká stavba,  prípad Tronke a spoplatnenie  by bolo  legitímne.  Stavba sa
povoľuje dlhé mesiace. Môže mať právoplatné povolenie do konca júna, ak ešte nie je
žiadosť a poplatok prakticky nezaplatia? Ako prevádzka stavby danej polohy vplýva
na infraštruktúru na Starých Gruntoch, Dlhých Dieloch či Karloveskej zátoke zostalo
bez  vysvetlenia.  Upozornilo  sa  na  zaručenú  výstavbu  v areáli  bývalej  Vojenskej
nemocnice. Nové stavby budú známe po predložení návrhu na ich umiestnenie, čo dá
dosť času na reakciu. Skúsení investori využijú  všetky možnosti, aby ich stavby boli
kombináciou  účelov,  ktoré vylučujú  ich  spoplatnenie  v  maximálnej  možnej  miere.
Ako  sú  apartmány  predané  i budované  ako  byty,  budeme  svedkami  tvorivosti.
Predpisy dovoľujú čarovať.  Uvádzaním možností nebudem dávať návrh.  VZN bude
mať  dopad na  stavebníkov,  ktorí potrebujú  stavby  pre seba.  Návrh VZN kopíruje
ústavou zakázanú diskrimináciu.  Zákon je  paškvil.  Nemá nič  spoločné  s odborným
riešením.  Jednou  sadzbou  sa  má  zaťažiť  stavba  pre  vlastnú  administratívu  i  ....
Spoplatniť priemyselné stavby je omyl. Stavebný zákon priamo vymenúva iba stavby
ťažkého  priemyslu,  ostatné len  nepriamo.  V Karlovej  Vsi  také nepripúšťa  územný
plán. Definuje prevládajúce funkčné využitie územia, návrh VZN na to neberie ohľad.
To  je  však  detail.  Podľa  stavebného  zákona  priemyselné  stavby  sú  inžinierskymi
stavbami,  podobne  aj  vodohospodárske.  A nie  pozemnými.  A predmetom poplatku
môžu byť výlučne tie pozemné. Ak niečo umožňuje pochybný zákon, znamená to, že
sa  máme  nechať  zblbnúť  rovnakým  prístupom  starostov  a túžbou  po  jednote
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v Bratislave. Už len že rovnaká stavba kdekoľvek má vyvolať rovnakú potrebu zásahu
do infraštruktúry územia ako v inej MČ, vyvoláva u mňa obavu. Silne mi to pripomína
známu ideu o rovnakých žalúdkoch. Ak máme rôznu daň z nehnuteľností pre rozdielne
MČ,  asi  je  to  dané  potrebou  zohľadniť  rozdiely.  Poplatok nie  je  ničím  iným  ako
doplnkom  dane  z nehnuteľností.  Argumentuj  sa  dohodou  starostov  bez  odbornej
analýzy,  iba  politický  kalkul.  Americký  filozof  Maré  Rossber  povedal,  že  štát  je
inštitúcie  krádeže,  dane  sú  iba  spôsobom,  ako  politici  a  byrokrati  kradnú  peniaze
svojim  občanom,  aby  ich  potom  rozhádzali  podľa  neho  tým  najhanebnejším
spôsobom.  Poplatok de  facto  predstavuje  krádež  tým,  čo  nespôsobili  hriechy,  ich
zanedbanie  ani  nevyvolajú  nové  potreby,  ktoré aj  za  ich  peniaze  chcú  teraz  riešiť
vedenia mestských častí.  Ak sa všeobecne tvrdí, že podľa miery prerozdeľovania sa
líšia sociálni demokrati a komunisti od zvyšku, tak túžba po poplatku za rozvoz zrazu
spája  všetkých.  Vidina  peňazí asi naozaj účinne zaslepuje,  odstavuje  pamäť,  rozum
i súdnosť.  Ak  mnohým  neprekáža  chuť  vládnej  koalíciu  predchádzajúcej  vlády
zvyšovať mieru prerozdeľovania a zneužívať možnosť presunu súkromných statkov na
kupovanie si hlasov v budúcich voľbách a dávajú to najavo viacerými formami a na
rôznych fórach, tak pri poplatku za rozvoz sa už nehľadí rovnakou optikou. Už má byť
korektné  mladé  rodiny  od  začiatku  zaťažiť  ďalším  zdanením,  akoby  hypotéka
potrebná  na získanie  bývania  nebola  dostatočným trestom za to, že neuzreli  svetlo
sveta o 40 rokov skôr. Tiež malým a stredným podnikateľom, ktorí by mohli  ťahať
hospodársky  rozvoj  Karlovej  Vsi  a môžu  vytvárať  pracovné  príležitosti,  zvýšime
daňovo-odvodové zaťaženie,  len aby sa voľnejšie  nenadýchli.  Rovnako ako ľuďom,
ktorí sa rozhodli aktívne využívať voľný čas na pestovanie kvetín, ovocia, či zeleniny
v  skleníku,  či  tomu,  kto  ešte  nemá  skladový  priestor,  ale  by  potreboval  nový  na
uloženie  produkcie  z pôdy.  Podporíme  rôzne  zaujímavé  voľnočasové  aktivity
dotáciami,  výraznými  zľavami  na  nájomnom  pre  osobitný  zreteľ,  ale  pri
pestovateľskej aktivite, kedy od nás nikto nič nepýta, to ideme usilovným spočítať. Pri
bytovkách poplatky fakticky zaplatia  budúci užívatelia.  Pri obchodoch a službách to
budeme my všetci,  ktorí ich budeme využívať.  Pripomína  mi to vládou deklarované
osobitné odvody, ktoré majú údajne zaplatiť len monopoly a ktoré nakoniec zaplatia
odberatelia. Na jednej strane chceme, aby ľudia boli aktívni, robili všetko pre svoju čo
najväčšiu samostatnosť, znižovali či eliminovali závislosť a na druhej strane ich ideme
za to skasírovať. Na niečom, o čom som presvedčený, že nie je v záujme obyvateľov
Karlovej  Vsi,  je  naplnenie  tzv.  dialektickej  jednoty  protikladov,  ktorú  hlásali  a
presadzovali  komunisti  a ktorou  sa  vysmievali  zdravému  rozumu,  sa  nemienim
podieľať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Z toho množstva som zachytila  jedno,
čo s určitosťou môžem vylúčiť.  Novelou zákona sa rozšírilo  negatívne  vymedzenie
predmetu  poplatku o  stavby  alebo  časti  stavby  slúžiace  na  športové  účely,  stavby
významnej investície podľa osobitého predpisu a stavby skleníkov do 1000 m², ktoré
si opakovane používal vo svojej argumentácii, stavby na pôdohospodársku produkciu
a na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie atď. Čiže skleníky niekoľkokrát
spomínal pán kolega, poslanec Dulla, vo svojej argumentácii, preto mu odpovedám. Ja
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nehovorím,  či  nám to pomôže,  alebo  nie.  Pán Sloboda,  určite  budeš  mať  priestor
vystúpiť v diskusii. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja  by  som len  k  dvom parciálnym  veciam  sa  chcel  vyjadriť.
Súhlasím s predrečníkom Dullom, že ten zákon má vážne nedostatky a že nie je záruka
v tom, že takým spôsobom stavebníci,  poprípade developeri zaplatia niečo MČ, že sa
tým zabráni  alebo  zamedzí  prípadné  dávanie  nejakých  úplatkov a podobných  prax,
ktoré vieme, že fungujú.  V tomto s kolegom súhlasím,  ovšem fakt je  ten, že aj keď
toto nebude čas, pokiaľ by sme to neschválili,  tak rovnako si do nákladov na stavbu
narátajú  prípadní  investori aj všetky čierne  všimné  a úplatky a takéto, ktoré riešia.
Takže myslím si, že je lepšie spraviť s tým trochu poriadok, ako vôbec. Nehovorím, že
to urobí dosť, ale dobre, už skončil čas.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja, pani starostka, by som si len dovolil upozorniť, že nie všetci
majú  pozemok,  ktorý dovolí  vkuse  1000  metrov  štvorcových  a  v  prípade,  že  by
potreboval  2  stavby  skleníka,  tak len  1.  bez ohľadu na  to,  či  bude mať  300, 400,
500 m² a 2. už bude spoplatnená. To je tá diskriminácia, že sa nehľadí na tie praktické
stránky.  Ozaj  ma  to  veľmi  mrzí,  že  nebol  priestor  na  dobrú  debatu  na  stavebnej
komisii,  lebo  neprišiel  ani spracovateľ ani  predkladateľ,  a na 2.  komisiách  odborné
otázky  zodpovedané  naozaj  neboli.  Ja  stále  tvrdím,  máme  čas.  Netreba  sa  nikam
ponáhľať.  Kľudne to môže byť od 1. 7.  a dovtedy môžeme vychytať všetky možné
chybičky a spoznať prax.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: No tak ja som si to tiež, aby som nezabudol na niečo, napísal. Ja budem reagovať n
slová predkladateľa tohto zákona v tej prvej polovici, a potom poviem aj niečo, čo ja si
myslím  o tomto.  Na  úvod  chcem uviesť,  že  som si  vedomý,  že  výsledkom bude
hlasovanie a na základe hlasovania teda, ktorý návrh získa väčšinu, tak tak to asi bude.
Ja len teda mám potrebu povedať, že prečo ja budem hlasovať proti prijatiu tohto VZN
a z časti je to teda aj odpoveďou na to, čo hovoril pán Dulla.  Ja chcem povedať, že
hovoríme tu o tom, že sa venujeme nejakej veľkej filozofii a my tu poďme riešiť veci
v Karlovej Vsi. Ja len chcem upozorniť na to, že zákon priamo odkazuje na to, že tie
veci,  ktoré stanovuje  veľký zákon,  ktorý sa riešil  v NR, ešte my,  zo zákona  sa to
vyžaduje, máme možnosť prijať alebo neprijať v našej MČ. A, samozrejme, nechcem
hovoriť Košiciam, nechcem dokonca hovoriť ani Starému mestu, ale chcem povedať
Karlovej Vsi, že takto prezentovaný návrh nechcem prijať na území MČ. A vôbec tu
nefilozofujem o ničom veľkom.  Áno, v parlamente  som nebo, do debaty do vnútra
zákona nemôžem zasiahnuť, ale o tom, či jeho dopady budeme cítiť v Karlovej Vsi,
o tom mám právo si myslieť svoje. Čiže ja si myslím, že mám právo, že nechcem toto.
Rozpočet. No mohli sme hlasovať aj proti rozpočtu z tohto dôvodu, keďže sme to tam
videli a upozorňovali sme na to minimálne v komisiách. Mne to príde ako nie úplne
celkom dobrý návod preto, lebo som rád, že sme schválili rozpočet celý, ako bol, hoci
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sme niektorí z nás prekusli aj iné veci, ktoré v rozpočte boli a teda ja by som sa na toto
neodvolával.  Celkom čistejšiu  cestu ja  považujem,  že jednoducho  v tomto rozpočet
zostane nenaplnený. Stáva sa to viackrát, nie je to úplne nemožné. A nie je to manká,
tento rozpočet, je  to návrh rozpočtu. Keď vieme,  že zákon sa bude meniť,  prečo ho
teda  musíme  riešiť  teraz?  Lebo  kvôli  tomu  máme  teda  tie  kategórie  a veľmi
jednoduché a veľmi jednoducho to vnímame, lebo vieme, že zákon sa bude meniť. Tak
počkajme  si  na  to,  keď  sa  zákon  zmení.  On  sa  už  menil  veľakrát  a aj  hneď  po
hlasovaní  sa vyhrážali  poslanci,  že ho budú meniť.  Prijatím VZN robíme  niečo, ak
som  dobre  rozumel  tej  trochu  odbornej  diskusii,  na  rok.  Čiže  ďalšie  zmeny  my
budeme môcť robiť potom od januára 2018, ak by sme boli výnimkou, že teda zlý
zákon aplikujeme  v našej MČ. A to nie  je  filozofovanie.  To sa týka našej MČ. Ak
prevezmeme  to, čo zákon dáva,  odmietame  jeho  princíp  subsidiarity.  To je  na  tie
kategórie a tie sumy. Ten zákon priamo odkazuje na subsidiaritu. Ten zákon priamo
hovorí,  že tie  veci majú  byť  upravené vo  VZN,  najprv to bolo  iba  v obci,  po istej
nezrovnalosti v BA, predpokladám, že aj v KE, zákon bol doplnený veľmi promptne
a odkazuje priamo na VZN aj MČ. Prečo tá subsidiarita? Ja si nemyslím, že to je...Ja si
myslím,  že  subsidiarita  sa  uplatňuje  vtedy,  keď  zákon  vyžaduje  isté  špecifiká
vyplývajúce z tej ktorej komunity. Keď sme si komunity v zákone stanovili ako obce
a MČ, tak my nemôžeme predsa otrocky prepísať to, čo nám nadiktovali v parlamente,
ale  máme  špekulovať  o tom,  ako to má  pôsobiť,  keď nám to ten zákonodarca tam
priamo overí. Lebo potom nepotrebovali sme. Keď sme mali prevziať to, čo stanovuje
zákon, tak sme to vôbec nemali mať v MČ. Malo to platiť. Malo to byť také, ako to je
a mohlo  sa podľa toho fungovať.  Ak to tak nie  je,  tak predpokladám,  že boli stále
zvedavý na to, ako sa s týmito odporúčaniami vysporiadajú MČ, a to je  tá odborná
stránka, na ktorú poukázal pán Dulla.  Istým čarovaním tých súm a tých jednotlivých
kategórií  sa  dá  docieliť  akési  špecifikum.  A posledné,  čo  chcem povedať,  musím
povedať,  že ja  som proti zavádzaniu  nových zaťažení podnikateľov našej  MČ, aby
som teda nehovoril  vo všeobecnosti.  Ja  som presvedčený o tom,  že trhová cena  je
trhová cena a je  tvorená, samozrejme,  škálou nejakých tých, čo na ňu vplývajú  a ja
som presvedčený, že ak sa bude rovnako vyvíjať trh v Karlovej Vsi ako v iných MČ,
my vieme aspoň povedať, že je to vecou nie nášho VZN, lebo takto sa, samozrejme,
akékoľvek zvýšenie schová za to, že sa to zvýšilo. A chcem už len posledné povedať,
že v konečnom dôsledku každé zvýšenie  podnikateľa zaplatí klient.  Ten klient  to sú
naši obyvatelia  našej MČ, ktorí takto de facto zaplatia to, čo tu chceme a chceme sa
hrať na to, že rozvoj našej MČ. Ja len chcem upozorniť na to, že rozvoj našej MČ už
občania našej MČ platia v daniach, ktoré odvádzajú a máme z nich tvorený rozpočet
a obávam sa, že my týmto chcem schovať, ja to nechcem povedať, že to určite tak je,
ale  zdá sa mi,  že siahame  po tom najjednoduchšom.  Keď nevieme  vyjsť  z toho, čo
nám občania dávajú, nehľadáme ušetrenie u seba, ale siahame po novom spoplatnení.
Preto ja budem hlasovať proti.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Marcel, veľmi veľa si toho povedal. Pán
poslanec Buzáš, hneď ti dám slovo. Nechcem zabudnúť jednu vec, čo si povedal, lebo
si robím poznámky, aby som odpovedala,  že to zaplatí v konečnom dôsledku klient,
aby sme to nezabudli a pred tým pár vetami si povedal, že aj keď budú ceny rovnaké,
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ako  v iných  častiach Bratislavy,  tak my  budeme  môcť  povedať,  že my  také VZN
nemáme. Ale klient to tak či tak zaplatí a my tie prostriedky na rozvoj mať nebudeme,
čo  iné  MČ  mať  budú.  Čiže  tu  je  niečo,  čo  je  v  priamom  protirečení.  Ceny,
pochybujem,  že  by v MČ Karlovej  Vsi,  kde je  množstvo  developerských  záujmov
a projektov,  že  by  naozaj  boli  nižšie  ako  v iných  mestských  častiach,  ak  by  sme
nezaviedli  poplatok za rozvoj.  A v konečnom dôsledku to ten klient  aj tak zaplatí,
akurát my tie prostriedky na účte na budovanie ciest, zariadení sociálneho charakteru
a iných  športových a mnohých  iných,  ktoré sú zákonom explicitne  vyjadrené,  mať
nebudeme.  Takže  to  len  na  túto  jednu  vec  som chcela  zareagovať,  mám  tu viac
poznámok. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: Ani dnes predsa ceny v našej MČ nie sú totožné s cenami v iných MČ. To je trh, to
je záujem, to tie byty proste nestoja rovnako v Starom meste ako v Karlovej Vsi. A čo
na to pôsobí, je mnoho faktorov. Určite si nemyslím,  že teraz výrazne, myslím si, že,
keď  toto  zavedieme,  tak  sa  to  niekde  v tej  cene  rozpustí.  Bude  to  trh  plus  toto
nariadenie.  Som o tom presvedčený,  že to oni nedajú  zo  zisku.  O tom som naozaj
presvedčený. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš.

p.  Buzáš:  Ďakujem  za  slovo,  pani  starostka.  Nechcem  veľa  hovoriť,  myslím,  že  toto
zastupiteľstvo  skôr  voľne,  neefektívne  a  nehospodárne  narába,  myslím  si,
s prostriedkami. Takže ja tu skôr vidím deficit nejakého lepšieho uvažovania a možno
vnútorného  dialógu.  Všetko,  čo  tu  zaznelo  a zaznieva,  počujeme  niektorí  trikrát,
niektorí štyrikrát. A potom skutočne neviem,  či sa nejedná len o nejakú potrebu istej
formy  exhibície  alebo  o skutočne  dôležitý  argument  vo  veľmi  vážnej  veci.  Pred
chvíľou som počul že zákon je paškvil, že je pochybný zákon. Neviem, kto to určuje,
ale  ten  istý  autor  v predchádzajúcom  príspevku  rozprával,  ako  treba  rešpektovať
zákon,  ako  rešpektuje  zákony,  ako  nás  nabádal  a pripomínal  náš  poslanecký sľub.
Nebudem  z toho  robiť  žiadnu  konzekvenciu,  to  si  spravte  každý  sám.  Nie  som
zástancom zdaňovania,  nie  som zástancom poplatkov a sú určite lepšie  modely,  ako
ten,  ktorý  sa  uplatňuje  v našej  krajine.  Najúspešnejší  je,  ja  myslím  si,  by  boli
realizovateľné  v našich  podmienkach.  Zaznelo  tu,  že  všetky  náklady  znášam
v konečnom  dôsledku  užívateľ  alebo  spotrebiteľ.  Áno,  vždy.  A to  aj  v prípade
výdavkov verejného sektora. Vždy ich znáša konečný spotrebiteľ. Vždy to zaplatíme
my.  Ak by sme chceli túto logiku dotiahnuť do konca, tak by sme všetky komerčné
prenájmy dávali za nulu,  lebo akýkoľvek prenájom zaplatí náš občan, náš obyvateľ.
Takže toto per mňa nie je tak silný argument, aby som zvažoval, či tento návrh VZN
podporím,  alebo  nie.  Dovolím  si  špekulovať,  že asi  by sme  boli  určite  v menšine
a možno  jediní,  ktorí  by  si  dali  za  poplatok  nulu,  a ako  by  to  mohlo  s cenami
nehnuteľností, s cenami budov, ako by sa k nám developeri hrnuli alebo naopak, ako
by  sa  k nám otočili  chrbtom.  Mám pocit,  že v celej  tej veľkej  kalkulácii  veľkých
projektov  je  toto  úplne  zanedbateľná  čiastka.  Tak,  ako  keď  si  niekto  kupuje
nehnuteľnosť,  byt  do  či  už  osobného  vlastníctva,  alebo  prenájmu,  toto  nebude
ťažisková položka, ktorá niekoho poskladá. Tiež mám pripomienky k výhradám pána
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poslanca  Dullu  o skleníkoch.  Ak  niekto  potrebuje  skleník  viac  ako  100  metrov
štvorcových v našich podmienkach, v našej MČ, tak je to určite na komerčné účely, to
nie je pre mrkvičku pre seba. Hranica je 1000, prvý, akýkoľvek ďalší zaplatí. Pri tej
sume,  ak si  postaví  bežný  skleník  o rozlohe  20 metrov štvorcových,  tak to vyjde,
vypočítajte si koľko, 200EUR, a to nie je likvidačné. Ale ten druhý už oslobodený nie
je.  Mohol  by  som  takto  pokračovať  a napínať  vašu  pozornosť  a zneužívať  vašu
trpezlivosť. Mám pocit, že je to o tom, či chcem tento zákon, sformulovaný v našom
prípade do VZN, podporiť,  alebo nie.  A argumenty pre, lebo, za sú v tomto prípade
úplne podružné. Ďakujem za pozornosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som len rád predrečníkovi pripomenul, že ten sľub sa týka
tej  časti  zákonov,  ktoré  obsahujú  obligatórne  a nefakultatívne  väzby.  A k tomu
smerovala aj tá časť môjho vystúpenia.  Ak teda je ozaj tak, že akýkoľvek zákon, aj
ten, ktorý zrejme nie je dobrý a veľmi rýchlo sa ide meniť, čo sme zažili a ešte možno
zažijeme  niekoľkokrát pre dostatočný dôvod, tak ja  navrhujem názor za seba.  Preto
prednesiem návrh  na  zmenu  uznesenia.  Miestne  zastupiteľstva  BA -  Karlova  Ves,
neschvaľuje VZN MČ Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj, prvý návrh. Druhý
návrh na zmenu uznesenia,  ak to neprejde. V § 2, pre bytové stavby sadzbu 10 EUR,
po b.), vypúšťa z § 2 VZN MČ Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj písmená B
až E, za c.), mení v § 3 VZN MČ Karlova Ves o miestnom poplatku termín účinnosti
od 1. 7. 2017. Ak ani to neprejde, alternatíva 3, návrh na zmenu uznesenia: Miestne
zastupiteľstva BA - Karlova Ves vypúšťa z § 2 VZN MČ Karlova Ves o miestnom
poplatku za rozvoj písm. B, D a E a z písm. C, priemyselné stavby. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec  Savčinský  s  faktickou
poznámkou.

p. Savčinský: Ďakujem. Ak môžem na kolegu Dullu otázku, čo sa vyrieši, čo bude iné v tom
júli,  by ma zaujímalo. A tiež by ma zaujímalo, ako on vyrátal, že prečo 10 EUR. Ako
došiel k týmto údajom. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Horecký s riadnym príspevkom.

p.  Horecký:  Ďakujem  za  slovo.  Rozumiem  tomu  napätiu  názorovému,  rozumiem
argumentom  kolegu  Zajaca,  tiež  by  som  chcel  žiť  v štáte,  kde  je  menej
prerozdeľovania,  vo svete,  kde peniaze zostávajú tam, kde sa produkujú,  a budovať
prirodzené  vzťahy  zodpovednosti  za  krajiny,  susedov,  okolie,  blížnych,  ale  je  to
utópia,  pretože  my  nemôžeme  hlasovaním  na  miestnom  zastupiteľstve  nastaviť
parametre spoločnosti. Ale ako už bolo povedané, máme svoj podiel zodpovednosti na
danej veci. A preto sledujem aj svojim hlasovaním aj to, k čomu smeruje hlasovanie za
alebo proti. A vnímam, že je tu viacero záujmov v Karlovej Vsi, ktoré treba zobrať do
úvahy,  nielen  to  naše  také  romantické  želanie  žiť  vo  svete,  kde  je  menej
prerozdeľovania,  ale  aj  to,  že  sme  v obci,  ktorá  systematicky,  pripomíname,  je
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prehustená zástavbou, ktorá, si neželáme,  aby sa naďalej  za každú cenu kdekoľvek
stavalo. Prepáčte, ja to hovorím veľmi intenzívne, čo by sme sledovali tým, keby sme
takéto VZN nemali a poplatok dali na nulu.  Toto sa dá vnímať ako signál pozvania,
nech sa páči, poďte, stavajte, pretože my si to želáme. A ja pochybujem o tom, že by
sme si to želali. Mne sa to naozaj zdá, že tieto 2 princípy sa tu naozaj bijú. Som proti
tomu, aby sme zaťažovali podnikateľov, ale  nie  o tom podľa mňa  rozhodujeme  pri
tomto hlasovaní. Pri tomto hlasovaní rozhodujeme aj o budúcnosti iných vecí, ktoré sú
nám  zverené.  Ja  vnímam,  že  napr.  finančná  nedostatočnosť  alebo  ekonomické
podmienky nás niekedy nútia nebyť až tak nielen veľkorysí,  ale ani spravodliví,  ako
by sme si želali.  Niekoľkokrát som pripomínal zhodou okolností ako riaditeľ školy,
ktorá nie je v zriaďovateľskom pôsobnosti obce, že aj iní žiaci, iné deti, iní občania nie
sú  druhoradí  občania  tejto  krajiny,  tejto  obce.  A rozumiem  a  rešpektujem,  že
pomáhame  už  svojou  prítomnosťou  niesť  toto  bremeno  verejnej  služby,  napr.
vzdelávaní a výchovy detí, za trošku iných podmienok, ako to robia deti na obecných
školách.  Rozumieme  tomu preto tak,  pretože také sú ekonomické podmienky tohto
štátu a aj tejto obce. A keď môžeme zreálniť potreby Karlovej Vsi, naše rozpočtovanie
aj  po  tej  príjmovej  stránke,  napr.  aj  týmto  VZN,  tak  som  pripravený  hlasovať
jednoducho, za. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lukačovičová.

p. Lukačovičová: Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela v podstate vyjadriť taký tiež svoj
názor v tejto faktickej poznámke, že si treba podľa môjho názoru uvedomiť, že sa to
netýka  len  podnikateľov,  ktorí idú  stavať,  ale  výrazne  sa to dotýka  aj,  by  som to
nazvala,  bežných stavebníkov, ktorí si idú postaviť rodinný dom, pretože zo zákona
bola vyňatá táto možnosť,  pretože v pôvodnom znení zákona bolo do 150 metrov a
teraz nie  je.  Takže si treba aj toto uvedomiť.  Čiže to nepostihuje len podnikateľov.
Takže  skutočne  si  myslím,  že  by  bolo  vhodné  zvažovať  aj  toto,  túto  výšku  toho
poplatku a nie ju dať paušálne, v podstate ako sme ju dali my, 35 EUR, resp. 10 EUR,
keď sa tu jedná o tie skleníky. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pani  poslankyňa,  prepáč,  môžem  ti  hneď  reagovať,  že
neumožňuje  nám  toto  zákon.  Je  tam  odpočítateľná  položka  niekoľko  metrov
štvorcových. Toto bolo preto zmenené v tom, v tej novele, pretože práve sa myslelo na
tie satelitné mestečká okolo Bratislavy, kde sa stavali rodinné domy do určitej výmery,
ktoré nemali žiadnu občiansku vybavenosť a tie obce neboli na to pripravené svojou
infraštruktúrou. Preto toto bolo na žiadosť starostov obcí pravdepodobne vypustené.
Pán poslanec Zajac faktickou a potom ešte budem odpovedať.

p. Zajac:  Ja by som chcel reagovať na pána poslanca Horeckého, čo skúsim opäť len môj
pohľad na to, čo povedal.  Máme prehustenú obec,  máte pravdu.  Ja som už 3 roky
vykrikoval...ale toto nie je nástroj. My tu máme celý komplex územného plánovania,
to  sú  zákony,  ktoré  by  sa  mali  dodržiavať,  my  tu  máme  komplex  strategického
plánovania, máme tu nejaké plány, PHSR a pod., tam tie veci sú obsiahnuté a zákony,
ktoré tu  sú  na  to,  aby  regulovali.  Buďme  odvážni,  regulujme.  Buďme  proaktívni.
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Regulujme  tak,  aby to bolo  efektívne.  My sa tu škrabeme,  že či má  stáť 3 baráky
v Karloveskej  zátoke.  Ale  tam  nemajú  čo  robiť,  lebo  je  to  šport,  rekreácia.
Nepredávajme.  To tu razíme. Nepredávajme  pozemok, lebo keď ho predáme,  už sa
budeme  len  pozerať na  to,  čo  sa tam deje.  Toto nie  je  nástroj na  to,  čo hovoríte.
Nástrojov na to, čo hovoríte,  je  veľa,  poďme ich uchopovať rovnako. Nedá mi  ale
nepovedať ešte jednu poznámku, aj keď som cez čas.  Aby sme si povedali,  byt, 40
metrov  štvorcových,  ktorý  bude  stavaný  v bytovom  komplexe,  tak  sa  ho  to,
samozrejme, bude týkať. Navýšenie je 1400 EUR. Vám sa to zdá málo? Lebo mne nie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj pánovi Horeckému, lepšie by som to
nepovedal. Presne sa s ním zhodujem a ak si niekto myslí,  že územný plán je nástroj
na regulovanie niečoho, tak to sa choďte pozrieť na nábrežie, kde bolo voľakedy PKO,
choďte sa pozrieť na ten Mordor, čo je postavený tam na nábreží a choďte sa pozrieť
do BA, ak ste tam neboli, a zistíte, že ten územný plán, to je len zdrap papiera. Ak sa
niečím  dá regulovať  dravec,  tak jedine  korisťou, návnadou,  a to presne sú v tomto
prípade peniaze. Nič iné nepomôže. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec. No faktickou na faktickú Marcel. Tak
aj  pani  Lukačovičová  sa  vzdala  faktickej.  Pán  poslanec  Svoboda  s riadnym
príspevkom.

p. Svoboda: Ďakujem. Je to zavedenie novej dane, postihne to mladých ľudí. Svoj názor som
vám napísal  v maily  z nášho klubu a v podstate za všetkým,  čo som tam napísal,  si
stojím.  Nenapísal som len to, že budem hlasovať proti.  Čiže budem hlasovať proti.
Zavádza sa nová daň. Tá daň je podľa mňa zlo, ktoré sem nepatrí a na odmietnutie zla
treba vnútornú odvahu. A ak niekto má odvahu hlasovať za, proti svojim deťom, nech
sa ich spýta, či im to vyhovuje, aby zaplatili ,o 2000 viac si zobrali pôžičku na byt. Ja
som  sa  svojich  detí  pýtal  na  to.  A čo  sa  týka  prerozdeľovania,  áno,  žijeme
v spoločnosti,  kde  je  prerozdeľovanie  už  neviem  koľko  storočí.  Tak  prečo  potom
nezvýšime dane z nehnuteľností? Prečo potom nezvýšime cenu bytov alebo teda dane
za byty, aby sa podieľali všetci občania na zveľaďovaní obce? Prečo hlasujeme  o tých
druhých? Chcete sa sem prisťahovať? Dobre, vás skasneme. Ak si zaplatíte, potom tu
môžete v tejto obci byť tými,  ktorí majú volebný hlas. Sami seba zdaňme. Povedzme
si,  že platíme  málo  na prevádzku obce.  Teraz k tomu, čo som sa pýtal mojich deti.
Tuná  Paľo  Martinický  mi  robí  projekt,  mám 180  metrov  štvorcových,  podkrovie,
ponúkol  som  ho  mojim  deťom,  za  3000  dostanú  kúpiť  materiál  na  zateplenie
podkrovia,  na priečky, na sadrokartóny, ale 6000 EUR zaplatia  obci skôr než začnú
stavať.  Musia  vyplatiť  6.000 EUR.  Moja  dcéra len  otvorila  ústa neveriac,  že  to je
pravda. Oni budú rok alebo 2 roky šetriť, aby vyplatili obci najprv to, že môžu stavať?
Dostanú  stavebné  povolanie,  budú  ho  splácať?  To je  absurdné.  Lenže  ja  nie  som
hlupák.  Jednoducho nebudeme  stavať  180 metrov štvorcových.  Budeme stavať 60,
lebo 60 sa odpočítava. Potom nám zákon umožňuje po 25 metroch štvorcových žiadať
ďalšie  rozširovanie bez toho, žeby sme to spoplatnili.  A za 5 rokoch budem na tých
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180 metroch štvorcových.  A keď, neviem,  kto to povedal,  pán Dulla  alebo  kto, že
nebude dávať návody, áno, také návody sú aj pri výstavbe bytov. Myslím,  že dneska
developeri už to majú dávno zmáknuté. Ako to budú robiť. Čiže je to nespravodlivý
zákon  zameraný  proti  mladým  ľuďom.  Namiesto  toho,  aby  sme  im  pomohli,  im
hádžeme polená pod nohy. Budem hlasovať proti.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja by som len k tomu hovoril,  že sa to netýka len tých, čo sa
chcú  sem  prisťahovať,  ale  tých,  ktorí  tu  už  bývajú  roky  a sú  ďalšou  generáciou
Karlovešťanov.  Len chcú bývať  vo svojom.  Chcú  nadstaviť,  povedzme,  jedno  celé
poschodie.  25 metrov štvorcových  je  ozaj  málo  na  začínajúcu  rodinu.  Alebo  chcú
pristaviť tam, kde už ich rodičia,  predkovia 50, 80 rokov žijú  v Karlovej Vsi.  A my
necitlivo  chceme  od nich  peniaze.  Nepotrebujeme  ich,  lebo  majú  vyriešené  všetky
vnútorné  potreby.  Majú  vyriešené  odstavovanie  auta  vo  vnútri  dvora  za  plotom.
Nepotrebujú ani nový chodník, aj to už dávno zaplatili ich predkovia. Ale my chceme
od nich peniaze. 35 EUR za každý meter štvorcový budúceho bytu, ktorý si postavia
sami bez našej spoluúčasti. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  na  toto  musím  reagovať,  prepáčte,  kolegovia,  pán
Martinický,  pán Záhradník.  Vlado, áno, sú tu ďalšie  generácie Karlovešťanov, ktoré
chcú  nadstavovať  a pristavovať  a my  veľmi  sa  snažíme,  pokiaľ  nám  to  zákon
umožňuje, aby tam, kde nie je kde zaparkovať, kde nefungujú chodníky, kde sú staré
školy,  aby sa sídlisko ďalej nezahusťovalo nadstavbami a prístavbami,  snažíme sa to
regulovať, ako sa len dá v rámci našich možností a ani tie chodníky, ak tu boli pred 50,
40 rokmi, tak stačí vyjsť von na druhú stranu cesty a pozrieť sa, ako tie chodníky teraz
vyzerajú a za čo ich máme opravovať. Ak nám zákon umožňuje, zákon, ktorý vznikol
práve z iniciatívy tých podnikateľských alebo tých skupín,  ktoré sa zaoberajú týmto
developerstvom,  tak  to  bola  ich  iniciatíva,  že  hľadali  nástroj,  ako  sa  vyhnúť
nedôstojným  dohodám  so  samosprávami,  ktoré  ich  nútili  k rôznym  vynúteným
investíciám,  rôznymi  spôsobmi,  k čomu  sa  nechcem  ja  teraz  ani  vyjadrovať,  ale
jednoducho oni sami cítili potrebu nejakej úpravy týchto vzťahov, aby vedeli na, čom
sú,  aby neboli  tlačený do  kúta neférovými  zástupcami  či  štátnej stavebnej  správy,
alebo samosprávy. Územný plán je nástroj, ktorý by sme síce mali mať, ale vieme, že
je absolútne nefunkčný. Za desaťročie sa v Bratislave nedokáže zmeniť územný plán
tam,  kde treba.  My sami  sme  niekoľkokrát  žiadali  na  územie  Karlovej  Vsi zmenu
územného plánu. Aj také miesta, ktoré sa menili. Pripomeniem Molecovu, zbúranisko,
kde boli tie vodné stavby, kde sme žiadali, menil sa územný plán, zmeny a doplnky 0,
2, žiadali sme na šport a rekreáciu, zmenilo  sa na občiansku vybavenosť. Čiže aký je
ten náš nástroj? Máme ho? Podľa mňa nemáme. Atď. Nechcem sa rozširovať, oberám
o čas pána poslanca Zajaca, ktorý má faktickú pripomienku. 

p.  Zajac:  Ja  by  som  reagoval  rád  na  tvoje  vystúpenie.  Proste  ja  sa  nečudujem,  že  tí
developeri,  že je to ich návrh.  Lebo mne to veľmi pripomína  situáciu, ktorá tu bola
s výpalníctvom,  oni  viacmenej  legalizujú  výpalné.  Preto  lebo  jednoducho  teraz  ho
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dostanú oficiálne a budú si ho môcť ešte aj dať do nákladov. Predtým ľudia, ktorí boli
vypaľovaní, buď sa obracali na policajtov, samozrejme, že to nemuselo byť efektívne,
ale akonáhle sa urobili že SBS-ky, mohli začať normálne fungovať. Nikto to nerieši,
každý vypláca SBS-ky, pritom ich nepotrebuje. Ale preto to vypláca, lebo to dáva do
nákladov, normálne  to započíta do ceny a ešte si to dá, tuším,  do základu dane. Ta,
áno, legalizuje sa tým tento nešvár, ktorý polícia mala proste vymýtiť. Ja tvrdím, že to,
že nefunguje,  že sme niekde videli  PKO. Ja som bol na zástupku, ty si to pamätáš
a proti  tomu,  aby  sme  zbúrali  PKO  kontinuálne  niekoľko  rokov  petíciujem
a vystupujem. Mne je to ľúto, že to nejde. Ale neznamená, že abdikujem na to, že by
to normálne malo ísť a neurobím presne to isté, čo generácie pred nami – siahnem po
ďalších peniazoch od týchto, ktorí už podľa mňa...

p. Čahojová, starostka MČ: ...pán poslanec Martinický má slovo.

p. Martinický: Ďakujem. Podľa môjho názoru pri tomto návrhu zákona či uznesenia, resp. pri
tomto zákone  a tomto návrhu  na  naše  uznesenie,  neexistuje  naozaj  dobré riešenie.
Dobré  riešenie  by  bolo  zmeniť  systém,  aký  na  Slovensku  a v BA funguje.  Dobré
riešenie by bolo v niektorých častiach znenie tohto zákona zmeniť, upraviť.  To, žiaľ,
nemôžem. Chcel by som reagovať na to, čo pani starostka pred chvíľou povedala, lebo
naozaj je to aj o tom, že zatiaľ čo v Rakúsku funguje nová výstavba napr. tak, že MČ
postaví  základné  siete,  základnú  infraštruktúru,  a potom predáva  nejaké  parcely.
Pokiaľ  sa  niekomu  predá lacnejšie  takáto parcela,  v prípade,  že  ju  chce  za nejaký
krátky čas, ak sa nemýlim,  bolo tam 10 rokov, predá ďalej atď. To tu nefunguje. Tu
funguje to tak, že nejaký developer nejakým slovenským spôsobom získa lacno veľkú
parcelu, spraví minimálne siete, zlé siete, minimálne cesty, nedostatočné cesty, lacno
to predá niekomu, resp. potom začne výstavbu a narobí kopu problémov, ktoré sú aj
v tom, že tie siete nie sú a tá celá infraštruktúra, ako má byť. To je jedna vec. Druhá
vec,  čo  by  som  chcel  rád  povedať,  tento  zákon  nie  je  dobrý.  Nejdem  k ďalším
detailom.  Myslím  si  však,  že  je  lepšie  nie  dostatočne  dobré  pravidlá  než  žiadne
pravidlá. A fakt je ten, že momentálne v tomto neexistovali žiadne pravidlá a záležalo
len  od  jednotlivcov  a jednotlivej  situácie,  kto  sa  ako  dohodol,  či  tie  prostriedky
navyše,  ktoré si tak či tak ten developer dal do svojich nákladov, si nejaký starosta
alebo nejaké miestne zastupiteľstvo vydupalo, že z toho spraví lavičky,  alebo nejaký
chodník,  alebo zasadí 5 stromčekov. To si vydupal jeden. A druhý si vydupal to, že
mu  dá  2  byt  zadarmo  alebo  za  polovičnú  cenu.  Na  to  jednoducho  neexistovali
pravidlá.  Takže myslím  si,  že aj keď tieto pravidlá nie  sú dostatočné, zásadne nám
problém nevyriešia, stále sú však lepšie ako žiadne pravidlá. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Trošku som prekvapený z toho, čo hovoril poslanec Martinický,
lebo  ani  jednu  z tých  oblastí  nerieši  poplatok  za  rozvoj.  Tie  nedostatočné  cesty
a infraštruktúru ostatnú postavil developer len za podmienky súhlasu štátnej stavebnej
správy či už na prvom stupni,  alebo na odvolacom stupni.  Bez toho to nejde.  Čo sa
týka  toho,  že  neexistuje  dobré  riešenie.  Ja  som  presvedčený,  že  v rámci  našich
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možností  existuje  dobré  riešenie  a jedným  z nich  je  ten  odklad,  o ktorom  som
opakovane hovoril.  Že nie sme nevyhnutní to prijať dnes, stále to môžeme zvážiť, že
to nedorokujeme, že to stiahneme, aby sme nestratili možnosť v tomto roku prijať iné,
lepšie.  Lebo ináč zmena až od 1.1.2018. Opakujem to, dal som to aj na komisii,  je
druhá vec, či to prejde.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dnes je 14. február, vraj sviatok sv. Valentína,
taký  moderný,  nový.  Tie  tradičné  Vianočné  sviatky  neboli  tak  ďaleko  a po
Vianočných  sviatkoch obchodníci  obyčajne  robia  výpredaje,  všelijaké  veľké  akcie.
A jednou z takých obľúbených akcií je 2+1 zadarmo, že kúpte si 2 a tretie dostanete
zadarmo. Tak ja vždy si pýtam, že ja chcem len to tretie, to zadarmo, tie 2 si nechajte
a oni  ma  vysmejú,  že  nie,  to  musíte  kúpiť  tieto  2  a až  potom dostanete  to  tretie
zadarmo. Nehovorím to tak samoúčelne. V našej krajine sme si za posledné desaťročia
zvykli,  že developeri brali len to jedno zadarmo a tie 2, čo sa platia,  zaplatil  niekto
druhý.  Pretože ak niekto postaví nejakú  stavbu, k tej stavbe  náleží  aj infraštruktúra
a ďalšie  a ďalšie  miestne,  lokálne  služby,  občianska  vybavenosť  atď.  A toto  nikto
neriešil,  toto zostalo  na  pleciach  niekoho  a nevieme  koho. Občania  najbližšie  majú
obec a chcú od obce, aby to naplnila, ale obec nemá peniaze, pretože je financovaná,
ako je  financovaná. Ja osobne poplatok za miestny rozvoj považujem za prirodzený
a normálny poplatok súvisiaci s tým, že keď chceš to tretie zadarmo, to lukratívne, aby
si  mohol  predávať,  tak  zaplať,  aj  to  zaplatiť  treba.  Preto  ja  ako  filozoficky  som
stotožnený s týmto poplatkom. S veľa vecami sa zhodujem s predrečníkmi,  že to je
ďalšie zaťažovanie, zaťaží to mladých ľudí, ale nehovorím prvýkrát teraz, čo poviem,
že nepleťme si daňové predpisy a sociálnu pomoc. To sú 2 rozličné veci. Ak chceme
sociálne  pomáhať mladým,  musia byť  na to iné mechanizmy.  Ale tento poplatok je
opodstatnený,  prehľadný,  jasný.  Niet  sporu  o tom,  že  či  to  má  robiť,  alebo
dohodovacie konanie.  Koniec koncov sme sa bavili  na tejto schôdzi o tom, že akýsi
chodník mal byť spravený tam pri výstavbe Karloveského... Dodnes nie je. Keby bol
vtedy poplatok za miestny rozvoj,  zaplatia  sa peniaze a chodník si spravíme  a je  to
vybavené.  Ja by som ešte využil  ten čas, čo mám,  ja  budem hlasovať za, podporím
tento návrh a doporučujem všetkým presne v záujme  tých vašich detí,  o  ktorých tu
hovoríte,  pretože tie  vaše  deti chcú mať,  keď vyjdu  z toho podkrovia,  z toho bytu,
ktorý si kúpia, slušné prostredie. Nechcú mať rozpadnuté chodníky, ošarpané budovy,
zosúvajúce sa svahy atď. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. Už sa o tom hovorilo, len vzhľadom na to, že sa mi dosť pozdáva
návrh alebo alternatíva, ktorú predniesol kolega Dulla, že nemusíme to schváliť dnes,
ale bolo by to neskôr. O tom som uvažoval už na stavebnej komisii.  Mám ale otázku.
Aká je reálne praktická možnosť, že v tom zákone, resp. v tom uznesení, ktoré by sme
schvaľovali o 1 či 3 mesiace, je možné niečo zmeniť či vylepšiť? Lebo má zmysel to
odložiť,  ak je možné to vylepšiť.  Ale ak som dobre pochopil,  na úvod predkladateľ
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povedal,  že to musíme schváliť  ako zákon spolu a len,  len je možné riešiť výšku tej
sumy. Tak je alebo nie je možné to v nejakom bode zmeniť, upraviť, zlepšiť?

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Odpoviem.  Môžeme  schváliť  alebo  neschváliť  poplatok za
rozvoj na území MČ. Schváliť alebo neschváliť,  rokovať o sadzbách. O ničom inom.
Všetko  ostatné  je  explicitne  dané  zákonom.  Čiže  ak  odložíme  naše  schvaľovanie
o mesiac, o 2, o 3, tak prídeme, ak by sme rozhodli schváliť, o nejaký obnos finančný.
Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda:  Budem reagovať na pána Rosina.  Áno, na to, aby štát alebo vôbec pomohol
mladým ľuďom, na to by mali byť iné nástroje. Vieme, že tie nástroje niekto uplatniť
nechce. Mladí sú tu na to, aby vyrástli a pracovali na naše dôchodky. Na nič iné tu nie
sú. Nie na to, aby sme ich podporovali v ich snahe. My tu nie sme dokonca ani na to,
aby sme podporovali rodiny, aby vznikali,  proste nanič, len chceme, aby sa o nás mal
kto starať. Čiže namiesto toho, aby sme im pomohli, lebo nemáme za čo im pomôcť,
tak im budeme robiť zle,  aby sme ich otužili,  aby boli pripravení.  A z toho, čo pán
Rosina hovoril, nemá žiadnu ani šajnu o tom, ako prebieha developerská činnosť. Veď
to sa robilo za socializmu. Všetky sídliská, všetko, čo sa stavalo, na to tu bol, VHMB
sa to volalo, Výstavba hlavného mesta, Bratislavy, generálny investor Bratislavy. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, to bola faktická. Pani Poláchová, nech sa páči. 

p.  Poláchová:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som veľa  z toho,  čo  chcela  a mala  pripravené
povedať, už povedali viacerí. Ja by som iba chcela povedať toto, že ja súhlasím s tým,
čo pán Horecký vravel,  že naozaj Karlova ves - Dlhé diely už sú naozaj prehustené
sídlisko. Myslím si,  že keby sa tu niečo malo stavať alebo sa tu bude stavať,  tak to
budú naozaj iba lukratívne miesta a keď si chce niekto postaviť trebárs rodinný dom,
tak to asi nie je nejaké chudobné dieťa, chudobný mladý, ktorý si chce stavať rodinný
dom. Ja som tiež matka 3 detí a tiež nejdem si stavať alebo moje deti si nepôjdu stavať
rodinný dom so 100, 150 metrov štvorcových alebo 180 metrov štvorcových. Takisto
proste aj byty sa dajú kúpiť aj menšie pre tých mladých začínajúcich.  Pozerala  som
jeden realitný portál, v BA je momentálne 4680 bytov na predaj. Tzn., že naozaj ak si
niekto chce kúpiť bývanie,  ako nevidím  dôvod, prečo by si mal  kupovať najnovšie
alebo  stavať  si lukratívne  veľkorozmerné  veľkopodlažné,  kde mu  pribudne  za 100
metrov štvorcových 3500-eurový poplatok. Máme tu 4680 voľných bytov na predaj,
ale počet bytov sa bude podľa mňa ešte zvyšovať. Nie sú všetky v Karlovej Vsi, sú to
byty v BA. To je asi všetko, ďakujem. Čiže ja budem hlasovať za ten poplatok, ja som
stotožnená  s tým,  že  to  je  tak,  ako  hovoril  pán Rosina,  že  nemám s tým morálnu
zábranu. A aj napriek tomu, že mám deti a chcem, aby tu žili a kúpili si svoje vlastné
bývanie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Rudko,  prosím  ťa,  prepáč,  ja  len
upozorním.  Neviem,  Lívia,  aký čítala  realitný portál,  ale  na realitných  portáloch sa
pravidelne  objavujú nehnuteľnosti na predaj alebo ponuky bytov, ktoré ešte nestoja,
ktoré dokonca ešte nemajú  ani vybavené stavebné povolenia  a územné rozhodnutia,
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čiže  je  dôležité  rozmýšľať  portál  od  portálu  a  pokiaľ  sledujete  trošku  trh
s nehnuteľnosťami,  tak všetky byty, ktoré sú na predaj v Bratislave, tak som aspoň ja
počula  a zachytila,  sú  predané,  pretože  teraz  je  naozaj  dopyt  po  nehnuteľnostiach
v Bratislave.  A  to  sú  ceny  takmer  najvyššie  za  posledné  obdobie,  dosahujú  vraj
hranice toho, čo bolo pred tou realitnou bublinou.  Takže ja  si myslím,  že si sa asi,
Lívia, že si asi nejaký zlý portál pozeral. To len toľko. Pán poslanec Rosina, nech sa
páči.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne za slovo. Ja po odznení faktických  poznámok k môjmu
príspevku  reagujem faktickou  poznámkou  na  tieto  faktické  poznámky,  vlastne  na
Denisovu. Je to v zmysle rokovacieho poriadku, presne tak, Denis, ak teda Vlado ti to
vysvetlí,  ak nerozumieš.  Ja  by som veľmi  rád upozornil  kolegu  Svobodu, že cena
štvorizbového bytu v Karlovej Vsi je  zhruba okolo 140, 150 000, myslím,  nie  nový
byt, pričom jeho rozloha je niečo okolo 80 m², tzn. ten poplatok činí asi 3000 EUR, čo
sú asi nejaké 2% z tejto sumy. Akože nerobme z toho až takú veľkú drámu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo. Ja  som počúval  kolegov aj v tých riadnych  príspevkoch,  aj
v tých  faktických  poznámkach,  nerád  by  som teda  reagoval  na  niekoho,  kto  mal
faktickú a dúfam, že to bude len na tých kolegov, ktorí mali riadny príspevok. Keďže
ja som už riadny príspevok mal, tak si dovolím použiť faktickú. My sme sa tak nejako
aj ticho dohodli,  že rešpektujeme  verejný záujem,  a keďže v tomto prípade, tak ako
v mnohých iných,  ten verejný záujem je heterogénny,  tak uprednostňujeme  väčšinu.
A ja som v tomto prípade úplne presvedčený,  že väčšinový záujem obyvateľov tejto
časti je  tak,  aby psíčkari platili  poplatok, tak aj stavebníci  platili  poplatok a veľmi
nerád  by som občanom vysvetľoval,  prečo toto zastupiteľstvo,  keď malo  možnosť
zvýšiť  príjem do rozpočtu, tak neurobilo  a obávam sa,  že to je  pre bežného  občana
nevysvetliteľné. Ak je to nevýhodné, tak je to skutočne nevýhodné pre menšiu skupinu
ľudí. Žiaľ, vždy je nejaká skupina ľudí, ktorým riešenie nevyhovuje. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Keďže sa nikto iný do diskusie  nehlási,  ja  som si
niektoré tie  poznámky  urobila,  myslela  som si,  že  budem obšírnejšie  hovoriť,  ale
zmienim sa iba  o 3 veciach.  Dnes som dostala  1 list  z magistrátu podpísaný pánom
primátorom, v ktorom reagoval na našu žiadosť o skvalitnenie verejnej dopravy v MČ
Karlova Ves, kde sme žiadali nejaké úpravy grafikonov a posilnenie niektorých liniek.
Odpovedal  mi,  koľko  by  to  zaťažilo,  koľko  by  to  finančne  zaťažilo  rozpočet
dopravného podniku alebo hlavné mesta teda a že je ochotný sa s nami stretnúť, ale
očakáva  finančnú  spoluúčasť  mestskej  časti.  To na ilustráciu.  Žijú  tu  mladí  ľudia,
mladé rodiny. My starší väčšinou už máme k dispozícii iné dopravné prostriedky, ale
títo mladí ľudia,  študenti,  mladé rodiny využívajú  mestskú hromadnú dopravu a my
sme povinní  zabezpečiť  im  ju  tak,  aby sa bezpečne a spoľahlivo  dostali  tam,  kam
potrebujú. Za prácou, za lekármi,  do školy.  A nie je to v našich silách. Hlavné mesto
od nás  žiada  finančnú  spoluúčasť.  My,  samozrejme,  sa  môžeme  stretnúť,  môžeme
niečo  ponúknuť,  ale  bude  to  na  úkor  tých  chodníkov,  či  už  opráv  starých,  alebo
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výstavby nových,  spojovacieho chodníka hore na Kresánkovej,  kde si občania  sami
sebe vybudovali kus chodníka, zháňali financie kde-tade a ešte tam im chýba kus cez
hlinené kopanisko. Kto ho dobuduje? A za čo? Takých príkladov tu máme x. Detské
ihriská, športoviská a kadečo. Druhá vec, čo by som chcela povedať, je, že vo štvrtok
na mestskom zastupiteľstve budeme hlasovať o všeobecne záväznom nariadení, ktoré
sa týka hazardných hier. Zákon, ktorý bol, nebol dobrý. Boli vysoké tlaky a žiadosti aj
zdola  zo samospráv,  aby sme  mohli  regulovať  hazard,  aby sme  si mohli  skutočne
zvoliť, kto, ak chceme hazard, tak aký, vedeli ho zdôvodniť, aby sme ho vedeli obhájiť
pred svojimi  ľuďmi,  obyvateľovi  tak,  aby sme  si  tie  VZN mohli  upraviť  a naši  na
vlastnú mieru. Zákon bol novelizovaný, site o tom viete, ale zákon bol novelizovaný
zase zle.  My nemáme možnosť regulácie.  Samozrejme,  že nemajú  všetci problém s
kasínami,  ktoré  máme  v  Bratislave  4,  že  väčšina  obyvateľov  Bratislavy  ale  aj
poslancov mestského zastupiteľstva má problém s výhernými a hracími automatmi, ale
zákon nám nedáva na výber. Buď zakážeme hazard celý alebo budeme špekulovať a
budeme hľadať lepšie riešenie, ktoré neexistuje a budeme to odkladať. Čo môžeme my
vo  štvrtok urobiť?  Čo  sme  povinný  urobiť?  Ja  si  myslím,  že  vyhovieť  verejnému
záujmu, inú možnosť nemáme, len zakázať hazard celoplošne. Myslím, že v tomto by
sme sa my tu v Karlovej Vsi, by sme sa o tom dlho nesporili, najmä pre aktivitu našich
občanov. Rovnako sa to týka aj poplatku za rozvoj. Ten zákon nie je dobrý, všetci to
vedia,  ale  my  nemáme  zákonodarnú  iniciatívu,  my  sa  prispôsobujeme  daným
podmienkam.  Mnoho  diskusií  prebehlo  na  úrovni  združenia  mestských  častí
Bratislavy.  Sú mestské časti,  ktoré majú  väčší legislatívno-právny aparát na svojich
úradoch ako máme my, a preto boli tie diskusie veľmi podnetné. Aj s magistrátom, aj
s právnikmi magistrátu. Veď viete, prečo sa robila novela zákona o poplatku za rozvoj,
pretože MČ  sa  dožadovali  tej  novely,  aby  mohli  ovplyvňovať  použitie  časti  toho
poplatku tam, kde vznikne tá stavba, kde zaťaží to územie, lebo inak by to bola obec,
by to bola na úrovni jedného  mesta,  hlavného, Bratislava.  A myslím  si,  aby som to
teda našila  na  naše  pomery,  že  Mestská časť  Karlova  Ves  nemá  problémy  ani  so
skleníkmi,  ani  s  priemyselnými  stavbami,  ani  s  podkroviami,  aj  keď  sa  tu  môžu
vyskytnúť nejaké podkrovia a prístavby,  ale  my máme najväčší problém s bytovou
výstavbou.  A tá bytová  výstavba,  nejedná  sa o výstavbu  na  mestských  pozemkoch
alebo na našich pozemkoch, ale na súkromných pozemkoch, ktorú môžeme ovplyvniť
len do určitej miery.  Môžeme vyžadovať, aby bola v súlade s územným plánom a so
všetkými  normami  štátneho  stavebného  poriadku,  ale  nedokážeme,  ak ten žiadateľ
alebo ten investor, alebo ten majiteľ toho pozemku spĺňa všetky potrebné predpoklady,
my  výstavbu  nedokážeme  zakázať.  A preto ak by sme  a,  samozrejme,  všetci chcú
stavať čo najviac bytov, pretože byty sa teraz predávajú. Byty sa predajú ešte skôr než
sú  postavené.  Ešte  skôr  než  sú  možno  aj  nakreslené.  Možno  len  nejaký  obrázok
v realitnej, na nejakom portáli vidíte, že už tu máme petície proti výstavbám, ktoré sú
ešte len na papieri nejaké štúdie. Takže len tieto 3 príklady som vám chcela uviesť,
aby som vám povedala, že to, že sa prekladá alebo je snaha predložiť nejaké jednotné
ako  keby  všeobecne  záväzné  nariadenie  na  území  hlavného  mesta  je  výsledok
skutočne rozsiahlych debát mestských častí a ich zástupcov a odborných ich oddelení
a naozaj je to istý kompromis. Nie všetci sú nadšení tým poplatkom, aj spomedzi tých
starostov, ale  nemá zmysel,  aby každá mestská časť mala  absolútne,  to nieže nemá
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zmysel,  to  je  proti  logike  toho  zákona.  Takže  ja  si  myslím,  že  nemáme  lepšiu
možnosť,  ako prijať všeobecne záväzné  nariadenie  tak, ako sme vám ho predložili.
Lepšia možnosť neexistuje. Odkladaním nič nezískame ani nič podstatné nedokážeme
zmeniť  okrem toho, že by sme zmenili  sadzby.  Momentálne ma  nenapadá,  čo ešte
potrebné som mala, na čo som mala reagovať, ale vidíme, že sa prihlásil pán poslanec
Zajac, takže nech sa páči.

p. Zajac: Trošku tá logika toho, ako si to predniesla,  mi  nejde,  lebo sama  si povedala,  že
kvôli tomu, že ho novelizovali,  ale my nesiahame po tej možnosti. Aspoň v tom, čo
nám umožňuje  ten zákon v tých cenách to nejako proste upraviť  pre našu mestskú
časť, vypustiť odtiaľ nejaké tie body alebo odmietnuť to celkom. Lebo naozaj ak teda
sme  tak  strašne  chceli  a kvôli  nášmu  záujmu,  aby  tie  mestské  časti  boli  v tom
viditeľnejšie,  ja  nerozumiem,  aká logika potom v tom je,  že prijímame  1 spoločné.
Vôbec to nemuselo byť potom novelizované. Veď to bol predmet tej novely.  Okrem
iných, ale to bol ten hlavný.

p. Čahojová, starostka MČ:  Tak MČ sa stane správcom poplatku a 32% z toho poplatku
pôjde na účet hlavného mesta. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p.  Martinický:  Ďakujem.  Dovolím  si  reagovať  na  to, čo  si ty povedala.  2  veci.  Začnem
odzadu. Pokiaľ ide o hry,  kde budeš zrejme aj ty hlasovať, tak čakali sme  ročne za
vážny dobré pokiaľ ide o 1. je  zrejme čakali sme zmenu zákona k lepšiemu,  zákon
nezmenili  k lepšiemu,  lebo  zrejme  to niekomu tak vyhovovalo  s tým,  že zakážeme,
s tým,  že by ste na meste odhlasovali  všetky hry,  tak je  to tlak na to, aby sa zákon
zmenil  k lepšiemu.  To je  1 vec.  A 2. vec,  povedala  si o spoluúčasti,  tak tam si len
dovolím spomenúť moju tému už 2. volebné obdobie: navrhnúť spoluúčasť mestskej
časti  pri  výstavbe  tej  krátkej  pešej  komunikácie  pri  električkovej  zastávke  Nad
Lúčkami, ktorou si u našich občanov viac zabodujeme, než veľkou väčšinou toho, čo
sme už rozhodli a schválili. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pán  poslanec,  pripomínam,  že  sa  jedná  o pozemky
v súkromnom  vlastníctve,  o ďalšie  developerské  projekty,  ktoré  nám  vybudujú
niekoľko kilometrov chodníkov, ak bez problémov prejdú tie projekty,  ktoré tam sú
a nebudeme  ich  ovplyvňovať.  Ale  to  proste,  to  je  nadlho  a to  je  na  iné.  Pani
poslankyňa, nech sa páči. 

p. Poláchová: Ja chcem zareagovať na tie voľné byty, ktoré som hovorila a ktoré si vravela,
že sú už dávno predané a že to sú novostavby. To sú byty, proste, obrázok, to nie sú
novostavby,  to sú niekoľko veľa ročné byty,  ktoré ľudia predávajú.  Takže to nie  sú
novostavby a nepostavené. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl: Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu,
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p. Čahojová, starostka MČ:  Keďže nikto iný nie je  prihlásený,  nemusím dať hlasovať o
tomto návrhu,  ale diskusia  je  ukončená. Poprosím návrhová komisiu   o prednesenie
návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia: Návrhová komisia obdržala 3 návrhy od pána poslanca Dullu  v písomnej
forme.  Jeden je  na zmenu,  druhý je  na zmenu,  tretí je  na zmenu.  Budem ich čítať
v takom  poradí,  v akom  boli  podané  a vyslovené.  Takže  návrh  pána  poslanca
Vladimíra Dullu na zmenu uznesenia: mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, miestne
zastupiteľstvo Bratislava-Karlova Ves, neschvaľuje VZN mestskej časti  Karlova ves
o miestnom poplatku za rozvoj.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme za návrh pána Dullu. 

Hlasovanie: Za 5 prítomní poslanci, proti 14, zdržali sa 3. Uznesenie nebolo prijaté.

Návrhová  komisia:  Potom  tu  mám  ďalší  poslanecký  návrh  pána  Dullu  označený  ako
alternatíva 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva BA- Karlova Ves:
a.), schvaľuje v § 2 v písm A. pre bytové stavby sadzbu 10 EUR, po b.), vypúšťa z § 2
návrhu  VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj
písmená B až E, za c.), mení v § 3 návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
o miestnom poplatku termín účinnosti od 1. 7. 2017. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Hlasujeme  o 2.  návrhu  pána  Dullu.  Za  5
prítomných poslancov, proti 7, zdržalo sa 10 poslancov. Tento návrh nebol schválený.

Návrhová komisia:  A posledný návrh pána poslanca Vladimíra Dullu  na zmenu uznesenia
Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves:  vypúšťa z § 2 VZN MČ Karlova
Ves o miestnom poplatku za rozvoj písm. B, D a E a z písm. C, priemyselné stavby. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o 3. návrhu pána poslanca
Dullu. Za 4 poslanci, proti 8 a zdržalo sa 10 poslancov. Tento návrh nebol schválený.

Návrhová komisia:  Keďže ani jeden  z tých pozmeňujúcich  návrhov pána poslanca  Dullu
nebol  schválený,  tak navrhujeme  pôvodné  uznesenie  tak,  ako  bolo  v predloženom
materiáli. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Čiže  budeme  hlasovať  o návrhu  tak,  ako  bol  predložený
v materiáli,  ktorí ste  dostali  k dispozícii.  Pripomínam,  že hlasujeme  o návrhu  VZN
mestskej časti,  čiže je  potrebné na jeho  schválenie  trojpätinová väčšina  prítomných.
Nech sa páči,  hlasujeme. Za 16 prítomných poslancov, proti 5 poslanci,  zdržal sa 1.
VZN bolo schválené. Ďakujem. 
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Bod 5
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova

Ves na rok 2017

p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia,  môžeme pristúpiť  k bodu č.  5,  ktorý sme
rovnako  presunuli  za  majetkové  záležitosti.  Jedná  sa  o návrh  na  zmenu  rozpočtu
mestskej časti na  rok 2017, návrh tvorby a čerpania  mimorozpočtových  peňažných
fondov  mestskej  časti  BA-Karlova  Ves  na  rok  2017.  Dovoľte  pár  slov  na  úvod.
V posledných  týždňoch sa zišli  rady fondov mestskej časti,  ktoré máme zriadené a
ktoré  prešli  najzložitejšie  a  najvážnejšie  situácie,  ktoré  vytvárajú  nároky  na  náš
rozpočet.  A  v  podstate  sa  zhodli,  myslím  si,  že  máte  v  materiáli  aj  stanoviská
jednotlivých rád fondov k materiálom na tom, akým spôsobom investovať prostriedky,
ktoré kumulujeme  v  špecializovaných  mimorozpočtových  fondoch.  Čiže  nájdete si
v materiáli aj čerpanie fondov za minulý rok, tvorbu čerpanie za minulý rok a návrh na
použitie  na  tento  rok.  Ďalej  máte  v  návrhu  uznesenia  použitie  časti  kapitálového
rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktorú  sme  schválili  zároveň  s
rozpočtom v  podprograme  7.1.,  materské  školy  a  rekonštrukcie,  kde  navrhujeme,
vychádzame  z  toho, čo  sa  nám podarilo  zakomponovať  do  investícii  jednotlivých
fondov,  najmä  teda  fondu  obnova,  rozvoja  škôl  a škôlok.  Aby  sme  aspoň  tie
najakútnejšie  potreby našich  budov sanovali,  tam nám navrhujeme  Materskú školu
Ladislava Sáru, investície do Materskej školy Majerníkova 11, Materská škola Borská
a Adámiho.  Podstatnou,  dôležitou  časťou  uznesenia  je  aj  prevod  finančných
prostriedkov z rezervného fondu na základe uznesenia číslo 212 z roku 2016 do Fondu
opráv škôl,  škôlok a školských zariadení,  kde by mali  byť  pripravené  pre prípadnú,
teda pre plánovanú,  rekonštrukciu  školského  bazéna,  kde by mali  byť  deponované.
Cestný fond, rada fondu cestného MČ BA Karlova Ves rozhodla, teda navrhla svoje
zrušenie tohoto fondu a navrhla schváliť prevod zostatku finančných prostriedkov do
rezervného fondu MČ. Toľko asi v stručnosti. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech
sa páči. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac:  Ja som chcel iba dať procedurálny návrh, aby sme hlasovali o každom tom bode
zvlášť. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  O každom  fonde?  Alebo  o časti  uznesenia?  Dobre,  čiže
o každej  časti  uznesenia  a.)?  Máme  v bode  a.) 7  častí  uznesenia.  Jasné,  súhlasím.
Môžeme o bode č.1, o bode č.2 atď. To je v poriadku. Súhlasím, dobre. Takže nie je
potrebné  hlasovať  o tomto  procedurálnom  návrhu.  Ja,  keďže  nie  je  žiaden  iný
príspevok do diskusie, tak prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla návrh uznesenia
a dala hlasovať. Teda budeme hlasovať. 

Návrhová komisia: Takže dávam teda po jednom hlasovať. Najprv teda budeme hlasovať po
bod a.), schvaľuje v bode 1, jedná sa o prevod finančných prostriedkov.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím prečítať, Marcel.
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Návrhová komisia: Čítam, dobre, čiže dávam schvaľovať za a.), hlasuje a bod 1, na základe
uznesenia  č.  212/216 prevod finančných  prostriedkov z Rezervného  fondu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves do Fondu opráv škôl a školských zariadení mestskej časti
Bratislava -Karlova ves, vo výške 400.000 EUR. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o časti a.), o časti a.), bod 1
uznesenia. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1. Táto časť uznesenia
bola schválená. Návrhová komisia.

Návrhová  komisia:  Dávam  schvaľovať,  schvaľuje  2,  použitie  Kapitálového  rozpočtu
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  rok  2017  v podprograme  7.1,  materské
školy,  rekonštrukcia, nasledovne: MŠ L. Sáru, rekonštrukcia sociálnych zariadení vo
výške 50.000 EUR, MŠ Majerníkova 11, čiastočná obnova strechy vo výške 10.000
EUR,  MŠ  Borská,  kolektory  na  ohrev  teplej  vody  vo  výške  11.000  EUR,  MŠ
Adámiho, hracie prvky v výške 4.000 EUR.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o časti a.) uznesenia, bod 2. 

Hlasovanie: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Túto časť sme
schválili. Marcel.

Návrhová  komisia:  Dávam  hlasovať,  schvaľuje  bod  3,  rozpočet  Fondu  rozvoja  bývania
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Časť uznesenia a.), bod 3. Hlasujeme. 

Hlasovanie:  Za  20 prítomných  poslancov,  proti  1,  zdržal  sa  1.  táto  časť  uznesenia  bola
schválená. Marcel.

Návrhová komisia:  Dávam návrh na hlasovanie,  schvaľuje bod 4, rozpočet Fondu rozvoja
športu  a telovýchovných  zariadení  v mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  rok
2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o časti a.), bod 4. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 2. Nech sa páči, Marcel.

Návrhová  komisia:  Za  a.),  schvaľuje  bod  5,  rozpočet  Fondu  tepelného  hospodárstva
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme o časti a.), bod 5. 

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1. 
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Návrhová  komisia:  Dávam hlasovať,  bod a.),  schvaľuje  bod č.  6,  rozpočet  Fondu  opráv
a obnovy škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok
2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o časti a.), bod 6. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti 2, zdržal sa 1. Nech sa páči, Marcel.

Návrhová komisia:  Posledné  pod bodom a.),  schvaľuje  rozpočet  Fondu zelene  a ochrany
prírody v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o časti a.), bod 7. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

Návrhová komisia:  A dávam ešte hlasovať za bod b.),  zrušuje  Cestný fond mestskej časti
Bratislava-Karlova  Ves,  ktorý  bol  zriadený  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.379/1997  zo  dňa  18.03.1997  a schvaľuje
prevod zostatku finančných Cestného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do
Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Hlasujeme o časti b.) uznesenia. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené,
takže všetko sme schválili.  Veľmi pekne vám ďakujem. To bola veľmi dôležitá časť
rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 13
Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime k bodu číslo 13. A tým je Návrh na vymenovanie
riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves, takže dovoľte, aby som vás oznámila,  tak ako máte v materiáli,  že sme
mali vypísaný konkurz; to ste asi zaregistrovali, do ktorého sa prihlásilo myslím 9 ... 9
účastníkov. Bol konkurz dvojkolový. A v 2. kole bol najúspešnejší kandidát... z troch
zaujímavých kandidátov bol najúspešnejší kandidát pán Anton Horínek. Je aj ... bol a
je  dlhoročným  zamestnancom  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  a  môžem
povedať,  teda,  že  sa  veľkým  dielom  veľkou  časťou  podieľa  na  založení  našej
príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby,  na  jej  úspešnom  pôsobení,  ale
svojím osobným vkladom aj na výsledkoch. Musím povedať, že s veľkým nasadením -
aj čo sa týka zimnej alebo letnej údržby nám pomáha, aby sme obstáli v tom teste, že
zvládneme  tieto  veci  robiť  vo  svojej  vlastnej  réžii  a  nemusíme  ich  zaobstarávať,
obstarávať  dodávateľským  spôsobom.  Takže  pán  Anton  Horínek  bol  úspešným  ...
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najúspešnejší uchádzač o túto pozíciu.  Ja ho vítam medzi nami.  Ktorí ho nepoznáte,
tak  tam vzadu  ho  vidíte.  Prišiel  sem  kvôli  nám  a  trpezlivo  čaká  na  tento  bod...
niekoľko hodín.  Je kompetenciou miestneho zastupiteľstva toto menovanie schváliť -
na môj návrh. Takže môj návrh je pán Anton Horínek. Môžete si sadnúť pán Horínek,
samozrejme. Ak sa bude vás chcieť niekto niečo opýtať, sa vás iste opýta. Takže len
toľko. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán Dulla sa chce niečo opýtať. Nech sa páči,
pán Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ak si dobre pamätám,  tak v decembri na zastupiteľstve sme
schválili  úpravu zriaďovacej listiny s právom starostu - starostky využiť poverenie na
vedenie po dobu troch mesiacov, ak funkcia nie je obsadená. Tak sa pýtam teda, že kto
bol  poverený  od januára?  Dokedy je  poverený?  Lebo  síce  si  čítam,  že volíme  do
funkcie,  len  neviem od ktorého  dátumu  - čítam do  ktorého  dátumu.  Takže je  tam
niečo, čo by som chcel vysvetliť. A okrem toho sa pýtam, že teda ak to má byť takto a
bol niekto na 3 mesiace vymenovaný, doteraz, prečo nemôže byť na zvyšné 3 mesiace
vymenovaný v súlade s oprávnením starostky mestskej časti. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec,  ak  si  dobre  pamätám  uznesenie  miestneho
zastupiteľstva,  tak ste  ma  poverili...  teda umožnili  ste  mi  poveriť  -  pokiaľ  nebude
zvolený riadne riaditeľ našej príspevkovej organizácie, najdlhšie na dobu 3 mesiacov -
ale do najbližšieho zasadania miestneho zastupiteľstva. A to je dnes. Povereným - od
1. januára bol práve pán Anton Horínek. A bude poverený dovtedy, pokiaľ nebude
právoplatne zvolený,  na môj návrh,  keď bude podpísané uznesenie.  Pravdepodobne
môže  sa  stať  riadnym  riaditeľom  Verejnoprospešných  služieb  mestskej  časti.
Zodpovedala som?

p. Dulla: Nie.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík, nech sa páči.

p.  Bendík:  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Neviem,  či  zle  pozerám,  ale  ten  priebeh  toho
výberového konania - ja tu vidím dôvodovú správu, ktorá má tak osem riadkov. Tak
neviem, že či zle pozerám, lebo bolo tu povedané, že bolo nejaké výberové konanie a
skončil ako najlepší čakal by som, že možnože ten budú bude trošku viac informácií,
že  z  koľkých  uchádzačov;  prípadne  neviem,  koľko  kôl  bolo;   nevidím  to  ...
jednoducho nevidím to tu, vzhľadom na takúto závažnú vec, ktorú ideme urobiť sa mi
zdá tá dôvodová správa veľmi, ale veľmi stručná.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, tým že na zastupiteľstvo riaditeľa príspevkovej
organizácie volí na môj návrh, tak ja som vám predložila kandidáta, ktorý je víťazom
konkurzu, ktorý sme nemuseli vypísať, ale sme ho napriek tomu vypísali. Pán Horínek
bol najúspešnejší kandidát. Čiže ja vám predkladám tohoto kandidáta; vzhľadom na to,
že ho všetci veľmi dobre poznáte, tak neviem, akú dôvodovú správu by som k jeho
menu mala  písať.  A ostatní kandidáti,  keďže neuspeli,  tak nemyslím  si,  že by bolo
vhodné,  aby som ...  Celý  priebeh  konkurzu máte  k dispozícii,  môžte si  pozrieť  na
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personálnom oddelení úradu, je zaznamenaný. Keďže sa nikto iný do diskusie nehlási..
Neviem, pán Horínek, chcete niečo povedať? Ale sa odhlásil. Áno.. pán Horínek nám
nechce nič povedať, ale pán   Rosina nám chce niečo povedať. Nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som teda v rade škôlky na Kolíkovej ulici,  2
roky som znášal pripomienky a požiadavky, že tam zateká strecha  - až teda neriešilo
sa to odkladalo sa to až tam vyšiel po dvoch rokoch pán Horínek, povedal, že veď to je
tá strecha, čo ju vrany rozzobávajú . A behom dvoch týždňov to bolo opravené. Len
teraz sa chcem spýtať,  že keď bude pán Horínek riaditeľ,  že kto bude chodiť na tie
strechy.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ideálne  by  bolo,  keby  naša  organizácia  príspevková
Verejnoprospešné služby mala taký rozpočet a také personálne vybavenie, aby mohla
robiť  aj také bežné  opravy;  aby to stíhala  popri kosení,  hrabaní, orezávaní  a popri
zimnej údržbe. To by bol naozaj ideál, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Ja dúfam, že sa
to aj podarí. Pán prednosta chce na to ešte reagovať.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja také drobné porovnanie  Nové mesto, ktoré má rovnaký
počet  obyvateľov ako Karlova Ves tak má príspevkovú organizáciu,  ktorá  funguje
dlhšie  príspevok dostáva vo výške tento rok 2 a pol milióna a zhruba ďalší milión si
zarába, čiže jej rozpočet je 3 a pol milióna  EUR ročne. Karlova Ves má príspevkovú
organizáciu  z 550 – približne  -  tisícovým  rozpočtom; a  myslím  si,  že ak si  dobre
spomínam,  tak je  tam nejakých  180 zamestnancov o to jednoduchšie  sa  to robí ...
akože ... tým sa to začína, je to zložitejšie v Novom meste  - hej - ako oproti Novému
mestu, tým sa to začína; my nemáme areál, my nemáme techniku, my nemáme ostatné
veci. Na druhej strane si myslím, ak si dobre spomínam pán Horínek bol niekedy pred
dvomi týždňami na nejakom školení v Rakúsku, presne kvôli strechám, aby - keď sa
strechy opravujú, lebo tá konkrétna na Kolískovej,  ktorá bola zaplátaná a myslím,  že
riešil minulý rok ešte tak tesne pred zimou aj Majerníkovu 11, ak si dobre spomínam,
kde  bola  zateplená,  takže  riešilo  sa  presne to,  aby  sa  v  budúcnosti  nemuseli  ...
nemuseli len zatepľovať;  teda aby sa nemuseli len plátať strechy. Aby sa popri tom aj
zatepľovali  ale  myslím,  neviem hovorím asi môžme dať slovo aj pánovi Horínkovi
nech sa sám odprezentuje keď niekto má myslím, že väčšina ho pozná. On je 12 rokov
zamestnancom na tomto úrade 10 rokov šéf hospodárskej správy...........

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na margo príhovoru pána prednostu by som rád
poznamenal, že Nové Mesto má síce väčší rozpočet aj viacej ľudí, ale my zase máme
pána Horínka.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  si  myslím,  že  nedostatok  finančných  prostriedkov  a
zamestnancov  riešime  osobným  nasadením  mnohí.  Takže  keďže  nikto  iný  sa  do
diskusie  nehlási,  prosím návrhovú komisiu...  uzatváram diskusiu a prosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
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Návrhová komisia: Takže ..  takže na návrh starostky mestskej časti miestne zastupiteľstvo
menuje  Antona  Horínka  narodeného  9.  9.  1973  bytom  Veternicová  16,  841  05
Bratislava  do  funkcie  riaditeľa   príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby
Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, IČO 50422057 na dobu do 30. 6.
2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám pekne. Prosím hlasujte.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, 2 nehlasovali.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže,  pán  Horínek,  stali  ste  sa  riaditeľom  príspevkovej
organizácie Verejnoprospešné služby. My vám všetci blahoželáme  a želám vám dobré
nervy a pevné  zdravie.  Ďakujeme...  za to čo robíte  túto zimu.  ...  My vám želáme
všetko dobré,  pán Horínek, hoci peňazí máme málo aj ľudí máme málo,  ale roboty
máme dosť. Držíme vám palce.

Bod 14
Hlasovanie o uznesení v častiach A a B 1. - Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o

dotácie.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže môžme pristúpiť k ďalšiemu materiálu a tým je voľba
komisie  pre posudzovanie žiadosti o dotácie. Veľmi dôležitá komisia.  Nech sa páči.
Predkladateľkou tohto materiálu je pani tajomníčka pani Mgr. Anna Zemanová, nech
sa páči.

p.  Zemanová:  Milí  kolegovia,  v  decembri  sme  schválili  všeobecne  záväzné  nariadenie  o
poskytovaní dotácií; a z tohto všeobecne záväzného nariadenia nám vyplýva potreba a
povinnosť schváliť komisiu.  Návrh obsadenia komisie ste dostali v materiáloch. Ešte
by som možno dala návrh, aby sme o komisii hlasovali ako o celku a verejne.

p. Čahojová, starostka MČ:  To je  všetko? Takže kto si nevšimol,  tak toho upozorňujem
teda, že -  neviem, či je tu aj uvedený iniciátor zloženia komisie takejto, ako je v tom
predložení,  teda v  tom zložení  ako je  navrhnutá.  Dúfam,  že boli všetci potenciálni
členovia tejto komisie oslovení a že súhlasia so svojou kandidatúrou. Výborne. Takže
- keďže napr. susedná mestská časť - Dúbravka má zastupiteľstvo zložené zo samých
mužov, my budeme mať dotačnú komisiu zloženú zo samých žien. Tak som zvedavá,
či ich netromfneme náhodou. Ďakujem veľmi pekne pani Hanke Zemanovej, aj na tej
práci, ktorú vynaložila,  na pri príprave nového všeobecne záväzného nariadenia.  Ešte
by  som sa  predsa  len  spýtala,  kde  je  zverejnená  výzva  –  Hanka  -  keby  ste  nám
povedala, na predkladanie dotácií?

p. Zemanová:  Výzva by mala  byť  zverejnená  od zajtra  a bude mesiac  mesiac  vlastne na
predkladanie žiadostí do 15. marca. Takže zajtra by mala byť v aktualitách zverejnená.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ešte sme aj upozornili  takých pravidelných  žiadateľov, ktorí
roky sú poberateľmi dotácie,  aby o tejto ...  aby túto informáciu dostali k dispozícii,
aby  im  bolo  ...  aby  boli  oboznámení  s  novým  všeobecne  záväzným  nariadením.
Niektorí aj osobne sa prichádzajú poradiť na miestny úrad.

p. Zemanová: Pravidelní žiadatelia dostali ... asi pred týždňom im boli odoslané listy, s tým,
ktorí žiadajú u nás a máme na nich kontakty - a vlastne agendu ... ešte by som možno
agendu dotácií ... bude na našej mestskej časti riešiť pani Simaničová.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.  Ja by som ešte veľmi upozornila  pred hlasovaním,
vážení kolegovia, že keď sa komisia dohodne, tak už potom si neviem predstaviť - to
na žiadne ďalšie diskusie v tomto pléne. Toľko môj záver. A – nie - pán poslanec ...
pán vicestarosta sa hlási nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ja  len,  pani  starostka,  takú  vsuvku,  že  –  páni,
uvedomme si,  že ak sa táto komisia v čisto dámskom zložení osvedčí,  tak veľmi zle
budeme  vyzerať  -  je  to  nebezpečné  -  napriek  tomu  to  má  moju  plnú  podporu.  A
myslím  si,  že v takejto ťažkej komisii  práve to, že bude dámske obsadenie,  možno
prinesie  - a verí tomu - zrýchlenie  a dobré výsledky.  Takže ja  to plne podporujem.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Keď môže  byť  čisto  mužské  zastupiteľstvo, nemôže  byť  aj
ženské?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Môžu, ale o tom musia rozhodnúť Karlovešťania.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Sloboda.

p. Sloboda: Robil som raz v živote v ženskom kolektíve. Bol to hrozný zážitok...

p. Čahojová, starostka MČ: Ty si muž...

p.  Sloboda:  Skončilo  to  tým,  že  som dal  výpoveď.  Vzali  ma  ..  -   ale  to  není  dôležité.
Zaujímavé... zaujímalo by ma, že prečo... prečo len ženy? Či ten pohľad potom bude
objektívnejší? Alebo muži sú príliš náladoví? Alebo práve tá náladovosť žien by bola
lepšia? Alebo je lepšia? Či je nejaké rácio?  ... na záver. A prečo len ženy?  Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo.  Skúsim  kolegovi  Svobodovi  odpovedať.   ...
Nevadí, že si sa nepýtal... Ja ti odpovedám.  ... Takže - vychádzali sme z návrhu, ktorý
poslal kolega Zajac, keď sme to prerokovávali na klube - a ja som teda odsúhlasil.  Ale
dal som tam – ako – k tým ženám Zajaca. Čo teda väčšinovo tento návrh neprešiel. A
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na  miesto  pána  Zajaca  tam  bola  ďalšia...  ďalšia...  poslankyňa  doplnená.  Takže,
Marcel, neviem či máš smolu alebo šťastie? Ale ty si si to takto vlastne vymyslel.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: Nie je to len také nejaké pánske huncútstvo. Viete, že ja v tejto oblasti robím a moja
skúsenosť je aj z toho, čo sme tu zažili tie... tých 6 rokov, že toto nie je teraz už o tom,
čo som videl, tie kritériá - bodové hodnotenia - teraz už nejde o to, že kto je múdrejší,
ako  - viac alebo menej  - ide naozaj o to, že je málo peňazí a veľa žiadostí. A ide o to,
že  tam bude  treba   empatiu.  Veľkú  empatiu.  Pri  všetkých  týchto  rozhodnutiach.
Vždycky  jedna  časť  -  tá  rácio  -  tá  je  daná  v tých kritériách,  v  tých  tabuľkových
hodnoteniach týchto kritérií;  a tá druhá je  tá empatia.  A to si proste ja  osobne, ako
muž, priznávam, že neviem byť tak empatický vo veľa veciach, ako ..ako sú ženy. To
je prvý dôvod. Ten druhý dôvod je, že si myslím, že sú empatické aj samy k sebe. A že
častokrát  sme  my  boli  svedkami  -  aj  na  tomto  zastupiteľstve  -  skôr  pretláčania
vlastných ég, ako ... ako  komunikácie k veci. A k tomu predmetu. A preto ... ja teda
verím, že to bude fungovať. Myslím si, že v takomto čisto ženskom kolektíve odpadne
nejaké to jedno alebo dve egá a nejaké – jedna alebo dve strany. A teda čakám, že aj
im sa bude ľahšie rozhodovať. Tiež čakám, že nikto na zastupiteľstve to nespochybní.
Lebo ani ja nespochybňujem závery, ktoré doma predloží moja manželka. A už som to
niekoľkokrát povedal,  že rád by som bol,  aby sme spravovali mestské časti tak, ako
vlastné rodiny.   Teda ja  si v tom naozaj vážim to, že tie dámy boli ochotné; idú s
kožou na bubon; nebudú to mať ľahké; budú čitateľné pre verejnosť. Čiže - bude sa na
nich všetko pozitívne - ale  - páni povedzme si pravdu, bude viac tých negatívnych
rozhodnutí. Čiže aj to negatívne - a nie je to o tom, že by im to mal niekto závidieť. Je
to robota navyše.  Je  to  zodpovedná  robota navyše.  A ja  som rád,  že  sme  napriek
všetkým tým srandovným návrhom, ktoré ste tam, dali nakoniec obstáli v tom, že sú
to... že sú to čisto ženy. Ja to ja to vnímam aj ako istý...  istý pokus ukázať, že to ide aj
takto. Teda  si to vážim ... a som rád, že ste teda prijali  ako klub - a potom aj ako
druhý klub toto... toto riešenie lebo však to bolo ............. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak dobre rozumiem dôvodovej správe, tak sa navrhuje komisia
ako nejaký orgán miestneho  zastupiteľstva - keďže sa odvoláva  na príslušný § 15.
Podľa odseku 2 sa ... zákona - sa predpokladá, že sú tam poslanci aj neposlanci.  Tu
nevidím neposlancov. Čo teda  ... pri všetkých ... alebo pri drvivej väčšine komisii sme
doteraz  rešpektovali.  Druhá  vec  je,  možno  tomu  nedobre  rozumiem,  ale
predpokladám, že by malo  byť v návestí  uvedené, ako - aký orgán sa to zriaďuje?
Lebo  odvolávka  na  odsek  1  §  15  dovolí...  dočasný  /  nedočasný  –  stály  -  teda
iniciatívny,  kontrolný  alebo  poradný.  Ďalšia  vec,  že  sa  predpokladá  ...  zákon
predpokladal,  že taký orgán má  nejaký štatút.  Čiže  asi  bude ešte na ňom niečo  sa
robiť; alebo nejakým princípom sa dozvieme tie pôsobnosti. Osobne ma prekvapuje,
že  starostka  mestskej  časti  by  mala  byť  členom  orgánu  zriaďovaným  miestnym
zastupiteľstvom - keďže stojí mimo  miestneho zastupiteľstva - na základe výsledkov
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priamej voľby. Takže bol by som rád, keby som dostal nejaké odpovede, aby som sa
vedel potom vyrovnať pred hlasovaním. Ďakujem.

p. Zemanová: Môžem odpovedať?

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  pán  poslanec  Kmeťko,  ešte  predtým ...  Potom Hanka
dostaneš slovo...

p. Kmeťko: Vážená pani starostka, ďakujem za slovo. Ja len vyslovene technicky - všade sú
tituly  - a pokiaľ viem ty máš tiež - pani doktorka. By tam mal  ...pokiaľ je ... by tam
mal byť. Pokiaľ máme všetci... tak aj to by tam malo byť. Buď nikto, alebo všetci.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja tam mám titul za menom.

p. Kmeťko: Tak... to neplatí. To je  ..starosť..

p. Čahojová, starostka MČ: Je to na moju žiadosť. Ďakujem za tú pripomienku. Ale je to na
moju žiadosť. Hanka chce reagovať. Nech sa páči, Hanka.

p. Zemanová: Pokiaľ ide o spôsob rokovania komisie, ten je presne popísaný vo všeobecne
záväznom nariadení; aj spôsob rokovania, spôsob rozhodovania o merite veci. Čiže o
udeľovaní dotácií. Bola taká dohoda, že pri zložení komisie dohoda kubov ... o zložení
komisie... bude takéto. Čo ja viem, tak nie je povinnosť mať neposlancov . To, že tam
bude pani starostka bola tiež dohoda klubov. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Keďže  nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási,
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia.

Návrhová komisia: Dobre. Takže  ... takže budeme... budeme ...  dávam hlasovať - a s tým,
že budeme zvlášť hlasovať o členoch a budeme potom zvlášť hlasovať o predsedkyni;
a teda v obidvoch prípadoch bude verejné hlasovanie tak, bolo navrhnuté - a v tom
prvom prípade budeme hlasovať jedným hlasovaním o všetkých členoch tejto komisie.
Takže dávam to prvé hlasovanie bude o členoch komisie. Áno. Takže návrh uznesenia.
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  -  za  a)  -   zriaďuje
komisiu na posudzovanie žiadosti o dotácie. A volí -  za b)  za 1.) - za členov komisie
na posudzovanie žiadosti o dotácie:  za A) -pani Danu Čahojovú starostku, za B) - pani
doktorku práv Ivu Lukačovičovú poslankyňu, za C) pani doktorku medicíny Martinu
Magátovú, poslankyňu, za D) - inžinierku Petru Nagyovú-Džerengovú, poslankyňu, za
E) - Mgr. Líviu Poláchovú, poslankyňu, za F) - Ing. Zuzanu Volkovú, poslankyňu, za
G) -  Mgr. Ing. Annu Zemanovú, poslankyňu,  tajomníčku miestnej rady.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Takže dávam hlasovať o takto prednesom návrhu. Nech
sa páči.

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec.
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Návrhová  komisia: Dávam hlasovať ešte o predsedkyni komisie na posudzovanie žiadostí o
dotácií.  A  teda  dávam hlasovať  za  pani  Mgr.  Ing.  Annu  Zemanovú,  aby  sa  stala
predsedkyňou tejto komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci. Takže sme
tento návrh schválili. Veľmi pekne vám ďakujem.

Bod 15
Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia,  ja  musím odovzdať v tejto chvíli  vedenie
schôdze pánovi vicestarostovi.  Musím odísť z naliehavých dôvodov. Ja by som vás
veľmi  pekne,  ale  predtým  ešte  chcela  poprosiť  -  budeme  v  nasledujúcom
zastupiteľstve rokovať – alebo ...  budeme ...  sme nútení uzavrieť konečne nájomné
vzťahy  na  objekte  v  Základnej  škole  Majerníkova  60.  Predtým,  než  sa  budeme
zaoberať tými jednotlivými nájomnými vzťahmi a celkovými pravidlami - a čo všetko
s tou budovou máme v úmysle / nemáme v úmysle - my by sme vás pozvali ...  my
sme tam už boli - aby ste si našli čas a spoločne, naraz - v jednom termíne, prešli celú
budovu,  lebo  tie  priestory  treba  vidieť.  Máme  tam rôznych  nájomcov,  rôzne  sú
upravené;  sú  tam  suterénne  priestory  využívané;  máme  tam  jedáleň;  máme  tam
materskú školu,  základnú umeleckú  školu,  súkromné  objekty,  Dlháčik.  Je  to veľmi
dôležité,  aby ste pred konečným rozhodovaním,  ako sa ďalej  bude nakladať  s tou
budovou,  videli  tie  priestory.  My  vám  pošleme  pozvánku,  budeme  sa  snažiť  v
dostatočnom časovom predstihu,  aby ste sa dokázali prispôsobiť.  Apelujem na vás,
aby ste to brali vážne, lebo je to naozaj veľmi dôležité.  Sú tam subjekty, ktoré pôsobia
...  vychovávajú  deti,  majú  v  náplni  práce  vyučovanie;  ovplyvňujeme  vlastne
budúcnosť  tých  detí,  ktoré tam chodia  do  školy.  Takže  nepodceňujte  to  a príďte.
Ďakujem vám veľmi  pekne za pochopenie  a  želám vám úspešný  priebeh  ďalšieho
rokovania. Ďakujem pán vicestarosta.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Dámy  a páni,  pristúpime  k
prerokovaniu  bodu  15.  A  to  je  -  návrh  na  odvolanie  a  voľbu  predsedu  komisií
výstavby  a  územného  plánu.  Predkladateľom je  pani  Zemanová.  Odovzdávam  jej
slovo.

p. Zemanová: Vážení kolegovia, všetci ste boli svedkami ... alebo väčšina z vás - odstúpenia
kolegu Dullu  z  postu predsedu  komisie  výstavby  a územného  plánu.  Následne,  po
diskusiách v tejto komisii,  komisia  dospela ... odporučila  teda - zvoliť  za predsedu
komisie pána Ing. Pavla Martinického. Nemám viac k tomuto. 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne.  Otváram diskusiu k tomuto bodu
programu.  Nevidím  nikoho  prihláseného.  Končím  diskusiu  a  poprosím  návrhovú
komisiu.  Marcel, prosím ťa ... systém ti dal stopku, ale ja ti dávam možnosť hovoriť.
Takže....

p.  Zajac:  Systém ma  nechce...    vôbec  nechcem rozprávať...  ja  chcem dať procedurálny
návrh,  aby  sme  o ...  lebo  toto sú  mená,  čiže  ja  dávam návrh,  aby  sme  hlasovali
aklamačne , nie tajne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  V poriadku.  Takže  dáme  najprv  hlasovať  o
procedúre na návrh poslanca Zajaca. Vás poprosím, aby ste hlasovali - kto je za to, aby
sme voľbu vykonali verejne? Prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za 18 bolo poslancov, proti 1, nikto sa nezdržal.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Konštatujem,  že  sme  schválili  procedúru  hlasovania
verejnú a poprosím návrhovú komisiu predniesť návrh na uznesenie.

Návrhová komisia: .... ... ...

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pekne.  Nech  sa  páči,  prezentujme  sa  a
hlasujme.

Hlasovanie: Za 21, proti nebol nik,  zdržal sa 1. Konštatujem,  že uznesenie sme schválili  a
pána  poslanca  Martinického  sme  zvolili  za  predsedu  komisie.  Touto  cestou  mu
blahoželám a prajem mu pevné nervy.

Bod 16
Informácia o vybavených interpeláciách.
p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Pristúpime  teraz  k  prerokovaniu  bodu  16  a  to  je

Informácia o vybavených interpeláciách. Predkladateľom je pán prednosta. Keďže je
neprítomný ho zastúpim.  V materiáli máte informáciu  o vybavených  interpeláciách.
Otváram diskusiu. Končím diskusiu poprosím návrhová komisia o predloženie návrhu
na uznesenie.

Návrhová komisia:  .... ...  o materiáli tak, ako bol predložený - berie na vedomie.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za 20, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem.
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Bod 17
Rôzne - Návrh poslanca Záhradníka: Voľba poslanca Rosinu za člena komisie finančnej

a    podnikateľskej

p. Záhradník, zástupca starostky:  Pristúpime  k prerokovaniu bodu 17 -  bod Rôzne. Do
bodu Rôzne sa hlásim ako prvý ... alebo teda ako druhý. Ďakujem, pán kolega Lenč
ma predbehol.

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pán vicestarosta.  Ospravedlňujem sa.  Keby  som vedel,  že sa
chceš ty prihlásiť,  tak počkám. Ja chcem riešiť jeden problém, respektíve preveriť, či
taký problém existuje. V bytovom dome kde ja bývam, tak súčasťou toho je ... sú také
pivničné  priestory,  kde mestská časť má nejaké skladové priestory.  A nedávno sme
mali  schôdzu  spoločenstva  vlastníkov  a  pani,  ktorá  býva  nad  tými  priestormi
avizovala,  že má  podozrenie,  že tam niekto býva.  v  tých priestoroch, lebo  jej  tam
preniká nejaký cigaretový dym a sú tam nejaké zvuky vo večerných hodinách počuť.
Tak by som bol rád,  keby sa  to dalo  preveriť.  Škoda, že tu nie  je  pán prednosta;
dokonca rád by som sa tam išiel aj pozrieť, ak by to bolo možné. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Pán  kolega,  odporúčam ti podať  to  ako  interpeláciu
písomne.  A samozrejme,  úrad  preskúma  všetko,  čo  si  uviedol.  A  je  možná  aj
obhliadka.  Ale  asi  bude  -  keďže  tu  není  pán  prednosta,  najlepšie  adresovať
interpeláciu naňho. Ja som sa prihlásil   s jedným personálnym návrhom. Kolegovia,
dovoľte,  aby som vám z pozície  predsedu finančnej  komisie  navrhol  na doplnenie
jedného člena finančnej komisie - konkrétne kolegu poslanca pána Rosinu. Vzhľadom
na  to,  že  sa  stal  predsedom poslaneckého  klubu  Naša  Bratislava  a  bol  úzus,  aby
predseda poslaneckého klubu Naša Bratislava bol prítomný vo finančnej komisii,  tak
si dovolím podať návrh na voľbu pána Rosinu  za člena  finančnej  a podnikateľskej
komisie. Ďakujem. Predložím to písomne. Poprosím teraz pani Poláchová.

p. Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela iba podať takú informáciu. Rada by som
vás  informovala,  ako  poslancov,  miestne  zastupiteľstvo  o  rozbehnutej  spolupráci
medzi  Základnou  školou  Karloveská  61,  Bratislavskou  vodárenskou  spoločnosťou,
Vodárenským  múzeom,  Slovnaftom  a  mestskou  časťou  Karlova  Ves.  O  tejto
spolupráci  sme  rokovali  aj  na  komisii  životného  prostredia,  ochrany  prírody  a
verejného  poriadku.  Základná  škola  Karloveská 61 je  zapojená  do projektu Zelená
škola. A v najbližších dvoch rokoch sa rozhodli venovať problematike odpadov. S tým
súvisí  veľké  množstvo  problémov  -  so  vznikom,  separovaním  a  likvidáciou  a
recykláciou  odpadov. Cieľom tejto spolupráce je  budovať povedomie  obyvateľov o
tejto  problematike  a  zároveň  navrhovať  a  hľadať  riešenia  uplatniteľné  v  reálnom
živote.  Jednou  z  aktivít,  ktoré  mestská  časť  v  rámci  spolupráce  zrealizuje,  je
informačná  kampaň  v  našom mesačníku  Noviny  Karlova  Ves  -  Noviny  všetkých
Karlovešťanov o tom, čo do kanalizácie nepatrí : oleje, tuky, vlhčené utierky, zvyšky
jedál, chemikálie a pod. a o správnom nakladaní s použitým kuchynským olejom. Tiež
budeme ... teda noviny budú informovať o zriadení zberného miesta v našej mestskej
časti,  na  čerpacej  stanici  Slovnaft,  na  Botanickej  ulici.  Chcela  by  som  týmto  aj
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poďakovať  rodičom  tejto  školy,  učiteľom,  žiakom  tejto  školy  a  všetkým  tým
spolupracujúcim organizáciám lebo považujem to za dôležitú vec. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pani kolegyňa za informáciu. Myslím, že
tú podporu, ktorú ste vyjadrili ste hovorili za viacerých z nás. Nech sa páči, pán kolega
Dulla je prihlásený.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Ako  ste  si  mohli  všimnúť  súčasťou materiálov  k dnešnému
zasadnutiu  je  mnoho  informatívnych  materiálov  a  veľkú  časť  predstavuje...
predstavujú tie s obsahom informácií o bazéne. Tento prvok alebo zámer je podľa mňa
natoľko  vážny,  aby  nebol  obsahom  iba  informatívnych  materiálov,  ale  aby  bol
predmetom  vážneho  rokovania  zastupiteľstva  -  možno  jediným  bodom  osobitne
zvolaného zastupiteľstva, pre význam, možné dôsledky, ktoré sú s tým spojené. Včera
zasadala  komisia   pre  hodnotenie  ponúk  finančných  služieb  a  výsledok  nebol
potešiteľný,  nebolo  koho  odporučiť,  vybrať.  Lebo  všetci  piati  členovia  komisie  sa
zhodli na tom, že sa nedá zistiť najnižšia cena z ponúkaných. Nehovoriac o tom, že ani
ďalšie  aspekty  jednotlivých  ponúk  neboli  potešiteľné.  Odporučili  sme,  aby  táto
problematika  bola  predložená  na  rokovanie  komisie  finančnej  a  podnikateľskej.
Dúfame,  že sa tak stane,  aby  sme  sa teda mohli  odborne venovať  obsahu budúcej
výzvy, pokiaľ má byť ešte pripravená. Dúfam teda, že nedôjde k nejakým svojvoľným
úkonom v sfére exekutívy a zastupiteľstvo nebude postavené pred hotovú vec – jedinú
- schváliť  / neschváliť  jedinú verziu.  Tie ponuky, ktoré sme videli,  netešili.  A nemá
význam  im  viac  venovať  pozornosť,  lebo  ani  jedna  nebola  záväzná.  Ďakujem  za
pozornosť.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. S faktickou pán Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja  sa len prikláňam k návrhu,  že je  to naozaj
vážna téma. Z diskusie v predchádzajúcom zastupiteľstve je jasné, že materiál,  ktorý
už vlastne raz bol poslancom daný k dispozícii,  väčšina z kolegov preštudovala veľmi
takým ľahkým spôsobom. Takže ja  osobne, ako člen bazénovej skupiny,  by som si
dovolil dať taký konštruktívny návrh, že by sme ešte raz spravili s pánom Vaškovičom
a kolektívom prezentáciu pre poslancov; plus sú tam nejaké nové... nové skutočnosti.
Boli sme s pánom kontrolórom aj v Pezinku informovať pre o nejaké rozumy, keby
sme to všetko zhrnuli ../Neboli sme plávať, lebo povedali, že majú malú vyrovnávaciu
nádrž./ Takže v tomto smere, najprv, než budeme sedieť, že by sme si nejakú .. .

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  ...  Preto  to  toľko  stojí.  /  Pardon/  Pán  Rosina,
dokonči, nech sa páči.

p. Rosina: Len zopakujem to čo zaniklo, že skôr než pôjdeme rokovať by nejakú takú osvetu,
aby sme si nemuseli na tom rokovaní ozrejmovať veci, ktoré sú už jasné, vyskúmané,
zodpovedané. Ďakujem.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený je  pán poslanec
Borovička.

p. Borovička:  Ďakujem za slovo. Ja mám iba takú... takú maličkosť. A to je taká, že včera
prišli zamestnanci nášho úradu na Pribišovu - Majerníkovu a chceli nám tam osadiť
stĺpiky, aby tam nebol vjazd, nakoľko nám tam stoja autá. Mňa mrzí to, že  nebolo to
ani na dopravnej komisii, nebolo to nikde; aj keď ja som teda za to, aby tam autá teda
neparkovali.  Ale  my  inú  príjazdovú  cestu  nemáme.  Včera keby nám tam postavili
tento  stĺpik...  nebo  stĺpiky,  jak  už  tam bola  normálne  služba  ...  táto...  jak  sa  volá
značenie a parkovacia - už nám ich tam chceli včera navŕtať. Jediná príjazdová cesta
kadiaľ chodia sanitky je  jediná cesta, ktorá je na zásobovanie a podobne.  Chcel by
som poprosiť, keď už tu tí naši zamestnanci, pán Vrabec, keď už teda niečo chce robiť
nech sa s nami prv spojí  a nech niečo  vyrieši.  Boli  tam mestskí policajti,  boli  tam
štátni policajti, ktorí sami tvrdia, že není dobre tam dávať stĺpiky. Ale dať tam treba
značky - označenie Zákaz parkovania, zákaz ... toto a dokonca v katastri nehnuteľností
tento priestor je evidovaný jako ... obchodná ... (obslužná komunikácia... )  Takže keď
už sa bude niečo robiť, aby aj úrad dal na vedomie a robiť to - nie že nám tam jeden
deň navŕtajú značky a na druhý deň ich budeme dávať dole. Chcel by som poprosiť,
aby aj s nami komunikoval. A keď, nech nám to aspoň pošlú na dopravnú, aby sme sa
o tom mohli aspoň porozprávať. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne pán kolega.  Opäť možno by som
odporúčal, keby si zvážil podanie interpelácie, vzhľadom na to, že tu nevidím nikoho z
oddelenia dopravy a nie je tu ani pán prednosta. S faktickou pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Ja  doplním  suseda  Borovičku,  že  kolaudácia  tých bytových
domov bola schválená s prístupom tadiaľ. Hlavné vchody, kde sú orientačné čísla, sú
do  pešej  zóny,  nie  do  dvorov.  Pekne  prosím,  proste,  rešpektujme,  ako  boli  domy
povolené. Aj preto sú tie chodníky také široké a takej stavebnej konštrukcie, lebo boli
posudzované  ako  pojazdové,  pre  príjazd  motorových  vozidiel  do  3  a  pol  tony.
Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. S faktickou pán kolega Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja si myslím že došlo k nejakému organizačnému
zlyhaniu.  Zrejme  o tom nevedel pán Drotován,  lebo  keby on o tom vedel,  určite...
určite by takéto konanie svojich  pracovníkov nedopustil. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem.  S  riadnym  príspevkom pán  poslanec
Krampl.

p.  Krampl:   Ďakujem  za  slovo.  Ja  mám  viac-menej  otázku  iba,  keď  je  na  webstránke
vyhlásené  nejaké  verejné  ponukové  konanie,  alebo  výberové  konanie,  či  nie  je
zámysel mestskej časti zverejňovať aj výsledky týchto konaní? Že domnievam sa, že
keď sa raz niečo volá „verejné“, tak by sa mal zverejňovať aj výsledok. Aktuálne teraz
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narážam na verejné ponukové  konanie na prijatie úveru, ktoré  -myslím - bude dnes
vyhodnotené.  Ale  ešte  som nenašiel  vyhodnotenie  na  web  stránke...  Tak  či  bude
zverejnené?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pravdepodobne výsledok áno. Ale jednotlivé ponuky
bánk sa zverejňovať nebudú môcť. Dobre, kolegovia, končím možnosť prihlásiť sa do
bodu Rôzne. Ešte pán Krampl... pardon  pán Kmeťko.

p. Kmeťko:  Ďakujem pekne za slovo. Mňa ešte napadla jedna vec.  Chcem sa poďakovať
dvom kolegom - pánovi Rosinovi a pánovi Borovičkovi, že si zobrali rukavice a pred
Vianocami vyrovnali  bubliny  pred kostolom.  Myslím,  že to ocení  veľa,  veľa  ľudí.
Takže  pokiaľ  majú  ešte  zábeh,  tak  by  mohli  pokračovať  ďalej   -  dávam  návrh.
Ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky : Ja by som skôr preferoval, keby takúto záslužnú činnosť,
ako  dvaja  kolegovia  urobili,  vykonávalo  riadne  naše  oddelenie  a  príslušný  referát,
ktorý je ... sú za to platení a jednak má na to aj odbornú spôsobilosť. Ale samozrejme,
tak  isto  som vďačný  kolegom,  že  to  urobili.  A  myslím  si,  že  to  ocenila  väčšina
obyvateľov, ktorí ten  chodník, frekventovaný, používajú. Kolega Krampl.

p.  Krampl:  Ja  ...  ospravedlňujem  sa  -  k  predchádzajúcemu  príspevku.  Myslím,  že
anonymizované výsledky sa môžu dať. Čiže keď tam nebude názov banky a ... proste
nejaké možno nejaký identifikátor,  tak by výsledok mohol byť zverejnený. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem. Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. Predrečník ma inšpiroval. Pred rok aj pár mesiacmi som upozornil -
aj fotky poslal, na jedny schody pred kostolom, kde sú dosť veľké diery, ktoré sa už
niekoľko rokov plnia špinou, blatom, listami,  vodou až ľadom - v zime. Takže by sa
zišlo  ich,  proste, napraviť.  To je  práca pre dvoch ľudí na – proste - na jeden deň a
zhruba jeden fúrik betónu.  Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Pán kolega, tak isto odporúčam, keď je to vecný podnet,
obrátiť  sa  formou  interpelácie.  Bude  sa  tým  musieť  úrad  zaoberať,  bude  musieť
odpovedať,  nielen  vám  konkrétne,  ale  aj  zastupiteľstvu.  A  ako  ja  dobre  poznám
kolegov  na  úrade,  tak  venujú  interpelácie  poslancov  náležitú  a  vážnu  pozornosť.
Takže - asi je to momentálne najvhodnejšia forma. Faktická kolega Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel nadviazať na príspevok kolegu
Kmeťka,  čo  sa  týka  tých  bublín.  Zrejme  došlo  zase  na  úrade  k  nejakému
informačnému šumu a nedostala sa táto informácia k pánovi Drotovánovi. Lebo ak by
sa dostala, tak by to celkom určite už dávno, dávno bol býval urobil. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Ale opäť platí to, čo som povedal.  Je
potrebné interpelovať. Pán kolega Dulla.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Zo všetkých súvislostí je zrejme, že teda jedna z oblastí,  ktorá
nám mimoriadne leží na srdci sú pešie komunikácie a aj vozidlové. Čiže pred dvoma
rokmi  uplatnené  odporúčanie,  názor,  potreba  -  poznať  stav  v  podobe  spracovania
pasportu sa stále nezrealizoval. Takže ja sa pýtam, či sa chystá naplnenie tejto úlohy -
spasportizovať  majetok?  Teda  predovšetkým  tie  komunikácie  –  miestne,  účelové,
špeciálne,  pešie s verejnými priestranstvami.  A kedy to dostaneme teda k dispozícii,
aby sme z toho niečo mohli vedieť? Áno.. interpretácia je veľmi pekná. Ale súčasťou
nášho  systému  práce  je  tajomník  miestnej  rady,  ktorý  má  prenášať  potreby,
požiadavky,  predstavy  zastupiteľstva  poslancov  na  exekutívnu  časť  mestskej  časti.
Takže ja vítam, že sa to objavuje aj v bode Rôzne. Budem to naďalej využívať, lebo
predpokladám, že tajomník miestnej rady dáva pozor. A keď  nie  je prítomný,  že si
dodatočne pozrie záznam a urobí poznámky a bude v tom duchu tej funkcie pôsobiť,
aby sme sa teda k tým informáciám dostali. Nástroj interpelácii by som skôr považoval
za aktuálny pre ľudí zvonka - a zvnútra len v ojedinelých prípadoch. Môžeme to robiť,
môžeme si dopisovať medzi zastupiteľstvom, medzi poslancami a výkonnou zložkou
mestskej časti, ale rácio by mohlo hovoriť v prospech využitia bodu Rôzne. Zvlášť ak
teda sa dajú aj iné veci v bode Rôzne prezentovať. Ja osobne tiež by som pochválil
všetkých, ktorí môžu prispieť fyzickou prácou k vylepšeniu  technických skutočností.
Mne to zdravie,  s poľutovaním,  nedovoľuje.  Jedna z oblastí,  na ktoré z času na čas
upozorňujú ľudia na Dlhých Dieloch je  dopravné značenie  tých miest, ktoré sú ešte
označené bez ohľadu na to, v ktorej časti sú, s tým, že už dávno nie sú aktuálne. Tí, čo
skončili odsťahovali sa neodstránili a podobne. Takže 2. moja taká otázka v súvislosti
s  miestnymi  komunikáciami  znie  -  Či  je  nejaký  režim  priebežnej  kontroly  tohto
dopravného značenia? A keď nie je, či sa chystá? Lebo keď vieme chodiť kontrolovať
dosť často podmienky, alebo aktuálny stav v zóne overovacej, mohli by sme z času na
čas, povedzme raz za dva mesiace pozrieť aj zvyšné územie Karlovej Vsi. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pekne.  Ďalší  prihlásený  je  pán  poslanec
Borovička.

p. Borovička: Ešte raz sa prihlásim, ďakujem za slovo. Zabudol som na jednu maličkosť. Tá
maličkosť je,  keby naši zamestnanci,  keď už teda robia túto údržbu a tieto veci,  aby
prezreli v časti je  to aj na Pribišovej a dokonca som tam videl,  aj dole, aj nižšie  na
Pribišovej sú upchaté zvody do ....vpuste... a toto. Rastú z toho stromy, rastú ...toto ...
a keď sú veľké dažde, ktoré idú od školy Dubčeka plus to ihrisko spodné, tak je tam
strašne ...je tam strašne veľa vody. A sú upchaté vpuste normálne na túto odpadovú
vodu. Chcel by som poprosiť, keby naši zamestnanci to iba prešli a dali to na vedomie
kompetentným,  čo sú pravdepodobne ... kanalizácie,  mestské, aby sa na to pozreli a
dali to na vedomie.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pán kolega. Ďalej sa prihlásil do diskusie
pán poslanec Rosina.
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p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zároveň sa ospravedlňujem, že vás zdržiavam v
túto pokročilú hodinu, ale nedá mi. Nedávno cez víkend bol ples, dokonca až dva, dole
v  Karlovej  Vsi  a  hore na  Dlhých  Dieloch.  A  tak ako  minulý  rok a myslím  si  aj
predminulý rok to tak bolo boli v tom istom termíne. Takže pani starostka nemohla ísť
hore na Dlhých Dieloch na návštevu, ani poslanci napr. z Dlhých Dielov, ani občania
nemohli  ísť  dole do Karlovej  Vsi,  pretože mali  dilemu.  Ja by  som chcel  poprosiť
kompetentné zložky, aby - na budúci rok to už bude posledný rok tohto funkčného
obdobia, zorganizovali tieto plesy tak, aby boli každý v inom termíne. A teda patrilo
by sa osobne si myslím, že Karloveský ples by mal otvárať plesovú sezónu. A ostatné
by mali mať nárok až potom. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pán kolega. Nevidím nikoho ďalšieho do
bodu Rôzne prihláseného poprosím návrhovú komisiu, keby nám predložili návrhy na
uznesenie.

Návrhová komisia:  ...  ...  (mimo mikrofón)
 
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Ďakujem  pekne.  Za  bolo  17  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik,
uznesenie sme schválili.

Bod 18
Interpelácie

p. Záhradník, zástupca starostky: Kolegovia, pristúpime k bodu 18 a to je bod Interpelácie.
Nech sa páči.  Ďakujem pekne. Keď nevidím nikoho prihláseného, predpokladám že
využijete  možnosť  podať  písomne...  interpelácie  písomnou  formou.  Vážené  dámy
a páni,  pokiaľ mám správne poznámky,  tak sme prerokovali celý program dnešného
zasadnutia.

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

                                                                                                       v. r.
Overovatelia: Mgr. Ing. Anna Zemanová                  ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                       Ing. Igor Bendík                                  ………………………………………….
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