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Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, už nás je dosť. /Vitaj, Marcel. Nech sa páči./
Takže vážení  kolegovia,  dnes  je  4.apríla,  dovoľte,  aby som otvorila  25. zasadnutie
Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  v 7.  volebnom
období.  Prosím,  aby ste zaujali svoje miesta a zachovali už trošku pokoj. Vítam vás
veľmi pekne v tejto sále. Vítam aj kolegov z miestneho úradu, zástupcov médií, ktorí
prišli,  a  možno  aj  zástupcov  verejnosti,  ktorí  prišli  medzi  nás.  Pripomínam  vám,
vážení  kolegovia,  že od 16 hodiny do 16 hod 30 minúty máme  vyhradený čas pre
verejnosť, ak by chcel niekto vystúpiť pred poslancami. Prosím všetkých prítomných,
ktorí chcú prehovoriť,  aby hovorili  dôsledne do mikrofónu, pretože sa robí zvukový
záznam z tohoto rokovania... a sa už nevyhotovuje stenografický záznam a zvukový
záznam sa prepisuje.  Najskôr by som vám oznámila,  že sa ospravedlnili  vopred za
neskorší príchod páni poslanci:  - pán poslanec Šíbl,  pán poslanec Martinický a pani
poslankyňa Nagyová-Džerengová. Vieme ešte o niekom, kto ohlásil...? Pán Kmeťko
ohlásil neskorší príchod; inak nemáme vedomosť o tom, že by sa niekto ospravedlnil.
No... prosím o pokoj a trošku stíšenie. Ďakujem veľmi pekne. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  najskôr  by  sme  si  mali  navrhnúť  a  schváliť
overovateľom zápisnice.  Podľa abecedného  poradia  za overovateľov zápisnice  nám
organizačné  oddelenie  navrhuje  pani  poslankyňu  Záhradníkov  a  pána  poslanca
Borovičku. Súhlasíte s tým, aby ste overili  našu zápisnicu  páni poslanci? Ďakujem,
ďakujem  veľmi  pekne.  Takže  budeme  hlasovať  o  overovateľoch zápisnice:  -  pani
poslankyňa Záhradníková a pán poslanec Borovička. Nech sa páči, hlasujeme. 

Hlasovanie:  Ďakujem pekne. 17 hlasmi,  proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec - sme zvolili
overovateľov zápisnice - pána poslanca Borovičku a pani poslankyňu Záhradníkovú. 

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďalej  nasleduje  schvaľovanie  návrhovej  komisie.  Za  členov
návrhovej  komisie  klub  Naša  Bratislava  navrhuje  pána  poslanca  Buzáša,  pána
poslanca Zajaca a ešte prosíme Pravicový klub.... Pán poslanec Lenč. Takže hlasujeme
o takomto zložení návrhovej komisie:  Pán poslanec Lenč, pán poslanec Zajac a pán
poslanec Buzáš. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie: 18 hlasmi sme si zvolili... navrhnuté zloženie návrhovej komisie.      
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Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu

p. Čahojová, starostka MČ: A pristupujeme k programu. Prosím ešte predtým, než budeme
hlasovať o programe alebo ho meniť a dopĺňať, tak by som poprosila,  aby ste všetky
návrhy, ktoré dávate v rozprave, pozmeňovacie návrhy alebo doplňujúce návrhy, aby
ste ich  predkladali  písomne,  aby  ste  sa  podpísali  pod svoj návrh.  Ďakujem veľmi
pekne. No a pristupujeme k programu, ktorý ste dostali v pozvánke. Doplnili sme do
programu materiál č.6, ktorý nebol prerokovaný na miestnej rade a tým je Návrh na
prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a
zariadení (školský bazén). Keďže tento materiál nebol prerokovaný v miestnej rade, v
zmysle  rokovacieho  poriadku,  o  jeho  zaradení  musíme  rozhodnúť  samostatným
hlasovaním.  Potom ďalší  môj návrh zmeny je,  že - keďže pán miestny kontrolór sa
ospravedlnil zo začiatku rokovania, je na ceste zo služobnej cesty, tak by som prosila
bod č.2 - Správu o činnosti miestneho kontrolóra, zaradiť pred bod 19. Čiže vtedy už
zaručene  tu  pán  kontrolór  bude,  pred  bod  19;  nevieme  kedy  príde,  ale  aby  sme
zbytočne ho zase neposúvali.  A posledný  návrh na  stiahnutie,  teda sťahujem,  vám
oznamujem,  že  sťahujem  bod  č.16,  ktorý je  momentálne  neaktuálny,  z  dnešného
rokovania.  Bod  č.16  -  Žiadosť  občianskeho  združenia  Futbalový  klub  mládeže.
Sťahujeme.  Takže toto sú moje návrhy a otváram k tomuto bodu diskusiu.  Nech sa
páči, ak máte niečo ešte. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.  

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som odporučil vypustiť bod 5. Podľa obálky - materiál má
obsahovať návrh dodatku. A elektronická verzia poskytnutá poslancom a verejnosti,
neobsahuje. Podľa dôvodovej správy sa týkajú odkazov na právny predpis. Ak by aj
mestské  časti  nesúhlasili,  bolo  by  to  márne,  štatút  bude  platiť  aj  s  odkazmi  na
nahradený  predpis.  Je  to  iba  tzv.  legislatívno-technická  povinná  jazda.  V  zmysle
štatútu mestské časti na vyjadrenie stanoviska majú jeden mesiac odo dňa doručenia.
Ten už uplynul.  V prípade, že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho
zastupiteľstva  nedoručí,  má  sa  za  to,  že  miestne  zastupiteľstvo  s  predloženým
návrhom súhlasí.  De jure,  súhlas sme vyjadrili  - tzv. mlčky.  K tomu smeruje návrh
vypustiť tento bod. Ďalej navrhujem vypustiť bod 11 - Návrh predĺžiť nájom nezískal
podporu  v  komisiách,  ktoré  o  ňom  rokovali.  Komisia  finančná  a  podnikateľská
odporučila  ďalší  vzťah  upraviť  inou  právnou  formou,  ako  je  nájomná  zmluva.
Zástupca  iniciatívy  na  zasadnutí  komisie  regionálnej  politiky  a  hospodárskeho  a
sociálneho  rozvoja potvrdil,  že pre činnosti,  ktoré chce iniciatíva  vykonávať,  nie  je
nevyhnutná  nájomná  zmluva.  Návrh smeruje  k  racionalite  administratívy.  Vypustiť
bod  13  -  Materiál  nijako  nereaguje  na  odporúčanie  komisie  regionálnej  politiky,
hospodárskeho a sociálneho rozvoja  preveriť naliehavosť žiadosti o sociálne bývanie
a umožnenie využitia na pôvodný účel bývania. Som presvedčený, že rodiny, ktoré sú
v  situácii  odkázanosti,  si  zaslúžia  aspoň  to  opakované  preverenie  naliehavosti  ich
potrieb. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosila by som k tomuto diskusnému
príspevku,  aby zareagoval  pán doktor. Nech sa  páči,  pán doktor Tarbaj.  Dajte  mu
mikrofón. Reakcia sa bude týkať bodu č.5.

p. Tarbaj, MÚ MČ: Vďaka za slovo. Čo sa týka tej prílohy, tak je aj v tých elektronických,
ale je tam nejaká chyba; je uvedená pod č.7 v tých elektronických materiáloch, ale v
každom prípade tam je. Bola aj distribuovaná. A čo sa týka tej lehoty, tak prezenčná
pečiatka hovorí jasne - 9.3 to prišlo na úrad. Dnes máme 4.4, takže sme v 30 dňovej
lehote.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa nikto iný do diskusie nehlási,
tak diskusiu končím a budeme hlasovať. Najprv budeme hlasovať o tom, že Správa o
činnosti miestneho kontrolóra sa presunie pred bod 19. Kto je za?

Hlasovanie: 17 poslancov za, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tento návrh bol schválený. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Potom by som vás prosila  o zaradenie bodu č.6 - Návrh na
prijatie investičného úveru za účelom zrealizovania rekonštrukcie školských objektov
a zariadení (školský bazén) o zaradenie do programu. Prosím hlasujte.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa nik. Tento bod sme zaradili. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Teraz  budeme  hlasovať  o  návrhu  pána  poslanca  Dullu  o
vyradení bodu č.5 z dnešného programu. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie: Za 2 prítomní poslanci, proti 6, zdržalo sa 10 poslancov. Čiže tento návrh nebol
schválený.    

p. Čahojová, starostka MČ:  Hlasujeme  o bode č.11 - na žiadosť pána poslanca  Dullu  o
vyradenie z programu - Žiadosť občianskeho združenia Iniciatíva občanov Doktorov
jarok. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie: Za 5 prítomných poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 11 poslancov. Čiže tento
návrh nebol schválený. 

p. Čahojová, starostka MČ: A ideme hlasovať o poslednom návrhu pána poslanca Dullu, a
to je o vyradenie žiadosti spoločnosti Hortulanus s.r.o, o predĺženie nájmu nebytového
priestoru. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie:  Za 4 poslanci,  proti 4 poslanci,  zdržalo sa 10 poslancov, čiže ani tento návrh
nebol schválený.  
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Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tým  pádom budeme  hlasovať  o  programe  ako  o  celku  s
odhlasovanými zmenami. Nech sa páči. 

Hlasovanie:  Za 17 prítomných  poslancov, proti 1 poslanec,  nezdržal sa  nik,  čiže program
dnešného  zasadnutia  sme  schválili.  Ďakujem  veľmi  pekne  a  môžeme  pristúpiť  k
samotnému rokovaniu. 

Bod 1
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva 

p. Čahojová, starostka MČ: Program nám začína konštatovaním alebo teda správou o plnení
uznesení  miestneho  zastupiteľstva.  Predkladateľom  materiálu  je  tradične  pán
prednosta. Takže pán prednosta, nech sa páči, máš slovo. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o štandardný materiál. V prípade,
že sú nejaké pripomienky k tomu, prosím dajte vedieť, budeme sa samozrejme snažiť
zapracovať; ale dali sme tak ako podľa jednotlivých oddelení a stanovísk,  teda ľudí
zodpovedajúcich za plnenie jednotlivých bodov,  sme najlepšie  vedeli.  Ale hovorím,
môže sa tam vyskytnúť nejaká nepresnosť, nezrovnalosť alebo niečo podobné. Radi
doplníme, opravíme. Ďakujem.    

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík má slovo, nech sa
páči.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Otázka na pána prednostu. Je tomu asi tak rok dozadu..

p. Čahojová, starostka MČ: Trošku do mikrofónu lepšie..

p.  Bendík:  ..  je  tomu  asi  tak  rok  dozadu,  keď  to  tu  na   zastupiteľstve  podával  alebo
informoval o konaní bývalej starostky ... neviem či si pamätáš Jano, a viem, že to sa
prijímalo  nejaké uznesenie a následne sa to malo  riešiť.  Chcem sa spýtať,  že čo sa
vlastne s tým udialo? Lebo..

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme za otázku. Pán prednosta odpovie.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Pokiaľ  ja  mám vedomosť,  tak najskôr  to  podanie,  lebo
vlastne v zmysle aj toho právneho konania, by sa k tomu dotyčná osoba, čiže bývalá
pani  starostka  mala  vyjadriť,  prvýkrát  teda  dala  informáciu.  Všetkým  vám  tie
podklady prišli emailom zaheslované. Jej vraj neprišli. Potom tvrdila, že vlastne poštu,
ktorú sme jej poslali, v nej neboli žiadne materiály,  tak sme jej to preposlali opätovne.
Stále  sa nám k tomu nejakým spôsobom nevyjadrila.  Akože, je  to... ako dalo by sa
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samozrejme  pokračovať aj bez toho, ale  chceli sme, aby ona k tomu zaujala  nejaká
stanovisko, k tým 4 podnetom, myslíš? - čo tam boli, hej? Tzn. čo sa dá. Momentálne
nemáme akože od nej ani potvrdené, že vlastne sa k tým materiálom dostala, takže jej
postavenie je také, že tvrdí, že sa k tomu nemohla vyjadriť, lebo jej to neprišlo. Je to
také,  možno,  neviem.  Keď  príde,  tak jej  to  skúsime  osobitne  doručiť,  aby  sme  sa
niekam ďalej  pohli,  aby  sa  k  tomu  mohla  vyjadriť.  Lebo  aby  sme  sa  potom zas
nedostali  do  toho,  že  bude...  Osoba,  o  ktorej  sa  jedná,  má  právo  sa  vyjadriť   k
dôkazom,  ktoré  sú  predložené,  alebo  ktoré  proste  ktoré  boli  namietané.  Ona  do
dnešného dňa vlastne nepotvrdila prijatie týchto podkladov, ku ktorým sa má vyjadriť.

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

p. Krampl: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rád opýtal na dve uznesenia platné, ktoré
tiež neviem v akom stave sú. Jedno je uznesenie 255/2016 o zapracovaní vlastne tej
koncepcie o poskytovaní majetku do zásad hospodárenia,  kde bol termín 31.3.2017.
Čiže je to tesne po termíne, ale..

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, prosila  by som lepšie do mikrofónu. My vôbec
nerozumieme.    

p.  Krampl:  Uznesenie  255/2016,  ktoré  bolo  termínované  do  31.3.2017.  Jedná  sa  o
zapracovanie  koncepcie  poskytovania  majetku  do  zásad  hospodárenia.  Chcem  sa
opýtať, v akom stave je toto uznesenie? Ďakujem. 255/2016..

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier Kosnáč, viete nám odpovedať na túto otázku? 255
z roku 2016? Kedy odpovieme  na túto otázku? Dobre, nech sa páči pani inžinierka
Mahďáková. 

p. Mahďáková, MÚ MČ: To je návrh na to, aby boli určené sociálne skupiny, ktorým bude
poskytovaný  nájom,  ktorý nebude dotáciou v zmysle  slova  dotácia,  ako dávame  v
zmysle  všeobecne záväzného nariadenia,  ale dotácie zvýhodneným nájmom.  Termín
plnenia  je  tam 31.3,  tzn.  my pripravujeme  zapracovanie zásad do... teda na májové
zastupiteľstvo, avšak nemáme  stále ešte podklady.  Je potrebné,  aby odborné útvary
dopracovali  zadefinovanie  tých  skupín,  ako  tu  odznelo  na  predchádzajúcom
zastupiteľstve. My sme s pánom poslancom Kramplom o tom spolu rozprávali, a teda
keďže nedostali sme do dnešného dňa k týmto zásadám podklady, zadefinovanie,  tak
budem ja navrhovať, mala som v úmysle minulý týždeň, ale nebola pracovná porada,
budem navrhovať,  aby  sme  vytvorili  pracovnú  skupinu,  ktorá by  teda  zabezpečila
zadefinovanie týchto skupín. 31.3. je že teda... máme pripravené my formu do zásad,
ale potrebujeme to doplniť týmto spôsobom. Takže do májového zastupiteľstva..

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  V tom prípade  malo  byť  v  plnení  uznesení  toto  uznesenie
evidované ako že navrhujeme jeho predĺženie termínu splnenia, aby sa naň nezabudlo.
Čiže dáš pán poslanec taký návrh?        
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p. Krampl: To som presne mal na mysli, len..

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre,  tak potom autoremedúrou, keby si to pán prednosta
osvojil,  tak..teda autoremedúrou si to nemôžeš ty... Dobre, takže dávam slovo pánovi
prednostovi, nech sa páči.

p. Krampl: Áno, ešte jedno uznesenie 224/2016, ale k tomu sa možno dneska dostaneme. Je
to vlastne ten nešťastný Šafárik,  kde je  uznesenie,  kde poverujeme  prednostu,  aby
začal v mene mestskej časti konanie s bývalým nájomcom o odstránení stánku. Čiže
vakom stave je toto uznesenie? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Stačí, keď sa budeme venovať pri tom bode? Dobre.

p. Krampl: Áno, áno. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: A ja by som teda autoremedúrou..Samozrejme tú 255 dáme
medzi  posunutie  termínu  a  pripravíme  to  tak,  ako  povedala  pani  Mahďáková.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,
túto diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  

Návrhová  komisia:  Dobre,  takže  prečítam návrh  na  uznesenie.  Za  a)  berie  na  vedomie
informáciu  o  splnení  týchto  uznesení  miestneho  zastupiteľstva:  Za  A)  uznesenie
č.39/2015,  za  B)  uznesenie  č.268/2016/E.  Za  2.)  priebežne  plnené  uznesenia
miestneho  zastupiteľstva:  za  A)  uznesenie  č.88/2007/C5,  za  B)  uznesenie
č.268/2016/D. Za b) schvaľuje predĺženie termínu uznesenia miestneho zastupiteľstva.
Ako  prvé  -  starostka  mestskej  časti  Dana  Čahojová,  číslo  uznesenia  199/2012,
pôvodný  termín  31.12.2016,  nový  termín  31.12.2017.  A  ako  druhé,  uznesenie
255/2016 na termín... aha pôvodný termín je 31.3.2017 a nový termín je 30.6.2017.     

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, hlasujeme o tomto návrhu. 

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik a zdržal sa 1 poslanec. Návrh sme
schválili. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves, ktorým

sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  č.50/1998  Mestskej  časti
Bratislava-  Karlova  Ves  zo  dňa  8.9.1998  o  státí,  odťahovaní  vozidiel  a
odstraňovaní  opustených  vozidiel  v  znení  Všeobecne  záväzného  nariadenia
č.59/1999 Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves zo dňa 28.9.1999

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Bod č.2,  tak ako  sme  sa dohodli,  bude  zaradený  k  záveru
dnešného rokovania, pred bod č.19 a pristupujeme k bodu č.3, ktorý veľmi úzko súvisí
aj  s  bodom č.4.  Jedná  sa  o  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie
č.50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998, o státí, odťahovaní
vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel, v znení všeobecne záväzného nariadenia
č.58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999. Tento návrh,  aj
návrh  v bode č.4,  ktorý sa  jedná  súvisiaceho  VZN o  miestnych  daniach,  vyšiel  z
iniciatívy  našej  dopravnej  komisie.  Vlastne  spúšťačom tohoto návrhu alebo  návrhu
tejto  novely je,  že nám pribúdajú  veľmi výrazným spôsobom žiadosti o  vybavenie
vyhradeného parkovania pre držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutého alebo
ťažko  zdravotne  postihnutého  so  sprievodom.  Komisia  dopravy  sa  niekoľkokrát
zaoberala touto situáciou, skúmala a teda analyzovala, prečo k tomuto javu dochádza a
odporučila  úpravu  tohto  VZN  v  zmysle  platných  pravidiel.  Takže  ja  poprosím
predkladateľa,  pani tajomníčku, pani Zemanovú, inak s pánom poslancom Rosinom,
aby nám podrobnejšie vysvetlili  dôvody tejto novely. Nech sa páči, máš slovo Hanka.
Alebo pán poslanec Rosina. Pardon.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za slovo. Teda od predloženia  tohto návrhu  alebo  jeho
zverejnenia,  uplynul nejaká doba, kedy sme absolvovali veľa rozhovorov s kolegami
poslancami na danú tému. Snažili sme sa aj zahrnúť ich pripomienky k téme, takže by
som si  dovolil,  máte pred sebou nejaký pozmenený  návrh tohto znenia.  O čo ide.
Podstatou je  to,  že  voľakedy  v historickej  dobe  boli  iba  tento biely  preukaz,  tzv.
preukaz zdravotne ťažko postihnutých osôb a na základe toho aj mestská časť začala
vydávať  tieto  vyhradené  státia  pre  zdravotne  ťažko  postihnuté  osoby.  Vstupom
Slovenskej republiky do Európskej únie sme prijali  časť legislatívy a na parkovanie
alebo určenie,  kto z týchto ZŤP osôb má také zdravotné postihnutie,  ktoré ho robí-
tohto postihnutého- závislého individuálnej automobilovej dopravy, o tom rozhoduje
štátny  útvar.  Je  to  Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  a  vydáva  tzv.  Parkovací
preukaz osôb so zdravotným postihnutím. Je to ten tzv. Modrý preukaz. Takže chceme
aj  my  zosúladiť  naše  predpisy  vlastne  s  predpismi  Európskej  únie  a  s  platným
zákonom  o  prevádzke  vozidiel  na  verejných  komunikáciách,  ktorý  jednoznačne
definuje použitie tohto modrého preukazu. Keď sme sa v tom ale začali troška hrabať,
tak aj na pripomienky kolegov, náš predpis je troška voči občanov šikanózny v tom, že
chce od nich kópie týchto preukazov, dokonca overené atď., takže sme sa snažili toto
zjednodušiť, aby občan nemusel dokladať, ale len predložiť tento doklad. Na základe
toho  úradník  to  spracuje  a  postúpi  ďalej.  To  znenie,  ktoré  teda  predkladáme,
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umožňuje, ak ZŤP má tento modrý parkovací preukaz a už si nechce vybavovať ďalší
preukaz,  mal  by  postačovať  na  parkovanie  vozidla  len  tento,  ktorý  by  mal  byť
vyložený, v súlade aj s platnou legislatívou, za predným sklom tak, aby bola viditeľná
jeho lícna strana. To je podstata. Ja by som vás chcel poprosiť, aby sme toto... aby ste
toto...  tento návrh predložili.  Zároveň si uvedomujem určitý nedostatok, pretože to je
novela, už druhá, tohto predpisu, ktorý už má dosť historické korene a tým pádom asi
by sa patrilo  spraviť úplne kompletnú novelu tohto nariadenia.  Ale to myslím si,  že
ako poslanec a dobrovoľný pracovník na tomto predpise sám osobne nezvládam. Ak
by som mohol poprosiť možno odborné útvary, aby na tom popracovali v budúcnosti.
Ďakujem.     

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kolega, ak môžem odpovedať, určite k tomu bude musieť
prísť,  najmä  ak sa začne realizovať VZN hlavného  mesta o parkovacej politike,  na
území mesta budú zanikať parkovacie miesta postupne, pravdepodobne. Ale mňa by
zaujímala otázka teda že ako po tých konzultáciách, ktoré ste mali a po vyhodnotení
tých  analýz,  ako  si  vysvetľujete  ten  nárast  počtu  žiadateľov  o  takto  vyhradené
parkovanie? Ďakujem.

p.  Rosina:  Ten  nárast  sa  dá  vysvetliť  buď  tým,  že  tak veľmi  sa  zhoršil  zdravotný  stav
obyvateľstva; to je jedna možnosť. A ďalšia  - sú iste aj ďalšie  možnosti, ale jedna z
ďalších možností je tá, že tento inštitút sa jednoducho zneužíva. Pretože tento preukaz
nemusí  mať  ZŤP osoba vyložený  vo vozidle,  môže ho kľudne požičať,  a ak nemá
vlastné vozidlo,  môže niekto druhý ho použiť na vybavenie  takéhoto parkovacieho
miesta. Keďže nastal takýto stav v mobilizácii VZN o miestnych daniach, je možné
predpokladať, že táto verzia alebo tento predpoklad sa s veľkou pravdepodobnosťou
zakladá na pravde.  

p. Čahojová, starostka MČ:  To znamená, že  s tlakom alebo  s nedostatkom parkovacích
miest, s výrazným nedostatkom parkovacích miest je tento jav spojený, pretože naozaj
sú ľudia,  ktorí si aj cez tretie osoby určitým spôsobom chcú takto zabezpečiť svoje
parkovacie miesto. Je to pochopiteľné, ľudia využijú každú možnosť, takže..Ale neradi
by sme, aby niečo takéto opatrenie zase postihlo ľudí, ktorí naozaj oprávnene na takéto
parkovanie nárok majú a ktorí ho potrebujú. Čiže je to veľmi citlivá vec. Mali by sme
sa citlivo  správať a dúfam teda, že je to tak  ošetrené, aby sme nejakým spôsobom
neodstavili od vyhradeného parkovania človeka, ktorý je na to bytostne odkázaný. Pán
poslanec Dulla sa hlási s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem, ďakujem za slovo. K tomu neudelenie povinnosti vykladať preukaz ŤZP
osoby je  tzv. biely alebo biely s červeným prúžikom, by som si dovolil povedať, že
Karlova Ves spolu s povolením vydáva bielu kartu polovičného formátu, teda A5, kde
je napísané: vyhradené parkovanie, číslo boxu, evidenčné číslo vozidla a ostatné. A v
tej listine s podpisom starostky je uložená povinnosť mať ho, tento doklad so všetkými
znakmi  verejnej  listiny,  vyložený.  Čiže  tým je  ošetrená  tá...  aj  vylúčená  možnosť
zapožičať na iné účely. Okrem toho, ten preukaz sa nevykladá preto, lebo na prednej
strane má  fotografiu  a iné  identifikačné  znaky,  na rozdiel od európskeho preukazu,
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ktorý má  vpredu  len  evidenčné  číslo.  Čiže  nie  je  mysliteľné,  aby  sme  k  takému
niečomu nútili. Bol by som rád, keby sme toto zachovali toto právo a premietli to aj do
návrhu novely.

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

p. Rosina: Ja by som sa chcel... Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, na čo
poukázala pani starostka. V rámci tej diskusie sme dospeli k návrhu, že účinnosť tohto
VZN by nemala byť okamžite, ako sme plánovali, pretože jednak veľa ľudí sa to môže
dotknúť, aj je  to veľmi  citlivá  záležitosť,  preto sme  sa rozhodli  akceptovať aj túto
pripomienku,  je  navrhnuté  odloženie  tej  účinnosti,  s  odkladnou  dobou zhruba  dva
roky, kedy by sa mali všetky tieto veci vyčistiť. Ďalej sme v rámci prípravy hľadali aj
riešenie trebárs pre osoby, ktoré majú akútne nejaké problémy zdravotné alebo iné, ale
žiaľ  legislatíva  naša  je  tak  postavená,  že  ak  by  sme  chceli  krátkodobo  vyhradiť
niekomu  parkovacie  miesto,  musí  to  prejsť  celou  procedúrou..zmeny  dopravného
značenia, tzn. pripraviť plán, resp. projekt, prejsť komisiou na meste to rieši, policajti
to musia odsúhlasiť atď., takže zrejme kým by sa toto zrealizovalo, tak by už dotyčný
ani zrejme nepotreboval takúto službu,  takže ani takáto nejaká možnosť krátkodobo
poskytnúť istý komfort ľuďom, ktorí to potrebujú, žiaľ sa nedá realizovať.    

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč sa hlási s riadnym príspevkom..Pán poslanec
Horecký, nech sa páči. 

p. Horecký:  Ďakujem za slovo. Ja mám len otázku k tomu termínu účinnosti navrhovaných
VZN. Pán kolega Rosina  to teraz už čiastočne zodpovedal,  ale  prosím,  ak to viete
vysvetliť  viac,  pretože tie pôvodné materiály  obsahovali termín 1.7.2017 a materiál,
ktorý sme teraz obdržali, zrejme ten termín, ktorý ste vy ohlásili, je 1.7.2019 a mne sa
zdá,  že  to  je  naozaj  už  na  konci  nášho  volebného  obdobia  a  my  tu  vzadu
konca..Neviem, prečo to nemôže byť napr. 1.7 alebo 1.1.2018? Keby to bol 1.1.2018,
je to 9 mesiacov, keby to bol 1.7, je to rok a niečo. Mne sa doba 9 mesiacov až rok a
niečo zdá dostatočne dlhá, možno sa mýlim, prosím o vysvetlenie, aby som to vedel aj
ja vysvetliť ďalej.                  

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

p.  Lenč:  Ďakujem  za  slovo  pani  starostka.  Ja  chápem  čo  si  povedala,  že  je  to  citlivá
záležitosť, ale mám pocit, že sme boli veľmi veľkorysý, keď sme na začiatku dali ako
podmienku na udelenie takéhoto bezplatného parkovacieho miesta pre všetkých, ktorí
majú ten preukaz ZŤP, ten biely,  o ktorom hovoríme, pričom je odôvodnené, aby ho
mali  tí,  ktorí majú  nejaké  pohybové  problémy  a potrebujú  parkovať niekde  blízko
domu. Ja preto podporujem tento návrh VZN. Tiež sami zdá tá doba príliš dlhá, ale ak
to nepôjde ináč, tak aspoň aj takto. Dobre by bolo potom možno nejakú informačnú
kampaň  spraviť,  aby  tí  ľudkovia  vedeli,  čo  ich  čaká  a  prípadní  špekulanti  to
vyhodnotili  ako zbytočnú investíciu  budovať ďalšie  takéto miesta. Ako potvrdenie o
tom, že sa špekuluje s týmito miestami, by som rád poprosil otočiť ten obrázok. Dostal
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som podnet. Toto je prosím pekne vyhradené miesto pre ZŤP, to je začiatok Perneckej
a tento víkend, prosím pekne, tam stálo takéto auto s popradskou značkou a ešte na
tom ďalšom obrázku, ktorý bude tuto, tak to som odfotil prosím pekne za sklom, teda
takto, a tam je, tam je presne to číslo toho auta, ktoré to tam má, ale proste neviem či
to je  ten dotyčný pán,  ktorý pri tom aj podniká  kdesi v  Poprade,  vyložil  tam toto
povolenie na parkovacie číslo  na iné auto a stál tam celý víkend. Takže aj takto to u
nás funguje. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ak môžem odpovedať. Než dostane riadnym príspevkom slovo
pán vicestarosta,  tak neviem  či  ste  zaevidovali  vážení  kolegovia,  že  dnes  naši  IT
spustili novú aplikáciu na interaktívnej mape v Karlovej Vsi, kde každý, kto má takýto
problém alebo vidí,  si môže overiť, môže si kliknúť na konkrétne parkovacie miesto,
ktoré ho zaujíma, každý záujemca, a skontrolovať si na aké evidenčné číslo vozidla je
vyhradené  parkovacie  miesto  pridelené,  prípadne  nie  je  pridelené,  tzn.  že  to
parkovacie miesto je de facto voľné, zostalo tam nejaké staré značenie alebo si tam
niekto vyznačil  nelegálnym spôsobom. Čiže každý si môže skontrolovať parkovacie
miesta,  ktoré  ho  zaujímajú  a  my  momentálne  budeme  aktualizovať  aj  podľa
pripomienok občanov, ak sú tam ešte nejaké nedostatky a naozaj každý bude vedieť
presne,  kde sa dnes môže zaparkovať a kde nie.  Je to podľa nás významný  krok k
zvýšeniu  informovanosti  držiteľov motorových  vozidiel  o  tom ako  a kde sa  môže
zaparkovať,  pretože tá neprehľadnosť  tých pravidiel,  ktoré tu fungovali  je  taká,  že
mnohí  to  zneužívajú  na  úkor  svojich  susedov.  Odovzdávam  slovo  pánovi
vicestarostovi a vám odporúčam, aby ste si tú aplikáciu pozreli. Nech sa páči. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Chcel by som sa jednak vyjadriť
vecne  k  návrhu  VZN  a  jednak  aj  reagovať  na  otázky,  ktoré zazneli,  lebo  budem
predkladať  návrh na posun účinnosti,  nadobudnutia  účinnosti  tohto VZN práve  na
obdobie od 1.7.2019 a chcel by som aj vysvetliť dôvody, ktoré ma k takémuto návrhu
vedú.  Myslím  si,  že  my  môžeme  ukázať  jednotlivé  individuálne  prípady,  tak  ako
kolega  Lenč  ukázal  tento  prípad.  Tam je  viacero  porušení,  on je  okrem iného  v
protismere.  Takže, samozrejme  takéto individuálne  prípady porušenia povinnosti by
sme však ale nemali úplne paušalizovať na všetkých obyvateľov, ktorí majú ZŤP, lebo
si myslím,  že väčšina, drvivá väčšina je slušných obyvateľov Karlovej Vsi a mali by
sme,  ak  budeme  zasahovať  do  ich  práv a  potrieb,  tak by  sme  mali  to  realizovať
mimoriadne citlivo. A k opatrnosti pri realizácii takejto zmeny nás nabáda aj práve tá
negatívna  skúsenosť s parkovaním alebo  s možnosťami parkovania  v Karlovej Vsi,
takže naozaj tá citlivosť by mala byť dvojnásobná. A ja sa domnievam,  že je naozaj
potrebné poskytnúť určitú časovú lehotu na to, aby obyvatelia si mali jednak možnosť
zaobstarať, tí ktorí na to spĺňajú zákonný nárok, ten tzv. Modrý preukaz európsky a tí,
ktorí povedzme naňho nárok nemajú, tak aby v dostatočne veľkom časovom predstihu
vedeli,  že tento nárok na vyhradené parkovanie je v nejakom časovom slede zanikne.
Musíme zobrať aj do úvahy, že títo obyvatelia mali,  vyložili určité vlastné náklady na
zriadenie takéhoto vyhradeného  parkovania  a ak by sme  takou náhlou legislatívnou
zmenou im vlastne tento nárok odobrali, tak by iste vznikla otázka, že či boli teda ich
legitímne právne očakávania  smerujúce k vynaloženiu  nejakých vlastných zdrojov a
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zmeny pravidiel  v nejakom časovom horizonte,  či sme  naozaj nakladali  s  takýmito
problémami dostatočne obozretne. Ja si myslím, že ak posunieme účinnosť práve o tie
dva roky, tak naozaj nikto nebude môcť hovoriť o tom, že sme niečo náhle, zo dňa na
deň, obrazne povedané, zmenili. Že sme zmenili pravidlá hry, ktoré sme možno naozaj
na začiatku stanovili pomerne liberálne. Teraz sa ukazuje, že je potrebná regulácia. Ja
sa k tej regulácii samozrejme hlásim. Ale bol by som rád, keby sme naozaj aj teraz ak
by sme schválili  túto zmenu, tak aby všetci žiadatelia, ktorí ešte dnes by prišli s tým
bielym preukazom a žiadali by miesto, aby ich naše odborné útvary veľmi korektne a
vopred informovali, že je schválená takáto legislatívna zmena, že nadobudne účinnosť
síce možno o dva roky, ale už potom nebudú žiadne dôvody sa domnievať, že boli títo
ľudia nejakým spôsobom nie dostatočne informovaní.  Takže preto sa nám zdá, že tá
lehota  2  rokov je  z  tohto  hľadiska  rozumná.  Začne  to  pôsobiť  až  od v budúcom
funkčnom období, lebo nejakým spôsobom to možno nie je príjemná zmena a myslím,
že urobíme našim nástupcom korektnú prácu v tom, že nebudú musieť prijímať krátko
po tom, ako sa ujmú svojich funkcií v budúcom volebnom období, takéto reštriktívne a
možno aj trochu nepríjemné rozhodnutie. Takže ho prijmeme my s určitým odkladom
tak, aby sa verejnosť mohla naňho pripraviť. Takže z tohto dôvodu a z dôvodov, ktoré
som uviedol,  predkladám teda návrh, aby sme posunuli v článku 2 účinnosť vzniku
nariadenia dňom 1.7.2019. Ďakujem.

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Chápem,  že  vo  vzťahu  k  istej  skupine  sa  treba  správať
ohľaduplne  a  nebúchať  päsťou  do  stola,  ale  aby  to  bol  dôvod  na  odloženie  celej
účinnosti  celej  novely  VZN sa  mi  nezdá  relevantné,  lebo  potom mi  vychádza,  že
rozhodujúci počet takýchto miest  je  pre tých ľudí,  ktorí nemajú  európsky parkovací
preukaz. Ja osobne si myslím,  že to ide upraviť prechodným ustanovením, kde sa im
dá minimálne pol roka, najviac rok na to, aby získali náležité komplexné hodnotenie
zdravotného  stavu,  z  ktorého  vyplýva  odkázanosť  na  individuálnu  automobilovú
dopravu, čo je podmienkou pre vydanie rozhodnutia o parkovacom preukaze a potom
vydanie samotného parkovacieho preukazu. Ročné prechodné obdobie je dostatočnou
účinnosťou. Druhá záležitosť je  tá, že teraz neviem,  ku ktorej verzii bol daný tento
pozmeňovací návrh článku 2. 

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No ja by som rád ocenil snahu pána Rosinu o teda o nejaké
skvalitnenie tohto návrhu, ale aj tak sa domnievam, že to nie je dostatočné. Samotné
VZN, ktoré ideme novelizovať, je z roku 99, čiže má nejakých 17 rokov, by the way, a
za tú dobu samozrejme sa zmenili nie len zákony, ale teda hlavne podmienky a počet
áut, ktorý tu dnes máme, preto myslím si, že by malo byť našou ambíciou reflektovať
ďaleko  širší  okruh  tém,  než  je  len  parkovanie  pre  držiteľov  tohto  parkovacieho
preukazu. Tie názory, ktoré tu zazneli,  každý má svoje rácio, ale to, že sú také rôzne
svedčí o tom, že táto téma nebola dostatočne prediskutovaná a ja  si myslím,  že by
naozaj aj vzhľadom na to, keď tu bol návrh, aby tá platnosť bola až od 2019, naozaj
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nevidím  dôvod, prečo by sme  sa potom mali  ponáhľať a dávať takéto nejaké polo
novelizované  VZN.  Prečo  radšej  nebudeme  mať  ambíciu  naozaj  spracovať  nový
kvalitný  návrh,  ktorý  bude  reflektovať  úplne  všetky  potreby,  ktoré  dnes  máme.
Ďakujem pekne. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec  Rosina  chce  reagovať,  ale  ešte  predtým
zareagujem ja.  Pán poslanec  Krampl,  preto lebo  je  potrebné riešiť  celú  dopravnú  a
parkovaciu politiku hlavného mesta, na tom sa všetci zhodneme. A s tým, že tento tlak
neustále  rastie,  tak  skutočne  narastá  počet  parkovacích  miest  pre  zdravotne
postihnutých a naša mestská časť nastavila iné pravidlá ako platia vo väčšine hlavného
mesta. A naozaj sa môžeme dostať do istej nelichotivej situácie a najmä  dostávame
opakovane  upozornenia  občanov,  ktorí citlivo  sledujú  zmeny  v parkovaní  a  veľmi
citlivo reagujú na to, keď sa im zdá, že niekto neprávom takéto miesto..ako podľa oni
sa  poznajú  navzájom.  My  ani,  my  nevidíme  do  týchto  susedských  vzťahov,  ale
jednoducho keď niekto donesie tie doklady, ktoré sú potrebné podľa súčasne platného
VZN, tak my to vyhradené parkovacie miesto musíme prideliť.  Čiže to sprísnenie je
určite  nevyhnutné.  Nemyslíme  si,  že by bolo  vhodné  ho zaviesť  okamžite,  pretože
nevieme  odlíšiť  z počtu vyhradených  parkovacích  miest  pre ŤZP alebo  pre ŤZP s
potrebou sprievodcu, aký je  počet skutočne tých, ktorí by si dokázali vybaviť  alebo
vlastnia aj európsky zdravotný preukaz. A preto, aby tí, ktorí ho naozaj nemajú, aby
získali to prechodné obdobie, aby si ho pokúsili vybaviť alebo tí, ktorí by si ho chceli
vybaviť,  tak aby sme im dali dostatočne dlhú dobu. Navyše,  aj tie náklady, ktoré sú
spojené,  pretože takto to bolo zavedené, že každý si parkovacie  miesto  budoval na
svoje vlastné náklady, to značenie v tom zmysle aj vodorovné, tak pri tých, väčšina
týchto žiadateľov je z tých nižšie príjmových skupín, každé euro je v rodinách, kde je
ŤZP,  pomerne veľká položka,  takže aby sme  aj s ohľadom na  túto citlivú  stránku
tohoto  problému,  ich  neuviedli  do  nejakej  neočakávanej  situácie.  Aby  mali  čas,
dostatočne dlhý čas sa prispôsobiť novej realite. Takže ja som, si myslím a myslím si,
že sa tu väčšina z nás zhodne na tom, že toto opatrenie je nevyhnutné, len aby sme dali
istú primeranú dobu na to, aby sa tí, ktorých sa to dotkne, aby sa na túto situáciu mohli
pripraviť. Prepáč pán poslanec Rosina má slovo.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. V prvom kroku by som sa chcel vyjadriť k návrhu pána
vicestarostu. Keďže ja som o tomto jeho návrhu vedel, takže už v tom materiály, ktorý
máme pred sebou, je v článku 2 ten dátum účinnosti upravený, takže je to akože tento
môj návrh a chcem sa spýtať pána Kosnáča, či keď je takto písomne predložený návrh,
ktorý mám ešte celý ešte znovu prečítať alebo stačí v tejto písomnej forme ho dodať
návrhovej komisii…..

p. Čahojová, starostka MČ: To asi sa do faktickej poznámky nezmestí. To bude potrebné v
riadnom diskusnom príspevku, lebo to je pomerne rozsiahla zmena.

p.  Rosina:  ..Ale  ešte  kolegovi  Kramplovi  chcem  povedať,  samozrejme,  ja  súhlasím  so
všetkými týmito tvrdeniami.  Treba to lepšie pripraviť a tak ďalej. Ale čo je dôležité a
prečo to celé..prečo sme to dali na rokovanie tohto zastupiteľstva, aby bolo jasné, že o
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dva roky nastane zmena stavu, aby všetci ľudia,  ktorých sa to týka, mali dostatočne
dlhú dobu, pretože ak to dneska neodsúhlasíme,  začne tá lehota planúť. Možno pol
roka, možno o rok, lebo  neviem,  či tento úrad predloží ten materiál v požadovanej
kvalite, v požadovanom čase.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec, ty budeš mať ešte záverečné slovo, ako
predkladateľ materiálu. Pán poslanec Krampl, nech sa páči. 

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  No,  presne  spomenutý  paragraf  4,  odsek  6,  hovorí  o
nákladoch na osadenie v zmysle vodorovne upravenej značky, napr. to sa domnievam,
že by sa malo tiež ako podrobiť nejakej novelizácii,  lebo keď raz niekto si platí za
vyhradené  parkovanie,  tak by mal  tento poplatok byť  už zavedený v tom poplatku
samotnom. Nič nám v tom nebráni to tak spraviť, lebo potom vznikajú tie rôzne doma
vyrobené značky. Každá značka je iná, potom človek nevie, či je oficiálna alebo si to
niekto urobil načierno. Čiže toto je len príklad presne konkrétne jeden z bodov, ktorý
by si tiež zaslúžil  novelizáciu.  Tá doba, navrhovaná 2019, je  tak dlhá,  že práve so
súvislosťou  so  spúšťaním  parkovacej  politiky  sa  môže  stať,  že  práve  vďaka  nej
budeme musieť ešte počas tej doby to novelizovať znovu. Rozumiete. Čiže..Preto ja
hovorím, že spravme to raz a poriadne ako to robiť na trikrát a proste…

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

p.  Lenč:  Ďakujem.  Mňa tam niekto vypol,  ja  som bol ešte  prihlásený  predtým,  než  pán
Krampl  reagoval.  A  ja  chcem  teda  reagovať  na  ten  jeho  príspevok  riadny.  Ja  si
myslím, že teraz je správny čas prijať toto VZN, či ho bude treba ešte novelizovať, to
je druhá vec. Samozrejme keď sa ukáže potreba, tak áno. Ale teraz treba vyslať ten
signál  ľuďom,  že  sa  tu  bude  niečo  diať,  aby  sa  na  to  vedeli  pripraviť,  prípadne
nezahajovali  nejakú  činnosť,  o  ktorej  vedia,  že  nebude  mať  nejaký  zmysel  do
budúcnosti. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Podobne ako kolega Lenč. Naozaj v tej parkovacej
politike je  príliš  veľa otáznikov v Bratislave.  Ešte pomerne málo  odpovedí na veľa
vážnych  problémov,  preto si myslím,  že ak pristupujeme  k regulácii  v tejto  jednej
oblasti, ktorá sa ukázala ako problematická a pristupujeme k nej s rozumným časovým
intervalom, tak ľudia sa naozaj budú vedieť zariadiť. To nevylučuje prijať v nejakom
čase  komplexnú  novelu  alebo  úplne  nové  VZN,  ale  už  vieme,  že  vôľa  tohto
zastupiteľstva v tejto vybranej oblasti je taká a tam predpokladám, že by sa tie časové
lehoty už zachovali,  aby naozaj tí ľudia  vedeli,  aké sú pravidlá  pre prideľovanie  v
prípade ťažkého zdravotného postihnutia. Ďakujem.

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

15



p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja na základe toho, čo tu odznelo a neistoty, čo bude a či úrad
bude, tak si dovolím predniesť návrh na doplnenie návrhu uznesenia k materiálu tohto
bodu.  Po B.  Miestne  zastupiteľstvo  Bratislava-  Karlova  Ves  po  B)  žiada  starostku
mestskej  časti  Karlova  Ves  v  záujme  zosúladenia  s  aktuálnou  legislatívou  a
prehľadnosti predložiť návrh celého VZN o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní
opustených vozidiel na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves plánované v novembri 2017. Okrem toho, ja si myslím, že odložením na
rok 2019 spôsobíme to, že ľudia sa dovtedy nebudú vedieť v tom orientovať, zvlášť,
ak sa bude riešiť  otázka VZN hlavného  mesta o dočasnom parkovaní,  ak sa  bude
dovtedy riešiť niečo iné.  Ak si povieme, že chceme, aby sme išli cestou zákonnosti,
tak dôležitejšie je novelizovať tú 50., lebo súčasné znenie odporuje platnej legislatíve.
Nikoho  nebráni,  že  sú  tam  ustanovenia  o  práve  trojminútového  státia  podľa
zaniknutého zákona na vyhradených miestach pre osoby s ŤZP. Nikomu neprekáža, že
existuje  nový,  teda zákon o cestnej premávke,  že cestný zákon má  niekoľko noviel
odvtedy. A ideme tu vyriešiť len otázku odloženia do tohto. Takže ja si myslím, že sú
tu vážnejšie právne problémy daného VZN, ktoré odporuje všeobecne záväzným iným
právnym predpisom a ako také malo  stratiť  už dávno vykonateľnosť.  Čiže  opäť sa
potvrdzuje,  že  máme  potrebu  venovať  zvýšenú  pozornosť  platným  normatívnym
aktom Karlovej Vsi a teda pripomínam odporúčanie zriadiť tú legislatívnu komisiu, či
pracovnú skupinu, ktorá urobí revíziu existujúcich aktov a pripraví novelizácie alebo
kodifikácie,  lebo  opačne  budeme  zakaždým  vytrhávať  jednotlivé  tŕne,  ale  v
skutočnosti  sa  neposunieme  dopredu  a  budeme  sa  tu  prieť  o  tom,  či  parkovacia
politika má začínať tam alebo hentam, či je  dôležitejšie  zmeniť jedno, dve alebo tri
ustanovenia a ostatné nechať tak, hoci o nich vieme, že sú protiprávne, nezákonné a
preto ja  odporúčam tento problém vyriešiť  predložením ucelenej  novely,  aspoň vo
vzťahu  teda  k  tomu  státiu,  odťahovaniu  atď.  A  dovtedy  budeme  mať  dostatok
skúseností  do novembra,  ako je  to  s  VZN hlavného  mesta,  či vôbec  bude  platné,
účinné, lebo ako vieme, prokuratúra sa mu venuje na základe nejakého podnetu a je
dosť možné, že niektoré časti alebo možno viac ako to, čo je uvedené v tom podaní,
budú predmetom opatrenia prokuratúry.  Druhá záležitosť je  tá, že my zatiaľ podľa
všetkého nechceme ísť cestou VZN, chceme ísť len cestou nejakých iných riešení.  A
práve  preto,  keďže  nechceme  zatiaľ  pripravovať  VZN  o  dočasnom parkovaní,  je
mimoriadne  dôležité  znenie  každého  iného  VZN,  ktoré sa tejto  problematiky týka.
Nehovoriac  už  o  tom,  že  cez  toto  VZN  robíme..nepriamy  zásah  do  preneseného
výkonu  štátnej  správy,  kde  cestný správny  orgán rozhoduje  o  tom,  či  bude  alebo
nebude zriadené parkovacie miesto. Ak je teda pravdou, čo sa uvádza v iných listinách
alebo v inej časti VZN, že na vyhradené parkovacie miesto nie  je právny nárok, tak
potom vlastne ani nepotrebujeme  toto riešiť  a stačí s kvalifikovaným odôvodnením
nevyhovieť nedostatočne odôvodneným žiadostiam o povolenie vyhradeného miesta.
Je to teda na tom, aby sme si rozlíšili,  či riešime originálnu pôsobnosť mestskej časti
ako orgánu územnej samosprávy alebo riešime prenesený výkon štátnej správy. Tu sa
jedná o kombináciu a ja by som teda bol radšej, keby orgán zabezpečujúci prenesený
výkon  štátnej  správy  vydal  jasné  svoje  pravidlá,  podľa  ktorých  bude  posudzovať
jednotlivé  žiadosti,  aby  to  neriešilo  VZN,  ktoré  nie  je  jednoznačným  výsledkom
originálnej pôsobnosti mestskej časti. Ďakujem.                     

16



p. Čahojová, starostka MČ: Keďže sa nemám ako prihlásiť  do diskusie,  tak pán poslanec
ešte by som chcela podotknúť k tvojmu príspevku veľmi dôležitú skutočnosť a to jest,
či  si  bude  mestská  časť  riešiť  svojím  spôsobom alebo  či  bude  prijímať  VZN  v
dôsledku,  teda keď bude prijatý  dodatok štatútu hlavného  mesta o  parkovaní,  čiže
bude už v kompetencii mestských častí zriaďovať, realizovať parkovaciu politiku na
svojom území,  tak  jeden  aj  druhý  model  počíta  s  tým,  že  vyhradené  parkovania
nebudú.  Nie  sú  v  záujme  realizácie  parkovacej  politiky,  lebo  návrh zmluvy  medzi
mestskými  časťami,  dohody o spolupráci medzi  mestskými  časťami  a  magistrátom
predpokladá zánik vyhradených parkovacích miest  do pol roka. Čiže občania v tom
budú mať veľmi rýchlo veľmi jasno. Čiže zostane len vyhradené parkovanie pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím. Nech sa páči, pán Záhradník má slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Tiež by som chcel na kolegu Dullu.
V mnohom sa samozrejme dá teoreticky súhlasiť,  na druhej strane život prináša také
situácie,  keď aj právnici majú  mnohokrát problém sa orientovať v spleti zákonov a
legislatívnych  noriem,  najmä  keď  sa  veľmi  často  novelizujú  nepriamymi
novelizáciami  cez iné  predpisy a  podobne.  Preto si myslím,  že z  hľadiska  právnej
istoty pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím je takéto rozhodnutie korektné,
lebo dostanú jasnú informáciu. Keď si budú predlžovať vyhradené parkovacie miesto
alebo  si  budú  chcieť  zriadiť  vyhradené  s  preukazom ŤZP  a  prídu  s  tým bielym,
dostanú z nášho odborného útvaru informáciu, že áno, ale od 1.7.2019 platí zmena a
už tento nárok budete mať len  v tom prípade, ak budete mať  ten modrý európsky
preukaz.  Tzn.  myslím  si,  že toto je  voči  ľuďom korektné,  aby sme  takúto normu
prijali, aby oni vedeli sa podľa toho zariadiť. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ja by som znova pripomenul, že to predlžovanie, o ktorom tvrdíme, že si budú ľudia
chodiť  a  dostanú..je  ten  prenesený  výkon  štátnej  správy,  o  ktorom nemá  prečo
rozhodovať miestne zastupiteľstvo, ani o ich pravidlách.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne...Keďže sa nikto iný do diskusie nehlási,
tak asi bude na čase..ale nezaznel návrh pán poslanec. Lebo bolo potrebné prečítať ten
návrh uznesenia, čiže máš poslednú príležitosť, ak ho chceš prečítať.. Nech sa páči. 

p. Rosina:  Takže využívam túto poslednú príležitosť. Ja teda na úvod ešte chcem povedať,
troška  som prekvapený  touto dlhou  diskusiou,  pretože  jedná  sa  viac  menej  alebo
základom tejto zmeny je  pomalá  zmena,  kedy doklad,  ktorý nie  je  na to určený sa
používa na nejaký úkon a je potrebné, aby sa používal doklad, ktorý je na to určený a
je  vydaný orgánom, ktorý má na to štátom uznanú pôsobnosť a spôsobilosť.  Takže
oproti tomu predloženému  návrhu  a predchádzajúcemu  zneniu  VZN vám takéto..v
tomto materiály nasledovné zmeny. Je to bod č.3 v paragrafe 5, odst. 3, písmeno C, sa
na  konci  pripájajú  slová:  číslo  parkovacieho  preukazu  alebo  identifikátor
rovnocenného  dokladu členského  štátu  EÚ. Bod 4,  paragrafu  5,  odsek 4 sa ruší  a
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nahrádza  sa  novým  textom,  ktorý  znie:  pri  vybavovaní  žiadosti  o  vyhradené
parkovacie  miesto  musí  žiadateľ  priložiť  overené  splnomocnenie,  ak  žiadateľa
zastupuje tretia osoba. Ja len chcem upozorniť, z tohto bodu vypadli všetky doklady,
ktoré sa majú prikladať, tie nezmyselné overené kópie a presúva sa to do bodu 5, ktoré
sú doklady, ktoré sa predkladajú, teda úradník si pozrie a overí ich. Takže je to bod 5,
ustanovenie paragrafu 5, odst. 5 sa dopĺňa o písmená C a D, vrátane poznámky pod
čiarou, ktoré znejú: predložiť po C) predložiť originál parkovacieho preukazu fyzickej
osoby  so  zdravotným  postihnutím  vydaného  podľa  osobitného  predpisu  alebo
rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ, po D) predložiť
doklad  o  majetkoprávnom  vzťahu  žiadateľa  k  motorovému  vozidlu,  pre  ktoré  sa
vyhradené parkovacie miesto žiada, ak takýto vzťah nie je jednoznačne určený podľa
písmena  A. To je  vlastne  technický preukaz vozidla.  A tá poznámka pod čiarou je
paragraf 17 zákona č.447/2008 Zb. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Po
6., paragraf 5 sa dopĺňa o odsek 11, ktorý znie:  žiadateľ umožní miestnemu  úradu
Karlova Ves vyhotoviť kópie dokladov predložených k žiadosti. Ak žiadateľ žiada o
vyhradené parkovacie miesto písomne, potom musí k žiadosti priložiť overené kópie
dokladov  uvedených  v  odseku  5.  Paragraf  5  sa  dopĺňa  o  odsek  12,  ktorý  znie:
vozidlám  parkujúcim  na  parkovacích  miestach,  ktoré  boli  vyhradené  na  základe
predloženia dokladu podľa odseku 5, písmeno  C a majú  tento doklad vyložený tak,
aby  bola  dobre viditeľná  jeho  lícna  strana  a  nahrádza  tento doklad  všetky ostatné
parkovacie doklady používané na území miestnej časti Karlova Ves. A v článku 19,
tam je len posunutá účinnosť na 1.7.2019. Pardon, v článku 2 je predĺžená účinnosť...

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som len  znova  pripomenul,  že  vyžadovať,  aby  bol
predložený  originál  dokladu  toho  modrého  parkovacieho,  keď  vonku  má  to  auto
odstavené na vyhradenom mieste a musí ho mať označené, je nepraktické. Podobne je
to nepraktické  tie  ostatné.  Lebo  keď raz príde  osobne,  ak príde  s tým preukazom
osobne, teda ak príde osobne si vybavovať a nie je zastupovaný ďalšou osobou alebo
je tam aj v tom aute, lebo nemôže zostať sám, ani tá sprevádzajúca osoba nemá právo
odniesť  ten  preukaz,  lebo  to  podľa  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  ten
preukaz  má  byť  v tom aute,  aby  dokazoval  právo  využiť  to  vyhradené  miesto.  A
podobne je to s tým fotením. Fotenie áno, ale len tej časti dokladov, kde nie sú osobné
údaje. Veď treba lícna strana toho európskeho preukazu, kde je  len evidenčné číslo,
čiže v podstate s tým súhlasím, ale chce to úpravy. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Keďže nikto sa už do diskusie nehlási,  tak
diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrhy  uznesení,
doplnení, zmien v takom poradí, v akom prišli. Ďakujem.

Návrhová komisia:  Takže chceli by sme doriešiť jednu vec s pánom vicestarostom. Keďže
predkladateľom je pán poslanec Rosina a on prečítal,  tým pádom to svoje si osvojil,
takže to čo ste predložil ty ako prvý, to teda je v tom návrhu, dobre? Nebudeme to teda
predkladať to svoje na hlasovanie. Čiže budeme hlasovať o návrhu, ktorý teraz prečítal
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pán poslanec Rosina a k nemu máme teda doplňujúcu, jeden doplnok od pána poslanca
Dullu,  takže  budeme  hlasovať  o  tom doplnku,  takže..Toto není  ono..Toto je  ono.
Pardon...Takže  je  to  návrh  na  doplnenie  bodu  B)  žiada  starostku  mestskej  časti
Karlova Ves v záujme zosúladenia  s aktuálnou legislatívou a prehľadnosti predložiť
návrh celého VZN o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Karlova Ves plánované
v novembri 2017. Čiže bod A bude to, čo bude uznesením, ktoré navrhol pán poslanec
a toto bude doplnok bod B.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pre istotu sa spýtam pána inžiniera Kosnáča. Pán inžinier, keď
budeme hlasovať o tejto  časti B, prijatím časti B nemôže sa stať,  že už nebudeme
hlasovať o návrhu pána poslanca Rosinu? 

Návrhová komisia:  Nie  budeme.  To my  dávame hlasovať.  Budeme dávať doplň….To je
osobitne..  Dáme  doplnenie  a  potom dáme  o  celom.  Buď  s  doplnením  alebo  bez
doplnenia.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Takže  hlasujeme  o  návrhu,  ktorý  predniesol  pán
poslanec Zajac. Nech sa páči….Zastavujem hlasovanie,  pretože nebol pokoj v sále  a
ešte raz.  Hlasujeme  o návrhu,  ktorý predniesla  návrhová komisia.  Je  to návrh pána
poslanca Dullu...Doplniť  uznesenie  o časť B...Nie,  nevylúčime  hlasovanie  o návrhu
pána poslanca Rosinu...Čiže hlasujeme  o návrhu pána poslanca Dullu  v časti B...Už
hlasujeme...

Hlasovanie: Za 11 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 9 poslanci. Tento návrh
bol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ:  Teraz prosím návrhovú  komisiu  o  prednesenie  návrhu pána
poslanca Rosinu.

Návrhová komisia: Takže teraz dávam hlasovať o návrhu, ktorý predniesol, ja ho nebudem
čítať, lebo ho prečítal pán poslanec Rosina, prečítam len to uznesenie, ktoré bude ako
bod  A,  keďže  sme  si  teraz  doplnkom  schválili  bod  B.  Takže  to  uznesenie
bude..Tuto..V bode A) schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava- Karlova Ves, číslo
doplníme, z roku 2017, zo dňa 4.4.2017, ktorým sa menia a doplňuje VZN č.50/1998
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a
odstraňovaní  opustených  vozidiel  v  znení  neskorších  predpisov,  v  znení  VZN
č.58/1999 mestskej časti Bratislava- Karlova Ves zo dňa 28.9.1999, s účinnosťou od
1.7.2019. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia,  podotýkam,  že hlasujeme  o návrhu VZN,
⅗čiže na jeho schválenie je potrebná  väčšina. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Ďakujem veľmi pekne
za toto hlasovanie. VZN bolo prijaté.                                                                 
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Bod 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým

sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  č.  6/2015 zo  dňa  27.  októbra  2015  o miestnych  daniach  v znení
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015
zo dňa 15. decembra 2015.

p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme pristúpiť k bodu číslo  4, ktorý veľmi veľmi úzko
súvisí s bodom číslo  3 a tým je  návrh na všeobecne záväzného nariadenia  mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 6 z roku 2015 zo dňa 27. októbra 2015 o
miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves číslo 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015. Prosím predkladateľov – neviem,
či pán Rosina alebo pani Zemanová, aby predniesli úvodné slovo. Nech sa páči, pán
poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže toto VZN-ko súvisí s predchádzajúcim kde
je  definovaný...  definovaný  doklad  na  základe  ktorého  sa  poskytuje  úľava  z dane.
Takže  aj  tento  doklad  v  tomto  VZN-ku...  VZN-ku  sa  nahrádza  tým  modrým
parkovacím preukazom. A keďže som nepodal žiadny pozmeňujúci v autoremedúre
návrh, takže tá účinnosť by sa mala tiež pozmeniť.  Ale požiadam pána vicestarostu,
aby takýto návrh predložil. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Čiže pán vicestarosta má slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ne ...  budem hovoriť vecne, lebo
som sa vyjadril  v tom predchádzajúcom bode. Dávam návrh na zmenu uznesenia  v
čl. 2, ktorý by znel: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2019. Ďakujem.

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

Návrhová  komisia:  Dobre.  Takže  dávam  najprv  hlasovať  o zmene,  ktorú  predložil  pán
vicestarosta a tá zmena sa týka čl. 2. Čiže znie... znie: Toto.. toto nariadenie nadobúda
účinnosť dňom 1. júla 2019.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Znova budeme hlasovať o všeobecne
záväznom nariadení, čiže je potrebné na schválenie návrhu trojpätinová väčšina. Áno.
Takže  hlasujeme  o  zmene  termínu.  Hej?  Takže  hlasujeme  o  návrhu  tak,  ako  ho
predniesla návrhová komisia. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  17  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržal  sa  1  poslanec.  Prosím
návrhovú komisiu. 
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Návrhová komisia: Teda teraz návrh na hlasovanie o celom uznesení tak, ako je napísané -
so zmenou. Čiže tá účinnosť nie je do júla 2017, ale do júla 2019.

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Hlasujeme  o návrhu  všeobecne  záväzného
nariadenia, nech sa páči.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Tento návrh
sme schválili. Ďakujem.

Bod 5
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR

Bratislavy (civilný sporový poriadok).

p.  Čahojová, starostka MČ:  Pristupujeme  k bodu číslo  5 a tým je  Stanovisko miestneho
zastupiteľstva  k  návrhu  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky
Bratislava  ( civilný  sporový poriadok) . Sme dostali žiadosť od primátora hlavného
mesta Bratislava. Odovzdávam slovo predkladateľovi pánovi prednostovi.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo. Dňa 9. 3. bola mestskej časti doručená
primátorom hlavného  mesta žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu
dodatku  Štatútu.  Obsahom  predloženého  návrhu  je  zmena  ustanoví  Štatútu,  ktoré
odkazuje na zrušenie  predpisu v súvislosti s príslušným ustanovením novej právnej
úpravy.  Na základe posúdenia  odborného referátu mestská časť dala stanovisko, že
súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta na vyjadrenie ... teda na súvislosti s
nadobudnutím  účinnosti  civilného  sporového  poriadku  civilného  mimo  sporového
poriadku a súdneho správneho poriadku. Toľko z mojej strany. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Otváram  diskusiu  k  tomuto  bodu.
Keďže  sa  nikto  nehlási,  diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia. Ďakujem.

Návrhová komisia:  Nakoľko sme nedostali žiadne návrhy na zmenu ani doplnenie dávame
hlasovať o uznesení tak, ako sme ho dostali v materiáloch.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Toto uznesenie
sme schválili. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 6
Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských

objektov a zariadení (školský bazén).

p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme pristúpiť k bodu číslo 6. Bod číslo 6 - sa jedná...  v
bode  číslo  6  o  Návrh  na  prijatie  investičného  úveru  za  účelom  financovania
rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén).  Vážené dámy,  vážení
páni,  tento bod,  ktorého predkladateľom som ja,  je  plnením uznesenia  zo  dňa  20.
decembra 2016, kedy ste ma poverili vykonať výberové konanie na financujúcu banku
a predložiť ponuku úveru na rokovanie miestneho zastupiteľstva. V dôvodovej správe
máte popísaný  proces,  akým sme  postupovali,  ako sme  oslovili  banky,  ktoré majú
bankovú licenciu Národnej banky Slovenska a poskytujú takéto úvery. Parametre sme
nastavili,  že by sme  chceli  čerpať ...  teda splácať tento úver 10 rokov. Podmienky
prípadného  úveru  nám  predložili  4  bankové  inštitúcie.  Prvá  výberová  komisia
vyhodnotila  všetky  tieto  ponuky  bánk  ako  indikatívne,  čiže  nezáväzné.  Preto
odporučila  prerokovať  podmienky  tohto  výberu  ešte  na  komisii  finančnej,
podnikateľskej, ktorá odporučila ešte prerokovanie istých podmienok s bankami, na čo
reagovali po písomnej výzve 3 bankové inštitúcie, z čoho 2 upravili svoje ponuky a 1
zostala  pri  pôvodnom návrhu.  Účelom tohoto úveru je,  samozrejmé,  všetci  vieme,
odstránenie havarijného stavu školského bazéna. Pre pripomienku, jedná sa o bazén v
objekte ... alebo v objektoch, ktoré súvisia  - sú to školské objekty - objekt číslo  62,
Majerníkova 62, základnej školy a objekt Majerníkova 60, tiež školskej budovy,  ku
ktorým  ako  príslušenstvo  boli  vybudované  -  veľká  telocvičňa,  malá  telocvičňa  a
školský bazén, ktorý sme... ktorý je  už druhý školský rok zavretý pre nedostatočnú
technickú spôsobilosť na bezpečnú prevádzku. S veľkou vážnosť pristupujeme teda k
tomuto návrhu, pretože naozaj to nie je malý projekt, nie je to malá vec, ale všetci si
uvedomujeme  nedostatok  športovísk,  športových  areálov  v  našej  mestskej  časti  -
máme veľmi obmedzené podmienky - či už priestorovo alebo finančné  vybudovanie
nových, tobôž  - s ťažkým srdcom by sme mohli zatvoriť existujúce. Je veľmi dôležité
pri návrhu,  alebo  teda pri uvažovaní  o  tomto úvere,  aj  stanovisko  pána  miestneho
kontrolóra,  ktorého  komisia  finančná  a  podnikateľská -  a  vôbec  z  jeho  povinnosti
vyplýva  predložiť  takéto  stanovisko  v  takejto  vážnej  veci.  Máte  ho  priložené  v
materiále, pretože sú isté zákonom stanovené podmienky, ktoré pri čerpaní úveru musí
mestská časť splniť.  Stanovisko, keďže tu nie  je pán kontrolór, tak stanovisko pána
kontrolóra,  ak  ste  si  ho  neprečítali,  vyjadruje  súhlas  teda  -  súlad  so  zákonne
stanovenými  podmienkami,  za ktorých mestská časť môže požiadať o úver.  Aj pán
kontrolór  aj  my  všetci,  ktorí sme  tu v  tejto  sále,  si  uvedomujeme  záväznosť  tejto
investície  a to, že budúca prevádzka bazéna alebo prevádzkový poriadok bazéna je
veľmi  dôležité  ...  dôležitý  ,  pretože splácanie  úveru  úver  sú  to  momentálne  lacné
peniaze za daných podmienok ako nám tie bankové domy poskytujú  podmienky alebo
navrhujú podmienky, ale budeme ich splácať istý čas a mali by sme eliminovať alebo
vyvarovať sa riziká, že na bazén budeme musieť skutočne interpretovať túto investíciu
takže  budeme  musieť  nastaviť  prevádzkový  poriadok  bazéna  tak,  aby  nevznikali
ďalšie náklady pre náš mestský rozpočet mestsko-častný rozpočet. Toľko na úvod. Ja
si myslím,  že pravdepodobne v diskusii sa prihlásia ďalší kolegovia, vidím tu aj pána
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riaditeľa, že prišiel,  základnej školy,  lebo iste je táto investícia  veľmi dôležitá. Je to
spádová základná škola na Dlhých Dieloch,  takže nielen pedagógov, pána riaditeľa,
pedagógov, ale aj rodičov tejto školy zaujíma - veľmi citlivo... alebo veľmi netrpezlivo
očakávajú na naše konečné rozhodnutie.  Toľko na úvod. Ja otváram k tomuto bodu
diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. O akcii toho ...príliš  dlho nevieme, rozsah je známy, do určitej
miery, ale nevieme ako boli formulované so všeobecne záväznými predpismi. Ak platí
identifikovaný ako odstránenie havarijného stavu, stačia výlučne vlastné zdroje. Podľa
predpisov  nemožno  použiť  úver.  Ak  je  to  iný  druh  aktivity,  potom potrebujeme
vyjadrenia, súhlasy či povolenia v zmysle stavebného zákona a ďalších predpisov. Pri
oboch chýba preukázanie dôsledkov v prevádzke, náklady a potreba dofinancovania,
možno na úkor iných potrieb. Známe sú názory niektorých poslancov na prevádzku, je
nákladovosť  i efektivitu,  ale  nikto  z  nich  nebude  zabezpečovať  prevádzku  a  niesť
zodpovednosť za dôsledky a každoročný rozpočet Karlovej Vsi. Je jedno, či je rozdiel
medzi nimi 20 či 30.000 EUR ročne. Dôležité je, že vychádzajú z neistých časových
faktorov, využívania  a  prenáša sa to do ceny jednej hodiny,  ktorá je  rozhodujúcim
faktorom pri ďalších výpočtoch. Dôležité je,  že realita bude určite iná a že náklady
prevádzky  nekryté  príjmami  budú  vysoké,  možno  rádovo  100.000;  s  veľkou
pravdepodobnosťou okolo polovice rozpätia medzi dvoma najbližšími,  ak nie bližšie k
vyššiemu z tých 100.000. O tento treba zvýšiť  výhodné podmienky úveru a prirátať
ich k splátkam úveru a úrokov ročne približne  62 a pol tisíca EUR a vnímať to ako
trvalú záťaž, aj po skončení splácania úveru. Hlavne, že už za dobu splácania úveru by
nie zanedbateľne prekročili odhadované náklady revitalizácie plavárne. Ak nepoznáme
najdôležitejšie  údaje,  ak  nemáme  rozhodnuté  o prevádzkovateľovi,  ktorým,  podľa
niektorých,  nemusí  byť  škola,  potom je  zvláštne  rozhodovať  o úvere  a  navyše  na
obnovu školskej  budovy,  respektíve  zariadenia.  Ako je  známe,  máme veľký dlh na
stave  školských  budov  a zariadení.  Miestny  kontrolór  má  za  úlohu  preveriť  stav
materských škôl. V tejto súvislosti by som očakával, že jeho správa bude predložená
súčasne s návrhom na úver. Len zasvätení vedia, čo a kde sa udialo, že sa tak doteraz
neudialo  a miestne zastupiteľstvo nemá k dispozícii správu o stave materských škôl,
aby aj k tomuto majetku sme mali možnosť správať sa rovnako zodpovedne. Nebudem
nikoho presviedčať, či dôležitejšia je plaváreň, alebo materská škola, lebo tam chodia
deti a spolu so zamestnancami trpia dlhodobo dôsledky nedostatkov. Ale jednoducho
viem,  že minimálne  všetky materské školy sú rovnako dôležité,  ako jedna plaváreň.
Ekonomicky,  matematicky  vyjadrené,  ak  sme  odvážni  a  na  revitalizáciu  plavárne
mienime  využiť  vlastné  zdroje  600.000  a  rovnako  úverové  zdroje,  potom  pre
revitalizácie  materských škôl by sme mali  využiť  rovnakú sumu zdrojov, pričom aj
štruktúra  by  mala,  alebo  môže  byť  zhodná.  Ak  nemáme  vyjadrenia,  súhlasy  a
povolenia a platí vyjadrenie pre noviny všetkých Karlovešťanov k električkovej trati,
Karlova Ves nemá oprávnenie  uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela,
ani  na  čiastkové  stavebné  práce.  Ak  nemožno  uskutočniť  verejné  obstarávanie,
uzatvoriť zmluvu o úvere nie je v súlade so záujmami Karlovej Vsi. Odsúhlasovanie
si...  odhlasovanie  súhlasu  jeho  prijatia  za  súčasných  podmienok  je  minimálne
unáhlené. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horecký má slovo. Nech sa páči.

p. Horecký: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel podporiť tento návrh a chcel by som
uviesť niekoľko argumentov, čo má bude viesť k tomu, že budem hlasovať za. Prvý je
ten, že otázka pre mňa stojí tak, že či bazén - áno alebo nie. Či ho chceme, alebo ho
nechceme. Bazén sa neopravuje a nerekonštruuje resp. nerekonštruuje sa z havarijného
stavu predsa každý rok, ba ani každé 4 roky. Je to skutočne mimoriadna udalosť a
mimoriadna udalosť je aj rozpočtovo a chceme na ňu použiť mimoriadne prostriedky z
úverových zdrojov, podľa mňa  v mimoriadne výhodnom čase. Faktom je,  že takéto
nízke  úrokové sadzby,  aké sú teraz - sme  na konci  tohto obdobia  - už dlho  trvať
nebudú. Podľa všetkých finančných analytikov - panuje určitá zhoda, nielen v našom
malom  priestore  Slovenska,  že  tieto  záporné,  až  nulové  úrokové  sadzby  medzi
Centrálnou bankou a komerčnými bankami už nebudú pokračovať. A je to vidno už aj
na  trhu,  pri  poskytovaní  fixných  sadzieb  napr.  hypotekárnych  úverov.  Takže ak si
máme niekedy požičať, tak je to teraz. A tie ... ten úverový rámec 600.000 EUR nás
samozrejme  nenúti  vyčerpať  celú  pôžičku,  ale  len  nevyhnutnú  časť.  Preto  je  aj
zmysluplné  zvážiť   -  a  to  je  otázka,  na  ktorú  odpoveď  nemám,  že  ktorú  z  tých
alternatív,  keď budeme hlasovať,  budem vyberať? Pretože je  medzi nimi  podstatný
rozdiel. Ale to je práve kvôli tomu, že dnes sú tie úrokové sadzby veľmi, veľmi nízke.
A môže sa... aj niekoľko-znásobiť v priebehu desiatich rokov. Prečo teda rozprávame
znovu  o tom,  či  ten  bazén  budeme  opravovať  alebo  nie?  Podľa  mňa  sme  tento
rozhovor, túto debatu už mali. A povedali sme, že bazén na Základnej škole Alexandra
Dubčeka je jedna z takých strategických vecí, zariadení,  našich školských zariadení -
športových a preto, keďže nemáme dostatok prostriedkov vlastných, je len logické, že
ideme  získať  úver.  Ja  na  rozdiel  od  predrečníka  sa  spolieham  na  odbornosť  a
kvalifikovanosť  ľudí  na  úrade,  ktorý  posúdili  súlad  so  všeobecnými  predpismi
a zákonmi.  Dôverujem  stanovisku  hlavného  kontrolóra,  ktorý  povedal,  že  takéto
uznesenie, ktoré je tu predložené, nie je v rozpore so žiadnym zákonom ani predpisom.
Na  záver  chcem  povedať,  že  som  veľmi  rád  členom  tej  ...  tohto  miestneho
zastupiteľstva a že môžem pozerať zblízka na takú príkladnú činnosť zriaďovateľa, čo
sa  týka  starostlivosti  o  jeho  majetok  a  školy  a  školské  zariadenia.  Chcem  vás
informovať o tom - v Rôznom sa k tomu vyjadrím viac,  že momentálne  končí taký
proces, legislatívny,  prijímania  novely zákona 597 z roku 2003 o financovaní škôl a
školských zariadení,  kde sa veľmi sprísňujú podmienky, ako sa vyhodnocujú havárie
na školách, havarijné stavy. A veľmi sa zužuje možnosť prijímať dotácie zo štátneho
rozpočtu na sanovanie havarijných stavov. Takou podmienkou pridelenia dotácie musí
byť  preukázanie  starostlivosti zriaďovateľa - a že tá havária  nevznikla  zanedbaním
povinnosti sa starať o zverený majetok. To podľa mňa nie je náš prípad. A ten... ten
havarijný stav je dôsledkom toho, že sa predchádzajúce vedenie miestneho úradu a ...
teda mestskej časti nestaralo o tento majetok tak ako malo. A preto ho musíme dať do
poriadku vtedy, kedy môžeme - to je teraz. Ďakujem za pozornosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla s poznámkou.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som pánovi poslancovi Horeckému teda rád položil otázku:
-Kto iný spôsobil súčasný stav, ak nie prevádzkovateľ? Koho iného sme tam pustili,
aby nám ničil technickú podobu nášho majetku? A neskontrolovali sme to. Alebo či
sme  zaznamenali  nejaké  sily  „vis  major“ - ako  je  zemetrasenie  a podobné.  To, čo
hovoríte je  jedna vec a sám priznávate a hovoríte o oprave. Ak ste čítali stanovisko
kontrolóra, tak tam máte uvedené, že investičný úver možno použiť len v súvislosti s
kapitálovými  výdavkami.  To  nie  sú  opravy,  prosím  pekne!   To  všetci,  ktorí  v
ekonómii rozpočtového hospodárenia nejaký čas robia, vedia ten rozdiel. Je to proste
objektívny fakt. Ja som na to upozornil, že rozdiel je, či to budeme naďalej definovať
ako  havarijný  stav  a  jeho  odstránenie  alebo  iný  typ  aktivity.  Ja  som  nikdy
nespochybnil potrebu dať to znova do prevádzky.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Aj  keď  si  myslím,  že  si  vôbec
neprotirečíte, ale že sa dopĺňate. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom. Nech sa
páči.

p. Zajac:  Na začiatok by som chcel povedať,  že nijako  nepochybujem o tom, že by bolo
veľmi  dobré,  keby  naša  mestská  časť  mala  školský bazén  a mohla  v  ňom veselo
čvachtať,   nielen  teda školská  verejnosť  tejto  školy,  ale  zo všetkých našich  škôl –
základných, stredných a škôlok a možno aj teda nejaké rodiny, verejnosť. Chcem však
povedať   -  aj  ja  to  upozorňujem  na  tejto  pôde  už  tretíkrát,  že  spôsob,  akým  sa
dostávame  do  finále  a  verím  teda  nepochybujem  o tom,  že  do  toho  finále  sa
dostaneme, sa mi zdá byť ako –„poněkud rozmarný“.  Chcem upozorniť na to, čo som
už upozorňoval aj pri schvaľovaní  1.  časti peňazí aj pri 2.  časti peňazí.  A opäť to
hovorím - my schvaľujeme peniaze na niečo o čom moc nevieme. Ja viem, že si každý
z nás vie predstaviť bazén. Ja viem, že si každý z nás vie  predstaviť pekný bazén a
viem,  že  si  vie  predstaviť  veselo  využívaný  bazén  – školami,  športovými  klubmi,
všetkým.  Ja  som videl  návrh  skupiny  poslancov,  videl  som ten  návrh  aj  nejakej
nejakých skupiny architektov alebo architektonicky nejaký, ale upozorňujem na to, že
- a to už teda pán Dulla  povedal,  že poslanci,  ktorí predložili  ten návrh,  ktorý sme
videli, nebudú prevádzkovať. Prevádzkovať bude mestská časť. Či to bude cez školu,
KŠK,  alebo  cez nejakú 3.  osobu, ktorej to dá do prenájmu.  Mestská časť by mala
vedieť, ako bude prevádzkovaný tento bazén. A potom by sme mali - ale nielen to -
mestská časť by mala vedieť, ako bude vyzerať ten bazén, čo samozrejme súvisí s tým,
ako bude a na čo prevádzkovaný. Mestská časť má na to svoje odborné komisie,  aby
ten návrh, ktorý ona pripraví,  tam tí poslanci to pozreli sa na to, vedeli to posúdiť,
pripomienkovať so svojimi  skromnými  alebo neskromnými  skúsenosťami.  Je mi  to
strašne ľúto, ale hovoríme v prvom prípade o nejakom vyňatí z kapitálového fondu, v
druhom o nejakom opatrení starostky a teraz hovoríme o ... o úvere. Ten materiál je
krásny - a súhlasím s vami - a si všetci povieme – teraz, za týchto podmienok - áno a
verím  aj tej výberovej  komisii  a  nemám pocit,  že by  to odporúčanie  som nechcel
naplniť.  Ale - mňa absolútne desí,  že máme na stole 1.200.000 a nevieme na čo. A
nevieme ako to bude prevádzkované? -Nemáme o tom materiál, neprešlo to ani jednou
skupinou ... komisiou, ktorá by teda zasadala. Ja viem, že tie reči a tie stretnutia a tie -
a to množstvo práce - ja ju kvitujem a ďakujem za ňu. Ale je to práca dobrej viery,
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dobrovoľníkov a nie budúcich prevádzkovateľov bazénu. To je prvá vec. Druhá vec,
ktorú chcem povedať a to mi odpustite,  nevedel som to, čo ste vy povedal.  Tzn. že
bude platiť nejaká novela zákona, ktorá bude oveľa prísnejšie posudzovať všetky naše
havárie.  Ja chcem len toľko povedať,  že my sme tu nastúpili  s istým - a môžem to
teraz povedať – frázou - lebo už to nie je ako ani predsavzatie, a to je, že vieme o tom,
že  máme  vnútorný  dlh  na  našich  budovách,  na  našom  zariadení.  A  a  to  teda  v
prevažnej miere sú to školské budovy. A mala tu byť nejaká správa - nie  je  správa.
Nechcem riešiť.  To je  nie  je  môj problém.  Ja mám pocit, z toho všetkého, ak mám
veriť tomu všetkému, o čom sme sa tu bavili - to čo som tu ja videl,  vidím to v rade
školy,  vidím  to  v  radách  škôl,  kde  som bol,  vidím  to  cez  tie  hlasovania  a  aj  v
predchádzajúcom zastupiteľstve,  aj v tomto - ak bude od teraz oveľa ťažšie  dostať
dotácie na havárie.  A my tú postavíme bazén za pôžičku! Z čoho budeme prípadné
ďalšie  problémy  riešiť?  Lebo  z  ministerstva  asi  teda  nie.  A  keď  to  bude  oveľa
prísnejšie,  jak dnes - čo mne to príde... mne to príde, to deklarovanie spred roka, že
skúsime na to získať iné zdroje,  poprípade z toho Ministerstva školstva - kedy, keď
nie,  keď bola tá situácia lepšia? Po prijatí tohto nového... novely zákona, neviem -
myslím si, že to bude proste oveľa, oveľa ťažšie. Ja nechcem byť nepriateľom bazéna,
nechcem byť nepriateľom -  hoci teda určite budem za to označený. Šak ... ja sa to... ja
viem o čo...  o čom teraz hovorím. Ale začali sme s tým, že to bude nejaká oprava za
možno 300.000. A skončili sme pri tom, že v našom rozpočte budeme mať 1.200.000
- Nevieme ako to bude prevádzkovanie, nevieme ako to bude vyzerať.

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

p. Horecký: Ja chcem stručne odpovedať.  1. vec - myslím si, že to, že sa sprísňuje zákon o
pridelení dotácie na havárie, kvôli tomu, aby sa preukazovala starostlivosť o zverený
majetok,  nás  má  práve  motivovať  k  tomu,  aby  sme  všetkými  dostupnými
prostriedkami  sa  o  ňu  starali.  A  to  práve  teraz  robíme.  My  len  zvyšujeme
pravdepodobnosť, že v prípade každého ďalšieho havarijného stavu vieme dokladovať
- preukázať, že sa o náš majetok, ktorý slúži školstvu, školským zariadeniam, staráme.
Druhá poznámka sa týka vôbec filozofie, ktorú ste teraz vy, pán kolega, tu povedali, že
či my sme dostatočne erudovaní v tom, aby sme teraz rozhodli o 1.200.000. Ja vlastne
s vami súhlasím, lebo na veľa miestach pri svojom pôsobení dávam tú istú otázku, či
miestne  zastupiteľstvá,  či  samosprávy,  sú  dostatočne  erudované  na  to,  aby  riešili
otázky školstva, dopravy, sociálnych vecí atď. Práve preto, že však  - toto je daň za to,
že máme systém o decentralizácii,  že my musíme  schvaľovať zámery. A ja  pri tom
hlasovaní  –za-  schvaľujem  cestu.  Nehovorím,  že  musí  byť  odborník  na  detailné
ekonomické profesijné riešenia... / limit časový.../ Ďakujem.

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

p. Zajac: Ja nechcem reagovať sám na seba, ale chcem reagovať – ako - keďže bolo k môjmu
návrhu niečo, tak by som chcel zareagovať a budem sa venovať len tejto 2. časti, aby
sme sa tu zbytočne nedoťahovali. Ja - to je totiž  - trošku sa nechápeme, ja nehovorím
o našej nízkej erudícii. Ja hovorím, že obchádzame a podliezame aj to, čo pri tej nízkej
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erudícii by sme tu mali mať. A čo v prípade iných stavieb  opakovane, niekoľkokrát,
tu bolo. Od stavebnej komisie,   po školskú komisiu, po akékoľvek iné komisie, ktoré
by sa mali tomu trochu rozumieť a mali by byť konfrontované s profesionálnym. - Ja
predpokladám,  že  táto  obec  zamestnáva  profesionálov  v  danom  obore,  ktorí  tu
nemajú ... o erudícii ich nepochybujem. Ale mali by sme byť s nimi konfrontovaní v
tých  komisiách.  A  my  sme  nevideli  projekt  bazénu,   my  sme  nevideli  prevádzku
bazénu, my sme nevideli!  Ale máme už na stole 600.000 – už! A budeme mať  po
dnešnom hlasovaní 1.200.000.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Záhradník.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Milé  dámy,  vážení  páni,  toto je
naozaj  ťažké  a  zodpovedné  rozhodovanie.  Myslím,  že to  je  jeden  z  najvážnejších
bodov - nielen dnešného zastupiteľstva. Myslím,  že na naše rozhodnutie netrpezlivo
čakajú  nielen  zamestnanci  školy,  žiaci  školy,  širšia  verejnosť  na  dlhom  Dlhých
Dieloch,  športovci a pod. - Preto je  to náročné hlasovanie,  lebo  s mnohými  vašimi
výhradami,  ktoré  odzneli  v  rozprave  sa  ja  stotožňujem.  Naozaj,  ten  rozsah
rekonštrukcie bazéna, alebo resp. ten stav v akom sa ten bazén ocitol  - a už teraz nie
je  možno ani tak podstatné, kto všetko to zavinil.  Ten bazén má svoje roky. Nemal
dobrú správu; nemal asi dobrú kvalitnú údržbu. Ale proste - dnes je 2. rok zatvorený,
je  v  havarijnom stave.  Tzn.  nie  je  tam možná  bezpečná  prevádzka.  Myslím  si,  že
školský bazén mestská časť - nielen Základná škola Alexandra Dubčeka - nevyhnutne
potrebuje pre plnenie nielen školských úloh, ale aj tých širších športových úloh, ktoré
verejnosť  od nás  očakáva.  Ak  sme  sa  dopracovali  k  rozpočtu 1,2  milióna  EURO
nákladov na rekonštrukciu tohto objektu, tak naozaj je to vysoká suma. Ale my dnes
už nerozhodujeme o tom, či ideme  do toho alebo  nejdeme.   My sme sa k tomu, že
chceme  ísť  do toho, prihlásili  schválením  600.000 EURO v rozpočte na  tento rok,
ktoré sme  vyčlenili  z vlastných  zdrojov, z rezervného fondu  -  teda z úspor,  ktoré
mestská časť v svojom hospodárení urobila. A očakávali sme - musím povedať, že aj
ja  som očakával,  že nezostaneme  sami v rámci  týchto nákladov. Očakával som,  že
dostaneme pomocnú ruku , minimálne od Ministerstva školstva, ktoré má v svojom  -
nielen  -  referáte  pôsobností,  ale  aj  v  rozpočte  vyčlenené  zdroje.  Chápem,  že
požiadaviek z rôznych škôl na Slovensku je veľa,  finančných možností je asi menej
alebo sú limitované, ale  dnes nemáme pozitívnu  odpoveď z Ministerstva školstva a
stojíme  pred  rozhodnutím.  Môžeme  povedať,  že  600.000 EURO  sme  vyčlenili,
potrebujeme 1.200.000 a koniec. Tzn. nikto nám nepomohol,  my sme vôľu prejavili,
ale do rekonštrukcie sa nepustíme. Druhou možnosťou, ktoré zastupiteľstvo nakoniec
uložilo  pani starostke, bolo obstaranie investičného úveru.  K tomu by som sa chcel
vyjadriť,  lebo  to je  bezprostredne témou tohto materiálu.  Tzn. to je  ďalší  záväzok
mestskej časti – tzn. zabezpečiť rekonštrukciu,   - ak dnes schválime  úver a príde k
schváleniu  alebo  podpisu úverovej zmluvy,  tak následne  môže úrad spustiť verejné
obstarávanie na zhotoviteľa stavby tak, aby sa mohlo začať. Tzn. že stavba je finančne
krytá.  To  neznamená,  že  rozpočet  bude  1,2  milióna.  My  naozaj  očakávame,  že
výsledkom verejného  obstarávania  môže  byť  optimalizácia,  teda nižšie  náklady  na
realizáciu  investície,  čo by sme  si iste  všetci  želali,  preto  aj uznesenie  k  úveru je
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koncipované tak, ako je koncipované. Tzn. maximálne 600.000 euro - a iba taký úver,
ktorý  bude  vlastne  výsledkom  rozdielu  medzi  cenou  diela  a  dovtedy  známymi
vlastnými  zdrojmi.  Tým  ešte  si  nechávame  otvorené  dvere,  keby  nás  náhodou
Ministerstvo  školstva  prekvapilo  nejakou  príjemnou  správou  týkajúcou  sa
spoluparticipácie na financovaní  - o to menší  úver by sme si by sme si zobrali.  Ja
súhlasím  s  tými  hlasmi,  že  tá  opatrnosť  a  obozretnosť  z  hľadiska  rozpočtového
hospodárenia  je  na  mieste.  My vám dnes  predkladáme  návrh  na  prijatie  úveru za
mimoriadne  výhodných  podmienok.  Naozaj,  je  to výsledok nášho  konzervatívneho
hospodárenia v mnohých rokoch spätne, je to výsledok prebytku hospodárenia našich
bežných rozpočtov  - a vlastne táto naša finančná kondícia - ani to, že sme doteraz iné
úverové zdroje, okrem úveru na časť objektu miestneho úradu vlastne nepotrebovali,
tým pádom nie  sme  zadlžení,  nedosahujeme  vôbec  ...  ani  sa  len  neblížime  k tým
hraniciam zákonného  limitu  60 percent  bežných...  bežných príjmov roka. Tak,  ako
vyčíslil  pán kontrolór, po prijatí úveru bude miera  zadlženia  na zadlženia  7,15 % a
splátky budú  tvoriť  1,77 % z  celkových  ročných  príjmov,  kde je  zákonná  hranica
25 %. To znamená, my máme naozaj vysoký úverový rating. To je asi aj dôvod prečo
sa  nám podarilo  vyrokovať  alebo  získať  z  bánk  také výhodné  ponuky.  Keď  bola
otázka k alternatíve, či použiť fixnú úrokovú sadzbu, alebo variabilnú úrokovú sadzbu
- odporúčanie aj výberovej  komisie  aj gesčnej finančnej komisie  zo včerajška,  bolo
hlasovať ako prvého alternatíve 1 – teda o fixnej úrokovej sadzbe, ktorá je 0,75 % p. a.
teda ročne, čo predpokladáme, že je a bude pod hranicou bežnej inflácie  v eurozóne.
Tzn. myslím si, že po tejto stránke je to naozaj veľmi,  veľmi kvalitný zdroj a veľmi
dobrý... dobrý... dobrá úverová linka. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme aj my. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. No, som prekvapený z toho vyjadrenia,  že po schválení návrhu
uznesenia môžeme prejsť k verejnému obstarávaniu. Či už to bolo len náhodné alebo
nie,  tak  zopakujem  –  Nie  je  nám známe,  poslancom,  či  máme  stavebné  aktivity
odsúhlasené  všetkými  orgánmi,  ktoré  k  tomu  majú,  čo  povedať,  v  zmysle  platnej
legislatívy.  A  dokiaľ  nemáme  tie  povolenia,  dokiaľ  nemáme  tie  súhlasy,  tak
pochybujem,  že sme oprávnení spustiť verejné obstarávania.  Aj keby sme mali  ešte
výhodnejšiu  úverovú  zmluvu,  ako  sa  črtá.  To  je  meritom  toho  môjho
predchádzajúceho, alebo prvého,  vystúpenia. Skôr, ako urobíme nejaký úkon, majme
povolenia.  Lebo  v  nich  môže  byť  to,  čo  môže  znamenať  zásah  do  existujúcej
dokumentácie. To, že máme rozpočet, to je názor projektanta. Nič viac a nič menej. A
pokiaľ viem, nemáme realizačný projekt.

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

p. Martinický:  No, ďakujem za slovo. Skúsim sa.... /neviem jak to funguje/  ... skúsim sa
stručne k niekoľkým veciam. Jedna vec je - treba sa rozhodnúť  - v zásade, či chceme
ten bazén alebo nie? Dovolím si dve také, trošku, spoza nášho chotára - ja som to aj
viacerým kolegom túto...  tuto  proste  preposielal;  nedávno  bola  taká správa,  ak  sa
nemýlim,  tak na  Islande  výrazne  zvýšili...  výrazne  znížili,  percento  ktorej  mládež
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používa  alkohol,  drogy a takéto rôzne činnosti.  A medzi  hlavné  spôsoby,  akým to
znížili, bolo, že štát, mesto, obce im výrazne zvýšilo zabezpečenie rôznych kultúrnych
a športových aktivít. Boli tam rôzne... rôzne vymenované v miere a rozsahu - ktoré, o
ktorých  v  Bratislave  môžeme  ešte  15  rokov  maximálne  snívať.  2.  vec  -   Ak  si
porovnáme množstvo bazénov na počet na počet obyvateľov, tak v porovnaní trebárs
s Viedňou, sme na tom –ajajáj - ďaleko za nimi. To je druhá vec. 3. vec je, že viem, že
oproti pôvodným predpokladom alebo odhadom, tie náklady za zvýšili. Mňa to neteší.
Jeden z dôvodov je  v tom, že ten pôvodný kvalifikovaný odhad zrejme  nebol dosť
kvalifikovaný,  resp.  nerátal dostatočne,  keď si pamätám,  jak  sme  to tu preberali,  s
riešením technologickej časti, ktorá je.... ktorá je finančne aj technický, aj po všetkých
stránkach,  podstatne  náročnejšia  ako  stavebno-technická.  Hej?  Strojné  zariadenie,
všetko, čo tam je  ako drahšie  ako okná,  dvere,  zateplenie,  obkladačky atď. Čiže -
akonáhle sa tam zarátali tieto veci,  tak to –žiaľ- stúplo. To je  2. vec. Čiže - treba si
potom zamyslieť  sa,  alebo  si  povedať  aj  to,  že  pokiaľ  by  sme  tú  rekonštrukciu
neschválili  - toho bazéna - tak, čo s tým? Necháme ho tak, zavretý ďalšie  5 rokov?
Alebo  zaplatíme  -neviem  koľko-  za  kompletné  vyčistenie  budovy  a  budeme  ju
využívať na niečo.. ináč? Lebo to je 2. stránka - Keď to keď to nezrealizujeme, tak čo
s tým? No teraz k tomu, čo povedal teraz predrečník pán kolega Dulla.  Samozrejme,
platí to, že predpokladám,  že tiež,  že k tomu, aby sme mohli  žiadať niektoré veci,
vrátane zadania nejakej súťaže na dodávateľa, asi by sme mali mať vyriešené všetko,
čo  súvisí  so  stavebným  konaním.  Hovorili  to...  ale  ešte  v ďalšom ...   hovorilo  ...
hovorilo  sa...  2  rozdielne  názory tu  boli,   že  kto  sa  o  to  staral?  No  právne  sme
pokračovatelia tých, ktorí sa o to starali - ale starali sa zle. Čiže my z  - jednej strany
môžem povedať, že my, čo tu sedíme, aj za týmito stolmi, aj tam, sme sa o to nestarali,
keď  vznikli  problémy.  Ale  –  ako  -  sme  ich  právnymi  pokračovateľmi.  Čiže  ako
inštitúcia  v  tom sme  namočení.  Aj  keď za to  nemôžeme.  A druhá  vec  ...  ešte ...A
potom ešte, nakoniec, hovorilo sa tu o potrebe odborníkov. Tak treba rozlišovať, že...
že sú tu nejakí  odborníci  na prevádzkovanie  -  to je  1  balíček.  Potom sú tu nejakí
odborníci na riešenie právnych záležitostí – aj... čo sa týka zmlúv, finančných, atď. A
potom sú... sú tu nejakí odborníci na riešenie stavebno-technických, architektonických
a – proste - takých takýchto záležitostí. A prinajmenšom,  v tomto zmysle rozdelenia
týchto... týchto odborníkov by sa mali vyjadriť aj príslušné komisie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Vážení  kolegovia,  upozorňujem,  že
teraz  je  pravidelný  čas  pre  vystúpenie  verejnosti,  v  zmysle  nášho  rokovacieho
poriadku. Takže poprosím pána inžiniera, aby zistil, či má niekto záujem vystúpiť pred
plénom.  Nikto nie je ... nikto nie je prítomný, nikto nechce vystúpiť. Takže budeme
pokračovať v rokovaní. Pán poslanec Zajac má slovo. Nech sa páči.

p. Zajac:  Dobre. Takže ja  len chcem reagovať na môjho predrečníka a chcem  - teda jeho
otázka, či chceme bazén alebo nie, je správne položená. A len smutne konštatujem, že
my sa dostávame  vlastne k stavbe bazénu okľukou. My sme nikdy na stole  nemali
materiál,  ktorý by nás oprávňoval odpovedať na otázku, či chceme bazén alebo nie.
Lebo  sme  nikdy  nevideli  návrh  bazéna,  nikdy  sme  -  ani  na  komisiách,  ani  na
zastupiteľstve  nevideli,  nikdy  sme  nevideli  návrh  zmlúv  - ani  jednej  a  nikdy sme

29



nevideli  návrh  prevádzky  bazéna.  Okrem teda  toho,  čo  urobila  usilovná  pracovná
skupina  poslancov.  Ale  budeme  schvaľovať  bazén,  ktorý  bude  prevádzkovať  a
opravovať mestská časť. Čiže tu som ja narážal, v tom mojom, že toto mi chýba - naši
experti, ktorí tu sú zamestnaní, na komisiách, ako aj kolega povedal. Ďalšia vec, lebo
to  s  tým  súvisí,  že  teda  sme  obeťami  toho,  ako  bol  prevádzkovaný.  Vieme,  že
nebudeme  obeťami  –opäť-  prevádzky?  Lebo  ja  neviem,  ako  bude  prevádzkovaný.
Naozaj, ako bude prevádzkovaný, neviem na to odpovedať; čo do budúcna. Aby som
nebol obeťou alebo a neurobil obeťami ďalších ľudí. Takže to len technicky k tomu.
Mne to nevadí; ale opätovne sa proste bavíme o úplne inom, ako o bazéne, hoci máme
potrebu odpovedať na to, či bazén áno alebo nie.

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

p. Borovička: Ďakujem. Ďakujem pekne pani starostka. Ja keď si to dám ... ja keď si to dám
takto  dokopy,  viem  o  čom rozpráva  aj  pán  Zajac,  aj  pán  kolega  Dulla.  Áno,  na
začiatku bolo 400.000. Ale  nikto nevedel a nevidel do tých chýb,  ktoré tam vlastne
boli a ktoré tam vlastne vznikli.  A smutné je to, že tieto chyby v podstate vznikli nie
za pani Hanulíkovej – iba - ale už za bývalého starostu pána Bystríka Hollého. Dobre
vieme, zo správ, že niektoré veci, ktoré mali byť spravené, v technickej dokumentácie
nebo technicky na týchto... na tomto zariadení ohľadne bazénu, sa ani neurobili už za
starých  časov.  A  bazén  sa  prebral  tak,  jak  sa  prebral.  Vieme  -  nebo  jak  sme  sa
dopočuli,  že niektoré naozaj  veci  neboli  ani  urobené.  A dokonca pán Rosina,  keď
jedenkrát  písal  správu  o  týchto  veciach,  bolo  zistené,  že  naozaj  tam  ani  neboli
zakomponované tie veci,  ktoré tam mali  byť.  A bazén sa dostával do takého stavu,
jaký v podstate nám ostal a jak sme ho vlastne museli zrušiť. Mne... mne - jak som už
hovoril, už dávnejšie, ide o to, aby naozaj ten bazén bol v prevádzke. Nakoľko tam sa
nejedná o 10 detí, 20 detí, ale jedná sa - keď to spočítame na školy, ktoré tady máme,
tak se ...tak se jedná o tisícky detí; keď budeme prevádzkovať, alebo keď tam budú
chodiť všetky školy,  ktoré tady máme - plus teda niektoré školy,  ktoré by sa pridali
k tomuto,  tak  verím  tomu...  tak  verím  tomu,  že  ty  decká  to  potrebujú;  šport  sa
potrebuje, mládež to potrebuje, aj verejnosť to určite príjme a bude rada, keď to bude.
Že sú to veľké peniaze, to už asi lepšie nebude. Preto už až príde ...až príde k tomu k
výberovým konaniam, že sa teda nájde nejaká firma, ktorá možno bude finančne lepšia
jak ta druhá, tam sa potom vyberie. A co by som chcel - tak jak hovorí kolega Zajac -
áno plne s tým súhlasím, ale preto ja verím tomu, že teraz, keď to odsúhlasíme - nebo
som za odsúhlasenie, aby sa to spravilo, tak určite by sme to nemali robiť tak zle, jak
to robilo to predošlé vedenie, ktoré tady predtým sedelo. Tak verím tomu, že tu bude
určite lepšie. Verím tomu; poznám vás skoro všetkých. Verím tomu a som za to som
za to, aby ten bazén teda bol a verím tomu, že bazén nepôjde dno tretích rúk, ale verím
tomu, že by to malo ostať obci - keď už, tak už. Ďakujem.

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

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Ja  by  som chcel  len  k  tomu  údajnému  nepoznaniu  stavu  -
povedal, že už prvý posudok, ktorý Karlova Ves objednala, hovoril o vážnom stave a
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jeho doplnenie hovorilo tak vážnou rečou, že 1. obhliadka, ktorá sa tam uskutočnila a
informácia z nej, ktorá bola sprostredkovaná hovorila jasne. Že pôvodné predstavy, ak
sa  zachovajú  a  bude  sa  oceňovať  výlučne  havarijný  stav - je  ...  je  niečo  iné,  ako
odstrániť všetky chyby, ktoré sa tam objavili.  A k tomu som doteraz vždy smeroval.
Povedzme si teda otvorene, že to nie je odstránenie havarijného stavu - v podstate - i
keď nakoniec aj, čo sa dosiahne, ale v podstate sa má diať o zmenu dokončenej stavby
so všetkými súvislosťami, v zmysle stavebného zákona. Žiadne opravy.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta.

p. Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Kolegovia,  samozrejme,  mnoho
pohľadov do minulosti - a to hľadanie vinníkov, kto- čo- kedy a ako zanedbal - podľa
mňa dnes už nie je tak podstatné. My máme zodpovednosť dnes a my sa musíme tej
zodpovednosti nejako zhostiť a nejak sa s ňou vysporiadať. Lebo možno o pár rokov
bude sedieť v týchto laviciach niekto iný a bude popisovať toto naše rozhodnutie. A
preto by sme mali ho urobiť, čo možno naj najlepšie, ako vieme v rámci toho; aj keď
nebudeme mať iste všetci rovnaké názory - to je úplne správne, legitímne, ale mali by
sme nájsť aspoň väčšinovú zhodu v tom, ako s touto zodpovednosťou naložíme. Ja si
nemyslím, že my nevieme, čo chceme. Myslím si, že veľmi presne vieme zadefinovať,
čo sa tam má po tej stavebno-technickej stránke uskutočniť. To vieme veľmi presne.
Tak isto  nesúhlasím  s tým,  že my nevieme  nič  o budúcej prevádzke. To je  -  teraz
kolegovia  odpustite  -   trochu z vašej  strany také ...stále  hľadanie...  nevieme  nič  o
prevádzkovom  modeli-  Tak,  mali  sme  zriadenú  pracovnú  skupinu;  tá  pracovná
skupina  veľmi  intenzívne  a  veľmi  aktívne  pracovala.  A  ona  pod vedením  kolegu
Rosinu pripravila prevádzkový model - veľmi kvalifikovaný. Ten prevádzkový model
hovorí  o  tom,  že  ak  bude  bazén  dobre  kvalitne  riadený,  tak  by  nemal  vytvárať
prevádzkové straty. Samozrejme to všetko je v podmieňujúcom slova zmysle.  Sú tam
isté  riziká,  ktoré bude treba  eliminovať;  a  my  musíme  vyriešiť  len  inštitucionálnu
podobu  prevádzkového  modelu,  teda,  že  či  to  bude  priamo  mestská  časť
prevádzkovať,  či to bude  prevádzkovať povedzme škola alebo  to bude  Karloveský
športový klub. Teraz ma neberte za slovo - hovorím úplne ilustratívne, ale musí to mať
pána, ten bazén. A budú musieť sa držať tých prevádzkových parametrov naozaj tak,
aby budúca prevádzka bazéna vo výraznej miere nezaťažovala prevádzkový rozpočet
mestskej časti. To nám je všetkým jasné. A to bude vážna a ťažká úloha. Na záver mi
dovoľte, naozaj, sa spýtať - že čo je ten plán B? Ak by sme teda dnes povedali, že nie,
tak, čo teda povieme škole? Že budú tam... môžu si z toho urobiť sklad? Môžu tam
pestovať v rámci pestovateľských prác šampiňóny?  Alebo  že čo teda navrhujeme  -
keď je všetko negatívne, všetko je zlé? Na X otázok možno nemáme úplne komplexné
odpovede, ale myslím si, že vieme to rozhodnutie dnes urobiť. Ponuka na stole, ktorú
máme z hľadiska financovania z banky je mimoriadne priaznivá. Pravdepodobne sa už
tak priaznivá situácia ani nemusí opakovať.  Nie som ani za to, ak staviame  školský
bazén proti škôlkam,  alebo  iným školám.  Myslím,  že tá otázka nestojí  tak, že buď
jedno alebo druhé. Myslím si, že našou povinnosťou, zodpovednosťou, je postarať sa
aj o tie škôlky, aj o tie školy. Možno ste si všimli,  že v rámci výberových podmienok
pre úver sme obstarávali úverovú linku s možnosťou rozšírenia o ďalších 300.000 za
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týchto výhodných  podmienok.  A myslím  si,  že by sme  sa k tej téme vo vzťahu k
objektom škôlok a škôl mohli ešte dostať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No tak toto vystúpenie sa mi veľmi nepáči.  Lebo manipuluje.
Nikde nebolo povedané, že materské škôlky sú dôležitejšie  - práve to bolo napísané,
že nebudem o niečom presviedčať, ale jednoducho viem, že sú rovnako dôležité. A to
je práve to, že nedám medzi nimi žiadnu prednosť ani jednému ani druhému. Nikde
nebolo povedané, že ho nemáme robiť,  ale  že, ak teda vieme,  že máme aj jeden aj
druhý majetok, máme sa k nemu postaviť rovnocenne a nájsť odvahu - aj na ten druhý
majetok použiť rovnaké zdroje. Na jeden ... rovnako na jednu plaváreň, ku všetkým
budovám zvyšným. A obviňovať ma z toho, že nechcem bazén, je nesprávne. Chcem,
ale  chcem ho  za serióznych  podmienok.  Známe  -  a  model,  ktorý sme  pozerali,  je
závislý  presne  od toho,  kto  ho  bude  prevádzkovať.  Henten nebol  univerzálny  pre
kohokoľvek. A to je ďalší nedostatok. Nemáme univerzálny model,  ktorý by zaručil
rovnaké výsledky.

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

p. Svoboda: Ďakujem. Pán Záhradník začal svoj príspevok slovami „nepozerať už pohľadmi
do minulosti“.  Ja by som chcel naopak zopakovať, že tie pohľady do minulosti nám
umožňujú hľadať chyby, ktoré sme spravili a vyvarovať sa aj v budúcnosti - a možno
aj spraviť ...chyby... niektoré tie chyby - z môjho  pohľadu- aj napraviť.  Prvá chyba
bola,  že  projektant   ktorý projektoval,  dostal  dopredu  určenú  sumu  a  my  sme  si
vyberali z množstva projektantov - až jedného- čiže prijali sme technické riešenie také,
ktoré priniesol jeden jediný človek. A na základe toho sme sa dopracovali nakoniec k
sume cez milión korún. Pravdepodobne som jediný poslanec, ktorý tuná ten projekt a
rozpočet videl.   A - no prihláste  sa, kto ste videli a pozerali si rozpočet? – úžasné,
potešili ste ma - aj rozpočet. Dobre. Chcel som povedať, že ... /uplynul mi čas./

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

p. Zajac:  Chcel som povedať ... pána poslanca Svobodu – dúfam, že sa prihlási v riadnom,
lebo teda chcel povedať ... alebo hovoriť také veci,  ktoré som aj ja zamýšľal.  Chcem
len  povedať, že mňa trošku mrzí - a naozaj , trošku, Braňo, potvrdzujem - to nebolo
úplne fér , lebo nikto tu dneska nepostavil školy a škôlky proti bazénu. Prvýkrát ... si
to postavil ty. A nebudem ani o tom hovoriť - ale aby sme túto tému naozaj tu nerobili
chiméry,   alebo ...  nejaké nejaké –proste- zle ...zlé reči..  Ja naozaj... mne v 1. rade
vadí, môžete si hovoriť čokoľvek, že vieme-vieme-vieme - no nevieme. Presne, preto,
že  sme  mali  jedného...  jednu  ponuku.  A  ja  opakovane  hovorím  -  pri  všetkých
hlasovaniach som sa pýtal - ideme vyčleniť  peniaze - znamená to, že už schvaľujeme
nejakú víziu  bazénu? Nie,  nie,  nie,  budeme mať  na  komisiách  - budeme sa o  tom
rozprávať. Pána Vaškoviča pýtal som sa - budeme sa baviť na komisii o tom ako bude
vyzerať bazén, aké je riešenie, koľko je možných riešení? Nie ... ale jasné ... jasné - to

32



je len o rozpočte. Tak vždycky to bolo len o rozpočte, o rozpočte; teraz o pôžičke. A ja
- mne to napr. chýba, lebo ja poviem, že ja neviem kvalifikovane posúdiť. Ale keď si
prečítam v novinách, že 10 rokov, zatvorený bazén v Rači na nejakej.. Na pántoch, na
škole budú opravovať za 300 až 400.000 a my budeme... A mňa zaujíma, v čom je ten
rozdiel? A ja... ja  si myslím,  že na to tu sme mali...  mali  sedieť na komisiách! Toto
malo  byť.  Lebo mňa  to zaujíma.  Prepáčte, že to je  ... je  to otrasné,  ale  ak budeme
pristupovať z toho, že  - my potrebujeme, tak potom - potom - ja ...mne, sa nehnevajte
sa na mňa, že poviem tento príklad, lebo som si nemyslel,  že ho budem hovoriť, ale
my sme tu mali návrh domova seniorov, ktorý sme strašne potrebovali. Myslím si, že
dodnes domov pre seniorov strašne potrebujeme. Ale ako poslanci,  aj s tým, čo nám
povedali občania,  aj s nejakou... vlastným presvedčením,  aj odborníkov - vtedy pani
poslankyne Gray, sme naozaj dospeli do toho, že to, čo sa nám tu ponúkalo, bolo pre
nás málo.  A ja  musím len konštatovať, že vtedy sa nám ponúkalo ďaleko viacej,  aj
keď to bolo  zmršené,  ako  sa  nám ponúka  dnes.  Lebo  dneska  sa  nám ponúka len
rozhodnutie  o rozpočte.  Akokoľvek je  to... akokoľvek sa – jako-  zle  cítim,  sám sa
teraz zle cítim,  ale naozaj sme sa dostali do situácie - a ja viem, že je to pravda - že
poslanci  sú tu na to - majú  jedinú  kompetenciu  a  to, čo sa týka rozpočtu.  A není
lepšieho dôkazu, ako je ... ako je tento prípad. A to, že vieme - ja  hovorím - všetko
vieme, všetko sme videli, všetko sme čítali,  videl som aj ten projekt, videl som aj ten
rozpočet. Ale nemal som to s čím porovnať. Napr. Čiže ... čiže, mne je to strašne ľúto,
čo tu teraz rozprávam a necítim sa vôbec dobre, že to rozprávam.

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

p. Svoboda: Prihlásil som sa k riadnemu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja som ospravedlňujem, ak to vyznelo tak, že ja som
vás obvinil.  Ja som vás z ničoho neobvinil.  Vo vašich diskusných príspevkov zaznela
informácia o tom, že máme vážny stav so škôlkami. Vlado Dulla to hovoril - hovoril si
to. Vlado hovoril si to. To nespochybňuješ. A nakoniec som to bol ja a myslím, že aj
tí,  ktorí sme  dlh na verejnej  infraštruktúre Karlovej Vsi vyčísľovali  spolu - nejako
kvalifikovane. My nestojíme  proti sebe.  Ospravedlňujem sa, ak ste to tak zobrali,  ja
som to povedal preto, aby sme to nestavali do toho, že buď bude jedno  alebo druhé.
Že  proste  my  sa  musíme  na  to, na  ten dlh  pozrieť  komplexne  a rozhodnúť,  čo  je
priorita. Takže len toľko. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. A v duchu tohoto, presne, na čom sme sa zhodli, že nám chýba
investičný zámer. Je to najdôležitejší dokument investora, ktorým deklaruje, čo všetko
chce vybudovať z investičného úveru, prípadného rozšírenia,  lebo sa tam ponúka 2.
tranža  300.000.  Ale  aj investičný  zámer,  ktorý by  odfinancoval  z  iných  vlastných
zdrojov, alebo iných úverových zdrojov, ako sú teraz na stole.  Ja by som chcel len
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podotknúť,  že plaváreň Na Pántoch je  staršia  ako plaváreň na  Dlhých  Dieloch.  Je
technologicky dávno za horizontom užívania.  A napriek tomu to dostali.  Takže, ako
pôvodný stavebný  ekonóm,  si dovolím  urobiť,  taký najhrubší  odhad:  -  odstránenie
havarijného stavu na základnej úrovni 350 možno 380.000, na vyššej strednej úrovni
450 a na výbornej úrovni 600.000 z toho, čo máme na Dlhých Dieloch.

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

p. Martinický:  Ďakujem.  Ja len stručne. Myslím  si,  že ako - nemá  zmysel,  aby sme si tu
nejako vyčítali,  alebo moc diskutovali o tom, že či nám záleží na škôlkach alebo na
školách alebo na plavárni – alebo - ja neviem- na dome dôchodcov. Vždycky je to aj...
vždycky riešenie záleží od konkrétnej situácie a konkrétnych financií.  Vieme, že aj v
domácnosti,  keď  máme  viac  detí  a  rovnako  ich  máme,  radi  nemôžeme  všetkým
naraz... pre všetkých naraz zakúpiť nový bicykel, motorku, tablet atď. atď. Vždycky...
vždycky sú -  a aj pri riešení stavby sú proste určité veci, ktoré treba urobiť súrnejšie,
lebo je to výhodnejšie,  alebo preto, lebo to spadne. A druhé veci,  ktoré možno riešiť
trochu neskôr... Ale  to... nie  je  to - neznamená to, že to mám radšej,  alebo  nemám
radšej. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj my ďakujeme. Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda:  Takže budem pokračovať. Chyba sa stala prvotne v tom, že vybrali sme si len
jedného  jediného  projektanta,  jedno  jediné  technické  riešenie.  A rozpočet  sa  dá aj
otvoriť - a pozerať sa po položkách a tam by ste videli  to obrovské kubíky betónu,
ktoré sa tam musia vybúchať, pretože sa zmenila dispozícia, strojovňa sa premiestnila,
ušetrilo  sa meter štvorcový;  ale  my sme k tomu nemali  žiadnu oponentúru.  Dostali
sme sa k veľmi drahému riešeniu - a nie som schopný teraz posúdiť, že či mohlo byť
lacnejšia alebo nie. Na to sú projektanti, aby robili návrhy. A my, poslanci, ich potom
môžeme...  pozerať sa.  A veľmi  ma  mrzí,  že tento jediný  projektant  vlastne obišiel
stavebnú komisiu. Niekoľkokrát som to zopakoval; bol som za to napadnutý. Proste aj
v tomto štádiu ... ešte stále by ten projekt mal prísť na stavebnú komisia  a mal by sa
tam prejednať. A žiadna ad hoc komisia by nemala zavdať príčinu obchádzať komisie,
ktoré sú riadne z riadnych poslancov a odborníkov ustanovené. Čiže v podstate vás
vyzývam, vráťte to, projekt a - tam kam má prísť - do stavebnej komisie  a potom by
som chcel povedať k tomu financovaniu ďalej, že tá varianta B nemusí byť len o tom,
že - bazén - áno alebo nie.  A niekoľkokrát som to povedal,  že varianta B by mala
spočívať v tom, že máme pripravené lacnejšie  riešenie.  Také, ktoré nám prináleží s
našimi  financiami.  Mať za variantu B zobrať úver, to vie  každý.  Ja som rád, že sa
zoberie úver, vynikajúce podmienky, zoberme... zoberme ešte viacej a meňme ventily
a porobme všetko, čo sa dá. Ja som za aj za škôlku aj za bazén. Ale keby som ten
bazén mohol postaviť  lacnejšie,  by som to spravil.  A peniaze by som venoval tým
škôlkam. Prečo to tak nespraviť? Veď ešte stále máme priestor na to, aby sme oslovili
dodávateľov.  -Vypracujte  aj  variantu  B.  Ponúknite  nám  dobré  riešenia  kvalitné  z
komponentov,  ktoré  vy  poznáte,  máte  k  nim  dôveru  a  predložte  nám  2  varianty
rozpočtu. To sa stále dá spraviť. Takže navrhoval by som k určitej takej skromnosti -
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kde  ješitnosť  a  pýcha  by  nás  mala  –  ako  –  obchádzať;  niektorí  by  sa  mali  aj
vyspovedať z toho a pri tej skromnosti, ktorú máme v rozpočte, by sme mali v tomto
smere uvažovať a snažiť sa s tými prostriedkami,  ktoré máme a ktoré chceme zobrať
úver, spraviť, čo najviacej. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec,  môžem sa  spýtať,  či  si  členom  „bazénovej
skupiny“?

p. Svoboda: Nie som. Lebo som v stavebnej.  A ja som očakával, celkom oprávnene, že keď
ten projektant  vtedy...  teda prišiel,  a  my  sme  ho  neprijali  ...  lebo  boli  tam nejaké
obštrukcie od niektorých tu prítomných poslancov, ja  som očakával,  že on tam ešte
príde raz.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem.

p. Svoboda: Neprišiel.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dovoľte,  predtým  dám  poslancom  slovo.  Pán  poslanec
Horecký, nech sa páči.

p. Horecký: Ja som sa prihlásil ako prvý do tejto diskusie a povedal som, že prečo chcem
podporiť tento predložený návrh. A počúvam tú diskusia ako ide a - vážim si ju. Aj
keď  sa  mi  nepáči,  že  napr.  čo  teraz  pán  kolega  Svoboda  povedal,  že  tu  začnú
zaznievať také naše emotívne vyjadrenia - neviem ako si mám vysvetliť niektoré vaše
slová. Úprimne,  vnášajú olej do ohňa a nedávajú žiadnu... konštruktívny priestor na
debatu hľadať najlepšie riešenie.  To, s čím však súhlasím s vami je to, že a to bol aj
môj postoj, podporný postoj k tomuto návrhu, že ja  sa vyjadrujem k predloženému
materiálu.  V predloženom materiáli  je...  je  -  návrh na  vzatie  úveru -  čo je  spôsob
financovania bazéna. Tam sa predsa nepíše o tom, že máme za cieľ byť pyšní,  hlúpi,
míňať  peniaze,  kúpiť všetko, čo sa dá,  zobrať toľko peňazí koľko sa dá.  Ja  takéto
hlúpe postoje by som nečakal od nikoho z vás. A predpokladám, že aj vy ste sa len tak
neobratne vyjadrili,  pretože každý kto sedí v  tejto miestnosti,  som presvedčený,  že
chce každý cent využiť efektívne. Pretože každý z nás si uvedomuje, že celú dobu, čo
sme tu a plníme svoj mandát ako najlepšie vieme, že máme viacej cieľov, ako peňazí.
Že  máme  viacej  potrieb  a úloh,  ako  síl,  času  a prostriedkov.  Preto  je  to  často
o prioritách. Jednoducho som tiež za to, aby sa ... že dnes nehlasujeme  o – predsa-
realizačnom projekte; som za to, aby sa peniaze, ktoré získame či vyčleníme na opravu
bazénu míňali  uvážlivo. Veď predsa t ... k samotnej realizácii  ešte príde.  Neviem o
tom, že by sme dnes hlasovali, že podľa tohto jedného projektu, ktorý tu je, ideme bez
obstarávania,  všetko  zaplatiť,  čo  len  môžeme.  Ja  sa  vyjadrujem  pozitívne  k tomu
návrhu, ktorý tu zaznel z dôvodov, ktoré už som povedal. Ďakujem za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla.
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p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Pán poslanec Horecký, práveže ideme schváliť  to, aby mohol
byť podpísaný úver a použitie  na obstarávanie podľa toho jediného projektu. Podľa
žiadneho  realizačného!  Nikto  neodznel  ...  nezaznel  ,  že  sa  bude  obstarávať  ešte
realizačný.  Podobne, ako pri lodenici.  Že sa bude môcť verejne  obstarávať,  tzn. na
základe toho, čo máme, asi - nie na základe toho, čo ešte nemáme. A to ako praktik.
Včera sme  mali  mimo...  neplánované  zasadnutie  komisie.  Tam padli  konštruktívne
návrhy,  tak,  aby  mohlo  byť  vyriešené  aj...  alebo  čiastočne  riešené  aj  potreby
materských škôl, či ostatným školských budov - aj plavárne. Nuž – neprešli.  Čiže je
taká  možnosť.  Teda,  ak  nám  sa  zdá  byť  výhodné  úverové  financovanie,  tak
financujeme celý... akciu plavárne z úveru. Zväčšime úverový rámec na tých 900.000
ponúkaných a postarajme sa aby nestálo viac. To by bol prirodzený tlak. A 600.000,
ktoré máme uvoľnené, prealokujme pre materské školy a ostatné školské zariadenia.

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

p. Svoboda:  To, čo som nepovedal,  chcem povedať teraz,  že budem hlasovať za úver.  A
dúfam,  že  som  nepoužil,  pán  Horecký,  slovo  hlúpy.  Ak  som  ho  použil,  sa
ospravedlňujem. Ale som si takmer istý, že som ho nepoužil. Použil som slovo pýcha
– že by sa mali ísť možno niektorí aj vyspovedať. A pýcha som použil preto, lebo keď
nemáte dosť peňazí a chcete si kúpiť Mercedes, tak o čom to je? To je o pýche. ... No
to si myslíte vy, ja nie.

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

p.  Zajac:  Tak  ja  len...  aby  som  vedel  o  čom  ideme  hlasovať  -  Ja  rozumiem  týmto
hlasovaniam; nielen tomu dnešnému, ale aj tým výňatkom z rozpočtov, aj so všetkým.
A bolo to tu nejak povedané, že ...že hlasujeme o tom preto, aby sme mohli vyhlásiť
verejnú  obchodnú  súťaž.  A hlasujeme  o tom preto,  lebo  v tej  verejnej  obchodnej
súťaži musíme mať kryté financie, ktoré do nej... s ktorými do nej ideme. Tzn. že mám
taký pocit, že tá verejná obchodná súťaž bude presne na sumu, ktorú máme doteraz na
túto investíciu k dispozícii, čo je 1.200.000 EUR.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.

p. Zajac: Ja len naozaj si myslím, že sa spoliehame príliš na to, že tá verejno-obchodná súťaž
to zníži  tak, aby sme boli...  Ale nevidím o tom, že by sme tu hovorili  o tom, čo je
zadanie obsahové tej verejnej - obsahovej súťaže. A tomto sa hýbe... jedine o tom. Ja
nemám nič proti tomu úveru. Rád by som hlasoval zaňho, ale je mi ľúto. Nemôžem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja by som chcel ale fakticky naozaj chce reagovať,
lebo  kolega  Horecký,  to povedal  úplne  presne.  Tak ako je  napísané  uznesenie  - a
keďže som spracovateľom,  tak som si špeciálne  dával záležať  na tom bode C - na
exaktnosti  toho  formulovania.  Naozaj,  ja  tam nehovorím  nič  o  1.200.000 EURO.
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Vidíte  tam niekde  takú sumu,  kolegovia?  Vidíte  tam nejakú  sumu,  ktorá hovorí o
rozsahu toho diela? Je tam presne napísané, že starostka je poverená podpísať úverovú
zmluvu  o  výške  zodpovedá  ...  s...   rozdielov  medzi  cenou  diela,  podľa  výsledku
verejného  obstarávania  a  vlastnými  zdrojmi  mestskej  časti,  maximálne  do  výšky
600.000 EURO.  Takže  ja  som staval  na  tej  parkete  finančnej,  lebo  ja  sa  neviem
vyjadriť k tým stavebno-technickým veciam,  ktoré vy tu komunikujete.  Lebo proste
každý máme nejakú svoju odbornosť a každý máme nejaké svoje zameranie. Ale platí
to, čo povedal kolega Horecký,  že tu vytvárame  len finančný rámec pre to, aby sa
mohlo dielo obstarávať. Aké to bude dielo a v akom rozsahu je iné ... Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel reaguješ, na ... faktickou na faktickú? No povedz... na
pána Horeckého.

p. Zajac: Ja som bol včera na finančnej komisii. A keď sme preberali alternatívu, že – dobre,
tak zoberme úver 600.000, zoberme ho pre bazén, lebo inak to nejde, keďže to bolo v
zadaní súťaže, ale dajme do b-éčka, aby sme tie peniaze, aby sme si povedali pravdu –
áno - ja viem, že v tomto uznesení je 600.000. Ale veď my všetci dobre vieme, že v
predchádzajúcich  uzneseniach  máme  200  až  400.000.  A  v  rozpočte  je  to  sčítané.
Vieme  toto vrátiť  späť?  Vieme  to dať  do rezervného  fondu?  Nevieme,  Čiže  je  to
vyhradené pre túto stavbu. Ja neviem - včera sme sa o tom bavili. Tak... tak povedal si,
že nie, že späť sa to nedá vrátiť.

p. Čahojová, starostka MČ: Takto - keby sme chceli, vieme všetko. Ale počkajte, diskusia
je riadená. Čiže slovo má pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Takže ja mám pochybnosti, či dobre počujem. To uznesenie je
o rozdiele.... po verejnom obstarávaní,  ale  zmluvu potrebujem preto, aby som mohol
verejne obstarávať. No tak ... tak si odznel. Tak si to povedal. Nečítal si doslovne. C –
písmeno  C) si tvrdil, že je to poverenie zastúpiť starostke podpísať zmluvu, na rozdiel
oproti...

p. Čahojová, starostka MČ: Získaným alebo iným zabezpečeným zdrojom.

p. Dulla: No! Ale predtým Braňo, poprosím, predtým bolo povedané, že potrebujeme mať tú
zmluvu  preto,  aby  sme  mohli  verejne  obstarávať.  Tak  ...  nie...  nie  nie.  Verejne
obstarávať - už máme za sebou  - verejné obstarávanie úveru. Lebo to nebolo verejné
obstarávanie. A jedná sa len o dielo, o stavebnú zákazku a ďalšie činnosti. Poprosím,
ak potrebujem mať schválené prijatie  úveru, ktoré bude mať za následok podpísanie
úverovej zmluvy, ako doklad na finančné krytie pre verejné obstarávanie, tak potom sa
už k nemu nevrátim. Alebo je to ...  alebo je to rámec a nie je to o budúcej úverovej
zmluve. A to je  veľký rozdiel.  Čiže tá informácia neodznela.  Ja som presvedčený o
tom, že aj tak je to predčasné, všetko, napriek tomu, čo hovoríte. Lebo ak nemáme
súhlasy, ktoré musíme mať, či sa to niekomu páči alebo nepáči,  ja nemám záujem si
čítať o tom, že budeme pokutovaní za niečo- tak nám tam súhlas momentálne na nič
neposlúži.  Lebo  nemôžeme  verejne  obstarávať.  Lebo  rozhodnutia  úradov  môžu
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znamenať,  že  budeme  musieť  dokumentáciu,  podľa  ktorej  chceme  súťažiť  o
zhotoviteľa diela  – stavebného  – meniť.  A ak bude vtedy už po súťaži,  alebo časti
súťaže, tak sa budeme musieť vrátiť  späť so všetkými negatívnymi  ekonomickými i
právnymi  dôsledkami.  Ja  neviem,  či  je  ozaj tak zlý  princíp  opatrnosti?  Ale  chcem
povedať, keby hneď dnes došlo k schváleniu a do konca mesiaca podpísaniu úverovej
zmluvy,  bazén  nebude  revitalizovaný  na  začiatku  budúceho  školského  roku,  ako
viacerí pravdepodobne si predstavujú.  Procesy podľa stavebných predpisov nie sú z
večera do rána, so všetkým, čo s tým súvisí.  Ani výstavba - stavebná činnosť. Takže
bolo by dobré nežiť v iluzórnych predstavách rýchleho účinku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja len veľmi krátko vysvetlím – jednou vetou - úplne
presne aj napísané aj povedané: - na to, aby sme mohli vôbec začať obstarávať dielo,
potrebujeme ho mať finančné kryté. Na to, aby sme ho mali finančné kryté, musíme
mať  buď rozhodnutie  v rozpočte -  na  600.000  máme.  Alebo  to,  čo  ste  bazírovali
v komisii,  záväznú  ponuku financovania.  Máme  ju.  Ani  tá nestačí,  lebo  na  prijatie
úveru je  potrebné uznesenie zastupiteľstva.  To je to, čo teraz urobíme. Ale z logiky
veci a z formulácie uznesenia je jasné, že pani starostka bude úverovú zmluvu – nie-
podpisovať teraz, po schválení  uznesenia,  ale...  lebo  je  to rozdiel  -  podľa výsledku
verejného obstarávania. Nebudeme si brať úver vopred. My budeme ... my vysúťažíme
cenu diela, obrazne povedané, 800.000 EURO.  600.000 vlastné zdroje - máme to ale
kryté aj ...  až  do rámcu  1.200.000 keby bolo  treba,  máme  to kryté v  dostatočnom
rámci. A tým pádom podpisuje úverovú zmluvu len na 200.000 EURO. Ďakujem.

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

p. Savčinský:  Ďakujem.  Dovoľte, aby som sa vyjadril  k tejto  problematike.  Počúvam to -
možno na začiatok, že ja, Marcel, presne viem čo schvaľujem. Čiže tá snaha... snaha to
nejak tak znevažovať a odchádzať od témy,  nie  je  celkom pravdivá.  To nie je  nová
vec.  Tak  isto  pre  kolegu  Svobodu  -  bazénová  komisia,  ktorá  bola,  ktorí  boli  aj
členovia, kde boli aj poslanci, zasadala opakovane, veľa krát. Čiže tváriť sa teraz, že
v podstate... že sa nič nedialo a zrazu vy ste postavení pred hotovú vec, aj z hľadiska
projektu, to nie je pravda. A teraz možno také všeobecnejšie. Ja verím, že dnešným...
že dnes  schválime  to prijatie  toho investičného  úveru a  posunieme  sa  zase o krok
dopredu,  smerom k  obnove  bazéna.  Možno  teraz  ako  občan  Karlovej  Vsi  troška
všeobecnejšie.  Karlova  Ves  tak,  ako  je  dnes  vybudovaná,  ako  sa  vybudovala  za
posledné roky, je ukážkou... ukážkou barbarstva. Podľa mňa v civilizovanom svete by
nemohlo  vzniknúť  také  sídlisko,  ako...  ako  vzniklo;  z  hľadiska  infraštruktúry
športovej,  možností  využitia  detí  športovať.  Je  to  niečo  neuveriteľné!  35.000-ová
Karlova  Ves  nemá  jednu  športovú halu,  kde by mohli  deti  športovať,  nemá  -  ako
jediná  mestská časť-  nemá  jedno  futbalové  ihrisko  s oficiálnymi  rozmermi,  my  tu
nemáme  nič.  A ja  urobím všetko preto a budem sa snažiť,  aby to barbarstvo  som
zastavil v tom, aby sme obnovili a urobili všetko preto, aby jednoducho ten bazén tu
vznikol  a obnovil  sa.  Lebo  ten bazén to nie  je  len  o škole.  To je  aj  o  športových
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kluboch,  o   hendikepovaných  ľuďoch,  ktorí  tam  chodia,  o  občanoch.  Je  našou
povinnosťou urobiť všetko preto - a myslím si, že posledný rok sme aj robili, v rámci
bazénovej skupiny a všetci,  ktorí sme sa tým zapodievali,  aby sme tú debatu niekde
posunuli dopredu. Čiže dneska ďalšie odďaľovania a takéto typy, že sa zase o mesiac
stretneme a zas to oddialime  - a oddialime  - a oddialime  – ako... toto... toto sa teda
mňa  osobne – ako- priznám sa,  už dosť nebaví  po hodine  a  pol počúvania.  Takže
skúsme schváliť ... Dneska sa bavíme - zaznelo to tu - schvaľujeme v podstate nejaký
úver a poďme sa... poďme sa jednoducho baviť ďalej.  A urobme všetko pre to, aby
sme obnovili snáď jediné, čo máme z hľadiska športoviska a to je bazén. Ďakujem.

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

p.  Zajac:  Ja  som ani  raz  nepovedal,  aby  sme  ho  oddialili.  A prepáč,  ako, Rišo  ty tomu
rozumieš, to je tvoj názor, ja ti ho neberiem. Určite áno. Ja mám trochu iný názor na
to. A ja len sa snažím povedať ... no ja si myslím stále, že nevieme ako bude vyzerať
ten bazén a ani o jeho prevádzke veľa nevieme, hlavne nie od toho, kto ho má stavať
a prevádzkovať. Ale to je môj názor. A ja len vysvetľujem svoj postoj, tak, ako by sme
ho mali vysvetliť asi všetci. Lebo tu ideme hlasovať o ... o závažnej veci. Tak ja len
pevne verím,  že každý vie  teda - na základe čoho. Ja sa snažím komunikovať svoj
názor. Určite nie nič oddialiť.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Tiež by som mal pripomienku v tom, že ja som nijak nespochybňoval to, že bude
bazénová komisia,  že sa toho ujala, čo riešila  všetko a to, čo nám predostreli vtedy -
ako sa bude prevádzkovať, tak ozaj solídne informácie zozbierali s ktorými sa dá ďalej
pracovať. Ja len tvrdím, že zároveň s tou bazénovou komisiou to malo ísť do stavebnej
komisie.  A  stavebná  komisia  mala  konzultovať  s  projektantom technický  spôsob
riešenia. A vtedy sa dali ušetriť možno najviac peňazí. Pri technickom riešení. To je o
tej minulosti čo som povedal.  A čo nám môže ušetriť  peniaze aj v budúcnosti? Ak
budeme niečo... keď budeme mať odvahu a peniaze niečo znovu robiť,  tak by sme
mali  takýto postup. Čiže  nespochybňujem bazénovú komisiu,  závery,  to že chceme
bazén, to že chceme úver  - ja budem hlasovať za úver. Uvedomme .... si, že to treba
podporiť.

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

p.  Martinický:  Ďakujem.  Trošku  nadviažem  aj  na  predrečníka.  Fakt  je  ten,  že  my,  ako
poslanci, máme v kompetencii schváliť financie, ale už v striktne právnom zmysle asi
nebudeme mať  právomoci na to, aby sme moc rozhodovali,  ako sa s nimi  bude ...
proste narábať. Presvedčili  sme sa na tom školskom námestí,  že sme nejaký projekt
schválili a mali sme nejaké predstavy a v určitých veciach sa to potom vyvíjalo značne
ináč.  Ale  fakt  je  ten,  že pokiaľ sa tu rieši  nejaký projekt,  tak pri ... ja  sa  necítim
kvalifikovaný  a  kompetentný,  aby  som niečo  strašne  múdre  povedal,  čo  sa  týka
prevádzky a právnych záležitosti okolo toho. Ale myslím si, že by mohol ísť aspoň na
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nejakú  konzultáciu  ten  projekt  do  tej  stavebnej  komisie  a tam,  po  tej  stavebno-
technickej stránke, aby sa k tomu pár odborníkov vyjadrilo. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ešte sa prihlásili  dvaja kolegovia z miestneho
úradu - pán inžinier  Sedlák - nech sa páči,  máte slovo. Mikrofón prosím...  prosím
mikrofón.

p. Sedlák, MÚ MČ: Ďekuju za slovo. Beriem sa jako pozorovateľa, dlhodobého. Z toho, čo
tu počujem dneska, z niektorých príspevkov som doslova nešťastný.  Prosím,  pamäť
máte.  Prečo je  opakovať treba vlastný názor 4×, 5x?  Tí dotyční majú  pocit, že sa
dostatočne tým ostatným nezažil?  Predsa to stačí raz. Necítim od niektorých vôbec
konštruktívny prístup. Skutočne, keď dokonca je tu otázka, že – dobre - chceme bazén,
to  vieme  všetci  a  vieme  čo  s  ním  budeme  potom robiť?  Ja  ...  toto je  nehorázne.
Skutočne jako presviedčame ostatných, že sú tak obmedzení, že bazén je kvôli tomu,
aby sa prevádzkoval? Prečo sa takováto záležitosť spochybňuje? Prevádzkoval sa aj
predtým.  So stratou. Dobrá. Tak vy sme presvedčení,  že tá strata musí byť väčšia?
Obec to utiahla.  Problém je,  že kam to dospelo.  Že už sa to prevádzkovať nedalo,
bezpečne. Pokiaľ ide o tú bazénovú komisiu-  prosím vás,  načo to tu vynášate? Keď
začala zasadať, bolo viac krát vyzvané, že kto chce, ať se jí zúčastní. Kto tam prišiel?
Já  sem tam bol dvakrát. To je  otázka iniciatívy.  A nie,  že ma  niekto osloví.  Bolo
navrhnuté.  Kto z vás,  keď si  tu sťažujete,  že málo  o tom vieme,  s  tou bazénovou
komisiou  išiel  sa  pozrieť  na  skusy  do  iných  prevádzok,  bazénových?  Kto  bol  na
Mokrohájskej, alebo na Pasienkoch? Na Mokrohájskej predsa nám hovorili - 2 bazény
rekonštruovali,  1  postavili  nový.  Jednoznačne  hovorili  o prevádzke.  Čo  z  toho
spochybňujete? Tie údaje zhrnul kolega Rosina , predsa. Ja neviem - fakt vytvárate
otázniky a zneisťujete. Je správne hovoriť, že schvaľujeme úver. Áno, hovorí sa, že je
na bazén. Čo je  na tom zlého? Čo sa na tom nedá vrátiť späť? Čo ohrozujete? Nič.
Idete niečo tvoriť, niečo zabezpečiť. Hovorí sa, že máme – áno - o majetok sa starať.
Keď není dostatok peňazí  a je výhodná doba na požičanie, prečo z toho umelo robíme
problém? Fakt je mi nanič.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Než dám slovo ďalším záujemcom o diskusiu,
pán poslanec Buzáš s faktickou.

p. Buzáš: Ďakujem za slovo pani starostka. Predpokladal som, že dnes budem celý deň ticho,
celé  zasadanie,  ale  chcel  som reagovať  krátko  aj  na  pána  Sedláka  aj  na  kolegu
Savčinského  v  tom zmysle,  že  skutočne,  tá  bazénová  skupina  bola  po  celý  čas
každému  z  nás  otvorená.  Čiže  nielen  na  začiatku,  ale  počas  -  a  verím,  že  ešte
neukončila svoju činnosť, že ešte nejaké ... nejakú agendu určite má. Ktokoľvek z nás
sa  môže  prísť  pozrieť,  dokonca  aktívne  účastniť,  participovať  na  tejto  práci.  Mňa
trošku mrzí,  že kolegovia, ktorí sú opatrní - to je v poriadku, sa trebárs v tej komisii
nezúčastnili,  keď majú .. mali pochybnosti, že tam nepracovali... nepracovali aktívne.
A vnímam to tak trochu ako zneváženie tej práci tej komisie, toho poctivého nasadenia
a záujmu a niekoľkých hodín študovania materiálov, hľadania riešení.  Že to nie je...
nie je to dostatočne úctivé voči tým kolegom, ktorí tam ten čas a um do toho vložili.
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Miesto  toho,  aby  sme  im  poďakovali,  tak  vlastne  im  vyjadrujeme  nedôveru,  ich
osobám a znevažujeme ich prácu. A proti tomu sa chcem výrazne ohradiť. Ďakujem.

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

p. Kmeťko:  Ďakujem.  Ďakujem pekne  za slovo. Ja  som tiež bol presvedčený  dneska, že
budem ticho  hlavne,  čo sa týka bazénu.  Ale  tak len  pár  slov.  Pán Sedlák povedal
principiálne  všetko to, čo som chcel povedať aj ja.  Veľmi to povedal správne.  Bol
odvedený kus práce a principiálne,  ako občan,  by som bol za to, aby sa ten bazén
zrekonštruoval.  Občan – ako - principiálne  dám to aj do iných vecí,  vôbec... Inde -
poviem na dneska na Facebooku, keď boli  zavesené,  že opravujeme  chodníky,  ich
vôbec nezaujíma, že či to 3. trieda,  4. trieda – prvá, druhá. On to vidí ako chodník
Karlovej Vsi.  Riešte to. Ich vôbec nezaujíma  bazén, kde zoberieme  peniaze. On ten
bazén chce mať, lebo vidí,  že to je dobrá vec. Takže ja sa tak isto prikláňam k tomu,
aby sme ten bazén dali dokopy a prihováram sa za odklepnutie úveru. Ďakujem.

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

p. Šíbl: Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ešte  sa  prihlásila  do  diskusie  naša  kolegyňa  pani  Ing.
Bukovenová.  Nech sa  páči,  odovzdávam slovo.  Podľa nášho  rokovacieho  poriadku
hlasujeme  o ukončení diskusie,  takže dávam hlasovať kto je  za ukončenie diskusie.
Hlasujeme o ukončení ...návrhu o ukončení diskusie.

Hlasovanie: Za 14 prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 3, takže tento návrh prešiel.

p. Čahojová, starostka MČ: Do diskusie ešte prihlásená pani inžinierka Bukovenová, takže
jej odovzdávam slovo. Nech sa páči. Prosím mikrofón.

p. Bukovenová:  Dobrý deň. Volám sa Viera Bukovenová a bola som od začiatku členkou
bazénovej skupiny.  Prišla  som si sadnúť na tento 6. bod, ktorý som vnímala  ako  -
tematicky,  presne  podľa názvov,  ktorý v  tom bode je.  Vidím,  že tuná rozprava sa
uberala trošku iným smerom. Tak by som rada vyvrátila niektoré informácie, ktoré tu
padli.  Za bazénovú skupinu by som rada povedala:  - Od začiatku táto skupina bola
otvorená. Ktokoľvek mohol prísť a mohol aj odísť.  Otázka je,  kde boli tí ľudia,  čo
teraz znevažujú prácu skupiny,  prípadne majú množstvo pripomienok? Bola zložená
nielen z poslancov, ale aj z odborníkov, aj z neposlancov, aj zamestnancov úradu. Ale
-  koľko  máme  odborníkov  v  stavebnej  komisii,  ktorí  sú  odborníkmi  na  stavbu  a
prevádzkovanie bazénov? Stavba budovy, stavba mostu alebo diaľnice je iná stavba,
ako stavba bazénu. Koľko školských bazénov sa v posledných rokoch postavilo, že by
sme vedeli porovnávať konkrétne čísla o ktoré sa môžeme úplne s istotou oprieť? Asi
žiaden. Taká hypotetická otázka: -Aké istoty v tomto živote máme? Veľmi málo.  A
preto bazénová skupina nemôže dať s istotou na papier čísla, ktoré budú platiť za 10
rokov, ku ktorým sa môžete teraz - a  teda o  tých 10 rokov odvolávať? Ale  viem
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povedať za skupinu, že pracovala naozaj zodpovedne, dôsledne, snažila sa eliminovať
všetky premenné, ktoré vstupovali do celého procesu a do tej tabuľky, z ktorej vyšli
nejaké výpočty.  Uvedomujeme si stále,  že opatrnosť je  na mieste.  Aj obozretnosť s
financiami mestskej časti - stále je to na mieste. A na poslednú vec by som chcela - bol
tu spomenutý bazén v Rači Na Pántoch. Prvý raz som sa o ňom dozvedela. Mala by
som to pripravené lepšie,  zatiaľ som len toľko, čo som si naštudovala v rýchlosti na
internete. Nie je to identický bazén s našim. Je to bazén menší.  Je to bazén rovnako
starý  ako  náš  bazén.  Bol  skolaudovaný  v  91.  prevádzkovaný.  Sú  momentálne
v situácii,  že  len  zbierajú  podpisy  pod  petíciu,  či  ho  vôbec  sprevádzkujú.  A
odhadovaná suma, ktorá tuná bola prezentovaná na opravu je len odhadovaná. Naša 1.
odhadovaná, ak si pamätám, podľa 1. znaleckého posudku bola 400.000 EURO. Takže
oni sa nachádzajú niekde tam, kde my sme boli pred rokom. Neskončia na tej sume. A
kým prejde petícia  - však budú ten bazén robiť.  Ale budú v nevýhode; majú menej
dráh ako my. Tzn. že rozpočet... náš príjem môže byť tým pádom v oveľa kladnejších
číslach ako ich. To je všetko. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne.  Keďže  nikto  iný  do diskusie  nie  je
prihlásený,  tak poviem ešte ja na záver pár slov. Myslím si,  že tie ... za tie 2 roky a
niektorí aj dlhšie  sa už poznáme dostatočne na to, aby sme si nemysleli,  že niekto z
nás túto investíciu prijíma ľahkovážne. Treba si spomenúť na čas, keď sme zatvárali
bazén a keď naozaj hrozilo  vážne prevádzkové riziko a ozývali sa užívatelia  bazéna,
že  došlo  k  nejakým  poruchám,  že  tam deti  omdlievali,  lebo  nefungovalo  tamto,
nefungovalo  tamto.  Že  sú  v  našej  krátkej  histórii,  slovenskej,  prípady,  že  pre
nedostatočné osvetlenie došlo k smrteľnému úrazu počas výučby plávania a že za to
nesú pedagógovia, ktorí sprevádzali alebo tréneri - za to nesú plnú zodpovednosť. A
že chceme, aby bazén ďalej slúžil,  aby slúžil našim deťom a mládeži, ale aby bol pre
ne bezpečný a prevádzkovo-schopný.  Myslím  si,  že všetci keď sme  zatvárali  bazén
sme sa nádejali a dúfali, že bazén čoskoro otvoríme a čo s najmenšími nákladmi. Žiaľ,
skutočnosť  a  podrobnejšie  analýzy  technického  stavu  ukázali,  že  to  nebude  také
jednoduché  a  že  naozaj  tie  technologické  zariadenia  sú  najdrahšia  časť  tej
rekonštrukcie.  Treba  pripomenúť,  že  naozaj  ide  do  ...  investíciu  do...  zveľadenie,
zhodnotenie  nášho  vlastného  majetku. A je  to objekt,  ktorý slúži  predovšetkým na
školské  účely.  A  treba  myslieť  aj  na  to,  že  mohli...  máme  aj  iné  investície  do
školských budov alebo do budov materských škôl a že môžeme to robiť tak, ako to
robilo  roky predtým, že urobíme  - len aby bolo urobené. Zalepíme  strechu niekde -
aby netieklo, s nádejou, že neprederaví sa, alebo nebude zatekať o pár metrov ďalej.
Že  to  nejaký  čas  vydrží.  To je  len  príklad.  V  nedávnej  minulosti  sme  opravovali
strechu na jednej z našich základných škôl,  ktorá sa niekoľkokrát - po záhorácky –
flekovala. A stálo to peniaze mestskú časť. Ale tiekla ďalej a ďalej a tiekla viac a viac.
Takých  príkladov  tu  máme  nespočetne.  My  sme  sa  rozhodli,  že  nebudeme  lepiť
kachličky na vlhké steny, ale že, keď sa do niečoho pustíme, tak pôjdeme z gruntu. A
opravíme celú fasádu a strechu. A až potom budeme lepiť kachličky v materskej škole,
lebo budeme robiť niečo, čo nemá zmysel, čo je dočasné - ak neurobíme vec poriadne.
Myslím si,  že sa to týka aj tohoto bazéna. Bolo tam plno závad. Niektoré sa možno
dali  čiastočne  odstrániť,  niektoré ako-tak sanovať,  ale  pri niektorých  som sa cítila
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naozaj, že sme vo vážnom riziku. A to sa týka najmä - nehovorím o technológiách –
ale - osvetlenia bazéna. Čo bol pre mňa obrovský problém, keď sa deti učili plávať v
bazéne, ktorý nebol dostatočne osvetlený.  A naozaj sme sa to pokúšali  čiastočnými
technickými úpravami odstrániť. A nedarilo sa to. Nefungovalo to! Bazén bol veľakrát
nedostatočne  osvetlený,   boli  veľké  sťažnosti  a  niesli  sme  skutočne  veľké  riziko.
Mohli  by  sme  upraviť  tie  čiastočné  opravy  s  tým,  že  to  nejaký  ten  rok  vydrží.
Možnože  2,  3  možno  5  -  ak  sa  nič  nestane.  Ale  správa  sa  tak  naozaj  rozumný
hospodár? Všetci si uvedomujeme, že je to veľa peňazí,  veľká investícia.  Že za tieto
prostriedky by sme možno urobili veci,  ktoré sú možno viditeľnejšie  pre väčšiu  časť
populácie;  alebo  by  sme  opravili  možno  chodníkov  väčšiu  metráž,  ale  je  na  nás,
konkrétne na zastupiteľstve,  či sa rozhodne, že nám za to ten bazén stojí? Že je  to
športové zariadenie,  ktoré už máme.  Nevymýšľame  nič  nové.  A na  nové  nemáme
priestor  ani  financie.  Alebo  či  dáme  prednosť  niečomu  inému.  Vždy  je  to
rozhodovanie  medzi  tým alebo  oným.  A to naozaj je  vo výlučne  ... v kompetencii
zastupiteľstva rozhodnúť sa, čomu dáme prednosť. Všetci vieme, že tých potrieb a že
tých dlhov vnútorných je veľmi veľa. A že nedokážeme ich ošetriť ani v tomto roku
ani  v  budúcom roku,  ale  možno  -  keď  sa  bude  starostlivo  vyberať  a  starostlivo
hospodáriť,  v najbližších  10 rokoch sa dostaneme  tam, kde by sme  mali  byť  dnes.
Áno, požiadali sme o pomoc aj Ministerstvo školstva; stále dúfame, že tá pomoc príde.
Určite by toto rozhodnutie menej bolelo,  keby sme mali  istotu, že nás Ministerstvo
školstva podrží a že nám pomôže. Lebo naozaj to slúži  ako tretia  telocvičňa  pre 2
objekty,  ktoré slúžia  na  školské  účely.  Tú záruku  nemáme  a  nemôžeme  odkladať
rozhodnutie donekonečna. Ja verím, že na Ministerstve školstva ...stále verím, že nám
pomôžu.  Ale  napriek  tomu  vás  prosím o konečné  rozhodnutie.  Aby  sme  sa  mohli
pozrieť do očí rodičom, ktorí čakajú a ktorí teda potrebujú, učiteľom, riaditeľovi školy
a verejnosti.  Lebo stále sme sa nedohodli.  Vyzerá to akoby sme sa nedohodli,  že či
naozaj teda - áno ten bazén - alebo nie. A keď poviete že, ho nebudeme robiť z gruntu,
tak  ako  treba,  aby  vydržal  najbližších  10  minimálne  rokov,  aby  sme  už  doňho
investovať nemuseli, a urobíme tam nejaké čiastkové úpravy... Prepánajána! - konečne
už sa rozhodnime  a začnime  v tej veci konať.  Čiže len toľko vás prosím,  aby sme
vyslovili to konečné rozhodnutie, že sa do toho púšťame s definitívnou platnosťou, na
základe odporúčania  trebárs bazénovej komisie,  ktorú - ako ste počuli všetci - bola
otvorená pre všetkých. Myslím si, že diskusie tým neskončili;  diskusie budú naďalej
pokračovať.  My ešte  máme  veľa  otázok, ktoré musíme  doriešiť.  Ale  bola  by som
naozaj rada, aby sme to rozhodnutie neodďaľovali. A aby sme konali, čo najrýchlejšie.
Ďakujem veľmi pekne. Diskusiu ...teda diskusia bola uzavretá. Myslím si, že o čom
budeme  hlasovať  je  dostatočne  jasné.  Len  pripomínam,  že  tam  máte  naozaj  2
alternatívy.  To sme  nepovedali  -  možno  pán Záhradník  povedal,  nepamätám si,  že
budeme  v  alternatíve  1  hlasovať  o  fixnej  úrokovej  sadzbe  a  v  alternatíve  2  o
variabilnej úrokovej sadzbe v závislosti od hodnoty eurobriboru. Ale finančná komisia
odporúčala hlasovať o alternatíve 1 ako o prvej – a ako o tej výhodnejšej variante pre
na naše pomery. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a prosím návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh uznesenia.

43



Návrhová komisia: Pani starostka nám ušetrila časť práce, že alternatívu 1 a 2 celkom dobre
vysvetlila.  My len konštatujeme, že neprišiel žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu
uznesenia.  Takže  prečítam  návrh  v  pôvodnom  znení  tak,  ako  bol:  Miestne
zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  za  a)  -  berie  na  vedomie
stanovisko  miestneho  kontrolóra  k  prijatiu  úveru.  Za  b)  -  schvaľuje  prijatie
investičného úveru vo výške maximálne 600.000 EUR s dobou splácania 10 rokov s
fixnou úrokovou sadzbou 0,75 percentuálneho bodu za rok od Všeobecnej úverovej
banky  a. s.  za  účelom  financovania  rekonštrukcie  školských  objektov  a  zariadení
(školský bazén). Za c) - poveruje starostku podpísať úverovú zmluvu vo výške úveru
zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou diela (podľa výsledku verejného obstarávania na
dodávateľa  rekonštrukcie  bazéna)  a  vlastnými  zdrojmi  mestskej  časti  (respektíve
inými získanými a zabezpečenými zdrojmi na predmetný účel) maximálne  do výšky
600.000 EUR.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne hlasujeme.

Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne vám
ďakujem za vyjadrenie.

Bod 7
Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova

Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení  kolegovia,  pán poslanec  Rosina  signalizuje...  aj pán
poslanec Lenč, aj ja  som to chcela sama  navrhnúť - je  čas na prestávku, aby ste si
oddýchli...   hygienickú...  hygienické minimum si zaobstarali a všetkých,  ktorí sú tu
prítomní,  ktorí zostali z miestneho úradu, páni novinári, ak sú tu ešte - pozývame vás
na malé občerstvenie do zasadačky miestnej rady. Nech sa páči. 

Vážení kolegovia, prestávka nám skončila. Prosím, zaujmite svoje miesta, ktorí ste v predsálí
a pokračujeme. Všetci sa ponáhľame do druhej šichty doma. Takže skončili  sme pri
bode  7.  A tým  je  Návrh  na  prenájom  majetku  príspevkovej  organizácii
Verejnoprospešné  služby Karlova  Ves.  Predkladateľom materiálu  je  pán prednosta,
takže mu odovzdávam slovo.

p.  Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Jedná  sa  o to,  že  časť  majetku  bola  prenajatá
podniku Verejnoprospešných služieb. Bola o tom siahodlhá diskusia už predtým, že či
prenajať alebo zveriť. Naozaj, momentálne, tento rok slúži na to, aby sa vzťahy medzi
mestskou  časťou  a príspevkovou  organizáciou  vyčistili.  A sú  určité  prostriedky,
dopravné prostriedky prevažne, ktoré využíva súčasne aj mestská časť aj verejno ... aj
Podnik verejnoprospešných služieb. Z toho dôvodu momentálne preferujeme nájomné
zmluvy,  lebo v prípade, že by im to bolo zverené, tak recipročne naspäť by potom
musel Podnik verejnoprospešných služieb oficiálne prenajať tieto prostriedky mestskej
časti.  Samozrejme,  dalo  by sa  nejakým spôsobom špecifikovať,  že ktoré veci  áno,

44



ktoré veci nie.  My sme sa en bloc rozhodli,  že lepším spôsobom je momentálne  to
prenajímať. A podľa toho, ako sa postupne vec ... veci vyčistia, tak potom to naozaj vo
finálnej  forme  zveriť;  ale  v prvom rade potrebujeme,  vzhľadom k tomu, že VPS-ka
vznikla z nejakej hospodárskej správy a z nejakého oddelenia na úrade, tak je tam ešte
samozrejme  ... není to také jednoduché to oddeliť  aj kvôli tomu, že naozaj niektoré
prostriedky predtým neboli rozlíšené medzi tým, či sú ... či ich využíva VPS-ka alebo
úrad. Tak preto dávame takýto ... takýto spôsob, čiže prenájom. Hovorím, je to otázka
filozofická,  že či prenajímať,  alebo  zverovať.  Všetok majetok doteraz je  prenajatý,
a preto my odporúčame prenajať aj to, čo je momentálne tam dané. To je vlastne to, čo
bolo kúpenú ku koncu roka. Je to rekultivátor a slúži súčasne aj ako ručná ... ručný
odhŕňač  ... snehu v zime, čiže také multifunkčný malotraktor. A vzhľadom k tomu, že
zákon umožňuje  len ako prípad hodný osobitného  zreteľa to prenajať  príspevkovej
organizácii, tak my to vlastne predkladáme materiál.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  pánovi  prednostovi.  Dúfam,  že  na

mnohé  otázky  už  odpovedali  ...  odpovedal  sa  na  komisiách,  ale  predsa  otváram
diskusiu. Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja  sa chcem len spýtať teda, že o aký typ nájmu  - v zmysle
osobitného  zreteľa  -  sa  bude  jednať,  keď ten istý  predmet  budú  súčasne  užívať  2
právne subjekty?

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Tak, ako aj v telocvični,  ktorú prenajímate,  využíva  ju  10
subjektov a každý je  nejakým  spôsobom časovo  rozlíšený.  Samozrejme,  áno,  je  to
v tom, že nie  je úplne presne určený čas,  ale je  určené, že naozaj využívajú  tieto ...
tieto  prostriedky  využíva  aj  mestská  časť-   niektoré,  nie  všetky,  a je  to  proste
špecifikované v tej zmluve. 

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

p.  Dulla:  Pán  prednosta,  zopakujem  ešte  raz  –  hovoríme  o kritériu  osobitného  zreteľa.
Nehovoríme o typoch prenájom telocvične.  Hej? Takže, fakt by som bol rád, aby ste
odpovedali na to, na čo sa pýtam.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ: Nevidím  žiaden  rozdiel  v mojej  odpovedi  na  vašu
predchádzajúcu otázku a súčasnú. Čiže v čom nie je prípad hodný osobitného zreteľa?
Či ...otázka je teraz ... nevidím to tu ináč napísané, že to je prípad hodný osobitného
zreteľa.   Tak sa priznám,  že ... Pán Tarbaj  ...? ... Moja  otázka je,  lebo  nevidím  tu
napísané, ako myslím ... myslel som si, že to je prípad hodný osobitného zreteľa pre
nájom VPS-ke, ale nevidím to tu napísané. Tak nie som si istý, či to tak je, alebo to tak
nie je?
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán doktor, nech sa páči.
 
p. Tarbaj, MÚ MČ: Keďže je to za tú symbolickú cenu, tak je to osobitný zreteľ. Nemám

teraz pred sebou, práve si ...  otváram ten ... ten materiál, či to máme priamo v tom ... v
tom uznesení. V ... v každom prípade – nemôže to byť priamy prenájom z dôvodu, že
nájomné  nie  je  komerčné.  Musí  to  byť  prípad  hodný  osobitného  zreteľa.
A predkladáme  to preto tak,  ako je  to ... ako je  ... ako je  v ...  v dôvodovej správe
napísané.  Je  to  obstarávacia  hodnota  vyššia  ako  3.500  EUR;  preto  o tom musí
rozhodovať  zastupiteľstvo.  V tom  ...  v tom  konkrétnom  dodatku  budú  ďalšie
predmety, ale tie nespĺňajú túto podmienku.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja len z toho dôvodu, že - ako - nie  je tam napísané úplne
explicitne,  že  prečo  je  to  prípad  hodný  osobitného  zreteľa;  aj keď  to  z tej  logiky
vychádza,  že je  to vlastne z dôvodu, že je  to na zabezpečenie  vyššie  uvedených ...
vyššie  uvedený  prenájom  bol  schválený  podľa  stavu  ku  dňu  prijatia  uznesenia,
nakoľko vtedy mestská časť  nadobudla  pre potreby príspevkovej  organizácie  ďalší
majetok, je  predkladaný návrh na rozšírenie  predmetu nájmu.  Čiže na zabezpečenie
verejnoprospešných služieb príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou. Nie
je to tam explicitne napísané, ale vychádza to z tej logiky, že prečo je to prípad hodný
osobitného  zreteľa.  Hovorím,  ako,  myslel  som  si,  že  to  je  tak;  len  to  tam není
explicitne napísané.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán Dulla.

p. Dulla: Dobre. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Práve v tom je ten prvok neistoty. Ja mám
za to, že prípady osobitného zreteľa sú také prípady,  kde sa ten predmet vlastníctva
prenecháva  do  užívania,  či  už  nájmom,  alebo  prevodom,  na  výlučné  užívanie.
A zdieľané  užívanie  je  niečo  iné.  Na  to  slúžia  iné  formy,  ako  je  prenájom podľa
osobitného zreteľa. Dúfam, že som to povedal dostatočne jasne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Zákon pozná pri osobitnom zreteli 2 typy – predaj
alebo prenájom. V prípade prenájmu nikde nie je napísané, že je to výlučné. Myslím,
že analogicky k tomu je to aj pri tých prenájmoch nehnuteľností, príklad telocviční –
Ani tá není výlučne prenajatá niekomu. Je prenajatá - napr. aj tam sa schvaľuje prípad
hodný osobitného zreteľa, kedy sa nejakému subjektu schvaľuje, že má schválené - ja
neviem - 20 hodín do týždňa alebo do mesiaca, ktoré môže využívať za takým a takým
účelom pre poskytovanie - a zdôvodňuje sa ako prípad hodný osobitného zreteľa. Slúži
najmä na zdôvodnenie neadekvátnej,  netrhovej ceny.  Takže to je dôvod, prečo je  to
prípad  hodný osobitného  zreteľa.  V opačnom prípade by to  muselo  byť  adekvátne
trhové nájomné.  A keďže nemá zmysel,  aby sme my z VPS-ky momentálne  ťahali
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nejaké komerčné nájomné, tak je to ako prípad hodný osobitného zreteľa prenajaté za
nižšiu  sumu.  Čiže   ...  není  podľa mňa  otázka  nájmu   ...  nesúvisí  s tým,  či  je  to
výhradné  alebo  nevýhradné.  Prípad  hodný  osobitného  zreteľa  zdôvodňuje  len
neadekvátnosť ceny.

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

p. Dulla: Dobre. Ďakujem za vysvetlenie. Nie som jeho zástancom, ale mám inú otázku. Ak
si  spomínate,  pri  návrhu  rozpočtu  sme  preberali  aj  túto  príspevkovú  organizáciu
a upozorňoval som, že v návrhu jej rozpočtu je 4  ... položka 4.000 EUR na prenájmy.
Ak  teda  uvažujeme,  že  rozhodujúcu  masu  prenajatých  technických  prostriedkov,
výbavy, ktorú potrebujeme, sa má riešiť na princípe osobitného zreteľa, tak na čo tam
potom tých 4.000 bolo rozpočtovaných?  Ak teda sme v jednom a tom istom spolku,
lebo v podstate je to súčasť rozpočtu mestskej časti, tak či nie je čas na úpravu potom
takého rozpočtu.

 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja by som vysvetlil – 4.000 EUR, ktoré tam je na prenájom -

Podnik  verejnoprospešných  služieb  si  môže  prenajímať  aj  od iných  subjektov ako
mestská časť.  A tí mu asi nebudú prenajímať  za 1 EURO. Takže v tom rozpočte je
položka  4.000  EUR,  aby  si  Podnik  verejnoprospešných  služieb  mohol  od  iných
subjektov prenajímať  prostriedky, ktorými bude vykonávať svoju činnosť reálne,  za
komerčný nájom.  Tzn. sú to napr.  stroje,  prístroje,  zariadenia,  náradia,  alebo  niečo
podobné,  ktoré v danom momente  mestská  časť  nevlastní.  Čiže,  samozrejme,  tých
4.000  EUR  nemá   ...  nemá  zmysel  tak,  ako  správne  pán  Dulla  hovorí,  smerom
k mestskej časti, ale má zmysel k iným subjektom, ktoré rovnako môžu byť potrebné
použiť, pretože Verejnoprospešné služby napr. by mohli čistiť kanalizácie, ale nemajú
stroje na to. Museli  by si ho požičať,  aby mohli  napr.  čistiť  vpuste a kopu ďalších
činností – ja neviem - prenájom lešenia pri nejakých činnostiach, ktoré by vykonávali
pre mestskú časť a podobne. Môžu to byť rôzne.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Páni, nerád vstupujem do tejto vašej diskusie, ale
teda chcem sa spýtať – ak tam chýba zmienka o osobitnom zreteli, či sa to dá doplniť
do toho uznesenia? ... No neviem, či dôvodová správa je ... je zrovna tá vec, kde by to
malo byť. Ale teda, ak by to tam malo byť, tak potom sa pýtam, že či, ak je to osobitný
zreteľ,  že či  by to  nemalo  byť  nejakým  spôsobom zverejnené  dopredu.  Viem,  že
osobitné zretele sa zverejňujú. Bolo zverejnené? Áno? Tak potom ....

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

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Rád by som taký návrh predniesol,  že
keby  sme  sa  mohli  dohodnúť  na  tom,  že prerušíme  teraz diskusiu  k tomuto bodu,
pretože by som veľmi rád využil  výnimočnú  prítomnosť mestskej poslankyne,  pani
Hanulíkovej a rád by som sa jej - a možno aj ďalší kolegovia, opýtali na jej hlasovanie
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k otázke celomestského VZN-ka, čo sa týkalo zákazu ... celoplošného zákazu hazardu.
Rád by som bol, keby sa to mohlo realizovať tak, že otvoríme rozpravu v bode Rôzne
a toto by som dal do bodu Rôzne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier. Takúto situáciu náš rokovací poriadok, sa podľa
mňa s ňou nepočíta. Takže... keďže je  to návrh pána poslanca Rosinu, tak ja dávam
o ňom hlasovať.  Či súhlasíte s takýmto ... s takouto zmenou. Prerušenie bodu č. 8 –
Návrh na  ... Návrh ... 7 – Návrh na prenájom majetku. Prerušenie rokovania o bode č.
7. Takže dala som hlasovať. Hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  13 prítomných  poslancov,  proti  2,  zdržali  sa  2.  Takže  tento návrh  pána
poslanca Rosinu prešiel. Takže pán poslanec Rosina, máš slovo na návrh. 

Bod
Rôzne

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. My,  občania  Karlovej Vsi,  máme v mestskom
zastupiteľstve 3 zástupcov. 3 sme volili,  3 sme si zvolili.  A vo veľmi vážnej téme, čo
sa  týka  zákazu,  myslím  si,  že v Karlovej  Vsi je  veľmi  jednoznačný  názor  na  túto
otázku.  A som  teda  zarazený,  že  naša  zástupkyňa,  pani  Hanulíková,  verbálne
deklarovala svoju snahu zakázať hazard,  dokonca svojho času organizovala  petíciu,
ale keď prišlo na lámanie chleba, tak spravila kroky k tomu, aby toto ... toto VZN-ko
prijaté nebolo; konkrétne v tom 1. hlasovaní.  V tom 2. hlasovaní tiež nehlasovala, ale
nebola  prítomná.  A už,  ako,  jej  neprítomnosť  sa  výrazne  ...  výrazne  pozitívne  na
výsledku  prejavila.  Takže  ja  by  som  chcel  vedieť,  že  prečo  takýmto  spôsobom
hlasovala?

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Otváram  k tomuto  bodu  diskusiu.  Pán

poslanec Kmeťko. 

p. Kmeťko:  Ďakujem pekne za slovo. Takisto to, čo povedal môj predrečník, pán poslanec
Rosina, ma zaujíma  ako občana z Karlovej Vsi.  Ale najprv som chcel voliť príhovor
ako k osobe pani Hanulíkovej, ale potom som si to rozmyslel, že urobím príhovor k jej
voličom, ktorí ju volili  do mestského zastupiteľstva. Tak im by som teda veľmi rád
odporúčal – sú to, predpokladám,  všetko starší ľudia,  ktorí asi veľmi  po internete,
Facebooku a podobných veciach nechodia, takže vyzývam touto cestou vnukov, deti,
pravnukov, kamarátky a kamarátov, aby dali prečítať, čo urobila pani Hanulíková – že
podporila  hazard  na  území  Bratislavy.  A nemala  toľko  cti  a úcty  k svojim
starovoličom, alebo voličom skôr narodeným, aby im nepľundrovala rodiny, ich ďalšie
rodiny. Dovolil som si pozerať všetky príhovory, gestá a všetko, čo hovorili manželia
Hanulíkovci.  Veľmi  sa  mi  páčilo  gesto  vášho  pána  manžela,  ktorý si  dal  urobiť
prieskum vo vedľajšej ... v Devíne ... v Dúbravke ... kde jednoznačne z toho vyšlo, že
obyvatelia  si hazard neželajú  a neprosia,  nechcú.  A povedal tam veľmi krásnu vec,
ktorú opakom, abo - za chvíľočku porušil,  že keď volič  povie „gate dole“,  tak gate
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dole dá. Pri hlasovaní – bum! - presný opak. Ale je pravda, že to je manžel, to nie ste
vy. Takže chcel by som vás poprosiť, znovu vás vyzývam – skúste vysvetliť  svojim
voličom, prečo ste takto hlasovali? Lebo mňa sa ľudia pýtajú – však ju máš tuto vedľa
seba, spýtaj sa jej, nech vysvetlí. A keďže ste ...

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec, prepáč, ale mal si ... prihlásil  sa s faktickou ...

Prihlás sa s riadnym príspevkom ... príspevkom, ak potrebuješ dlhšie hovoriť. Vážení
kolegovia, keďže otvoril pán poslanec Rosina túto tému, ja by som pri tejto príležitosti
využila príležitosť, teda a vám všetkým, ktorí ste sa aktívne podieľali na zbere petície
za zákaz hazardu v Bratislave, vám všetkým skutočne poďakovať. Pretože tá petícia,
to bol základný  kameň  úspechu.  Bez petície,  bez dostatočného  množstva,  dokonca
rezervy, ako sme zistili,  by tá petícia  naozaj nemohla byť úspešná, či už pre stratu,
alebo pre to záhadné overovanie pravosti podpisov, kde boli mnohé podpisy zlúčené,
o čom máme svoje pochybnosti, že či to bolo tak, ako to byť malo. Ale naozaj tá práca
jednotlivých  zberačov,  či  už  z radov  poslancov,  alebo  vašich  susedov  a známych
a priateľov,  ktorí sa  podpísali  –  doručte im  našu  vďaku,  lebo  to, že sme  dokázali
dosiahnuť, že VZN v tak veľkej veci, ani si neuvedomujeme, v akej veľkej veci, bolo
prijaté, tak to je naozaj, by som povedala, že toto vojde do histórie Bratislavy. Dúfame
teda, že budeme úspešní aj pri obhajovaní tohoto VZN, ale je to naozaj pretavenie vôle
väčšiny  obyvateľov  tohto  mesta.  Som  o tom presvedčená,  že  je  to  tak.  Pretože
zástancov hazardu som ja  stretla za celú tú púť - na prstoch jednej ruky by sa dali
spočítať,  alebo  dvoch  rúk,  že  to  je  obrovský  nepomer.  Takže  každý  racionálne
zmýšľajúci  človek  si  uvedomuje  riziká  a škodlivosť  tohoto  spoločenského  javu.
Niektorí  tomu  hovoria  biznisu,  alebo  odvetviu  -  ale  tie  straty pre nás  sú  omnoho
väčšie;  či  už  individuálne  alebo  spoločenské.  Takže  využívam  túto  príležitosť
a všetkým  ďakujem...  aj  za  morálnu  podporu  pri  rokovaní  v zastupiteľstve.  Pán
Rosina, keďže nikto iný nie je  ... pán poslanec Rosina s faktickou.

 
p.  Rosina:  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Ja  som dal  teda,  vyslovil  som  konkrétnu  otázku

konkrétnej osobe, ktorá tu je prítomná. Ja by som rád vedel, či vôbec chce odpovedať,
alebo  nechce  odpovedať,  alebo  nechce nič  povedať svojim  voličom? Chcem aspoň
naznačiť pokývaním hlavou, alebo nejakým iným spôsobom. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Kmeťko.

p. Kmeťko: Ďakujem pekne. Ja len teda dokončím, ešte chcel som povedať, že vzhľadom na
tú podporu od strany pani Hanulíkovej, tak som si dal tú námahu, aby teda ešte stihla
dokiaľ padnú všetky povolenia na tento hazard, tak som obišiel pár herní a chcel som
jej  kúpiť  nejaké  žetóny,  nejaké  vstupné,  alebo  proste  čokoľvek.  Len  všetci  ma
vysmiali, že tam stačia peniaze dať. No tak nechcem byť sprostý, nechcem vám dať 10
EURO alebo 50 EURO. Tak mi dovoľte, ale predsa jednu vec mi ponúkla, alebo dala
takú inšpiráciu jedna mladá kočka tuto hore – že jediné, čo jej môžeme dať, tak to je
pero s ich značkou MERKUR. Takže dovoľte mi vám ho odovzdať, aby ste si vedeli
písať čiarky, že či ste vyhrali alebo prehrali. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte páni kolegovia a kolegyne, by som
vás rada informovala o tom, že budeme vás informovať, pokiaľ zistíme... budeme mať
dosť informácií o tom - my tu máme evidovaných asi 26 herní, ak si dobre spomínam
26 alebo 27; budeme vás informovať o tom, že dokedy bežia licencie, aby si občania
mohli ..a  prípadne zverejníme  tú informáciu, hneď ako ju budeme mať k dispozícii,
aby si občania teda mohli kontrolovať, alebo aby pochopili, že to nie je zo dňa na deň,
že tie herne z našich ulíc  zmiznú.  Pretože niektoré naozaj možno aj v poslednom ...
v ostatnom čase tú licenciu získali. Takže toľko. Pán poslanec Rosina s 3. príspevkom.
Takže ... jedine ak predkladáte záverečné slovo. 

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Keďže  som  nedostal  odpoveď  na  veľmi
jednoduchú otázku, budem si musieť odpovedať sám; alebo urobiť tú analýzu sám. Ja
si myslím,  že pani Hanulíková  svojím správaním a výkonom mandátu dokazuje,  že
nemá  čo robiť  vo verejných  funkciách a mala  by odstúpiť.  A nielen z toho dôvodu,
ako hlasovala pri hazarde. Ale preto, že od samého počiatku zavádza a klame voličov.
Klamlivo uvádzala, že ušetrila 2 milióny. To boli 2  ... niečo vyše 2 miliónov, ktoré sa
vrátili do rezervného fondu. Zabudla im povedať, že vybrala z tohto rezervného fondu
oveľa  viacej.  Zabudla  povedať  svojim  voličom,  že  počas  výkonu  svojho  mandátu
blicovala.  A blicovala  nie  hocikde  –  v Kambodži,  Chorvátsku, Dubaji  a všade,
všelikade  inde.  Zabudla  svojim  voličom  povedať,  že  si  neoprávnene  vyplácala
odmeny. Síce čiastku, ktorá jej prišla na účet, vrátila,  ale odvody a dane, ktoré za ňu
zaplatila mestská časť, sú stále škodou mestskej časti. Je to čiastka, za ktorú by mohla
jednu  veľkú  hostinu  mestská  časť  pre  všetkých  dôchodcov  tejto  mestskej  časti
usporiadať.  Takto by som mohol pokračovať ďalej.  Ale  rozhodol som sa povedať,
prečo by mala odstúpiť, prečo jej to tentokrát aj zdôvodňujem. Ďakujem.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina, len aby som upresnila,

tak odvody do Sociálnej  poisťovne aj do zdravotnej poisťovne vďaka úsiliu  našich
kolegov na úrade, sa vrátili do rozpočtu mestskej časti. Stálo to isté úsilie,  ale vrátili
sa. Ďakujem pekne. Takže keďže tento bod je ukončený, asi návrh uznesenia žiadny
nebol.

Bod 7
Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova

Ves.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Takže sa  vraciame  k prerušenému  bodu,  a to  je  bod Návrh
na   ...  zverenie  do  nájmu  ...  na  prenájom  majetku  príspevkovej  organizácii
Verejnoprospešné služby a je to bod č. 7. Diskusia bola prerušená. Myslím si, že do
diskusie bol prihlásený s faktickou poznámkou – môžete mi to vrátiť, pán Beňo? Pán
Lenč. Pán kontrolór sa hlásil, ale nie som si istá, či tam ešte nebol pán poslanec nejaký
prihlásený. Takže ak sa niekto chce prihlásiť, sa prihláste. Zatiaľ dávam slovo pánovi
kontrolórovi. 
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p.  Hrádek,  miestny kontrolór :  Ja  by som chcel iba  podotknúť,  pán poslanec  Dulla,  ja
začínam  budúci  týždeň  v zmysle  schválených  kontrol  kontrolu  vo  VPS-ke.  Ja  sa
zameriam aj na tieto vzťahy prenájmov. Možno tieto vzťahy týchto prenájmov nie sú
úplne optimálne. Ja som sa dneska na školení, nie že by som to nevedel, ale bolo nám
tam nejakým spôsobom rozpitvávané, že vlastne mestská časť by mohla svojej dcére
dať niečo  kľudne aj do výpožičky.  Je to všetko len otázka vzťahov.  Tzn. nájomný
vzťah  zakladá  nejaké  vzájomné  práva,  nejaké vzájomné  povinnosti -  aj čo sa  týka
údržby majetku, bežnej údržby. Výpožička je na tom zase inak. Takže ja  sa na toto
nejakým  spôsobom  zameriam  a v rámci  tej  správy  sa  s tým  skúsim  vysporiadať
a poprípade  vám  potom  navrhnúť  nejaké  optimálne  riešenie  pre  všetky  strany.
Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kontrolór. Očakávam s radosťou, čo sa dozvieme,
lebo tiež som zástanca toho, že existujú výhodnejšie vzťahy, ako je nájom. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie už neprihlásil,
tak navrhujem  diskusiu  ukončiť  a prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia: Nakoľko sme nedostali písomne žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu,
dám hlasovať o uznesení tak, ako ho máme napísané v materiáloch.

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

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

Bod 8
Návrh na uzavretie  nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti  nájomnej  zmluvy  na

pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pristúpiť k bodu č. 8. A tým je Návrh na prenájom
majetku ... Návrh na uzavretie nájomných  zmlúv a na predĺženie  platnosti nájomnej
zmluvy na pozemok, záhradu v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. Predkladateľom je pán
prednosta.  Podotýkam,  že  ide  o predĺženie  doby  nájmu  na  záhradu  a uzatvorenie
nájomných zmlúv z titulu dedičstva. Nech sa páči, pán prednosta.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Je to štandardný materiál,  kde máte tam 3 a), b),
c)  .  .  A-čko  je  uzatvorenie  nájomných  zmlúv  na  pozemky  pod  garážami;  B  -  je
uzavretie  nájomných  zmlúv  na  pozemky  pod  ...  na  pozemok  pod  ...  predajným
stánkom; a tretie je predĺženie doby nájmu na pozemok, záhradu. Tam takisto vlastne
máte vždycky vysvetlené, z akých dôvodov to nastalo. Čiže keď si niekto kúpi garáž,
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tak samozrejme  prestáva platiť  ten nájomný vzťah toho predchádzajúceho, komu to
bolo dané. A opätovne zastupiteľstvo musí schváliť nájom v tomto režime pod ... pod
danou stavbou, vzhľadom k tomu, že je to pod stavbou, tak to nie je ako prípad hodný
osobitného zreteľa, lebo je tam iný režim v zmysle zákona.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Otváram diskusiu.  Keďže  sa  nikto

neprihlásil,  diskusiu  ukončím  a prosím  návrhovú  komisiu  o prednesenie  návrhu
uznesenia.

Návrhová komisia: Nakoľko sme nedostali žiaden návrh na doplnenie alebo zmenu, dávam
hlasovať o uznesení tak, ako ho máme predložené v materiáloch, ktoré sme obdržali.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne a prosím, aby ste hlasovali.

Hlasovanie:  Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik,  takže uznesenie
bolo schválené. 

Bod 9
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k bodu  č.  9.  A tým je  Návrh  na  trvalé
upustenie od vymáhania pohľadávok v zmysle zásad hospodárenia mestskej časti a v
zmysle odporúčania našimi audítormi a Najvyšším kontrolným úradom. Predkladateľ
je pán prednosta, odovzdávam mu slovo.

 
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Je to v zmysle tom, že trvalé upustenie od

vymáhania  predložených  pohľadávok  -  týka  sa  to  5  subjektov,  ktoré  tam  máte
napísané. Toto upustenie od vymáhania  ... predložených pohľadávok odporučil ... aj
audítori,  aj  vlastne kontrola Najvyššieho  kontrolného  úradu,  ktorá v minulom roku
bola  na úrade.  Takže v zmysle  týchto ich usmernení  a odporúčaní máte predložený
materiál, aby ... aby sa to proste vysporiadalo spôsobom, akým oni navrhli. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ešte pripomínam, že finančná, podnikateľská komisia
odporúča  stanovisko  pána  kontrolóra  ku  každej  pohľadávke.  Máte  to  priložené
v materiáli. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Keďže sa do diskusie nikto
nehlási,  tak diskusiu uzatváram a prosím návrhovú ... pán Sedlák. Nech sa páči,  pán
Sedlák. Prosím, dajte mu, prosím ...

 
p. Sedlák, MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som chcel len osvetliť - lebo s tým materiálom som sa

zaoberal.  Takže  v každom prípade  som za  navrhovaný  odpis  týchto  pohľadávok.
Doplňujem, že nejde jenom o odpis pohľadávok, ale aj záväzkov. A pre nejaké bližšie
objasnenie  – ide  o pohľadávky najstaršie  od roku 1997, potom je  tam 2000, 2004,
2007, skutočne premlčané, nevymožené. Ale upozorňujem na to, napriek tomu, že tu
to jasne není povedané, že to je za obdobie predchádzajúceho vedenia obce. A pokiaľ
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ide  o tú  ...  tú  5.  pohľadávku  od  KORS-u,  tak  keďže  se  problematikou  zaoberal
podrobnejšie,  premlčané je tiež. Tu sú aj tie záväzky. Ale neni pravdou, lebo ste ten
popis, ako k tomu došlo, že ide prevažne o pohľadávky –ako- nejasné,  duplicitné ...
Prosím,  no ... neodpovedá skutočnosti...  KORS odovzdal obci protokolárne veškeré
materiály, čo sa týkalo predtým  ... dodávok –jako- tepla. Keď by niekto neveril, mám
kópiu  protokolu,  které  za  obec  podpísala  ekonómka,  právnik  a audítorka  aj  s tým
doslovom,  že považujú  za materiály  úplné  a nepožadujú  žádne  – jakože doplnenie.
Zvláštnosťou v tomto jako prípade je  skutočnosť...  no ... vybral sem 2 zaujímavé –
jako prípady. Hovorím, prihováram se, že tak, ako to máme vykázané, tak je to jako
vykázané. Na obci v podstate v súčasnosti nie je zodpovedná osoba, ktorá v tej dobe to
-  teda  2008,  2009  a  nebo  2010  preberala.  Napr.  spomína  se  v tom komentári  na
strane ... na strane 11 toho Tepelného hospodárstva, že u toho bylo aj ÚRSO, že našlo
nejakú chybu pri fixnom zúčtovaní. Áno, je to pravda, dodatočne se zúčtovalo, ale už
se tu nehovorí, že ÚRSO zistilo chybu na strane obce, ktorá viedla dodávky sekundáru
-  jako  tepla-  v  mesiaci  jún  2008 a nezúčtovala  vratku z „BAT-ky??“  ....  vo  výške
300.337 EUR. A napriek tomu, že trebárs v roku 2009, keď sa robilo vyúčtovanie za
2008,  tehdejšia  audítorka  prehlásila,  že  zúčtovanie  videla  a bolo  kompletné  a že
zúčtovanie  týkajúce  sa  tepla  neovplyvňuje  vôbec  hospodársky výsledok obce.  Tak
následná kontrola z ÚRSO zistila, že už rok a pol vlastne čaká na to, aby tých 330.000
obec zúčtovala. Obec si to dala do príjmu a neurobila  s tým nič.  Zúčtovala to až po
záveru toho ÚRSA. Zároveň sa tu nehovorí o tom, že obec za podobnú, teda za túto
chybu  dostala  pokutu  2.000  EUR.  Protestovala,  bolo  jej  to  dvakrát  zamietnuté
a pokutu bola nútená odviesť. Tá pokuta nebola –jako- nikdy zosobnená. Toť, čo se tu
ešte ďalej ...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, trošku musíte, lebo čas ...

p. Sedlák, MÚ MČ: Aha, prepáč ... dobre, čas ...

p. Čahojová, starostka MČ: Ak som pochopila správne ...

p. Sedlák, MÚ MČ: ... jenom záver ... Pripomínam, že by sme sa mali vrátiť k tomu, že nám
spravuje  sekundár BAT-ka, lebo  toto, čo tam máte,  trebárs čiastočne vyjadrené,  že
obec  zinkasovala  z výsledku  hospodárenia  tepelného  hospodárstva  priamo  12
miliónov,  ale   -  teda 12 miliónov v slovenských  korunách.  Ešte dostala  ... to bylo
400.000, ďalších 400.000 mala jako zbytok na hospodárenie z KORS-u a porovnávali
to  s platby  ...  s platbami,  ktoré  zaplatila  za  prevádzkovanie  KORS-u  ...  To  bolo
nejakých ...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, ja si myslím,  obávam sa, že poslanci nerozumejú
tomu, čo hovoríte a že máme skupinu tepelného hospodárstva; možno, že je to téma na
tú platformu. 

p. Sedlák, MÚ MČ: ... prepáčte ... naťahujem to ... áno ... 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne ... 

p. Sedlák, MÚ MČ: ... prihováram se za schválenie, s tým sa nedá ...

p. Čahojová, starostka MČ: ... čiže súhlasíte so schválením ...

p. Sedlák,  MÚ MČ:  ...  to berte tak,  že toto nezavinila,  nebo  nespôsobila  zdejší  obsadení
obecného úradu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. 

p. Sedlák, MÚ MČ : Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Takže keď nikto iný nie je prihlásený
do diskusie, tak končím ju a odovzdávam slovo návrhovej komisii.

Návrhová komisia: Takže nedostali sme žiadne návrhy na doplnenie a zmenu, takže dávam
hlasovať za návrh tak, ako je napísané v materiáloch, ktoré sme obdržali.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujme o tomto návrhu.

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

Bod 10
Návrh  na  uzavretie  nájomnej  zmluvy  na  pozemok  pod  predajným  stánkom  v  k.  ú.

Bratislava-Karlova Ves

p Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k nasledovnému bodu, a tým je  bod č. 10 -
Návrh na  uzavretie  nájomnej  zmluvy  na  pozemok pod predajným stánkom v k.  ú.
Bratislava-Karlova Ves. Pán prednosta, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Jedná sa o materiál, ktorý už v tomto zastupiteľstve
bol.  Nebol  schválený.  S tým,  že  tento materiál  -  teda  bola  aj  k tomu  diskusia  na
komisiách a na miestnej rade, že prečo je opätovne zaradený, keďže neuplynula lehota
6 mesiacov. Lehota 6 mesiacov od jeho neschválenia  uplynula,  lebo ten ďalšíkrát ...
keď si pozriete, máte to v tej dôvodovej správe vysvetlené, že ako to bolo predložené
a kedy sa o tom hlasovalo. Čiže táto lehota splnená je. Problém bol to, ak si spomínate,
tak dotyčný nájomca  bol požiadaný  o to, aby doložil  podklady k prevádzke svojho
stánku, tzn. požadovali sme, aby mal ... alebo vy ste požadovali, aby ... aby doložil, že
má  zabezpečený  odvoz  a likvidáciu  odpadu.  A vlastne  z dôvodu,  že  to  ...  že  to
nedoložil do termínu, dokedy to mal doložiť, tak sa mu vlastne nájomná zmluva v tom
čase nepredĺžila, alebo resp. zastupiteľstvo neodsúhlasilo predĺženie nájomnej zmluvy
pod  prenajatým  stánkom.  Návrh  uznesenia,  vlastne  tie  materiály,  ktoré  boli
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požadované,  boli  následne  všetky,  proste,  podokladané.  Uznesenie  máte  v 2
alternatívach – po a) schvaľuje, po b) neschvaľuje. Úrad dáva návrh na ... na hlasovať
o variante a) - čiže schvaľuje. To je vlastne odporúčanie zo strany úradu. Ďakujem. 

p Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Pán
poslanec Krampl. 

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Tak ja sa teda vrátim naspäť k tomu platnému uzneseniu tohto
zastupiteľstva  č. 224/2016,  ktoré žiada  prednostu,  aby začal  v mene  mestskej  časti
konanie  k bývalým  nájomcom  Dominikom  Šafárikom  o odstránenie  stánku  v jeho
vlastníctve z verejného priestranstva.  Ja som pána Šafárika  ... vtedy, keď som toto
čítal prvýkrát, označil za nešťastného a sa za to ospravedlňujem. Nebolo to asi vhodné.
On je vlastne možno jeden z najšťastnejších ľudí v Karlovej Vsi,  pretože takmer rok
používa majetok mestskej časti bez nejakého právneho titulu. Čiže chcem sa spýtať aj
pána prednostu – ak by sme teraz schválili  prenájom pánovi Šafárikovi,  čo by bolo
s týmto uznesením, ktoré je platné, ktoré sme už prijali v minulosti? Ďakujem.

p Čahojová, starostka MČ:  Ak dovolíš,  pán poslanec,  tak odpoviem ja.  Dobre? V prvom
rade musím vyvrátiť tvoj dojem, že pán Šafárik je najšťastnejší podnikateľ v Karlovej
Vsi, lebo užíva majetok mestskej časti bez právneho titulu. Pán Šafárik je majiteľom
stavby. Stavby nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mestskej
časti . Musím ... musím reagovať na to, lebo som ... ja som pána Šafárika nepoznala,
ale pán Šafárik ... na rozdiel od iných podnikateľov v mestskej časti , ktorí tu všelijako
podnikajú, promptne reagoval na žiadosť aj zastupiteľstva. Ospravedlnil sa, že nebola
vydokladovaná dostatočne tá žiadosť,  ktorú sme požadovali my,  ako poslanci alebo
zastupiteľstvo. Myslím,  že to bolo v tom júni 2016, pretože bol vtedy na dovolenke
,niekde, v auguste. Aby ste to správne pochopili, alebo aby som vám to pripomenula. –
On kúpil  stánok do svojho  vlastníctva.  Nezmenil  predaj sortimentu.  To isté sa tam
predávalo  dovtedy a všetko bolo v najlepšom poriadku.  Pri predaji,  teda pri zmene
vlastníctva  toho  stánku,  musí  prísť  aj  k uzatvoreniu  novej  nájomnej  zmluvy  na
pozemok.  On  nepredpokladal,  že  tam  nastane  takýto  problém.  Ani  ho  vo  sne
nenapadlo,  alebo toho človeka by ani nenapadlo,  že sa stretne s takouto prekážkou,
preto  možno  nebol  pripravený,  že  toto miestne  zastupiteľstvo  tú  nájomnú  zmluvu
neschváli. Ale hneď, ako sa vrátil z dovolenky, tak reagoval. A ako to tu vidíte, už 10.
augusta doložil to, čo požadovalo zastupiteľstvo. Na ... napriek tomu, že ... napriek
tomu je ... bol ochotný a platil ďalej mestskej časti tak, ako keby mal platnú nájomnú
zmluvu a je ochotný a prejavil ochotu aj platiť v zaujatí verejného priestranstva za čas,
kedy tam ten ... - čo je podstatne vyššia suma, ako nájomná zmluva. Čiže z jeho strany
nebola ani ... neaktivita, ani neústretový prístup. A ja musím povedať, že po 1. treba
upraviť  ... museli sme upraviť dôvodovú správu, lebo tu bola uvedená chybička, že sa
vraciame skôr, ako po polroku k uvedenému materiálu.  Materiál bol síce predložený
na  rokovanie  25.7.2016,  ale  bol  stiahnutý  z programu.  Čiže  sa  o ňom nerokovalo.
A v zmysle platného rokovacieho poriadku do polroka sa môže opätovne predĺžiť; a ja
to aj považujem za svoju povinnosť, pretože bez ohľadu na sortiment a bez ohľadu na
to,  kto  žiada,  my  by  sme  ku  všetkým  podnikateľom  mali  pristupovať  približne
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rovnako. A v tomto prípade si myslím,  že tá zásada alebo ten princíp spravodlivosti
sme  hrubo  nedodržali.  Takže ja  vám odporúčam sa  zamyslieť  nad  týmto  nájmom.
A myslím  si,  keďže  aj  v susedných  stánkoch  sa  podobný  sortiment  predával
a pokračuje  sa v predaji,  tuná len z  titulu toho, že sa zmenil  majiteľ,  že si odkúpil
stánok niekto iný, - by som povedala dosť zvláštnym spôsobom, mu  ... kladieme ako
keby  ...   vyzerá  to  ako  umelá  prekážka  jeho  ...  jeho  zámeru,  ktorý  skutočne
v dobrom ...  v dobrej  viere  kúpil  aj  s tým  predmetom podnikania,  ktorý  tam bol
dovtedy bez problémov prevádzkovaný. Takže rokovací poriadok je dodržaný. Majiteľ
alebo prevádzkovateľ toho stánku chce uzavrieť všetky potrebné vzťahy s mestskou
časťou, chce si to dať na poriadok, doplatiť to, čo  ... to, čo je povinný doplatiť. A ja si
myslím,  že aj v našom záujme  by malo  byť,  aby sme so všetkými podnikateľmi ...
zaobchádzali s rovnakým metrom. Ďakujem vám za pozornosť. Prepáčte dlhšie slovo.
Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za  ... ďakujem za slovo. Myslím,  že sme s ním zaobchádzali rovnakým
metrom, lebo taký prípad sme ešte nemali.  Takže nedá sa povedať, že druhému sme
dali viac výhod ako jemu. Čo sa týka argumentácie – ja si dobre pamätám, kde tvrdil,
že on žiaden ... žiadnu nádobu na odpad a zapojenie sa do systému zberu a likvidácie
nepotrebuje,  lebo  netvorí  –  to  bola  jeho  prvotná  argumentácia.  Že  všetko,  čo  si
donesie, to si aj odnesie. A zmluvu, ktorú priložil,  existuje a na rozdiel od ostatných,
jeho nádoba na odpad nie je v území vidieť. Všetci ostatní majú priznané. Ja netvrdím
– možno ju niekde má, ale pri stánku nie je, ani pri stojisku, ktoré patrí nášmu domu,
kde to má tá susedná pizzeria postavené – jeho nádobu nevidno. Možno, že ju vykladá
na krátku chvíľu a tak to má zorganizované, netvrdím, že ju nemá. Druhá záležitosť je
tá,  že  ozaj  sme  neboli  voči  nemu  vôbec  prísni,  ani  prísnejší,  lebo  podmienky
prenajatia,  alebo teda prevádzky si mohol zistiť u predchádzajúceho vlastníka.  Prečo
ich  nevedel,  nie  je  teraz bezprostredne  naša  starosť.  A chcel  by  som tento  prípad
využiť na to, čo som už niekoľkokrát interpretoval – že spolu s kúpou takejto stavby,
ktorá už má uzavretú nájomnú zmluvu pozemku, by malo prechádzať aj právo nájmu,
aby sme  sa nemuseli  donekonečna  opakovane zaoberať možno aj pre takéto menej
príjemné okolnosti ... a tá doba nájmu, ktorá platila pre predchádzajúceho vlastníka, je
vlastne doba nájmu pre tú stavbu. Aj keď ju reprezentuje fyzicky človek, ale je to na
účely, aby tá stavba tam mohla byť. A som presvedčený o tom, že kúpou takej stavby
sa  vstupuje  do zmluvných  vzťahov,  ktoré k nej  panujú.  Napriek  tomu,  že niektoré
zmluvy sa formálne prepisujú,  atď., my by sme ten nájomný vzťah nemuseli,  a tým
pádom by sme mohli celý rajón vždy riešiť v jeden termín. Lebo takto zakaždým na
iný  čas  pripadne  ukončenie  nájmu  a treba  to  sledovať.  Napriek  všetkému  som
presvedčený,  že  v tomto prípade  je  dôležité  platné  uznesenie  224/2016,  lebo  stále
neviem  dôvod,  prečo  sa  nedalo  zrealizovať  v primeranom čase?  A hlavne  neviem,
prečo by som mal ustúpiť z toho predchádzajúceho presvedčenia. Ako sme hovorili na
Komisii regionálnej politiky hospodárskeho a sociálneho rozvoja, máme pred sebou –
vôbec- debatu, či v danom území si stánky želáme do budúcna z hľadiska ostatných
záujmov v území.  A máme tam ešte jeden iný prípad, kde síce máme doklady všetky
v poriadku,  aj platby,  ale  stánok sa v skutočnosti nevyužíva.  A na  takéto momenty
naše  zmluvné  vzťahy  vôbec  neberú  ohľad.  Čiže  je  tam,  zaberá  priestor,  vytvára
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prekážku, či už pohybu, či už  ... prehľadu a pod., ale teda využitia. Máme síce z toho
príjem, ale v skutočnosti úžitok pre obyvateľov, pre verejnosť nie je. A je to dlhodobo.
Neviem presne povedať koľko, ale je to dlhšie, ako je naše funkčné obdobie. A práve
preto, aby sme nenarobili si sami sebe zle, ja by som rýchlo sa prihováral k tomu, aby
sme  teda v záujme  vzájomnej  úcty ako aj principiálnej  úcty k vlastným uzneseniam
nehlasovali za schválenie,  alebo hlasovali za neschválenie,  ak by sa zmenilo  poradie
hlasovania o návrhu uznesenia. Je mi ľúto, že pán Šafárik to bude pociťovať ináč, ale
principiálne, ak chceme zaviesť poriadok, tak  toto považujem za správne. Ďakujem.

p Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Nikto iný sa do diskusie nehlási.  A ja zase len
potvrdím to, čo predniesol pán prednosta, že odporúčanie nás,  ako úradu je,  aby sa
hlasovalo  o alternatíve  a).  Len  toľko.  Pripomínam,  že  sa  bude  hlasovať  o prípade
osobitného zreteľa. Prosím na ... Keďže do diskusie sa nikto nehlási, prosím návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Takže ... Dobre, takže dávame hlasovať o návrhu uznesenia o alternatíve
a) tak, ako je napísaná v materiáli, ktoré sme obdržali k tomuto bodu.

p Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujte sa, hlasujte.

Hlasovanie:  Za 18 prítomných  poslancov, proti 3,  zdržal sa  1.  Uznesenie  bolo schválené.
Ďakujem vám veľmi pekne. 

Bod 11
Žiadosť  občianskeho  združenia  "Iniciatíva  občanov  -  Doktorov  Jarok"  o  ďalší

prenájom ihriska a detského kútika 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pristupujeme  k bodu č.  11.  A  tým je  Žiadosť  občianskeho
združenia "Iniciatíva občanov - Doktorov Jarok" o ďalší prenájom ihriska a detského
kútika. Najmä nám, starším poslancom, je tento materiál známy.  Už sme ho tu mali
niekoľkokrát. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi, ktorý vám prednesie dôvodovú
správu.

 
p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Ďakujem.  Tak,  ako  bolo  povedané,  tento materiál  je  tu

niekoľkýkrát.  Jedná  sa  o areál,  ktorý  bol  v minulosti  prenajatý  s tým,  že  vlastne
daná ... dané občianske združenie sa o daný areál staralo. V minulosti bol tento areál,
teda bol to... tento nájom nebol predĺžený;  čiže posledný rok v tom priestore alebo
teda to občianske združenie nemá ... nemá nájomnú zmluvu na uvedený areál, a tým
pádom ho  ... nejakým spôsobom za týmto účelom takto nevyužíva jak bolo. Opätovne
však prišla  ich žiadosť s tým,  že vlastne zdôvodnenie  v dôvodovej správe  máte,  že
vlastne 22. marca bola vykonaná aj miestna obhliadka predmetu nájmu, pričom bolo
zistené,  že  pozemok  je  dookola  oplotený  do  výšky  cca  3  metrov,  vyasfaltovaný
vzácnymi  prvkami  na  basketbal,  floorball.  Čo  je  najpodstatnejšie  –  priestor  nie  je
uzamknutý  a z obidvoch  strán  je  voľne  prístupný  verejnosti.  Jediné,  čo  môže  byť
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vytknuté - vykonanou obhliadkou, je  potreba nového náteru celého oplotenia,  ktorú
podmienku zakomponujeme do ustanovenia nájomnej zmluvy, ako aj povinnosť držať
pozemok  dostupný  pre  verejnosť.  V opačnom  prípade  bude  mať  prenajímateľ  ...
možnosť  odstúpiť  od  zmluvy.  Čiže  vlastne  tie  výhrady,  ktoré  tu  zazneli  na
zastupiteľstve,  ale  aj  v minulosti  na  zastupiteľstve,  prečo  sa  daný  ...  daný  areál
neprenajal, tzn. to, že to bolo nejaké privátne, že sa do toho nikto nemohol dostať, že
tam bola bránička, bolo to zamknuté a nemohol to ... nemohla to využívať verejnosť,
by  na  základe  týchto  zistení  mal  byť  nastavený  tak,  aby  k takému  už  nikdy
v budúcnosti nemohlo  stať.  Keby sa také niečo stalo,  je  to dôvod na odstúpenie od
zmluvy a vrátenie  to do stavu, v akom to je  momentálne.  Čiže  z tohto dôvodu vám
predkladáme návrh uznesenia  v režime schvaľuje a odporúčanie úradu je,  takže teda
súhlasíme s tým.

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

p. Zajac: Tak, ja som si sľúbil, že nebudem už hovoriť, ale k tomuto iba ... iba krátko. Ja nie
som za to, aby sme to prenajali.  Nie preto, že to je otvorené, ale  preto, že nevidím
úplne zmysel, aby k tomu mala nejaká konkrétna časť obyvateľov vzťah prenajímací;
a keď to je otvorené, tak ani oni ten zmysel nemajú. Som zásadne proti tomu, aby sme
všetky  tie  časti  verejných  priestranstiev,  o ktoré  sa  niekto  stará  v mestskej  časti  ,
prenajímali  preto,  lebo  myslím  si,  že  táto  mestská  časť  chce  podporovať
dobrovoľníctvo  -  tak  veľa  chodíme  na  dobrovoľnícke  akcie,  čistíme,  hrabeme,
upratujeme, vysádzame – máme tiež si všetci požiadať o tú časť toho pozemku, ktorý
je pred našimi barakmi, lebo sa o ne staráme? Ešte že ja toto považujem za filozofickú
záležitosť  a signál.  Ako  bolo  zistené  konaním,  nič  vážne  sa  nestalo,  že  to  nebolo
prenajaté. Je tam ... je tam ihrisko, je tam ... je tam ... sú tam vyznačené čiary. Ak tam
budú chcieť susedia hrať, môžu natrieť plot, či to je, alebo nie je, my nebudeme platiť
natieranie plota, či čiar, či čohokoľvek a nemusia to mať prenajaté. Tak, ako je to na
mnoho  ďalších  ihriskách a mnoho  ďalších  verejných  priestranstvách.  Takže ja  som
zásadne  proti  tomu,  aby  aj  takýmto  spôsobom  sa  verejné  priestranstvá  stávali
neverejnými  priestranstvami.  A akákoľvek klauzula  v zmluve to nemení,  preto lebo
prenajaté je prenajaté. Už to nie je verejné.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja k tomu opätovne pripomínam, že zástupca iniciatívy potvrdil
na  rokovaní  Komisie  regionálnej  politiky  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja,  že
dokážu tie aktivity realizovať bez nájomnej zmluvy.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. No, je možno ... je pravda, že zrejme všetky tie aktivity je technicky
možné zrealizovať aj bez nájomnej zmluvy. Ale na druhej strane je prakticky možné,
niekedy  možno  pravdepodobnejšie,  že  ľudia,  ktorí  majú  ten  pocit,  že  to  majú
prenajaté, sa o to budú viac alebo lepšie starať, budú do toho viacej -prinajmenšom-
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len  času,  investovať.  A pokiaľ  my  z toho nemáme  náklady a pokiaľ  to je  zmluvne
zabezpečené, že má voľný prístup aj ďalšia verejnosť a nie je to komerčne využívané,
tak nevidím problém v tom, aby sa to prenajalo. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja už dlhodobo mám pocit, že hádžem hrach o stenu.
Naposledy som to hovoril na rokovaní miestnej rady. Nerozumiem, prečo tu nie sú tie
podmienky,  ktoré boli spomenuté, ktoré sú v dôvodovej správe.  Naozaj,  skúsme tie
podmienky tam dať. Ja by som chcel vyzvať pána prednostu, aby si autoremedúrou
osvojil.  To, čo  ... vymenoval,  že bude to verejne prístupné. Má to určite väčšiu silu,
keď to bude v tom uznesení, ako keď to bude v dôvodovej správe. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Či aby bol priestor otvorený verejnosti naďalej,  aby bolo to
opravenie toho oplotenia, alebo nátery aby boli vykonané. 

p.  Hrčka,  prednosta:  Samozrejme,  autoremedúrou  beriem.  Strašne  sa  ospravedlňujem.
Povedal si to, Igor. Mrzí ma,  že to nebolo do materiálu  zapracované.  Samozrejme,
určite je  lepšie,  keď je  to priamo v uznesení,  lebo je  to vymožiteľné,  ako keď je  to
v dôvodovej správe. Takže to, že to musí byť,  že podmienka, -  autoremedúrou - že
priestor musí ostať prístupný verejnosti a že bude ... a ... z toho, z dôvodovej správy to,
čo je tam napísané ... to, že vlastne celý ten plot, ktorý tá ... bude ... bude natretý do,
neviem, dáme tam 6 mesiacov proste od ... od podpísania nájomnej zmluvy,  aby tam
bol nejaký čas. Tieto 2 veci do uznesenia. A v prípade, že to neni splnené, je to dôvod
na ... na odstúpenie od zmluvy zo strany mestskej časti . Ospravedlňujem sa ešte raz.
Vravel si to, prepáč.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík ešte chce niečo doplniť.

p. Bendík: Ja len doplňujem, že ďakujem.

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

p. Lenč: Ďakujem. Ja by som tiež potreboval niečo doplniť. Mne chýba v tej tabuľke – tam je,
že výmera je v m2 a nájomné - nevieme, v čom je. 

p. Čahojová, starostka MČ: 20 EURO za celý predmet nájmu.

p. Lenč:  Áno, ale EURO by tam bolo treba napísať, pretože ja  neviem,  či to je 20 centov,
alebo 20 pesos, alebo doláre sú to, alebo niečo takého. Ďakujem.

p. Hrčka, prednosta: Je to v dôvodovej správe napísané – 20 EUR/rok/celý predmet nájmu,
ale  áno,  není  to  v tej  časti  uznesenia,  ktorý  schvaľuje.  Ospravedlňujem  sa,
samozrejme. Je to 20 EUR. Autoremedúrou opravujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Čiže pán prednosta si osvojí tieto návrhy. Keďže iné
návrhy nie sú, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.

Návrhová komisia: No dobre. Takže ... takže ... pravdepodobne s tými doplneniami, ktoré si
autoremedúrou osvojil prednosta ako predkladateľ, ktoré to nejako budú dopísané do
uznesenia ... alebo nám ich predloží ...

p. Čahojová, starostka MČ: Jedná sa o to, že do zmluvy bude zahrnuté, že priestor nebude
uzamknutý, aj v uznesení, a z obidvoch strán teda bude voľne prístupný verejnosti a že
bude vykonaný nový náter celého oplotenia.

 
Návrhová komisia:  Dobre,  takže toto sa dostáva do uznesenia;  a teda ostatné tak,  ako je

predložené v materiáli.
 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Takže hlasujeme o tomto návrhu. Podotýkam,

že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Hlasovanie:  Za 16 prítomných  poslancov, proti 3,  zdržal sa  1.  Uznesenie  bolo schválené.
Ďakujeme veľmi pekne. 

Bod 12
Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru

p. Čahojová, starostka MČ: Takže môžeme pristúpiť k nasledujúcemu bodu, a to je bod č.
12, a tým je Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
Je  to  priestor  na  Pribišovej.  Je  to  zmrzlinový  stánok  v priestoroch,  ktoré  sa
nachádzajú....  Je  to kovová konštrukcia  prístrešku vstupu do garáží.  Je to majetok,
ktorý je  vo vlastníctve hlavného mesta zverený do správy mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Tento materiál bol minule stiahnutý z dôvodu, že
tam  nebolo  jasné,  či  to  proste  spĺňa  podmienky  požiarnej  ochrany,  kvôli  tomu
schodisku.  My sme  v zmysle,  v akom to bolo  požadované  na  úrade,  teda doplnili,
zistili  a doplnili,  že vlastne všetko, celé  to riešenie  tak,  ako je  tam spravené,  je  to
v súlade  so  stavom,  aby sa  to mohlo  prenajať  tak,  ako to  je.  Čiže  túto...  celý  ten
materiál teda vraciame  naspäť s tým, že vlastne tie pripomienky,  ktoré boli minule
vznesené,  by  mali  byť  vyriešené  k uspokojeniu.  Čiže  malo  by  to  byť  všetko
v poriadku. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Do  diskusie  sa  hlási  sa  niekto  do
diskusie?  Keďže  nie,  tak  diskusiu  uzatváram  a prosím  návrhovú  komisiu
o prednesenie návrhu uznesenia.
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Návrhová komisia:  Takže keďže sme nedostali žiadne návrhy,  dávame  hlasovať o návrhu
uznesenia tak, ako ho máme napísané v materiáloch.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Takže hlasujeme o návrhu v predloženom znení. Nech sa páči. 

Hlasovanie:  Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené.

Bod 13
Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k žiadosti spoločnosti HORTULANUS s. r.
o. o predlženie  nájmu  nebytového  priestoru. Jedná  sa o priestory,  kde sa nachádza
momentálne  gynekologicko-pôrodnícka  ambulancia.  Odovzdávam  slovo  pánovi
prednostovi.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Myslím,  že aj tento materiál bol,  prešiel vlastne
komisiami,  radou,  boli  tam určité  vlastne  pripomienky  z  hľadiska  užívania  toho
priestoru, že či by sa ten priestor nedal využiť ako sociálny byt. Jedná sa o 1 priestor,
technicky by to, samozrejme, bolo možné. Záleží to aj teda na vás, na poslancoch. Z
pozície úradu my odporúčame schváliť ten nájom v uvedenej výške za daným účelom
s tým, že, samozrejme, môžu byť aj názory, že sa ten priestor mohol využiť inak. Tak
záleží to na vás. My si myslíme,  že momentálne tak, ako je využitý,  je oňho záujem.
A naozaj slúži to pre skupinu obyvateľov mestskej časti z hľadiska dostupnosti nejakej
služby. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Než otvorím diskusiu,  ja  by som len
povedala svoj názor, že táto ambulancia  slúži,  pomerne teda má tam určitú klientelu
alebo pacientky z tejto spádovej oblasti. Je tam vlastne odkedy vzniklo sídlisko Dlhé
diely.  Prosím, všimnete si v materiáli,  že sa jedná o predlženie nájmu o 2 roky, čiže
nevieme,  možno  pani  doktorka,  myslím  si,  že je  už v  dôchodkovom veku pomaly
a nevieme, či tá ambulancia bude pokračovať, ale isté je, že iste ste zaregistrovali, že
sme museli zabojovať o ďalšie pokračovanie troch zdravotníckych zariadení v našom
katastri.  A to  sú  konkrétne  služby,  ktoré  poskytol  Bratislavský  samosprávny  kraj
v našej poliklinike, pretože Všeobecná zdravotná poisťovňa zrušila zmluvy alebo teda
vypovedala  zmluvy  3  ambulanciám,  ktoré  by  vlastne  už  ďalej  nepokračovali  bez
ohľadu na  to, kto  tam je  lekárom dnes.  Museli  sme vynaložiť  dosť veľkú snahu  a
ďakujem  v  tomto  prípade,  pri  tejto  príležitosti  aj  Bratislavskému  samosprávnemu
kraju,  že sa vložil  do tohoto prípadu a podarilo  sa tieto ambulancie  zachrániť.  Ja si
myslím, že aj táto ambulancia gynekologicko-pôrodnická má svoje opodstatnenie a má
svoj  okruh  pacientov,  pretože  keby  nemala,  tak  by  neprežila.  Takže  ja  prosím  o
zmluvu  na  2  roky,  je  to  zabehnutá  ambulancia,  aby  sme  tento  nájom  podporili.
Ďakujem veľmi pekne, odovzdávam slovo pánovi vicestarostovi.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Dámy  a  páni,  keďže  prerokovávame  žiadosť
gynekologičky,  pani  doktorky Záhradníkovej,  ktorá  má  zhodou okolností  rovnaké
priezvisko ako mám ja, tak by som vám takto verejne chcel deklarovať, že nie som s
pani  doktorkou  Záhradníkovou  v  žiadnom  rodinnom,  príbuzenskom  ani  inom
osobnom vzťahu. Dokonca ju ani teda osobne nepoznám a verím, že mi uveríte aj to,
že nie som jej pacientom. A toto hovorím z hľadiska ochrany verejného záujmu, že sa
cítim nezaujatý a budem teda hlasovať za predlženie nájmu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Nikto iný sa do diskusie nehlásia. Ja si
myslím,  že toto nie  je veľmi problematický bod, takže diskusiu uzatváram a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová komisia: Čiže opätovne sme nedostali žiaden návrh na zmenu, doplnky, takže dám
hlasovať o uznesení tak, ako je navrhnuté a ako ich máme napísané v materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Budeme hlasovať o materiáli  z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Nech sa páči, hlasujeme. 

Hlasovanie:  Za hlasovalo  19 poslancov, proti 1 poslanec,  nezdržal sa nik.  Uznesenie  bolo
schválené. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 14
Podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom  nebytového  priestoru  –  školský

bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Môžeme  pristúpiť  k bodu  č.  14.  Budeme  rokovať  o
podmienkach obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský
bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi.

p. Hrčka, prednostka MÚ MČ: Ďakujem, tento materiál sem prichádza z dôvodu, že vlastne
súčasnému nájomcovi končí nájomná zmluva. Má záujem sa zúčastniť aj obchodnej
verejnej súťaže. Zastupiteľstvo vyhlasuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s tým,
že vlastne máte tam stanoviská jednotlivých komisií. Z tých väčšina bola za. Myslím,
že jediná,  v ktorej to neprešlo  je  školská komisia,  pardon, vo finančnej to neprešlo,
ospravedlňujem  sa,  zle  som sa  pozrel.  Ale  neprešlo  to  v jednej  komisii,  teda  iba
stanovisko  komisie  finančnej-podnikateľskej,  bol  1  za,  9  sa  zdržali.  Beriem  späť,
pardon, za pozmeňovací návrh to bolo tak. Ospravedlňujem sa, moja chyba. S tým, že
vlastne  podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  máte priložené  ďalej  a  ktoré sú tam
vypísané. V podmienkach je, že musí byť zachovaný účel nájmu – školský bufet a je
to do 31. 7. 2020, čiže vlastne na 3 roky.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech
sa  páči.  Keďže  do  diskusie  sa  nikto  nehlási,  takže  uzatváram  diskusiu  a  prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
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Návrhová komisia:  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia  tak, ako nám bolo predložené v
písomných materiáloch.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Ďakujem veľmi
pekne. Uznesenie bolo schválené.

Bod 15
Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme  k návrhu  na  vyradenie  majetku mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. Odovzdávam slovo predkladateľovi, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem pekne. Jedná sa vlastne o vyradenie majetku, máte
tam nehmotný, hmotný, drobný hmotný a hmotný majetok v obstarávacích cenách a
zostatkových cenách. Jedná sa o 4 materské škôlky a školské jedálne. Sú to materské
škôlky  a  školské  jedálne  Adámiho,  Fullu,  Kolískova,  Majerníkova  11,  a potom sa
jedná o IT zariadenie miestneho úradu s tým, že vlastne návrh na vyradenie majetku aj
s nejakou fotodokumentáciu vlastne máte priloženú k správe. Vzhľadom k tomu, že
keďže obstarávacia cena bola vyššia, ako je vlastne usmernenie, takže o vyradení tohto
majetku môže rozhodnúť iba zastupiteľstvo. Potrebujeme vlastne na to, aby sme mohli
tento majetok, či už proste ponúknuť na nejaké odkúpenie za zostatkové ceny, alebo
teda za nejaké,  alebo potom ich vlastne ekologicky zlikvidovať,  potrebujeme súhlas
zastupiteľstva. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne,  otváram diskusiu.  Keďže  sa  nikto
nehlási, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia.

Návrhová komisia: Hlasujeme o návrhu uznesenia, ako nám bolo písomne predložené.

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

Hlasovanie:  Za  hlasovalo  21  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.
Uznesenie sme schválili. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 17
Žiadosti o dotácie

p. Čahojová, starostka MČ: Bod 16 bol stiahnutý,  bod číslo  17. V zmysle nášho prijatého
všeobecne  záväzného  nariadenia  o  podmienkach  poskytovania  dotácií,  tak  vám
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predkladáme  materiál  žiadostí  o dotácie.  Predkladateľom je  pani  tajomníčka,  pani
Hanka Zemanová, tak jej odovzdávam slovo. Nech sa páči, Hanka.

p.  Zemanová:  Milí  kolegovia,  s  potešením teda som absolvovala  zasadnutie  komisie  pre
dotácie. Po dlhých diskusiách posledných, tie posledné 2 prideľovania dotácií, čo boli,
tak  toto  bol  pre  mňa  naozaj  zážitok,  ako  dospieť  ku  konsenzu.  My  sme  prebrali
všetkých 52 žiadostí,  ktoré boli v poriadku a teda dohodou sme  sa snažili  rozdeliť
financie. Žiadosti žiadali zhruba 3 a pol násobok toho, čo sme mali k dispozícii, takže
naozaj  sme  veľmi,  veľmi  zvažovali  v  každom  jednom  prípade,  koľko  prideliť.
Postupovali  sme  presne,  ako máte popísané  v dôvodovej  správe.  A myslím,  že za
všetky členky komisie hovorím, že naozaj sme rozhodli ako veľmi uvážlivo a nechali
sme ešte 3.000 EUR ako rezervu, nakoľko predpokladáme, že ešte nastanú situácie,
kedy bude treba rozhodovať o pridelení nejakej dotácie a VZN dáva túto šancu pani
starostke. Takže 3.000 EUR sme ešte nechali ako rezervu.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Podľa VZN 7/2016, § 4 ods. 1, je upravený okruh oprávnených
žiadateľov tým, že stanovuje podmienku sídla  alebo trvalého pobytu v Karlovej Vsi,
prípadne pôsobenie,  vykonávanie činnosti v Karlovej Vsi alebo poskytovanie služby
obyvateľom Karlovej Vsi. Je mi ľúto, prílohu sme dostali na poslednú chvíľu, mne sa
podarilo otvoriť čitateľnú prílohu včera takto večer, čo ozaj je dosť málo a ešte ani v
nej  som  si  nebol  istý  z  tých  údajov,  či  je  toto  splnené.  Z  materiálu  to  nie  je
jednoznačne  zrejmé,  aké  činnosti  vykonávajú  v Karlovej  Vsi,  resp.,  aké  služby
poskytujú  obyvateľom Karlovej  Vsi  subjekty,  ktoré tu  nemajú  sídlo,  trvalý  pobyt.
Nemal by byť problém uviesť také údaje podľa žiadostí. Bez nich je otázne, či návrh
uznesenia  je  plne  v  súlade  s VZN.  Odporúčam  predkladateľovi  upraviť  návrh
uznesenia vypustením subjektov bez sídla  trvalého pobytu v Karlovej Vsi a pre tieto
predložiť samostatný materiál s uvedením údajov v zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 7/2016.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási,  tak
diskusiu uzatváram. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Neviem,  či  máme  čakať  na  pána  Dullu,  lebo  ste  niečo  navrhli,  ale
písomne nemáme nič. 

p.  Dulla:  Ospravedlňujem sa,  ale  asi ušlo  pozornosti.  Odporúčam predkladateľovi upraviť
návrh uznesenia.

Návrhová komisia:  Pardon. Ale  keďže predkladateľ nič  neupravil,  tak budeme hlasovať o
návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme, nech sa páči. 
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Hlasovanie:  Za  hlasovalo  18  prítomných  poslancov,  proti  1,zdržal  sa  1.  Uznesenie  bolo
schválené.

Bod 18
Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pokračovať návrhom na odvolanie a voľbu členov -
neposlancov  z  komisie  výstavby  a  územného  plánovania.  Pani  Zemanová  ako
prekladateľka má slovo, nech sa páči.

p.  Zemanová:  Vážení  kolegovia,  predpokladám,  že  ste  si  materiál  preštudovali,  ide  o
odvolanie  členov  komisie  výstavby  a územného  plánu,  ktorí  sa  dlhodobo
nezúčastňovali zasadnutí komisie a návrh na voľbu nového člena komisie výstavby a
územného plánu, pani poslankyne, pani Jágerskej.  Nemám k tomu viac komentárov.
Pokiaľ sú nejaké otázky.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže
sa nikto nehlási diskusiu uzatváram, pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ja len chcem povedať, že na komisii sme o tom, ak si dobre pamätám, možno
je to dobré preveriť v zázname, hlasovali ako zvlášť, čiže proste za a.), odvolanie, za
b.),  hlasovanie  o nového, lebo  bol tam taký záujem,  aby sa zvlášť  po jednotlivých
proste za a.), za b.) hlasovalo. To len taká informácia.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže dávaš procedurálny návrh, aby sme hlasovali jednotlivo o
návrhu uznesenia, o častiach uznesenia.

p. Martinický: Áno.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Takže nech sa páči, návrhová komisia má slovo.

Návrhová komisia: Vraj podľa návrhu pána poslanca Martinického budeme teraz hlasovať o
bode a.), berie na vedomie.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže hlasujeme o bode a.), časti a.) uznesenia. 

Hlasovanie: Za 18 prítomných, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Časť a.) bola schválená. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: Budeme hlasovať o časti b.), odvoláva.
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p. Čahojová, starostka MČ: Mohli by sme aj prečítať túto časť, aby bolo každému jasné,
o čom sa hlasuje.

Návrhová komisia:  Môžeme. Odvoláva z komisie  výstavby a územného plánu neposlanca
Ing. Arch. Róberta Grožaja dňom 4. 4. 2017, neposlanca Mgr. Olivera Kleinerta dňom
4. 4. 2017 a neposlanca Ing. Miroslava Kalinu dňom 4. 4. 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, hlasujeme. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa dvaja. Prosím návrhovú
komisiu.

Návrhová  komisia:  Nasleduje  časť  c.),  volí  do  komisie  výstavby  a  územného  plánu
neposlankyňu Ing. Katarínu Jágerskú dňom 5. 4. 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, hlasujeme. 

Hlasovanie:  Za  17 prítomných  poslancov,  proti žiaden  poslanec,  držali  za  traja  poslanci.
Takže tento návrh bol schválený. Ďakujem pekne.

Bod 2
Správa o činnosti miestneho kontrolóra

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A  môžeme  sa  vrátiť  k  bodu  č.  2.  Vážený  pán  kontrolór,
vzhľadom na váš avizovaný neskorší príchod na rokovanie, tak sme bod č. 2 zaradili
pred bod číslo 19. Nech sa páči, odovzdávam vám slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. Vážení pani poslanci,
pani poslankyne alebo teda v opačnom poradí, ospravedlňujem sa za neskorý dnešný
príchod, ale bol som na Celoslovenskej konferencii miestnych, obecných kontrolórov.
Snáď bude aj konferencia  prospešná  pre moju  ďalšiu  prácu. Pôvodne som tu chcel
dneska predložiť  materiál  o stave základných  a materských  škôl,  ale  vzhľadom na
pomerne veľmi obrovskú matériu tohoto spisu,  ktorý má viac ako 130 strán, sa nám
nepodarilo  s  pánom prednostom vysporiadať  všetky námietky  ohľadne  stanoviska
miestneho úradu, a preto som si dovolil dneska predložiť správu o kontrolnej činnosti,
ktorá v podstate mapuje moje polročné pôsobenie na tomto úrade. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Než otvorím k tomuto diskusiu, tak potvrdzujem, že polročné
pôsobenie pána kontrolóra v tomto úrade je veľmi aktívne, nechcela som povedať, že
vyčerpávajúce, ale že správa je vyčerpávajúca. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keďže
sa do diskusie nikto nehlási...Pán prednosta? Pán prednosta, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja som len chcel potvrdiť, že, samozrejme, všetky tie správy
všetkých tých objektov existujú. Dostali sme ich a vzhľadom k tomu, že sú rozsiahle a
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boli  tam niektoré  tvrdenia,  ktoré  som  považoval  za  to,  aby  sa  k  nim  jednotlivé
oddelenia  na úrade vyjadrili,  tak z toho dôvodu, bohužiaľ,  viete, že niektoré veci,  v
každom z  tých  materiálov  boli  tvrdenia,  pán  kontrolór  sa  pýtal  proste  riaditeliek
a proste ďalších ľudí a len aby naozaj proste nevznikli veci, že niekto niečo povedal
a je  to tak, tak som dával,  samozrejme,  možnosť výhrady,  ktoré som vedel ja,  som
začal pracovať, ale sú tam aj veci, ktoré sa týkajú iných oddelení. Majetkovoprávneho,
školského atď. Tak kvôli tomu, že pripravujeme  presne podklady k tomu, aby sme,
zdôvodnili  niektoré veci,  ktoré sú tam aj vytýkané,  samozrejme,  a  dali  k tomu,  že
prečo  sú,  aké  body,  dôvody  atď.,  tak  aby  to  tam bolo  zapracované  aj  s  našimi
námietkami. Z toho dôvodu to proste nie je celé predložené. Tak len aby to bolo jasné,
že to sedí a tie správy sú. A stojí to na tom, že úrad zapracováva pripomienky k tejto
správe. Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Počúvajúc pána prednostu, nedá mi neopýtať sa, že či
bude možné poslancom na základe aj tejto správy a celého tohto procesu vyjadrovania
sa,  dať v nejakom rozumnom čase správu o tom,  že ktoré opravy sú alebo  nejaké
prioritné  z tých opráv,  aby sme  vedeli.  Už keď sme  sa dnes  bavili  o peniazoch na
školy  a škôlky,  aby  sme  tieto  peniaze  vedeli  rozumným,  zmysluplným  spôsobom
hospodárne využiť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ak môžem odpovedať, máme pripravené rokovanie na pôde
úradu  o schválených  investičných  zámeroch na  toto rozpočtové obdobie  a  budeme
rokovať o stave príprav na tieto investičné akcie,  ktoré by sme radi realizovali v čo
najkratšom čase. Ideálne aby všetky prebehli cez letné prázdninové obdobie, čo ale asi
nebude  vo  všetkých  prípadov  úplne  nutné.  A  pravdepodobne  sa  k  tejto  tematike
vrátime aj z nášho podnetu pri schvaľovaní záverečného účtu, lebo radi by sme ďalšie
investície presmerovali najmä do našich škôl a škôlok. Pán poslanec Dulla má slovo.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Ja  by som len znova  pripomenul  zhruba  2 roky opakovanú
požiadavku  na  pasportizáciu  stavu  nášho  hmotného  majetku,  teda  predovšetkým
budov areálov škôl, školských zariadení,  aby sme to videli komplexne, lebo 1 vec je,
keď uvidíme  niečo,  čo súvisí  s  ostatnými  investičnými  zámermi,  potrebami a  stále
neriešeným  deficitom  technickej  úrovne  infraštruktúry,  ktorú  vlastníme  a  ktorú
spravujeme. Bol by som rád keby okrem teda vo vzťahu k materským školám sa niečo
objavilo  aj  vo  vzťahu  k  ostatnému  hmotnému  majetku,  ktoré  užíva  verejnosť.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, keďže nikto sa do diskusie nehlási,  ešte pán
prednosta chce záverečné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem,  ja  som len chcel povedať,  že ono to, bohužiaľ,
býva  v  samosprávach  vždy  tak,  že  tie  investície,  ktoré  sú  najpotrebnejšie
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a najnavrátnejšie,  sú  tie  najmenej  viditeľné.  Záverečné  slovo  ja  nemám,  ja  som
reagoval na pána Rosinu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Tak som sa zle vyjadrila, reakcia na pána Rosinu.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ: Tak  to  sú  tie.  Potom máte  druhé,  ktoré sú  síce  naozaj
potrebné,  ich návratnosť  je  dlhodobejšia,  a  potom máte také,  do ktorých v zmysle
zákona máte povinnosti,  ste povinný investovať a ich návratnosť je  nekonečná, čiže
nikdy. A potom sa musíte proste rozhodnúť, ako medzi týmto balansovať. Súhlasím s
tým, že máme 2 typy majetkov. Jedny sú tie, ktoré priamo spravuje mestská časť a sú
to školy, škôlky, objekty, a potom sú to aj verejné priestory, ako sú chodníky, cesty,
proste ostatné verejné  plochy,  o ktoré sa mestská časť stará.  A súhlasím  s tým,  že
kvalifikovaná  pasportizácia  by  bola  výborná,  ale  naozaj  je  to  obrovské  množstvo
materiálu.  Budeme sa snažiť,  teraz budete mať  vlastne,  čítal som,  máte tam proste
nejaké stanovisko škôlok, ktoré boli prejdené, mestská časť už nejakú pasportizáciu
robila  v  čase,  keď  sme  sa  o  tom  bavili.  To  bolo  minulý  rok  v  auguste  a
zamestnankyňa,  ktorá  to  robila,  z  ktorej  čiastočne  z  tých  správ  vychádzal  aj  pán
kontrolór, bohužiaľ, v septembri minulého roka zomrela. Čiže vlastne aj to bol jeden z
dôvodov,  pre  ktorý  niektoré  veci  neboli  dokončené.  A,  samozrejme,  nejakým
spôsobom je to väčšia časť majetku a naozaj je to veľmi rôznorodý majetok a súhlasím
s tým, že komplexná pasportizácia by bolo správna a najlepšia, aby sa dalo rozhodnúť,
čo,  kde.  Ale  naozaj  sa  rádovo  bavíme  o  miliónoch  eur,  ktoré  by  ten  majetok
potreboval zainvestovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Nakoľko sme nedostali žiadne zmeny ani doplnenia, tak dávam hlasovať
o návrhu tak, ako ho máme predložený v materiáloch.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu uznesenia k bodu č.
2. 

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

Bod 19
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017

p. Čahojová,  starostka MČ: A pokračujeme bodom číslo  19 . Tým je Návrh na odmenu
miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok roku 2017. Poprosím pani Hanku Zemanovú o
prednesenie návrhu.
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p.  Zemanová:  Vážení  kolegovia,  v kompetencii  miestneho  zastupiteľstva  je  schvaľovať
odmenu  miestnemu  kontrolórovi.  Obdržali  sme správu pána kontrolóra Hrádeka,  4.
štvrťrok roku 2016 a 1. štvrťrok roku 2017. V zmysle zákona vám predkladám návrh
na  udelenie  odmeny  tak,  ako  je  uvedené  v materiáli,  vo  výške  30 %  platu  za  1.
štvrťrok 2017. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len potvrdím, čo som povedala aj v
predchádzajúcom príspevku, že naozaj pán kontrolór veľmi aktívne a živo sa zaujíma,
aj vôbec spoznal za tak krátky čas veľmi precízne takmer celú MČ, prešiel,  osobne
navštívil  naše  objekty,  zaujíma  sa  živo  o dianie  verejného  obstarávania,  riešenie
problémov či v ekonomickej oblasti, alebo v právnej oblasti, na všetkých úsekoch teda
už pôsobenia nášho úradu. Takže moje stanovisko k tejto odmene je, že odporúčam
schváliť  odmenu  miestnemu  kontrolórovi.  Nech  sa  páči,  otváram k  tomuto  bodu
diskusiu. Keďže sa nikto nehlási tak diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová  komisia:   Takže  dávam  návrh  na  hlasovanie  o  uznesení  tak,  ako  ho  máme
predložené.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne, takže hlasujeme o predloženom návrhu, nech
sa páči. 

Hlasovanie:  Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik. Ďakujem za váš
jednoznačne vyjadrený názor na prácu pána kontrolóra. Ďakujem.

Bod 20 
Informácia o vybavených interpeláciách.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  pristupujeme  k bodu  č.  20  -  a to  je  Informácia  o
vybavených interpeláciách. Nech sa páči. Pán predkladateľ, pán Hrčka, tu nie je, takže
je  tu informácia  o  jednej  vybavenej  interpelácii.  Otváram k tomuto bodu diskusiu,
nech sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Chcel  by som k tomu, čo som obdržal a čo je  uvedené,  dať
niekoľko  svojich  vyjadrení.  Predmetom  nebolo  iba  rezidentské  parkovanie,  ale
vyjadrenie  starostky  o  nezavedení  systému  rezidentského  parkovania,  o  ukončení
pilotného  projektu a  zmene  organizácie  dopravy trvalého  charakteru.  Odpovede na
otázku číslo  1  starosta  neuviedla,  kto  rozhodol  o  realizácii  pilotného  projektu,  na
základe akého oprávnenia. Odpovedala neurčito, slovami - sme sa rozhodli. Uvádzané
stanovisko  komisie  nemožno  považovať  za  oprávnenie,  na  ktoré  som  sa  pýtal.
Rovnako ním nie  je  určenie dopravného  značenia  podľa cestného zákona, na ktorý
odkazuje. Súhlas krajského dopravného inšpektorátu je  iba jednou z podmienok, ale
nie  postačujúcou  na  realizáciu  pilotného  projektu  rezidentského  parkovania  s
regulovaným státím. Rovnako som nedostal odpoveď na otázku číslo 7, ktorá sa týka
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typu zóny a nie podmienok. Odpoveď na otázky 8 až 11 je opäť o niečom inom, ako
ich  obsah.  Dopyt  na  zákonne  oprávnenie  vyžadoval  trvalý  pobyt,  zostal
nezodpovedaný.  Odvolávka  na  prípravu  k  VZN  mesta  v  súvislosti  s  ukončením
pilotného projektu vyznieva zvláštne. Tiež odpoveď na otázku číslo 12, ktorá sa týkala
listu  pre  signatárov  petície  je  o inom.  Odpoveď  na  otázku  číslo  13  je  ukážkou,
pracovníci  zaradení  v  oddelení  dopravy  pracujú  s  verziou  1  zóny  na  území  celej
Karlovej Vsi, ale zároveň pripravujú ďalší pilotný projekt pre ulice na Dlhých dieloch,
lebo  sa  určite  zhodneme,  že  tam sú  iné  podmienky  ako  v  spodnej  Karlovej  Vsi.
Neviem.  Ak majú byť rozdielne pravidlá,  tak asi nie  v rôznych úsekoch v rámci tej
istej zóny. Možno tomu nerozumiem, ale tak to vnímam, že si to odporuje. Niekto má
možno  vo  zvyku  zložite  napísať,  že  v tom nie  je  úplne  jasno.  Bolo  by  fajn,  aby
pracovníci  oddelenia  viac  a  pozornejšie  načúvali  poslancom,  ktorí  sú  zástupcami
obyvateľov, ktorí tlmočia časť ich názorov. Osobné preferencie jednotlivých riešení by
mohli dať bokom. Odpoveď na otázku číslo 14 podľa mňa potvrdzuje, že pracovníci
nemajú jasno v účele VZN, ktoré predpokladá, vyžaduje cestný zákon. Už len tým, že
výška úhrady podľa zákona môže byť nulová, resp. podľa VZN hlavného  mesta 24
mesiacov nemusí byť  za úhradu, o spôsobe zabezpečenia  prevádzky však musí byť
rozhodnuté formou VZN vždy, aj keď je bezplatné vydávanie kariet, aj užívanie miest
a to preto, že sa obmedzuje zákonom definované právo užívania miestnej komunikácie
na princípe všeobecnej prístupnosti bez ohľadu na trvalý pobyt a iný stav užívateľa.
Nie je mi to príjemné konštatovať, ale podľa mňa interpelácia nebola vybavená úplne,
a preto časť z nej zopakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Bude vám odpovedať pani Ing. Kratochvílová,
nech sa páči.

p.  Kratochvílová,  MÚ  MČ:  Ďakujem  za  slovo.  V interpelácii  je  uvedený  celý  postup
prípravy tej zóny Silvánska a vlastne prípravy parkovacej politiky na území Mestskej
časti Karlova Ves. Celý ten, asi nemá význam, aby som ho celý čítala, ale v podstate
ten  pilotný  projekt  aj  spôsob  zavedenia,  ale  aj  vôbec  tá  myšlienka  zavedenia
parkovacej politiky na území Karlovej Vsi vznikla v komisii dopravy tuto, na Komisii
dopravy MČ Karlova  Ves  a všetko, ja  by som to asi  radšej  tuto  prečítala.  Všetko
vlastne  tak,  ako  bolo  schválené  a prevedené,  bolo  schválené  v  komisii  dopravy.
Opakujem, že celý tento postup tak, ako je  opísaný v tejto interpelácii.  To, že teraz
zavádzame alebo pripravujeme zónu aj v oblasti Dlhých dielov na ulice Veternicová
a Hlaváčikova,  je  tak isto  projekt,  ktorý bol dopredu pripravený  a  konzultovaný v
komisii dopravy. To, že máme už zavedenú zónu Silvánska, spôsob parkovania v tejto
zóne,  rezidentskej  zóne Silvánska,  len  na základe projektu organizácie  dopravy.  Ja
som to konzultovala, ja som hovorila o tom aj s pánom Dullom,  ja pripúšťam, že je
mnoho  vecí  možno  s otáznikmi,  ale  konzultovala  som to aj s  tými,  ktorí zakladali
rovnakým  spôsobom  zónu  v  Mestskej  časti  Staré  Mesto,  takisto  je  to  vlastne
zorganizovaná tá parkovacia politika len na základe schválenej organizácie dopravy,
cestným správnym orgánom a krajským dopravným inšpektorátom. To, čo nie je úplne
jasné, je to, že nevieme presne, aké bude znenie tej definitívnej parkovacej politike v
súvislosti s tým, že ešte nie je schválený štatút, ktorým by vlastne, ak bude schválený,
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tak vlastne  to bude taká tá naša štartovacia  čiara na to, aby sme prijali  parkovaciu
politiku alebo VZN pre parkovaciu politiku v Karlovej Vsi, ale ja si osobne nemyslím,
ja pripúšťam, že nie úplne všetky otázky, ktoré boli položené v tejto interpelácie, mi
nie boli úplne jasné, ale podľa tých informácií,  ktoré som mala ešte aj z obdobia, keď
som tu nepôsobila,  ale  ktoré som z tých rokovaní,  ktoré som absolvovala v komisii
dopravy a ešte aj v tej skupine Parkovacia politika,  ktorá sa potom vlastne spojila  s
komisiou  dopravy.  Ja  si myslím,  že sme  nerobili  nič  v rozpore so zákonmi,  nič  v
rozpore s tým, ako bolo myslené alebo ako to bolo odporučené poslancami,  ktorí sú
členmi tej dopravnej komisie.

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

p. Svoboda:  Som členom dopravnej komisie,  súhlasím alebo presadzujem parkovacie zóny.
Vidím v tom budúcnosť.  Napriek tomu si myslím,  že je  naša povinnosť,  aj keď sa
vyjadríme  v  zmysle,  že  chceme  parkovacie  zóny,  že  chceme  parkovacie  zóny,  že
musíme urobiť kroky, ktoré nám zákon predpisuje. Obmedzujeme občanov, nechcem
povedať obyvateľov Karlovej Vsi ale občanov, nútime ich presúvať sa autami, polícia
dáva pokuty a malo by sa tak diať zákonným spôsobom, to je ústavné právo každého.
Na komisii sme sa bavili,  pani Kratochvílová, v tom zmysle, že do dvoch týždňov, ak
si dobre pamätám, že pôjdete na právne oddelenie a spýtate sa alebo prekonzultujete,
či musí byť schválené VZN, alebo nemusí. Či stačí to značenie schválené dopravným
inšpektorátom? To je moja otázka na vás teraz. 

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo, je to podobne ako hovoril poslanec Svoboda, ale hlavne je to
o inom.  Ak sa pýtam,  kto rozhodol,  tak sa pýtam,  či existuje  formálne  rozhodnutie
a odpoveď - sme  sa rozhodli,  sme  rozhodli  –  to nie  je  odpoveď na  tom,  kto. Pod
rozhodnutím musí byť  autorizácia podpisom. Dopravná komisia  je  výborná skupina
ľudí,  tvorivo mysliaca,  vzájomne  si vymieňajúca postrehy, názory,  odporúčania,  ale
nemá  oprávnenie  niečo  schváliť  konečnou podobou, ako keby to bolo  rozhodnutie,
rovná sa príkaz.  Je  to znova ten problém,  o ktorom hovorím toľkokrát.  Prenesený
výkon štátnej správy je zverený niekomu, a ten zaň nesie zodpovednosť a nie nejaký
poradný orgán územnej samosprávy.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ak  môžem  predbehnúť  pani  Ing.  Kratochvílovú,  my,
samozrejme, rešpektujeme vás ako poradný orgán územnej samosprávy, ale konáme v
zmysle  rámcov, ktoré nám umožní legislatíva,  tzn.  my ako miestny úrad konáme v
zmysle  toho a sme presvedčení o tom, že v zmysle  zákona. Pani Ing. Kratochvílová
chce doplniť túto vetu, nech sa páči.

p. Kratochvílová, MÚ MČ: Neviem, či doplniť, ja som sa vlastne chcela opýtať na tú formu
pána Dullu, ak môžem teda takouto formou alebo si to môžeme potom povedať. Inak,
pán Svoboda, ja sa teda ospravedlňujem, ja som to asi, ani neviem, či to je v zápise,
ale ja som to nejak...
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p. Svoboda: Nie je to v zápise.

p. Kratochvílová: Nie je to asi v zápise, tak aj neviem, môžeme sa tuto spýtať teraz, máme tu
zástupcu právneho oddelenia, lebo hovorím, že ja som...

p. Svoboda: Sľúbila ste mi to.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som sa asi nepýtala teraz, pretože naozaj treba odbornú
fundovanú odpoveď a čoskoro máme v priebehu pár dní ďalšie kolo komisií,  čiže túto
odpoveď môžeme pripraviť do rokovania komisie dopravy. Poprosím.

p. Kratochvílová: Dobre, v poriadku, bude to prebrané.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže nikto iný sa nehlási,  tak uzatváram tento bod. Prosím
návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Takže nedostali sme žiadny návrh na uznesenie,  takže dám hlasovať o
návrhu  tak,  ako  sme  dostali  predložený,  tzn.  berie  na  vedomie  informáciu  o
vybavených  interpeláciách  poslancov  Miestneho  zastupiteľstva  MČ  Bratislava
Karlova Ves.

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

Hlasovanie:  Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali sa 3 poslanci.  Uznesenie
bolo schválené.

Bod 21
Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu Rôzne, bod č. 21. Dovoľte, aby som vás
na  úvod  bodu  21  informovala  o  jednom  projekte  ...  Ďakujeme,  pani  inžinierka,
ďakujeme, dovidenia - jedná sa o projekt, ktorý iniciovali viacerí občania a ktorý, teda
jeho realizáciu, si žiadali viacerí občania,  zaoberali sa tým aj viacerí poslanci tohoto
zastupiteľstva a to je  projekt  potôčika v Líščom údolí.  My sme iniciovali  niekoľko
rokovaní a naposledy to bolo aj na Slovenskom vodohospodárskom podniku, pretože
keď už  sa  máme  odhodlať  skutočne  ku  krokom,  ktoré  povedú  k istým  záväzkom
z našej  strany  aj  finančným  nákladom,  tak  sme  potrebovali  ubezpečiť,  že  takýto
projekt  je  realizovateľný  a veľmi  ma  to  mrzí,  ale  naše  zistenia  na  Slovenskom
vodohospodárskom podniku  nasvedčujú  tomu,  že  ak by sme  chceli  obnoviť  tok aj
v tom mŕtvom koryte alebo prázdnom koryte z časti zachovanom v Líščom údolí, tak
museli  by  sme  nájsť  nejaký  vodný  zdroj,  pretože  ten potôčik  sa  už  asi  stratil  v
útrobách spleti kanalizačných sietí. V dôsledku výstavby jednoducho ten tok nevieme
nájsť.  Vyústenie je  suché.  Boli sme aj fyzicky pozrieť niektoré miesta,  je  to veľmi
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problematické a je možné, že proste tento tok už neexistuje  alebo v dostatočnej sile.
Čiže ak by sme chceli nejaký vodný zdroj alebo niečo, nejakú vodu, v Líščom údolí,
tak museli by sme zabezpečiť vodný zdroj a bolo by to niečo ako projekt fontány. Je
nám to veľmi ľúto. Samozrejme to nie je nerealizovateľný projekt, napokon máme tam
toalety aj prívod elektrickej energie,  ale  je  to pomerne drahý projekt a treba si zase
uvedomiť,  že mali  by sme  zveľaďovať  to, čo máme,  a to, čo nám tá príroda v tej
lokalite  dala. A že toto by skutočne neviem,  či by sme si dokázali takúto investíciu
obhájiť. Takže takéto je zistenie. Mali by sme to interpretovať aj ďalej tým občanom,
ktorým na tomto projekte záleží a ktorí aj ponúkali sponzorstvo, spoluprácu, brigády
na vyčistení koryta potoka atď, že to pravdepodobne už nie je možné v dôsledku tej
meliorácie  alebo  ja  neviem  čoho,  odkanalizovania  celého  územia.  Pán  poslanec
Krampl, nech sa páči.

 
p.  Krampl:  Ja  len  chcem  poďakovať  veľmi  pekne  za  túto  informáciu,  lebo  sa  tomuto

venujem už dlhšiu dobu a proste ďakujem za aktualizáciu údajov. Ďakujem.  

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

p.  Šíbl:  No  ja  predpokladám,  že  kolegovia  z SVP  to  trošku  zjednodušili,  ten  problém.
Samozrejme, že vzhľadom na to, že aká je veľkosť povodia, aké sú odtokové pomery
a aká je súčasná klíma v tejto oblasti, tak ide o tok tzv. periodický, tzn., keď prší, tak
tam voda je alebo keď sa topí sneh, a keď dlhší čas neprší, tak tam voda nie je. To je
celkom normálne v tejto oblasti a treba si zvykať na to, že tie toky, ktoré sme zvyknutí
vnímať, že tam tá voda je väčšinu roka alebo po celý rok, tak čoraz viac tých trvalých
vodných tokov sa bude posúvať do tej kategórie  periodických,  kde tá voda nebude
niekoľko týždňov, možno niekoľko mesiacov. Ak bude taký chod zrážok a teplôt, ako
sa  javí  už na  začiatku tohoto roka, tak väčšina  potokov v tejto  oblasti -  Devínske
Kobyly,  Devínsky Karpaty - jednoducho vyschne. Čiže aby sme pristúpili  k nejakej
revitalizácii,  treba  si  od  začiatku  povedať,  že,  áno,  revitalizujem  periodický  tok
a jednoducho rátame s tým, že značnú časť roka to koryto môže byť suché, keď nám to
stojí za to. Samozrejme, dodať tam tú vodu z iného zdroja je principiálne nezmysel,
museli  by sme ju dodať alebo z vodovodného potrubia, čo je  úplný nezmysel,  alebo
vyvŕtať nejaký vrt, čo je takisto nezmysel. Čiže, alebo periodický tok, alebo nič. 

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, ja s týmto absolútne súhlasím. V súvislosti s touto témou
sme sa zúčastnili aj prednášky pána Švihrana: Bratislavské studničky a potôčiky. Bola
som aj na konferencii  Bratislavského  samosprávneho  kraja  o vode, žiaľ,  zistenia sú
také, aj na tej konferencii som sa dozvedela,  že, ja som v tom laik, to ty vieš,  ale že
jednoducho tej vody z Karpát bude pritekať stále menej a menej, že nás čaká náročné
obdobie,  že to jednoducho tieto vodné zdroje budú menej  a menej bohaté na vodu,
taká je  perspektíva.  Čiže otázka, či vôbec takýto projekt a či investovať doňho čas,
námahu  aj  peniaze,  keď to bude  možno  tiež  v zime,  keď o to aj  tak nikto  nestojí
a potrebovali by sme vodu cez leto v Líščom údolí. Pán poslanec Horecký, nech sa
páči.
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p.  Horecký:  Vážená  pani  starostka,  dámy  a páni,  ja  by  som  vás  chcel  veľmi  stručne
informovať  o  našej  existencii  na  Veternicovej  20,  teda  existencii  Spojenej  školy
svätého  Františka  na tomto  evokovanom pracovisku,  keďže  ešte  stále  doznieva  to
naše, to vaše hlasovanie a dôvera, ktorú ste prejavili,  keď ste nám zverili pre verejnú
službu tento kus svojho majetku. Niečo už viete a pridám k tomu iba výpočtom faktov
niektoré dôležité skutočnosti, ktoré vás môžu zaujímať pre budúce rozhodovania a pre
správu nám zvereného majetku. Sme tam niekoľko mesiacov a zistili  sme,  že v tej
budove bola polovica rozvodov uzavretá alebo takmer polovica rozvodov uzavretá a 1.
vec, na ktorú sme narazili,  bola kontrola z BVS, ktorá na oznámila, že voda hneď na
jeseň nie je v dostatočnej kvalite pre to, aby mohla byť používaná bezprostredne pre
deti.  My sme sa vyľakali,  lebo to je  správa,  ktorú nechcete ako riaditeľ školy počuť
v septembri a oni nám však povedali, že to je tu bežné; to tu tak bolo od začiatku, teda
takmer od začiatku, že my prídeme znova. Ja som sa spýtal, no počkajte a to budeme
losovať? Čo máme preto robiť? A oni nám povedali, že jednoducho tu vodu odpúšťať.
Tak ja  som povedal mojim správcom, aby pootvárali všetky ventily  a v tej chvíli  sa
Veternicová  20  zvnútra  premenila  na  také  súfontánie,  pretože  z  viacerých  miest
jednoducho voda vytekala tam, kam nemala,  presakovala do stien a pod. Začali sme
teda sanovať tieto problémy a takisto sme zastavili prenikanie vody z dažďovej vody z
vonku z dvora do steny, ktorá nebola odizolovaná, ale napriek tomu sa nám nepodarilo
zistiť únik vody, ktorá sa hromadila .Cítili sme to na vzduchu, cítili sme to, že v tých
učebniach na 1. poschodí, ktoré sme obývali ako prvú, jedna miestnosť začala úplne
plesnivieť,  opadávať  tam  omietka.  Potom  sme  zistili,  že  BAT-ka  dodáva
niekoľkonásobne vyšší tlak do rozvodov než by mala dodávať, že to tak robí roky. My
sme potom meraním tlaku zistili  na koncových zariadeniach, vykurovacích telesách,
túto skutočnosť a tak sme prišli k podozreniu, že niekde v tých rozvodoch pod týmto
vysokým tlakom jednoducho  došlo  k  narušeniu  a k únikom.  Toto sa  nám podarilo
odhaliť,  tak  sme  museli  rozkopať  jednu  učebňu,  strhnúť  to  linoleum,  ktoré  je
v peknom stave za tých 12 rokov. Myslím to tak, ako to vravím. A tam sme našli únik
vody, teraz riešime jednoducho sanáciu tohto stavu. Hovorím vám to len tak z holých
faktov. Nehovorím vám to, aby sme predvádzali,  čo sme urobili  a nie,  aby som vás
týral teraz na konci dňa,  večera výpočtom nejakých  ponôs.  Hovorím vám to preto,
lebo máme ďalšie školy a chcem aj, aby ste vedeli,  že ste nerozhodli zle, lebo to tiež
bolo veľmi ťažké rozhodovanie o zrušení alebo nezrušení tej škody. Pamätáte si ako
nás  emotívne  vydierali,  ako im  na  tej škole  záleží,  ale  tieto  skutočnosti,  ktoré mi
odkrývame po pár mesiacoch pôsobenia tam, ukazujú,  že sa nestarali o ten majetok
tak, aby skutky zodpovedali ich slovám a vyjadreniam. Ja vám chcem poďakovať aj za
to, že ste nás podporili tak, ako ste mohli. My sme urobili historicky prvú brigádu 18.
marca v sobotu, pocitovo taký sychravý upršaný deň, tak sa tam zišlo  pomerne veľa
ľudí. Ja osobitne chcem poďakovať aj 2 poslankyniam, ktoré teda z tohto miestneho
zastupiteľstva,  3,  pardon  teda,  samozrejme,  3  poslankyniam,  ktoré  z  tohto
zastupiteľstva prišli a nie  len rokovali,  ale  tak, ako je to u nich aj bežným zvykom,
konali, upratovali, pomáhali. Veľmi pekne vám ďakujem. Pre nás bolo veľmi dôležité,
aby sme boli prijatí na Dlhých dieloch a chcem vám povedať aj takú peknú skúsenosť,
ako  jedna  pani,  ktorá  nás  videla  tam pracovať  a brigádovať,  tak  napiekla  týmto
brigádnikom buchty  počas  toho,  ako  oni  pracovali  a doniesla  im  to  ešte  teplé  na
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plechu. Takže naozaj sa dá nejak vytrvať, možnože aj znášať nejaké invektívy, mať aj
odvahu pre správne rozhodnutia  a keď jednoducho realizujete  ten dobrý cieľ,  ktorý
máte,  tak  to  môže  priniesť  osoh  a  úžitok  všetkým  naokolo.  Veľmi  pekne  vám
ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Než asi prejdeme k ďalšej téme, ja by
som chcela v tomto, v súvislosti so ZŠ Veternicová, ešte poďakovať pánovi doktorovi
Hrádekovi za jeho podiel na inventarizácii majetku bývalej ZŠ Veternicová, pretože to
naozaj  bolo  ťažké  ten majetok spísať,  usporiadať  atď.  Sú tam isté  nezrovnalosti  v
evidencii toho majetku a nasledujú ďalšie kroky z našej strany, pretože niektoré veci,
ktoré mali  byť v škole sa v škole už nenachádzajú.  Takže tam my budeme ako úrad
ďalej  aktívni.  A sme  radi  teda,  že  sme  našli  dohodu  a  vybavenie  školy  sa  našlo
upotrebenie na našich základných školách. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p.  Martinický:  Ďakujem,  veľmi  stručne.  Ďakujem  najprv  pánovi  riaditeľovi  za  túto
informáciu a druhá vec, dávam na zváženie, či by nebolo dobré, užitočné, viem, že by
to pre niekoho znamenalo ďalší čas, ale možno pre budúcnosť nejakú stručnú správu
proste napísať a trebárs publikovať v Karloveských novinách alebo tak, proste, v akom
stave  sa  tam stalo,  našlo,  urobilo,  proste,  takýto  nejaký  súpis  tohoto,  čo  tu  bolo
povedané. Ďakujem.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi ináč,  ako chcel by som sa poďakovať
pánovi riaditeľovi za túto správu, pretože dobré správy sa dobre počúvajú a správy,
ktoré idú zo škôl,  ktoré pán riaditeľ  obhospodaruje,  sú  poväčšine  veľmi  pozitívne.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo, ja len krátko. Považujem si za povinnosť oboznámiť ctených
kolegov  a kolegyne,  že  som  sa  stal  členom  politickej  strany  SaS,  už  som  pána
prednostu požiadal,  aby  túto informáciu  aj zverejnil  na webe  a taktiež  hlasovacom
zariadení. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme za túto informáciu. Pán poslanec Borovička.

p. Borovička: Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim ... pani Kratochvílová, škoda, že odišla. S pani
Kratochvílovou sme navštívili  našu ulicu, kde parkujú pod školou tieto vozidlá a pani
starostka dobre vie, že aj tebe to chodí na mail,  že ľudia sa sťažujú.  Nie je to určite
chyba  pána  Borovičku,  ako  poslanca,  že  tam  dovolil  parkovať  alebo  nedovolil
parkovať.  Dobre viete, že ja  som proti parkovaniu v tejto lokalite.  Príjazdovú cestu
stále  nemáme  vyriešené,  to nie  je;  pani  Kratochvílová  nám láskavo  oznámila  pred
chvíľou, že to bolo zamietnuté na doprave v meste pokiaľ som to dobre povedal, že to
bolo zamietnuté policajtmi,  takže nevieme, čo sa tam bude konať. Čiže tam tie autá
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parkujú stále, mestskí policajti stále tvrdia, že nemôžu s tým nič robiť, pokiaľ mestská
časť  to  nevyrieši.  Je  mi  ľúto,  že na  tých  stránkach  je  stále  písané,  ako keby  pán
Borovička  si  tam spravil  parkovacie  miesta.  Nespravil  si  tam.  A čo  sa  týka  pána
Horeckého, dobre viete, pán kolega, že ja som nehlasoval na túto školu, ale plne vám
verím a pravidelne s ľuďmi sa dohadujem o tom, či to bolo správne rozhodnutie, vám
to dať, a ja každému hovorím, že áno, že tá škola ide hore. Takže aj ja vám ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Tak to si ceníme. Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Ja chcem pánovi Borovičkovi poďakovať za hrdinský prístup pri riešení záujmov
obyvateľov ohľadne  prístupov automobilov,  záchrannej  služby,  hasičov a všetkých
ďalších zložiek k našim obydliam,  lebo keby nebolo jeho hrdinského nasadenia,  tak
dneska to máme tam zatvorené zase a požiarnici  by chodili  tak, ako vždycky,  čiže
nechodili by, nejazdili by, chodili by pešo a sanitky tak isto. Zdenko, ďakujem.

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

p. Dulla:  Ja by som sa tiež pridal  k tomuto poďakovaniu  a  zároveň tlmočil  poďakovanie
obyvateľov v našom šesťposchodovom dome,  ktorí si želajú,  aby ten prístup zostal
zachovaný  a aby  v  súlade  s  ochranou  verejnej  zelene  boli  uskutočnené  technické
úpravy, rozšírenie tej časti chodníka,  bez čoho sa nemôžu dostať bezpečne k svojim
vchodom spredu,  kde  sú  oficiálne  evidenčné  čísla  vstupov,  lebo  ulica  je  vlastne
dvorom. Ulica dotyčná je dvorom. My máme domy otočené do toho, čo sa volá pešia
zóna,  hoci  taká  značka  tam nikdy  nebola  a  domy boli  schválené  do  užívania  bez
zaslepenia tej hornej časti a boli umiestnené v rozhodnutí o umiestnení aj stavebnom
povolení  definované  prístupy  spredu  aj  na  účely  sťahovania,  nieto  ešte  na  účely
záchranných zložiek. Ďakujem.

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

p.  Lenč:  Ďakujem  za  slovo,  pani  starostka.  Ja  sa  tiež  pridávam  k  poďakovaniu  pánovi
poslancovi  Borovičkovi  za  jeho  aktivitu  v  tomto  a chcem  sa  mu  zároveň  aj
ospravedlniť,  že  sme  tak nejako  v pracovnej  hantírke  s  pánom kolegom Rosinom
nazvali tento priestor Borovičkovým parkoviskom.

p. Čahojová, starostka MČ:  Začula  som iný názov na maili,  že sa tam chata v blízkosti
hotuje, tak to je taká zaujímavá koincidencia. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som veľmi rád nadviazal na predrečníkov
touto témou. Myslím si,  že situácia  na Dlhých  dieloch je  vážna. Je vážna preto, že
vozidlá  už  nemajú  kde  parkovať  a  obsadzujú  práve  ihriská,  začínajú  sa  tlačiť  do
blokov a treba,  myslím  si,  nejako aktívne k tomu pristúpiť,  nielen represívne,  ale  aj
vytváraním  nejakých  nových  parkovacích  miest.  A teda  hoc  som členom komisie
dopravy, činnosť oddelenia dopravy, ktorá je na tomto úrade, je mi celkom neznáma.
Chceli sme z mojej aktivity stretnúť sa s pánom vedúcim tohto oddelenia, žiaľ, najprv
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to prisľúbil,  potom z dôvodu iných povinností to odriekol. Tak sme ho chceli pozvať
na  ďalšie  nasledovné  stretnutie  komisie  dopravy,  tak odriekol to vzhľadom na  iné
povinnosti aj toto stretnutie.  Tak ako myslel  som to vážne, nie  komicky,  keď som
navrhol  teda,  nech  povie  pán  vedúci  nejaký  termín  a vtedy  by  sme  si  spravili
mimoriadnu  komisiu  dopravy,  pretože myslím  si,  že dialóg  je  dôležitý,  preto  som
chcel napr.  s kolegyňou Hanulíkovou viesť  dialóg,  ale,  žiaľ,  na dialóg treba dvoch
a nerád  by  som bol,  aby  pán  Drotován  sa  dostal  do  takej  pozície  ako  kolegyňa
Hanulíková,  ktorá  sa  tvári,  že  neexistuje.  Takže  veľmi  rád  by  som  sa  s ním
porozprával  konštruktívne,  vecne,  aj  kolegovia,  nemyslím  teraz  sa  baviť  o takých
pletkách  ako  to,  že  ustanovuje  pána  Vrabca  za môjho  osobného  hovorcu.  To  ako
vôbec by som neriešil na takomto stretnutí,  ale  naozaj rád by som vecne sa bavil v
prospech riešenia problémov obyvateľov tejto MČ. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Absolútne súhlasím. Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla: Veľmi pekne ďakujem. Ja nadviažem na poslanca Rosinu. Presne takto pred istým
časom sme  dali  teda  nejaké  informácie  o zastaralom,  dávno  neaktuálnom zvislom
dopravnom značení.  Bola informácia,  že bude odstránené. Nejdem merať, či uplynul
týždeň, mesiaci, rok, ale neudialo sa to nič s tým, ďalej to tam je, zavádza to ľudí, ako
keby naďalej  boli tie  miesta  vyhradené, to je  to, čo sa rozprávame.  Takže bolo  by
dobré, keby si oddelenie dopravy našlo čas na prieskum na Dlhých dieloch a urobilo
nápravu  s  neaktuálnym  dopravným  značením,  predovšetkým  vyhradených
parkovacích miest. A to je jedno, či bez obmedzenia,  alebo s časovým obmedzením,
lebo aktuálny stav a vyznačený stav je úplne iný. Je to neprehľadné a to je práve to,
prečo sú ľudia veľmi nespokojní.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, pán poslanec, tak, ako som informovala, dnes sme spustili
tú aktualizáciu, očakávam prílev podnetov, ktoré budeme skutočne riešiť, lebo naozaj
toto je problém, ktorý vnímame, že je veľmi pálčivý. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: Nielen na Dlhých dieloch.

p. Čahojová, starostka MČ: V celej Karlovej Vsi, áno. Pán poslanec Lenč má prednosť, pán
inžinier.

p.  Lenč:  Ešte  k  tomuto chcem povedať,  že  dúfam,  že  prístup  k tej  aktualizácii,  teda tej
aplikácii budú mať aj mestskí policajti,  že nebudú vyberať pokuty tam, kde nemajú.
Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem za  túto poznámku,  správna.  Pán Ing.  Sedlák  ešte
požiadal o vystúpenie, nech sa páči, pán Ing.

p. Sedlák: Ďakujem za slovo. Trúfol by si ešte prihlásiť znovu k tomu potôčiku, v Lišťáku,
prosím, nedajte sa odradiť slovami,  že občasný, nepravidelný .Chodím tam s vnukom
10 rokov pravidelne,  prehlasujem a ručím za to hlavou, že v priemere určite tých 11
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mesiacov  tá  voda  tam  tečie.  Prirovnávam  to  k  vzoru,  ktorý  som  videl  párkrát
v Rakúsku  aj  Švajčiarsku,  každého  potoku  si  vážia  a odviezť  ho  čo  najskôr  do
kanalizácie, považujem za hriech. Myslím,  že to nie je veľká investícia, že by sa tam
mohli urobiť aj 2, 3 jazierka, a potom skrátka ho zviesť o 500 m nižšie do kanalizácie,
je ľahké. Prirodzený pramenný potok alebo voda je oživenie pre túto oblasť a myslím
si,  že to nie  je  v žiadnom prípade zbytočné a o 5, o 10 rokov skutočne príde to, že
nebude  tiecť  3  mesiace.  Odpočítajme  automaticky  hneď  zimu,  keď tá  voda  takto
zamrzne a vlastne to ani nie je vidieť, ale dopredu hovoríme, že to nám v podstatne ani
nevadí.  Skrátka  bojujme  za  to  a nájdeme  tie  peniaze.  Nemusí  to  byť  všetko
vydláždené. Môžu tam byť polia, môže to vyzerať prírodne vzorom, skutočne, mám tu
chalupu na Záhorí a chodím do Rakúska a tam takéto veci jednoducho využívajú  a
musím povedať, že dokonca aj ten prameň tam nemajú, obetujú normálne aj vodu a sa
snažia  sa to recyklovať oni ako späť.  Stačilo  by jedno  čerpadlo  a pretlačiť  to späť,
keby  tam voda  nebola.  Ale  tam ten  prameň  skutočne  minimálne  11  mesiacov  je
funkčný.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, ďakujem za tento príspevok. Tu si treba uvedomiť,
že my sme tu mali v minulosti viacero tokov v Karlovej Vsi, po ktorých dnes už nie je
ani pamiatky,  jednoducho urbanizáciou toho priestoru tá voda sa stráca a naozaj tu
nejde o to, že by sme neboli ochotní ísť do toho projektu alebo, že by sme nevedeli
nájsť, vyčleniť na to nejaké prostriedky, ak by bola nádej, že to bude fungovať. Všetci
chodíme do zahraničia a vidíme  fontány, čľapkaniská pre deti, viem, že voda oživuje
priestor. Ale budovať tam fontánu, keď nerozhodneme, že zriadime vodný zdroj, ktorý
bude proste tam plniť tú úlohu v prítomnosti vody, však je to krásne, to máme radi, ale
naozaj  to  sa  musíme  rozhodnúť.  Odborní  zamestnanci  Slovenského
vodohospodárskeho  podniku  nás  ubezpečili,  že  ten  potôčik  sa  tam už  nedá  nájsť
v spleti tých kanalizácií.

p. Sedlák: Príďte, ja neviem, ja tam chodím k tomu prameňu.

p. Čahojová, starostka MČ: Všetci tam chodíme, pán inžinier.  Môžeme pokojne sa o tom
ďalej  baviť,  máme  komisiu  výstavby  územného  plánovania,  môžeme  sa  o  tom
porozprávať. 

p. Sedlák: Ešte ďalší vzor vám poviem. Zhruba 15 rokov späť dozadu, viete v strede máme
ako bol Tesco Express, teraz je tam normálne ako Jednota, tam pod tým kaderníctvom
tiež zozadu zo steny tiež tiekla voda. Tiekla zhruba 5 rokov. Ja som tú vodu zviedol
tak,  že som vydláždil  zo zbytkov,  čo tam rozbili  betón, zakryl  a na  nejakých   pár
metrov, než sa to dostalo do kanálu.  A aj to bolo oživenie.  Nestratilo  sa to. To tam
zateká ako stále zatekalo, aj pod náš bytový dom a jednoducho zmenili  len tento, tá
voda tam existuje furt. Tých prameňov tu je, to sa skutočne dá akože zistiť v starých
mapách. Tuto som išiel do vodárne, keď sme mali vodu pod činžiakom, mi potvrdili
to, že skrátka výstavbou sa tie toky nestratili,  len nabrali inú cestu. A všetky idú do
Suchej Vydrice stále spádom. To je otázka len nájsť a tento, čo je tu na vrchu, využiť.
Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Zaujalo ma, ja súhlasím s pánom Sedlákom, ale zaujalo ma jedna tá myšlienka,
čo povedal, alebo veta, že keby sme to obnovili a ten potôčik by tam tiekol, že potom
by  sme  ho  zviedli,  čo  by  nám  ako  spravil  radosť,  potom by  sme  ho  zviedli  do
kanalizácie. Teraz je otázka, či by sme neplatili stočné potom. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Neviem odpovedať na túto otázku, pán Svoboda. Pán
poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl: Ja si len dovolím reagovať na pána Svobodu, ten potok, ten prameň tam dnes je a
vlastne pár metrov po tom, čo pramení,  je  zvedený už do kanalizácie,  čo keby sme
platili,  tak by sme platili už aj dnes. Aby som bol úplne presný, on nie je zvedený do
kanalizácie ale do regulovaného toku Vydrice, ktorá je pod zemou. Čiže vlastne on sa
len, prirodzené riečište sa dalo, urobilo umelé a tento prameň, o ktorom sa tu bavíme,
je  vlastne  do neho  zvedený,  poslal  dvoje  tento tieto  platby v hotovosti validné  je
vlastne do neho rozvedený, ale ten zvod sa dá urobiť aj o kúsok ďalej. 

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

p. Rosina: Prepáčte, že zdržujem, ale zákon o vodách, ak sa nemýlim, viesť povrchový prítok
do kanalizácie nie je prípustné. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:Ďakujem. Keďže sa nikto ďalej nehlási, tak diskusiu uzatváram.
Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu,  ale keďže neboli žiadne návrhy na uznesenie,
takže končíme bod: Rôzne.

Bod 22
Interpelácie

p. Čahojová, starostka MČ: Otvárame bod č.22: Interpelácie.  Pán poslanec Dulla,  nech sa
páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Tak, ako som avizoval,  zopakujem interpeláciu  vo vzťahu k
tomu,  čo  som sa  predtým pýtal.  Zopakujem niektoré  otázky s  mierne  upraveným
znením  a  jednu  novú  otázku.  V  rámci  nezdržovania  tú  novú  prečítam,  ostatné  sú
varianty toho predchádzajúceho. Kto a na základe čoho rozhodol o ukončení pilotného
projektu v  zóne Silvánska  a spustení  ostrej prevádzky v podobe trvalej  organizácie
dopravy bez VZN, v zmysle cestného zákona? A druhú interpeláciu vo vzťahu, čo sme
hovorili  o plavárni.  Takže  kedy Mestská  časť  Karlova  Ves  ako  investor,  ďalej  len
investor,  prevzala  úplný  projekt  od spracovateľa?  Kto  za  investora overil  úplnosť
projektu s ohľadom na platné  predpisy,  hlavne  stavebný  zákon a jeho  vykonávacie
vyhlášky?  Kto  za  investora  kedy  schválil  projekt  na  účely  realizácie  zámeru
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revitalizovať  plaváreň?  Kto, kedy a  ktorý dotknutý orgán požiadal  o  vyjadrenie  v
zmysle osobitných predpisov. Ktorý dotknutý orgán, kedy a s kým, s akým výsledkom
sa vyjadril k projektovej dokumentácii? Kto a kedy za investora odsúhlasil rozdelenie
rozsahu stavebných  činností na ohlásenie  a na žiadosť o stavebné povolenie  a ako?
Kto a kedy za investora požiadal o určenie stavebného úradu? Má investor už určený
stavebný  úrad?  Vykonal  už  investor  nejaké  verejné  obstarávanie  s  výnimkou
obstarávania  projektanta a ak áno, aké a na aký druh a rozsah plnenia?  Uzavrel už
investor nejakú zmluvu súvisiacu s revitalizáciou plavárne s výnimkou zmluvy oddielu
na projektovú dokumentáciu a ak áno, akú na aký druh, rozsah a termín plnenia? 

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo. Tiež sa ospravedlňujem. Milá je tá stopka, ktorú nám tam systém
dal. Ja sa chcem spýtať na 3 veci teda. Ako ústna je táto moja interpelácia, aj odpoveď
by som poprosil ústnu, ak sa bude dať. Na 3 veci sa chcem spýtať. Už minule som sa
na to pýtal,  ale  pani starostka, ty si tu nebola ani pán prednosta, ani teraz tu nie  je,
chcem sa spýtať na nebytové priestory, ktoré sú pod terasou na Borskej. To patrí do
toho bytového domu, kde ja bývam. Pani,  ktorá býva nad tými bytovými priestormi,
ktoré patria mestskej časti, nebytovými priestormi mestskej časti, sa sťažovala, že tam
pravdepodobne niekto je asi ubytovaný, lebo proste vo večerných hodinách tam nejak
cigaretový dym jej ide do bytu a svieti sa tam. Tak chcem sa ubezpečiť, že nikto tam
nie je ubytovaný.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja ti na túto otázku neviem odpovedať, ja o tom nemám žiadnu
vedomosť.

p. Lenč: Predpokladám, že asi nie, ale dúfam, že je to tak. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Tam  sú  nebytové  priestory,  máme  tam  nejaké  sklady,
skladujeme tam nejaký CO materiál atď., pokiaľ si ja teda to s niečím iným nepletiem,
aj iný materiál miestneho úradu, možno je tam archív, nie som si celkom istá, ale ak
tak priamo, prosím, sa obráť na pána prednostu hneď zajtra.

p. Lenč: Dobre. Ďalšia vec, na ktorú sa chcem spýtať, je vec, ktorú by som sa mohol spýtať aj
pani  Kratochvílovej,  chcel  by som,  aby verejná  odpoveď na  to  bola.  Vraj mestskí
policajti  rozširujú  informáciu,  že zóna Hlaváčikova  -Veternicová sa bude týkať iba
Hlaváčikovej.  Dúfam, že to nie je pravda a ak by to mala byť pravda, tak by som to
vrele neodporúčal, tak to urobiť, lebo všetky autá, ktoré sa vytlačia z Hlaváčikovej, sa
presunú na Veternicovú.

p. Čahojová, starostka MČ: Obávam sa,  že na Veternicovú nie je  kam sa presunúť. Nie,
určite  nie.  Ak sa bude nejaká  zóna realizovať,  tak celá  Veternicová - Hlaváčikova
naraz. 
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p.  Lenč:  Dobre.  A posledná  vec.  Škoda, že tu nie  je  pán riaditeľ  Kadnár,  chcel  by som
poďakovať za siete na multifunkčné ihrisko, ktoré tam boli teda po dlhom čase dodané
a chcem upozorniť na jednu vec, ktorú som si minule všimol pomoc. Tam od štvrtej je
to vlastne pre verejnosť, chodia tam takí veľkí chlapci hrať futbal a oni tam ako tak
normálne  ako pri futbale,  tak lopta občas letí dosť prudko, na tridsať dvojke,  a tam
hneď za tým sú také hracie prvky, na ktorých sa hrajú malé deti. Ja som sa normálne
bál, že niekomu tam odstrelia hlavu. Ja už som to pánovi Kadnárovi hovoril. Tam by
nebolo na škodu tam spraviť také vysoké siete, také záchytné, ktoré by zachytávali tie
lopty minimálne na tejto strane, ale na 2. strane to zase lieta na Perneckú.

p. Čahojová, starostka MČ: Niečo také ako na Veternicovej? 

p. Lenč: Tam je to z takých pevných sietí, ale to by stačili úplne také s veľkými okami, také
len na voľno, len aby to zachytilo tie lopty. Ale vysoké to musí byť dosť.

p. Čahojová, starostka MČ:  Hej.  Môžem ťa poprosiť,  pán poslanec,  samozrejme,  že toto
budeme  my  interpretovať,  možno  by  urýchlilo  proces,  keby  si  sa  obrátil  priamo
písomne na pána riaditeľa, na mail. 

p. Lenč:  Dobre a keď teda už spomíname to ihrisko na Veternicovej,  tak tam je  to stále v
takom hroznom stave.

p. Čahojová, starostka MČ:  Schválili  sme  tú investíciu  na tú opravu tých,  myslím,  toho
zábradlia hliníkového, to myslíš?

p. Lenč: Teraz nejde len o zábradlie, ale aj o tú sieť hlavne, ktorá je pri telocvični.

p. Čahojová, starostka MČ: Peniaze sú schválené,  takže predpokladám, že v krátkom čase
sa to bude realizovať.

p. Lenč: Dobre. OK, ďakujem pekne. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Keďže  nikto  iný  sa  nehlási,  tak
uzatváram bod Interpelácie. A tým pádom aj dnešné zasadnutie zastupiteľstva. 

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

                                                                                                       
Overovatelia: Ing. Daniela Záhradníková                   ………………………………………….

                                                                                                       
                       Zdeněk Borovička                                ………………………………………….

81


