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Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia,  takže je  nás tu dosť, takže začneme. Milé
dámy,  vážení  páni,  vážení  poslanci,  vážený  pán  kontrolór,  kolegovia  z miestneho
úradu,  zástupcovia  médií  a  zástupcovia  verejnosti  v predsálí,  vítam  vás  na  26.
zasadnutí  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves.  Je  14
hodín 16 minút, sme uznášaniaschopní,  takže môžeme začať. Ako vždy, by som vás
vyzvala  pri  akomkoľvek  príspevku  do  diskusie,  aby  ste  hovorili  dôsledne  do
mikrofónu, pretože z tohto rokovania sa vyhotovuje zvukový záznam. A prosím vás,
aby ste všetky...  svoje písomné návrhy zabezpečili  svojim podpisom. Upozorňujem
vás  na,  že  o  šestnástej  hodine  máme  podľa  schváleného  rokovacieho  poriadku
vyhradený čas pre vystúpenia verejnosti. Takže od šestnástej hodiny  do 16 hodiny 30
minúty máme toto rezervé. A dnešného rokovania sa písomne ospravedlnila  na celý
čas rokovania pani poslankyňa Nagyová-Džerengová; ďalším ospravedlneným je pán
poslanec  Horecký  a  neskôr  avizovali  príchod  pán  poslanec  Šíbl  a  pán  poslanec
Martinický, pre zložitú situáciu v rodine. Je ešte niekto koho som nemenovala, kto je
ospravedlnený? Viete o niekom, prosím? Keďže nikto, takže to by boli všetci. A ešte
tu pán Kosnáč napísal, že pán Borovička avizuje tiež, že príde neskôr. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  ako  1.  bod  štandardne  schvaľujeme  overovateľov
zápisnice  -  podľa  abecedného  poradia  za  overovateľov  zápisnice  navrhuje  naše
organizačné oddelenie pána poslanca Buzáša, ktorý je prítomný. Pán poslanec Buzáš -
overovateľ - môže byť.  Nasleduje  pán poslanec  Dulla,  ktorý nie  je  prítomný,  pani
poslankyňa  Hanulíková,  ktorá nie  je  prítomná,  pán poslanec  Horecký,  ktorý nie  je
prítomný.  Pán Kosnáč - po pánovi poslancovi Horeckému - máme v poradí.  ... Pán
poslanec Kadnár - za overovateľa zápisnice, pán poslanec - môže byť? Dobre. Takže
navrhujem za overovateľov zápisnice schváliť pána poslanca Buzáša a pána poslanca
Kadnára. Prosím prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Za  15  prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Takže  máme
schválených overovateľov zápisnice

Bod 002
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje voľba návrhovej komisie. Za návrhovú komisiu sú ...
do návrhovej komisie sú delegovaní: pán poslanec Buzáš, pán poslanec Kmeťko a pán
poslanec  Krampl.  Prosím,  aby  ste  sa  prezentovali  a  hlasovali  o  takto navrhnutom
zložení návrhovej komisie. 
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Hlasovanie:  Za  14 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Takže máme
schválenú návrhovú komisiu

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Opakujem prosím pekne,  aby ste  svoje  návrhy  na  zmenu,
doplnenia alebo na svoje uznesenie dávali písomne výlučne; aby ste sa podpísali pod
svoje  návrhy  a  aby  ste  predniesli  dôsledne  svoje  návrhy  do  mikrofónu.  Ďakujem
návrhovej  komisii,  že  už  zaujala  svoje  miesto.  Môžeme  pokračovať  vo  svojom
programe.

Bod 003
Program rokovania

p. Čahojová, starostka MČ: Program ste dostali v pozvánke. Ja by som vás len požiadala, že
by  ste  boli  taký láskaví,  že by  ste  bod  číslo  5  -  Prenájom nebytových  priestorov
objektu  Majerníkova 60,  zaradili  ako  prvý  po  vystúpení  verejnosti,  tzn.  po  16-tej
hodine a 30 minúte; pretože sú tu niektorí nájomcovia, ktorí asi skôr neprídu  - prísť
a chceli vystúpiť k tomuto bodu. A tak sme im sľúbili,  že to budeme rokovať po tej
šestnástej  hodine.  A druhým  dôvodom  prečo  by  som  prosila  o  zaradenie  tohto
dôležitého bodu je to, že mám veľmi dôležité rokovanie na magistráte, na ktorom sa
musím zúčastniť, u pána primátora; na istý čas požiadam pána vicestarostu, aby zaujal
miesto a do bodu prejednávania Majerníkovej 60 sa stihnem vrátiť. Takže aj z tohoto
dôvodu. Ak sú nejaké ďalšie návrhy tak prosím, nech sa páči, otváram k tomuto bodu
diskusiu.  Keďže  sa  nikto  nehlási,  diskusiu  uzatváram  a budeme  hlasovať  o  takto
predloženom návrhu programu. Nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 17 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Veľmi  pekne
ďakujem. Takže program máme schválený. A dúfam, že budem budeme taký šikovní
aj v nasledovných hodinách ... nasledujúcich hodinách a bude naše ... zastupiteľstvo
efektívne pracovať

Bod 1
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

p. Čahojová, starostka MČ: Ako prvé máme štandardný bod -Plnenie uznesení miestneho
zastupiteľstva. Prosím pána prednostu, aby predniesol úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Jedná sa o štandardný materiál - Plnenie uznesení
miestneho zastupiteľstva. V prípade, že by tam nejaké veci chýbali,  tak samozrejme
poprosím o upozornenie, budem sa snažiť dopracovať. Ale je to urobené najlepšie, ako
vieme. Čiže dúfam, že sme teda  - všetko, čo tam je, sedí s realitou. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči otváram diskusiu.  Keďže sa do
diskusie nikto nehlási,  diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Hlasujeme - podľa predloženého materiálu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám pekne. Takže hlasujeme. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Ďakujem veľmi
pekne. Prvý bod máme za sebou.

Bod 2
Správa o činnosti miestneho kontrolóra

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k druhému bodu. A tým je materiál Správa o
komplexnej  kontrole  stavu  a  užívania  objektov  základných  a  materských  škôl  v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,  Správa miestneho
kontrolóra.  Nech  sa  páči,  odovzdávam  slovo  pánovi  doktorovi  Hrádekovi,  nášmu
pánovi kontrolórovi. Nech sa páči.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ďakujem veľmi pekne pani starostka. Viac-menej ste môj
materiál názvom uviedli. Predkladám vám ... vážení páni poslanci a panie poslankyne
materiál,  ktorý som spracoval na základe uznesenia číslo  243 z roku 2016 minulého
roku, keď v rámci diskusie ohľadne technického stavu Veternicovej -  tu bola pomerne
rozsiahla debata, diskusia, v akom stave sa nachádzajú aj ostatné objekty. Túto správu,
alebo teda túto úlohu som viac-menej pre seba navrhol ja  a vy ste ju akceptovali.  A
dneska vám predkladám výsledok. Ku každej ... materskej škole, ku každej základnej
škole  bola  spracovaná  samostatná  správa,  ktoré sú  zhrnuté  do  tohoto materiálu  -
pomerne  rozsiahleho  a komplexného.  Jednak  som  pri  tvorbe  tohoto  materiálu
vychádzal z informácií,  ktoré mi poskytli pani riaditeľky a pán riaditeľ.  Tak isto  aj
oddelenie na miestnom úrade spracovalo viac-menej jednu správu z ktorej som tak isto
vychádzal.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prepáčte  pán  kontrolór.  Vážení  kolegovia,  ruší  to  aj
prednášajúceho  aj tých,  ktorí chcú počúvať.  Takže by som poprosila,  že by ste  sa
trošku tichšie rozprávali.  Prepáčte.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Takže  pri  tvorbe  materiálu  som  vychádzal  jednak  z
informácií, ktoré som dostal od ... riaditeľov základných a materských škôl; tak isto aj
informácie,  ktoré som získal od zamestnankyne  miestneho úradu, ktorá v auguste a
septembri roku 2016 mapovala situáciu na školách; a tak isto aj zo situácie ako som ju
zmapoval a nafotil na školách ja.  Priznám sa,  materiál je  pomerne veľmi rozsiahly.
Viac-menej sú tam skonštatované mnohé nedostatky, ale nemyslím  si,  že niektorý z
tých nedostatkov bol tak strašne fatálny,  že by to ohrozilo  fungovanie  ktorejkoľvek
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materskej alebo základnej školy. Každopádne sú pred nami pomerne rozsiahle úlohy.
Mali by sme si zrejme - alebo vy by ste si mali zrejme stanoviť nejaký harmonogram
na odstránenie jednotlivých nedostatkov. Ale to už nechám na vás. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  pán  doktorovi  Hrádekovi  aj  za
vypracovanie  tejto  kontrolnej  správy,  aj  za  skutočne  dôkladnú  analýzu  a poctivú
návštevu  všetkých  objektov,  ktoré -  teda kontrolovaných  subjektov,  za  komplexný
pohľad na túto problematiku. Naliali sme si čistého vína. Takto to vyzerá. Je to zložité
a naozaj čaká nás niekoľko rokov tvrdej práce aby naše objekty boli,  v takom stave,
ako by sme všetci želali. Toľko na úvod. Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 

p. Zajac: ... Ja by som chcel len predniesť, ale potreboval by som ten papier. Ja by som rád k
tomu návrhu doplnenie... 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Zle  ťa  počuť.  Poprosím  lepšie  do  mikrofónu  hovoriť  .  ...
Áno ...funguje...

p. Zajac:  ...že aby...  chcel by som predložiť návrh na doplnenie – ale potrebujem to tlačivo.
A ten návrh na doplnenie asi v tom zmysel ako hovoril pán kontrolór. Čiže ja by som
veľmi rád poveril úrad, aby teda vypracoval z tejto kontroly – jednak harmonogram
riešení,  ktoré vyplývajú  z tejto správy;  ale   nejakých systematických opatrení.  Preto
lebo si myslím - a tu sa to latentne plazí medzi nami už niekoľko rokov, že na vine
tohto zlého stavu, aký je  dnes podpísaný,  je zlá správa, ktorú v zásade - ja  som bol
svedkom toho,  ako  vykonávala  pani...  dnešná  poslankyňa  a  bývalá  pani  starostka
Hanulíková. My sme niekoľkokrát na to upozorňovali,  že o tie školy sa vôbec nikto
nestará. My sme niekoľkokrát kontrolovali stredisko... neviem čoho -  škôl - ktoré sme
upodozrievali, že sa nekoná tú činnosť - servisnú.... a opravnú ...  tých škôl tak, ako to
bolo v jeho štatúte napísané. A ja si myslím, že dobrý hospodár je nielen vtedy, keď si
otvorene povie, aké má chyby, ale aj keď si povie ako ich má odstrániť. A myslím si,
že v jednej časti je, že my musíme dobehnúť minulosť. Tzn.  čo sú dlhy z minulosti -
treba  zaplatiť.  My  sme  tu  niekoľkokrát  platili  za  oveľa  väčšie  haluze.  -Ja  to  tak
poviem, ako mi to srdce káže. Takže myslím si, že zaplatiť za to, aby sa dostali školy
a škôlky,  budovy v našej správe,  alebo  teda v našom vlastníctve do stavu, ktorý je
užívateľný na úrovni 22 . či prvého storočia, v ktorom teraz žijeme. To je tá základná
povinnosť. Ale myslím si, že do budúcna treba rovnako nastaviť isté mechanizmy, aby
sme opäť o desať ... a viac rokov neboli tam, kde sme dneska. Takže ja teda skúsim
napísať,  keď sa dostanem k tomu formuláru a bude to... A už ho mám,  že to chvíľu
ešte potrvá, kým to odovzdám písomne, ale pracujem na tom. Čiže: - berie na vedomie
- to a)   to je tu  napísané. A to  b). - myslím si, že poveríme pána prednostu. Tak to
vychádza. Môžme poveriť pána prednostu? Či iba požiadať?  .. Dobre, poveríme pána
prednostu. Dobre ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina má faktickú poznámku. Nech sa páči.
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p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Veľmi  stručne  chcem  poďakovať  pánovi
kontrolórovi a všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto materiálu. Aj keď, ako - tie
skutočnosti nie sú na príliš veľkú radosť, ale myslím si, že sú objektívne a pravdivé. A
zhŕňajú  teda  dlh  z  minulých  dôb a konečne  už  sa  tá moja  túžba  mať  materiál  na
základe, ktorého môžeme nejako vecne postupovať pri správe majetku, začína napĺňať
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta, ešte než ti dám slovo,
tak chcem naozaj toto podčiarknuť, čo povedal pán Rosina. Lebo ja to považujem za
dôležitý podklad, ktorý budeme uplatňovať - aj keď budeme rozhodovať o budúcnosti
kapitálových  investíciách  z  fondu  opráv  škôl  a škôlok.  To  je  vlastne  to,  čo  sme
potrebovali.  Pani  Rolíková,  viete,  že  sa  pustila  tejto  práci  ale  predčasne  tragicky
odišla; takže pán kontrolór vlastne dokončil to, čo ona začala. Pán vicestarosta nech sa
páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. V podstate som chcel povedať to,
čo  povedala  pani  starostka.  Treba  ho  oceniť,  pána  kontrolóra,  že  nám  predložil
pravdepodobne  po dlhých  rokoch najucelenejšiu  a najkomplexnejšiu  správu o stave
našich objektov materských škôl. Ako ste aj vy povedali, ani pre mňa to nebolo úplne
príjemné čítanie. Ale v podstate je to všetko dlh a zanedbanie investícií opráv a údržby
v minulosti, ktorému sa my musíme postaviť nejakým spôsobom čelom. A myslím si,
že by mal  naozaj...  táto správa  slúžiť  ako podklad,  ako pracovný materiál,  s  ktorý
budeme  ďalej  pracovať,  najmä  pri  zostavovaní  našich  kapitálových  rozpočtov pre
budúce obdobie. Aby sme vedeli sa kvalifikovane rozhodnúť kde a aké investície  sú
najnevyhnutnejšie.  Takže ďakujem pekne a verím,  že sa k tejto správe ešte budeme
opakovane vracať.

p. Čahojová, starostka MČ: Predsa  len by som ešte doplnila, prepáč pán poslanec. - Ma tak
napadlo,  že  my  sme  vlastne  s tým  už  začali,  lebo  poviem  taký  príklad,  keď  sa
opravovala  strecha  na  objekte  Základnej  školy  Karloveská  61,  mohli  sme  urobiť
opatrenia  zase  lokálne,  ktoré by nás  vyšli  podstatne lacnejšie,  ale  pristúpili  sme  k
definitívnej oprave strechy v celom rozsahu, čo nás stalo podstatne viac teda, ako by
sme si želali.  Ale tá strecha by mala  slúžiť...- Koľko má, pán prednosta záruku?  -
Desať rokov? ... Dvanásť rokov. Čiže takto by sa malo pristupovať –ako- vlastnému
majetku, že keď už do niečoho investujeme, tak to nemôže byť len, aby to vydržalo do
budúceho roku. Ale žiaľ, musíme  si vybrať najdôležitejšie  veci,  priority,  tam kde to
najviac horí. A tie veci, ktoré ešte nie,  čo vydržia - musia počkať. Nech sa páči, pán
poslanec  - ospravedlňujem sa - pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, ja chcem tiež len podporiť návrh Marcela Zajaca, že ten
harmonogram je veľmi dobrý nápad. Len možno by som taký dovetok dal k tomu, že
nie všetky opatrenia, ktoré aj pán kontrolór tam povedal, že by sa opýtali - vyžadujú
nejaký  dlhý  čas  alebo  nejakej  prostriedky  z rozpočtu;  čo  sa  týka  zverovacích
protokolov; čo sa týka napr. tej spätnej väzby, aby riaditeľky vedeli, v... akom stave...
aké sú objekty a aké sú náklady na tie objekty atď. To sú veci, ktoré sa dajú pomerne
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rýchlo  odstrániť.  A tie ostatné, ktoré budú vyžadovať rozpočet, to je  presne úlohou
fondu aj potom aj finančnej komisie asi, aby sme naplánovali tieto opravy do budúcna.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Ešte pán prednosta chce vám k tomu niečo
povedať.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja možno k tej streche len krátko, že dvanásť rokov
je síce záruka, ale strecha, ktorá nevydrží aspoň dvadsať tridsať rokov   - lebo to je ten
problém, že toľko je na ňu regulárna záruka, ale vydržať by teda mala určite ďaleko
viac. V našom prípade naozaj tie investície  to môžme robiť donekonečna. Čo sa týka
správy  napr.  k  tomu,  že  riaditeľky  nevedia  aké  majú  ...  ako  ...tie  správne  boli
podpísané, ale ja som tam napísal –samozrejme- s výhradami. Lebo na jednej strane sa
nám riaditeľky sťažovali,  že musia  denne odpisovať spotreby všetkých energií,  tzn.
elektrika, voda, plyn. Na druhej strane v kontrolnej správe napíšu, že oni nevedia aká
je ich spotreba; pričom každodenne sa robili odpisy a predpoklady na to, že to musia
robiť na dennej báze.... Tak ja potom neviem,  keď niekto odpisuje a z mailu  posiela
informáciu,  akú má spotrebu, že teda nevie si spočítať tie čísla,  ktoré píše a nevidí
koľko sa mu spotrebováva....  To sú pre mňa niektoré veci nepochopiteľné. Jedna z
toho,  čo  samozrejme  sú  nejaké  veci,  že  majetok  sa  ...  možno  ...  neudržiava  ani
nespravuje úplne ideálne - jedna z vecí je –samozrejme- nejaké vnútorné fungovanie,
kedy ...je to samozrejme aj čiastočne niečo je dlh z minulosti, niečo je vec nastavení a
zvyklostí v tejto mestskej časti, či už na škôlkach, školách - ale niečo sú aj nevyhnutné
investície, ktoré jednoducho neviete zmeniť. A keď napr. strechu látate namiesto toho,
aby ste komplexne opravili, tak je to vždy otázka toho, že stojí to menej, ale vždy vám
to proste vystrelí v čase, kedy na to nepredpokladáte. Tak isto sa nám teraz napr. stalo,
že na Borskej nám kúrenie tesne pred koncom vykurovacej sezóny ... prasklo. Oprava
– neviem - asi v ôsmich metrov kvôli tomu, že trebalo vypumpovať a znova všetko
spraviť stala 2.000 EUR,  čo je obrovská suma, len vzhľadom k tomu - to je presne tak
- keď niečo riešite až ako haváriu,  cena je ďaleko vyššia,  ako keď niečo riešite ako
údržbu  a robíte  to  včasne  a komplexne.  A  tam naozaj,  keď budeme  chcieť  znížiť
niektoré veci, tak bez výraznejších investícií to nepôjde. A naozaj a druhej strane treba
pripraviť,  lebo  niektoré  tie  veci  sú  desiatky  rokov  neriešené,  oni  majú  aj  svoju
životnosť, niektoré začínajú byť na konci životnosti a niektoré naozaj z dôvodu údržby
majú  zníženú  životnosť  -  akú by mohli  mať,  keby sa o  ne  staralo  tak,  ako treba.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Než dám slovo pani poslankyni  Volkovej,  ešte paradoxne sa
stretávame s javom, že niektoré škôlky staršieho dáta sú v lepšom stave ako škôlky,
ktoré sú novšie na Dlhých dieloch. To je taký paradox dnešnej doby. Pani poslankyňa
Volková.

p. Volková:  Ja sa chcem opýtať pána kontrolóra na Veternicovú - či tam nejako pokročila
alebo sa uzavrela tá kontrola? Lebo viem, že to bolo také nešťastné celé...
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p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Čo sa  týka  Veternicovej  tam ešte  stále  prebieha  nejaká
inventarizácia  majetku.  Mali  by  sme  mať  s  odbornými  útvarmi  miestneho  úradu
stretnutie,  ale  nevieme  to  stále  uzavrieť.  Akonáhle  to  uzavrieme,  tak potom bude
ukončená následne celá kontrola.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Keďže  sa  do  diskusie  nikto  nehlási,  diskusie  uzatváram.
A prosím  návrhovú  komisiu,  teda,  aby  predniesla  návrh  uznesenia.  Takže  prosím
návrhovú komisiu. Pán inžinier... dá sa zosilniť? No výborne. Nech sa páči, návrhová
komisia má slovo. 

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  najprv dá hlasovať  o  doplňujúcich  návrhoch pána
poslanca Zajaca. 

p. Čahojová, starostka MČ: Peter poprosím, trošku hlasnejšie...

Návrhová komisia : Pán poslanec Zajac dopĺňa bod b) textom: - poveruje pána prednostu k
vypracovaniu  harmonogramu  riešenia  konkrétnych  nedostatkov,  ktoré  vymenovala
Správa miestneho  kontrolóra,  podľa ich  závažnosti a ich  nároku na financie.  Ďalej
dopĺňa  bod  c)  -  poveruje  prednostu  upraviť  výhľadový  rozpočet  mestskej  časti  v
zmysle  týchto  navrhovaných  riešení.  Ďalej  dopĺňa  bod  b)  -  poveruje  prednostu
navrhnúť  také  systémové  opatrenia  mestskej  časti  pri  správe  vlastného  alebo
zvereného  nehnuteľného  majetku,  aby  k  takémuto  katastrofálnemu  stavu
neprichádzalo. Termín: 30. 9. 2017.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  návrhovej  komisii.  Prosím,  aby  sme
prezentovali a hlasujeme.

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2 poslanci. 

p. Čahojová, starostka MČ:   Ďakujem veľmi pekne pánovi kontrolórovi za správu aj za
uznesenie. Môžeme...  Pardon nech sa páči. Návrhová komisia má slovo.  Pardon.

Návrhová  komisia:  Teraz  budeme  hlasovať  o  pôvodnom návrhu  a  potom by  sme  mali
schváliť   cele  aj  s doplňujúcim.  ...  Opravili  ma  -  takže pokiaľ  schválime  tú našu
pôvodnú  časť,  tak  je  schválené  celé  uznesenie.  Návrh  uznesenia:  Miestne
zastupiteľstvo mestskej  časti Bratislava-  Karlova  Ves berie  na vedomie  predloženú
správu o komplexnej kontrole stavu a užívania objektov základných a materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  v termíne: do 31.
decembra  2016,  v  zmysle  uznesenia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti
Bratislava- Karlova Ves číslo 243/2016 zo dňa 27. septembra 2016.

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

Hlasovanie:  Za18 prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  nedržal  sa  nik.  Uznesenie  bolo
schválené. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 3
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pokračovať nasledovným bodom. A tým je materiál
číslo  3 - Návrh na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti Bratislava  -Karlova  Ves na  rok
2017.  Dovolím  si ako predkladateľ  pár  úvodných  slov.  Túto zmenu  rozpočtu vám
predkladáme preto, pretože -  po1.) -  Upravujeme.. radi by sme upravili,  na základe
vášho  súhlasu,  príjmovú  časť  rozpočtu  o  zvýšenie  bežných  príjmov  na  základe
pozitívneho  alebo  teda priaznivého  vývoja,  výberu  alebo  príjmov z dane fyzických
osôb. Upravujeme rozpočet... navrhujeme  úpravu rozpočtu o príjem z čerpania úveru
na rekonštrukcie školského bazéna a zároveň odporúčame zvýšiť príjem z rezervného
fondu s cieľom realizácie  niektorých kapitálových  výdavkov,  ktoré sú podrobnejšie
rozvedené v dôvodovej správe. Vo výdavkovej časti rozpočtu potrebujem za dôležité
upozorniť, že - či kapitálové výdavky alebo napr. - som si tuná poznačila - kompletná
výmena  telefónov,  sú  výdavky,  ktoré  prinesú  z  dlhšieho  hľadiská  úsporu;  či  už
prevádzke úradu alebo v službách, ktoré poskytuje mestská časť svojim obyvateľom.
Ak by boli akékoľvek otázky, myslím si , že na odporučenie zasadania miestnej rady
materiál bol doplnený;  neviem či ste dostali v elektronickej podobe alebo v tlačenej
podobe, investície, ktoré boli realizované ...pre náš podnik verejnoprospešných služieb
- to je  k tomuto materiálu,  myslím,  pán prednosta vám rád vysvetlí - ak sú nejaké
otázky. A otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán vicestarosta.

p. Záhradník,zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni dovolím si predložiť
jeden drobný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka kapitálových výdavkov v bode návrhu
uznesenia  týkajúcich  sa  dovybavenia  školskej  jedálne  na  Karloveskej  61. Ako  iste
viete, je  zámerom mestskej časti prevádzkovať vlastnú školskú jedáleň na Základnej
škole  Karloveská  61.  Pôvodný  odhad  nákladov  na  nevyhnutné  technologické
vybavenie tejto kuchyne bol spracovaný vo výške 20.000 EUR, ale potom následne pri
reálnych  obhliadkach  na  mieste  a  vyčíslení  vlastne  konkrétnych položiek,  ktoré sú
potrebné na dofinancovanie - ide o nákup plynových kotlov konvektomatu, umývačky
riadu, panvíc na plynové pečenia a čipového systému so softwarom, tak tie náklady sú
odhadované  na  30.000 EUR.  Samozrejme,  budú  verejne  obstarávané.  Preto  si  vás
dovoľujem požiadať, aby sme navýšili  v bode 15 uznesenia - Kapitálové výdavky o
10.000 EUR na 30.000 EUR a primerane upravili všetky tabuľky, teda najmä tú časť
uznesenia,  kde schvaľujeme  písmeno   A3 -  Zvýšenie  príjmových  operácií  použitie
rezervného fondu na krytie  kapitálových výdavkov - tam by nebolo o 168.500 EUR
alebo  178.500 EUR.  Prípadne  by som chcel  požiadať pani  starostku, keby si  tento
návrh osvojila v rámci autoremedúry. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Ospravedlňujem  sa  pánovi
vicestarostovi, lebo o tomto návrhu som vedela. Zabudla som ho spomenúť. My keď
sme pripravovali tento návrh,  tak sme vychádzali z odhadovanej čiastky a z tej sme
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vychádzali na základe toho, čo - akú informáciu sme mali od pôvodného nájomcu pani
Brinkáčovej.  Takže od toho sa odvíjal náš odhad. Ale žiaľ,  pri miestnom zisťovaní
sme zistili, že tie výdavky budú o niečo vyššie. Presne sú špecifikované. Takže naozaj,
ja si to môžem autoremedúrou si to osvojiť a súhlasím s návrhom pána Záhradníka.
Pán poslanec Zajac nech sa páči.

p. Zajac: Veľmi sa ospravedlňujem, nie je to k tomuto bodu, ale teraz som si otvoril maily a
chcem vás poprosiť, keďže pán poslanec Dula ma poprosil, aby som ho ospravedlnil.
On mi to napísal skôr - a viem, že sa to robí na začiatku, ale až teraz som si otvoril tie
maily. ... Zo zdravotných dôvodov dnes nepríde.

p. Čahojová, starostka MČ: A... na celé rokovanie? Alebo na časť?

p. Zajac: Zo zdravotných dôvodov dnes nepríde.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem pekne, pán inžinier. Čiže písomne inžinierovi
Kosnáčovi.  Keďže  sa nikto  už nehlási  k tomuto bodu,  takže diskusiu  uzatváram a
prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh uznesenia.   Ďakujem pekne. Prosím
návrhovú komisiu.

Návrhová  komisia:  Takže  schvaľujeme  návrh  tak,  ako  je  predložený.  Čiže  schvaľujeme
zmenu rozpočtu podľa predloženého materiálu... s autoremedúrou 

p. Čahojová, starostka MČ: ...pani starostky na návrh pána vicestarostu...Ďakujem pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Takže  hlasujeme  o  pôvodnom návrhu,  s
autoremedúrou podľa pripomienky pána vicestarostu.

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Ďakujem veľmi
pekne. Uznesenie bolo schválené. 

Bod 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa

zriaďuje Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava, ako súčasť Základnej školy
Karloveská 61, Bratislava.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pristupujeme  k  ďalšiemu  bodu  a  tým je  Návrh  všeobecne
záväzného  nariadenia  mestskej  časti Bratislava  -  Karlova  Ves,  ktorým sa zriaďuje
Školská jedáleň Karloveská 61, Bratislava ako súčasť Základnej školy Karloveská 61,
Bratislava.  Podotýkam len, že materiál bol doplnený; dúfam, že ste dostali... žiadosť,
teda -  o veci,  ktoré požiadala  miestna rada a tak,  ako som avizovala,  odovzdávam
slovo  predsedajúceho  pánovi  vicestarostovi.  Ja  sa  na  krátky  čas  budem  musieť
vzdialiť. Takže - nech sa páči.
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p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, takže pristúpime k
prerokovaniu  Návrhu všeobecne záväzného  nariadenia.  Neviem či...  áno... či ma  je
počuť? -  takže otváram diskusiu  k  tomuto návrhu.  Nech sa páči.  Nevidím  nikoho
prihláseného. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová   komisia:  Áno,  návrhová  komisia  navrhuje  uznesenie  podľa  predložených
podkladov.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Nech sa páči,  prezentujme  sa a
hlasujme.  Upozorňujem,  že  na  prijatie  VZN  potrebujeme  príslušnú  kvalifikovanú
väčšinu.

Hlasovanie: Za bolo 19 poslancov proti nebol nik, nezdržal sa nik.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Konštatujem,  že  sme  všeobecne  záväzné  nariadenie,
ktorým  sa  zriaďuje  Školská  jedáleň  Karloveská  61  ako  súčasť  Základnej  školy
Karloveská 61 schválili. Ďakujem pekne.

Bod 6
Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenia  Svetielko  s.  r.  o.  o  predĺženie  nájmu

nebytových priestorov.

p. Záhradník, zástupca starostky: Pristúpime k prerokovaniu - tak ako bolo povedané - bod
číslo  5  -  Prenájom  nebytových  priestorov  objektu  na  Majerníkovej  60,  budeme
prerokovávať po 16.  hodine.  Takže budeme pokračovať  s bodom číslo  6  a  tým je
Žiadosť Detského súkromného zariadenia  Svetielko  o predlženie  nájmu  nebytových
priestorov. Poprosím pána predkladateľa, pána prednostu, keby materiál uviedol.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo. Jedná sa o majetkový prenájom.  Je to
prenajímané ...je to prenajímaný pavilón na Materskej škole Ľudovíta Fullu. Pôvodná
žiadosť alebo teda - štandardne bývajú prenájmy na 3 roky; po dohode sme ten nájom
predĺžili  zatiaľ iba o rok, tzn. do 31. 7. 2018. Je to z dôvodu, že tak, ako boli robené
kontroly  na  materských  školách,  čo  sa  týka,  v  akom sú  stave,  tak  prebiehajú  aj
určité ... určitá analýza stavu vyťaženosti a efektívnosti využívania týchto priestorov.
Z dlhodobého hľadiska je lepšie, keď niečo nie je súčasťou našej ... akože ten priestor,
aby fungoval, ale  zvažujeme, že či by nemohlo v budúcnosti fungovať v samostatnom
objekte. Možno - tak jak ... netvrdím, že zrovna Majerníkova 60 je  vzorový príklad,
ale určite je lepšie, keď priestory, ktoré sa prenajímajú sú v jednom objekte a spravujú
si  celý  objekt  a  -  respektíve  platia  si  všetky náklady  súvisiace  s prevádzkou toho
objektu sami ... Hovoríme... to je len... proste zatiaľ v stave nejakej internej analýzy, či
to vôbec bude možné. Ak áno, akým spôsobom. Preto vlastne sa tam navrhuje v tomto
materiáli prenajať priestor Svetielku do 31. 7. 2018, kedy úrad získa čas na to, aby ich
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podrobnejšie zanalyzoval všetky vstupy a všetky možnosti v rámci ostatných objektov
materských škôl. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán prednosta a otváram diskusiu.
Keďže sa nikto nehlási do diskusie,  tak končím diskusiu k tomuto bodu programu a
poprosím návrhová komisia.

Návrhová   komisia:  Návrh uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Bratislava  -
Karlova  Ves schvaľuje  z dôvodu hodného osobitného  zreteľa v zmysle  § 9a ods. 9
písm.  c)  zákona  Slovenskej  národnej  rady  číslo  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v
aktuálnom  znení  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  -  pavilón  v  budove
Materskej školy Ľudovíta Fullu  12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m² pre
žiadateľa Detské súkromné zariadenie  Svetielko, s ručením obmedzeným,  Púpavová
34, Bratislava s nájomným vo výške 10 EUR za meter štvorcový za rok s dobou nájmu
od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
a aktivít, ktoré s tým súvisia, pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3 rokov.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne návrhovej komisii a otváram hlasovanie.
Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Za  bolo  16  poslancov,  proti nebol  nik,  zdržal  sa  1  uznesenie  sme  schválili
potrebnou kvalifikovanou väčšinou. Ďakujem pekne.

Bod 7
Žiadosť spol. HR Innovations s. r. o. o nájom nebytových priestorov.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime teraz k prerokovaniu bodu číslo 7 a to je
Žiadosť spoločnosti HR Innovations o nájom nebytových priestorov. Poprosím pána
predkladateľa, pána prednostu o  úvodné slovo.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Jedná sa vlastne o prístavbu, ktorá sa v
zmysle  stanovenej  ceny  zastupiteľstvom  prenajíma  jednotlivým  žiadateľom.  V
minulosti  tí  žiadatelia  robili  tak,  že  mali  prenajaté  priestory  a  potom cez  súhlas
podnájmu  prenajímali  tieto  priestory  ďalej.  Je  to  síce  zákonné,  ale  my  sme  im
oznámili,  že vzhľadom k tomu, že potrebujú občas samozrejme rýchlo reagovať na...
na nejaké situácie, tak podnájom im odsúhlasujeme len na maximálne  3 mesiace,  do
najbližšieho  zastupiteľstva. A keďže sa jedná o prenájom a chceme, aby v tom boli
jasné vzťahy, to znamená, aby každý jeden žiadateľ alebo ten, ktorý v tých priestoroch
je nájomcom, bol nájomcom a mal platnú zmluvu priamo s mestskou časťou a neriešil
to formou podnájmov, kde de facto tí naši nájomcovia robili kvázi sprostredkovateľov
-  i  keď teda podmienka  bola,  že museli  dávať  rovnaké podmienky,  rovnakú cenu,
nesmeli  proste na tom nič mať, tak je  to čistejší spôsob. Preto sa vám môžu takéto
materiály sem dostávať; takže pre vašu informáciu, v prípade, že teda niekto ... nejaký
priestor sa uvoľní a dotyčný žiadateľ si nájde podnájomcu, tak mestská časť mu dá
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súhlas len na ... do najbližšieho  zastupiteľstva, respektíve max na 3 mesiace a musí
potom ten  nový  podnájomca  si  dať  žiadosť  ako  samostatný  nájomca  a  musí  ho
zastupiteľstvo  schváliť,  aby  sa  potom teda  podpísala  samostatná  zmluva  s  novým
subjektom a aby tie vzťahy boli čisté. Tzn. každý jeden podnájomca alebo každý jeden
nájomca  na  priestoroch  na  Špieszovej  musí  prejsť  zastupiteľstvom,  musí  mať
samostatnú  zmluvu  s  mestskou  časťou.  Takže  toľko  k tomu,  prečo  sa  sem takýto
materiál teraz dostal. A teda v budúcnosti, samozrejme, v prípade, že sa tie priestory
medzičasom pohnú, tzn. že sa nejaký uvoľní, tak sa tie materiály sem môžu dostávať
opakovane.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pán prednosta. Otváram diskusiu. Čakám
vždy 7 sekúnd - ukončujem diskusiu. Ďakujem a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Tak návrhová komisia  dáva návrh uznesenia  miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves – schvaľuje.  Nebudem to čítať všetko, je  to
veľké - podľa predložených podkladov.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Otváram hlasovanie. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  17,  proti  nebol  nik,  nikto  sa  nezdržal.  Konštatujem,  že  uznesenie  sme
schválili. 

Bod 8
Žiadosť Ochrany dravcov na Slovensku, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Pristúpime k prerokovaniu bodu číslo  8 a to je Žiadosť
ochrany dravcov na Slovensku, občianske združenie o predlženie nájmu  nebytových
priestorov. Poprosím pána prednostu o uvedenie materiálu.

p. Hrčka, prednosta: Ďakujem. Tento materiál je tu z dôvodu, že Ochrana dravcov pôsobí v
našich  nebytových  priestoroch;  tieto  nebytové  priestory sa  nachádzajú  na  prízemí;
avšak podľa stanovísk stavebného úradu a vlastne aj oddelenia majetkového by bolo
možné tieto priestory prekvalifikovať na byty.  Tým pádom sú tu... je  tu teda zámer
prenajať tieto priestory, ale len do 31. 12. 2017 a medzičasom teda sa skúsiť dohodnúť
s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku na inom nebytovom priestore, ktorý
nemôže  slúžiť...  alebo  nemôže  byť  prekvalifikovaný  na  byt.  A  tieto  2  nebytové
priestory, po tom, ako sa tie priestory uvoľnia, sa teda pokúsiť ... ich teda... ich urobiť
všetky kroky k tomu, aby sa prekvalifikovali  na byty a začať ich využívať ako byty.
Čiže tento materiál máte v dvoch alternatívach. Je tam alternatíva A) - schvaľuje na
prevádzkovanie  do  31.  12.  2017.  Alternatíva  B)  -  je  neschvaľuje,  ukladá  teda
zabezpečiť  technické,  administratívne  prekvalifikovanie  predmetných priestorov. Na
2. strane asi v súčasnosti, vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva bude končiť k 30. 6.
2017, tak asi za úrad je to alternatíva A) kde sa jednoducho do konca roka predĺži tá
nájomná  zmluva,  aby  sa  mohli  ďalšie  kroky  v  tejto  veci  podniknúť  a  aby  aj
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organizácia Ochrana dravcov po 1. 7. mala platný nájomný vzťah a nemusela de facto
v 6. týždňoch riešiť nové priestory. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pánovi  prednostovi.  Otváram
diskusiu k tomuto bodu programu. Chcem vás zároveň informovať, že do diskusie sa
prihlásila  aj pani Zuzana Guziová, práve z občianskeho združenia Ochrana dravcov,
ktorá by chcela v tejto veci vystúpiť.  Ale dám najprv prednosť poslancom, ak majú
záujem. Nevidím nikoho prihláseného; takže nech sa páči,  pani Guziová potom pán
Krampl. Môže byť tak?

p. Guziová, OZ: Ďakujem.  Ďakujem za slovo, vážený pán starosta, vážený pán prednosta,
vážené panie  poslankyne,  vážení  páni poslanci.  Dovoľte mi  využiť  túto príležitosť,
aby sme zopakovali aj takouto formou našu žiadosť o predĺženie  doby nájmu.  Sme
mimovládna  organizácia,  v  týchto  priestoroch  na  Kuklovskej  sme  od  roku  2008.
Máme  veľmi  dobré aj  vybudované  vzťahy  s obyvateľmi domu;  nikdy nikto nemal
nejaké  výhrady  voči  nášmu  pôsobeniu.  Prevádzkujeme  tam,  alebo  máme  tam,
sekretariát  nášho  občianskeho  združenia,  prevádzkujeme  odbornú  ornitologickú
knižnicu a myslíme si, že sme takým trošku aj prínosom pre mestskú časť Karlova Ves
z tohto hľadiska. A chceli by sme teda veľmi pekne poprosiť, zvážiť,  predlženie tej
doby nájmu  na čo najdlhšie  možné obdobie,  nakoľko naozaj v  súčasnosti nemáme
alternatívne  priestory,  do ktorých by sme  sa vedeli  operatívne  presťahovať.  A aj s
ohľadom na to teda, že sme občianske združenie, nie je  pre nás jednoduché nájsť tie
priestory,  ktoré dokážeme zaplatiť  – tak to poviem úplne... úplne na rovinu - a teda
boli by sme  veľmi radi,  keby ste nám vyšli  v ústrety.  Ďakujem za vypočutie  a túto
možnosť.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne pani Guziová. Nasleduje pán poslanec
Krampl.

p.  Krampl:  Ďakujem za slovo.  No,  ja  čítam ten materiál  a  mne  príde,  že  je  spracovaný
variantne variabilne, pretože aj alternatíva A) aj alternatíva B) ako keby dopredu rátala
s tým, že ten nájom bude ukončený; len rozdiel medzi nimi teda, že varianta A) hovorí
o troch mesiacoch a varianta B) ako keby okamžite.  Chcem iba nadviazať na bod,
ktorý bol na minulom zastupiteľstve,  kedy sme  mali  veľmi podobný bod, kde bola
ambulancia,  ktorá sa dala tiež prekvalifikovať na byt. Ale tam bol nájom predĺžený-
preto nerozumiem prečo a bolo vtedy argumentované úradom, že nie je potrebný ten
byt,  hej?  - že proste bytová otázka tu nie  je  nejak prioritou teraz. Tak sa pýtam, že
prečo v tomto prípade ideme ...ten sa potrebujeme ten byt? Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca starostky:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec,  ja  som nezaznamenal
názor, že by úrad povedal, že byty nie sú dôležité alebo potrebné. my sme hovorili, že
v prípade predĺženia ambulancie, gynekologickej, ktorá tam je naozaj dlhé, dlhé roky a
slúži obyvateľom alebo obyvateľkám Karlovej Vsi, takže je žiaduce, aby táto dostupná
primárna zdravotná starostlivosť bola zabezpečená. A z tohto pohľadu sme videli ako
rozumné, aby tá ambulancia tam pokračovala. Lebo sme zohľadňovali,  že je tu vyšší
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záujem  všetkých  pacientov,  ktorí  využívajú  ...  alebo  pacientiek  -  tento  priestor  v
kontra - s možnosťou vytvoriť tam 1 byt  pre  - a uspokojiť jedného... jednu rodinu
povedzme. Takže to len pre vysvetlenie. Samozrejme, toto je toto je trošku iný prípad.
Nech sa páči faktickú a potom pán prednosta. A predĺži sa iba na 1 rok. Nech sa páči
pán Krampl.

p.  Krampl:  Ja  len  dodám,  že  v  poliklinike  Karolova  Ves  sa  nachádzajú  ďalšie  3
gynekologické  ambulancie.  Čiže  zrušením  tej  jednej  by  nedošlo  k  obmedzeniu
zdravotnej  starostlivosti,  zatiaľ  čo  táto  organizácia  Ochrana  dravcov  pôsobí
celoslovensky a pokiaľ viem tak je jediná. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem,  nech sa páči ďalší do diskusie.  Ak sa nikto
nehlási, tak by som poprosil návrhovú komisiu, aby nám predložila návrh uznesenia, o
ktorom budeme hlasovať.

Návrhová  komisia: Takže návrhová komisia dáva hlasovať o návrhu uznesenia v alternatíve
A,  tak  ako  ho  prezentoval  pán  prednosta.  Čiže  schvaľuje  prenájom  uvedených
priestorov z dobou prenájmu od vlastne konca tohto roku. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem pekne.  Takže ako  prvé  budeme  hlasovať  o
alternatíve A - teda schválenie nájmu do 31. 12. 2017. Nech sa páči, prezentujme sa a
hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  18 poslancov,  nikto  nebol  proti,  nikto  sa  nezdržal.  Konštatujem,  že  sme
uznesenie schválili. Ďakujem pekne.

Bod 9
Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova

62 – školský bufet.

p.  Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pristúpime  teraz k prerokovaniu ďalšieho  bodu a
tým je bod číslo  9 - Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole  Alexandra
Dubčeka, Majerníkova 62 na školský bufet. Pán prednosta, nech sa páči úvodné slovo.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ: Ďakujem.  Je  tu  materiál  v  dvoch  alternatívach.  Tento
materiál, respektíve tento bufet bol - ako obchodná verejná súťaž - vyhlasovaný pred
dvomi rokmi. Tá súťaž - vlastne vyhrala to firma CLH a teraz vlastne je na rozhodnutí
zastupiteľstva,  či  vyhlási  sa  opätovne  verejná  obchodná  súťaž?  Podmienky  na
vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže sú v  prílohe  a  je  to  vlastne  alternatíva  číslo
2...alternatíva číslo 1, kde sa schvaľuje a vyhlasujú sa podmienky obchodnej verejnej
súťaže,  kde  výsledok  obchodnej  súťaže  príde  opätovne  na  schválenie  na
zastupiteľstvo. Alebo je potom alternatíva 2. To znamená, že sa nájomcovi ktorý pred
dvomi  rokmi  bol  vysúťažený,   vo...  verejnej  obchodnej  verejnej  súťaži,  za  tých
podmienok, ktoré proste vtedy vyhral priamym prenájmom prenajme  tieto nebytové
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priestory na ďalšie  3 roky. Čiže je  na zvážení poslancov, či sa pôjde alternatívou 1,
tzn.  novou  obchodnou  verejnou  súťažou  alebo  alternatívou  2  tzn.  predĺženie  s
konkrétnym nájomcom, ktorý vyhral súťaž.  ... Asi hlasovať v poradí, v akom to bolo
navrhnuté.  Samozrejme,  sú tam názory,  kde na jednej  strane...  z...   od riaditeľa  je
spätná väzba, že s bufetom sú spokojní a  nemajú problém, aby tento bufet pokračoval
ďalej s tým nájomcom, ktorý tam je. Ale hovorím je to v rozhodnutí zastupiteľstva, že
či sa  bude opätovne vyhlasovať  obchodná verejná  súťaž alebo  sa predĺži nájomca,
ktorý to vyhral pred dvomi rokmi. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bendík.

p.  Bendík:  Ďakujem pekne  za slovo.  Ja  by  som chcel  požiadať  pána  predkladateľa,  aby
nejakým spôsobom aj povedal, aký je názor úradu, respektíve jeho, ako predkladateľa,
za čo máme hlasovať? Či za alternatívu tú prvú alebo teda tú druhú? Ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán prednosta, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ak budem vychádzať z toho, že nepredpokladám vzhľadom k
tomu, že tá obchodná verejná súťaž, že vygeneruje nejak extra väčšiu sumu, tak asi z
hľadiska  administratívnych  nákladov  a  z  hľadiska  toho,  že  nie  je  v  súčasnosti
nespokojnosť, by som asi v tomto momente zvolil za úrad a z hľadiska odporúčania
riaditeľa danej základnej školy alternatívu 2. To znamená priamy-  a až proste potom v
tom nasledujúcom období by som opätovne vyhlásil súťaž. Lebo to, čo sa nám môže
stať, že dostaneme úplne rovnaké podmienky ale administratívne náklady zo všetkých,
ktoré sú s tým spojené,  budú  proste...  nejakým spôsobom úrad bude  znášať  alebo
mestská časť bude znášať, nehovoriac o tom, že môže sa stať aj v minulosti s tým boli
skúsenosti, že nie  vždy je  dobrá odozva z od školy,  alebo teda od riaditeľa na... na
fungovanie  tohto.  Je  to  podľa  mňa  také,  že  asi  50  na  50;  ale  na  základe  tých
informácií,  ktoré mám a vzhľadom k tomu,  že tá súťaž alebo  teda to odporúčanie
riaditeľa je pozitívne takže ma za úrad alternatíva 2.

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

p.  Buzáš:  Ďakujem  pánovi  vicestarostovi  za  slovo.  Ja  som sa  iba  chcel  spýtať,  aby  tá
informácia bola taká pre mňa úplne komplexná, na názor rady školy.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Máme informáciu a ...možno len pre upresnenie, pán
prednosta hovoril asi o názore pána riaditeľa a neviem, či disponujeme informáciou z
rady školy,  respektíve  tí  z  vás,  ktorí ste  v  tej  rade  školy,  či  to  prerokovávali.  A
prípadne, že by ste sa vyjadrili.  Aj keď si nemyslím, že to má úplne priamu súvislosť
s... s nájmom toho objektu.

p. Buzáš: Aby som to trochu uviedol. Ja som naklonený k tej alternatíve 2 - teda schváliť mu
ten prenájom do toho roku 2020. A aby to bolo také úplne čisté, tak som potreboval
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aspoň tú vedomosť, či rada školy zásadne s tým nesúhlasí. A to sa teda nepotvrdilo, že
by rada školy nejak zásadne...

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Poprosím,  prípadne  kolegov,  ktorí sú  v  tej rade
školy, keby mohli  pánovi...

p. Buzáš: Počúval som ich tu....

p. Záhradník, zástupca starostky: Hej ... poslancovi dať tú informáciu. Ďakujem pekne. S
faktickou pani poslankyňa Poláchová. Ďakujem.

p.  Poláchová:  V materiáli  máme  máme  iba  stanovisko  predsedu  rady  rodičov.  A  to  je
súhlasné. Takže môžeme sa aspoň o to oprieť.

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

p. Borovička:  Ďakujem za slovo. Ja pôsobím v rade školy na tejto, Dubčeka a keď som sa
rozprával s pánom riaditeľom a keď som sa rozprával aj s rodičmi a s niektorými,  tak
súhlasili a chceli, aby to ostalo. Takže ja som za, aby to tam ostalo tak.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne pán poslanec.  Nasleduje pán poslanec
Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel som požiadať toto zhromaždenie,  aby sa
hlasovalo najprv o alternatíve číslo 2. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne. O slovo  požiadal ešte kontrolór,  pán
doktor Hrádek. Nech sa páči.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Ja  by  som vás  chcel  iba  poinformovať,  včera  prebehlo
vyhodnotenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  prenájom  bufetu  na  Tilgnerovej;  boli
dvaja uchádzači,  ktorí sa veľmi tesne pobili  o mesačné nájomné - v jednom prípade
102 v 2. prípade 103 EURO. Dávam vám to len ako informáciu, aby ste vedeli, že sme
včera prenajímali bufet za 103 EURO na mesiac. Len ako informáciu, nič iné.

p. Záhradník, zástupca starostky: Áno, pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ja predsa len by som ešte mal jednu otázku. Keďže ja som zástanca súťaží - však
asi  nejak  ináč  transparentne  si  nevieme  prenajímať  svoj  majetok.  Keby  sme  teraz
schválili  vyhlásenie OVS-ky stihli  by sme ešte v prípade, že by sa nikto neprihlásil,
schváliť tento prenájom priamym predajom teda priamym ...prenájmom? Myslím ako
technicky... tie lehoty vyhodnotenia atď.?

p. Záhradník, zástupca starostky:  Áno. Rozumiem. Ďakujem.  Pán prednosta, keby ste sa
vyjadrili.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: A ja ešte len jednu drobnosť. Lebo mňa... teraz - ja som - ako
o  tomto  výsledku  zo  včerajška  nevedel,  pre  informáciu.  Tu  je  výmera  42,45 m²
školského bufetu a platí sa 60 EUR za meter štvorcový za rok, čiže to je  nejakých
2.400 EUR ročne. Ak teda správne počítam? Čo vychádza 200 EUR mesačne za ten
bufet – hej? Takže ak...  ak Dubček platí... alebo ak sa na Dubčeka platí - aj preto som
si myslel že to je 102 EUR na meter - ak je to 102 EUR na mesiac za bufet... ja by som
asi poprosil pani Mahďákovú, aby v tom bolo jasno, ak... že či to včera bolo 102 EUR
na meter na rok, alebo to bolo 102 EUR na prenájom ...Tilgnerova?

p. Hrádek, miestny kontrolór:  102 v jednom prípade, v druhom 103 ako....

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Poprosím – lebo – akože, ak my tu máme 60 EUR na meter
na rok, samozrejme treba pozrieť, aká je tam plocha. V prípade, že tu je  60 EUR –
hovorím,  túto informáciu  som nemal,  ak by bolo  102 EUR situácia  by bola iná.  V
prípade, že by to bolo 102 EUR na mesiac na bufet, tak momentálna cena je ďaleko
vyššia  na Dubčeka. Takže treba to zvážiť. Ja hovorím - túto informáciu som nemal.
Ak teda... poprosím, ak môžeme, tak asi poďme na ďalší bod a medzičasom skúsim
zistiť ako to je. Lebo je to informácia zo včera. A keďže sa súťaží o bufet - je pravda,
že  zas  Tilgnerova s  Dubčekom nie  sú  úplne  porovnateľné;  ako  -  sú  tam trochu
rozdiely, ale nemal by tam byť rozdiel takmer dvojnásobný. Ak my máme 60 EUR na
meter na rok a tam by bolo 102 - 103 eur na meter na rok, je to skoro dvojnásobná
cena. A už by teda bolo asi na zváženie, že či... bol by to veľký rozdiel oproti tomu, čo
bolo včera súťažené. Takže hovorím ... a poprosím, ak sa dá teda prerušme tento bod a
ja skúsim zistiť...

p. Záhradník, zástupca starostky: Ak je... ďakujem - ak je všeobecný súhlas – áno?  - ak je
súhlas, by sme prerušili tento bod, aby sme si ujasnili podkladové informácie.

Bod 10
Informácia o vybavených interpeláciách.

p. Záhradník, zástupca starostky: Pristúpime k bodu číslo 10 a to Informácia o vybavených
interpeláciách.  Takže predkladáme  - zastúpim pána ...zastúpim pána prednostu,  ako
predkladateľa - predkladáme vám na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách
poslancov tak, ako boli podané. Ide o 2 interpelácie neprítomného pána poslanca, pána
inžiniera  Dullu.  Otváram  diskusiu  k  tomuto  bodu.  Ak  sa  nikto  nehlási,  končím
diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  dáva  návrh  uznesenia  Miestneho  zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie  na vedomie informáciu  o vybavených
interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pekne.  Nech  sa  páči,  prezentujme  sa  a
hlasujeme.

Hlasovanie:  Za bolo 16 poslancov, proti nebol nik,  nikto sa nezdržal. Takže uznesenie sme
schválili.

Bod 9
Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova

62 – školský bufet.

p. Záhradník, zástupca starostky: Pán prednosta, sme pripravení dokončiť ten bod? Tak vás
poprosím, keby sme mohli sa vrátiť do bodu 9 - Prenájom nebytových priestorov na
Základnej škole Alexandra Dubčeka - školský bufet. Keby ste nás teda informovali,
ako dopadla súťaž na bufet na Spojenej škole Tilgnerova a či teda môžeme to nejakým
spôsobom porovnávať? Nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Takže pre upresnenie, pri Dubčekovi prenajímame
42 m² ... 42,45 m2 po 60 EUR, na Tilgnerke to bolo 29 m² po 103 EUR. Čiže tie ceny
sú, aby ste vedeli,  čiže tuto tá cena je  60 EUR na m2 , na Tilgnerke súťažou bola
103 EUR. Rozdiel je trochu v tom, že kým Tilgnerka má 29 m² , Dubček má síce 42,
ale sú tu 2 ... sú to 2 priestory. Jeden je nejakých ... 25 m² je tá predajná časť a vzadu
je nejakých ďalších 20 m² príslušenstvo, ktoré - aj keď sa to súťažilo,  tak prakticky
ako  je  tam nejaké  zázemie  a nemá...  alebo  teda  má  akože  nižšiu  cenu.  Ale  asi  v
kontexte tohto by som ..  neviem - nemal  som túto informáciu.  Je  to na  zváženie,
proste. Je tam väčší priestor. Treba  počítať s tým,  že asi 103 EUR nedostaneme na
celých 42 m², ktoré bolo na Dubčeka, lebo ten priestor nie je úplne porovnateľný. Aj
Tilgnerova je väčšie množstvo žiakov a teda je tam nejaký... je tam stredná škola atď.
takže sú  tam...  Nebude  to úplne  porovnateľné,  ale  tá cena  je  naozaj  dosť výrazná
rozdielna.  Takže  možno  asi  by  som teda,  čo  sa týka  za úrad,  nechal  hlasovať  asi
...alternatíva 1, 2. Neviem – ako - naozaj tá cena je dosť rozdielna 60 a 103 je skoro
dvojnásobok.  Hovorím - takže asi v svetle  týchto nových informácií  by som asi aj
napriek  odporúčaniu...  odporúčaniu  riaditeľa  a  rodičov  aj  so  spokojnosťou,  je  ten
rozdiel naozaj výrazný.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. S faktickými sú prihlásení páni poslanci
Bendík a Buzáš. Nech sa páči pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Ďakujem pekne  za slovo.  V podstate tú otázku zopakujem.  Keďže už teraz aj
máme túto informáciu, ak by sme teraz vyhlásili  OVS-ku a zistíme, že môže sa stať aj
to, že sa tam neprihlási  nikto –  hej?  -  to sa môže stať;  stihneme  ešte na  júnovom
zastupiteľstve, v prípade, že by sa nikto neprihlásil - schváliť tú alternatívu 2?  Myslím
– ako- technický, či vieme stihnúť tie termíny? Lebo, samozrejme treba to aj vyvesiť
atď.  Takže... Ďakujem pekne.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem.  Ešte  než  pán  prednosta  sa  vyjadrí,
faktickú pán poslanec Buzáš. Nech sa páči.

p.  Buzáš:  Ďakujem.  Ja  som sa prihlásil  v  riadnom príspevku,  keďže  som predtým jeden
riadny príspevok mal,  kde som sa  pýtal  na  názor  rady školy  –  neviem,  prečo ma
zastavili. Už môžeme mať len jeden príspevok? Tak som sa prihlásil takto....

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Systému  asi  sa  nepáčili  tvoje  vyjadrenia,  pán
poslanec.

p. Buzáš: Vo faktickej...  aj keď teda to nebude mať teda úplne charakter faktickej.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nech sa páči – hovor, hovor  - a myslím,  že všetci
akceptujeme, že pán poslanec nemal ...právo na 2 príspevky. Takže nech sa páči.

p. Buzáš:...Mám dobrý pocit z toho, ako nám to pán prednosta vysvetlil.  A ja som dakedy v
tej rade školy pôsobil;  a presne tento pocit  som mal,  že tam je  to ucelený priestor,
ktorý sa ale  nie  dá dobre využiť;  nedá sa dobre oddeliť.  Zároveň by som si dovolil
povedať,  že  mestská  časť  nie  je  realitná  kancelária.  Náš  záujem  nie  je  vyťažiť  z
priestoru na prenajatie, čo najviac peňazí, ale uspokojiť verejný záujem. Ja mám pocit,
že v tomto prípade ten verejný záujem je úplne jasne deklarovaný a mali by sme mu ...
mali by sme mu dostať bez ohľadu na to, či vieme o nejakú tú tisícku EUR z toho z
toho vytrieskať  - v úvodzovkách – viac. Ďakujem veľmi pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Naozaj myslím, že tú
optiku, ktorú ty si povedal, je ... je potrebné brať určite do úvahy. Tak isto je treba brať
do úvahy, že tá komerčná výnosnosť bufetu nezáleží celkom od metrov štvorcových,
ale od toho koľko žiakov a potenciálnych klientov tam chodí. A naozaj, spojená škola
Tilgnerova je  väčšia škola z hľadiska počtu žiakov, plus sú tam stredoškoláci.  To je
iné  ako je  Základná  škola  Alexandra Dubčeka a či on bude mať  viac  tých metrov
štvorcových, on tam tú väčšiu  tržbu mať nebude. Takže možno by som skôr optiku
pozeral, koľko ročne získame - celkový výnos nájmov a porovnával celkový výnos z
jednej školy celkový a potom, ak je to porovnateľné tak naozaj by som aj prihliadol na
tie  subjektívne  stanoviská,  ktoré  prišli  zo  školy.  Lebo  v  tejto  škole  bol  problém
s bufetom. A ak momentálne máme signály zo školy, že je spokojnosť, tak si myslím,
že naozaj - tu teraz sa nehrajme o pár euro, ale skúsme to nastaviť tak, aby aj pre tých
žiakov to bolo dobré riešenie . Takže poprosím vás teraz, pán prednosta, keby ste sa
vyjadrili, prípadne odporučili, o ktorej variante máme hlasovať ako o prvej. Ďakujem.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Technicky sa to ... by sa to malo dať stihnúť - a aj keď teda je
na to niečo viac ako 4 týždne a tam v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenia ...
ako - je to je to... neni to s veľkou rezervou, ale stihnúť by sa to malo dať.  Absolútne
príjmy  z  jednotlivých  bufetov  sú  pre  vašu  informáciu  2.987 EUR  z  Tilgnerky  a
2.500 EUR z Dubčeka. Čiže ten rozdiel je tam necelých 500 EUR. A to, čo povedal
pán vicestarosta je pravda, že keď máte stredoškolákov, predsa len tí už majú trošku
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iné vreckové a trochu inú  tržbu vám robia  ako vám robia...  ako vám robia  školáci
základnej školy, kde Dubček je viac základná škola, ako... - teda Dubček je základná
škola,  kdežto spojená škola má aj viac žiakov aj teda starších žiakov, kde tí naozaj
logicky majú... majú väčšie vreckové a viac... viac v bufete minú. Ak teda informácie,
že v minulosti bol s bufetom problém, možno by som teda urobil rozdiel v tom, že nie
na 3 roky, možno by som teda predĺžil na rok alebo na 2. Je na zvážení.  Len to by
musel prísť nejaký pozmeňujúci návrh od vás. Ale hovorím, je to –ako- z hľadiska...
myslím si, že celkový príjem z nájmu, napriek tomu, že sú tam väčšie metre štvorcové,
asi... asi tá súťaž viac nevygeneruje. Ale hovorím, to je - môžem sa domnievať. - Vy
rozhodujete o nakladaní s majetkom.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Nakoniec, aj aby sme pristúpili k
tomu priamemu nájmu, tá cena je výsledkom predchádzajúcej verejnej súťaže. Takže
bola nejakým spôsobom nastavená aj trhovými parametrami.  Faktická pán poslanec
Borovička.

p. Borovička:  Ďakujem za slovo. Ja iba ku kolegovi. Prečo by sme mali znova niečo robiť,
keď niečo funguje? Môj názor je - keď niečo funguje a je to dobré, tak načo hľadať
ďalších a robiť nejaké výberové konanie ďalšie, nové - keď fakticky to funguje?  To je
môj názor.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Ak nevidím nikoho
ďalšieho  prihláseného,  poprosím  návrhovú  komisiu,  teda  aby  rozhodla  o  ktorom
uznesení budeme hlasovať ako o prvom. Ďakujem. ... Povedal ... pardon, pán poslanec
Rosina podal návrh, takže prípadne ho zohľadnite v tej v tom poradí. Ďakujem.

Návrhová  komisia: Návrhová komisia dala najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Rosinu,
aby bolo hlasované najprv o alternatíve číslo 2.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, ďakujem pekne. To znamená - budeme ako o
prvej hlasovať o alternatíve číslo 2. Nech sa páči, prezentujete sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Za bolo 17 poslancov, proti bol 1, zdržal sa 1. Konštatujem, že sme uznesenie
schválili potrebnou väčšinou hlasov. Ďakujem pekne.

Bod 11
Rôzne. - Návrh poslanca Buzáša: Odvolanie neposlankyne Dagmar Hladkej z komisie

regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja

p. Záhradník, zástupca starostky:  Kolegovia,  keďže sme bod 10 - Vybavenie interpelácie
už prebrali, tak pristupujeme do bodu 11 a to je bod Rôzne. Nech sa páči, otváram bod
Rôzne. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.
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p.  Buzáš:  Ďakujem.  Za  komisiu  regionálnej  politiky,  hospodárskeho,  sociálneho  rozvoja
ktorej predsedám, by som si dovolil v bode Rôzne predniesť návrh uznesenia a to je na
odvolanie  neposlankyne  pani  Dagmar  Hladkej  a  nahradiť  ju  neposlankyňou  pani
Ilianou Medviďovou. V krátkosti uvediem dôvody a potom... potom prečítam návrh
uznesenia.  Náš poslanecký klub navrhol pani Dagmar Hladkú ako neposlankyňu do
tejto komisie. Pani Hladká tento návrh si osvojila, prijala, avšak vzhľadom na rodinné
problémy,  pracovné  zaneprázdnenie  sa  komisii  nezúčastňuje.  Ja  som s  ňou  o  tej
situácií rozprával a ona sama navrhla,  že by sa veľmi rada... rada vzdala,  alebo teda
nechala sa nahradiť nejakým iným neposlancom. Takže tento návrh uznesenia a návrh
na odvolanie pani Hladkej a naopak na zvolenie pani Medviďovej vychádza aj z toho,
že niektoré komisie  sa nám prekrývajú.  V prípade,  že nám odídu členovia  z našej
komisii  na  inú  komisiu,  sme  na  hranici  uznášaniaschopnosti  a  niekedy  nám  to
spôsobuje problémy pri rokovaní. Takže netreba za tým ani vidieť ani hľadať nič iné,
len  praktické  dôvody  fungovania  komisie.  Dovolím  si  prečítať  návrh  uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves -  bod a) - odvoláva
bod  –  1)  -  z  komisie  regionálnej  politiky  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja
neposlankyňu  Mgr. Dagmar Hladkú dňom 31. 5. 2017. Bod 2) - z komisie  školstva
mládeže a športu neposlankyňou Mgr. Ilianu Medviďovú dňom 31. 5. 2017. Bod b) -
volí - bod 1) - do komisie  regionálnej  politiky hospodárskeho a sociálneho  rozvoja
neposlankyňu Mgr. Ilianu Medviďovú dňom 1. 6. 2017; bod 2) - do komisie školstva
mládeže a športu neposlankyňu Mgr. Dagmar Hladkú dňom 1. 6. 2017.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Ďakujem  pekne  pán  poslanec.  Ak  sa  nikto  nechce
vyjadriť k tomuto bodu, dal by som o ňom hlasovať, kým si ešte pamätáme, že návrh
ako odznel a prídeme k ďalším bodom Rôzne. Dobre, nech sa páči návrhová komisia.
Pán poslanec Krampl k tejto istej téme, nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcel opýtať pána navrhovateľa - lebo pani
Medviďová  je  zamestnankyňou  úradu  a  úrad  už  je  v  tejto  komisii  zastúpený
tajomníkom,  že teda, či sa nenašiel vhodnejší kandidát, ktorý by bol naozaj z radov
neposlancov, proste z radov verejnosti odbornej? Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Faktická pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Pokiaľ  ma  pamäť  neklame,  tajomník  nie  je
zamestnancom úradu.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tajomník je vždy zamestnancom úradu. A nie je to
prvý prípad, kedy by zamestnanec úradu bol členom - neposlancom v komisii.   Nie je
to niečo, čo by odporovalo príslušným pracovnoprávnym predpisom. A samozrejme,
je  to priestor pre odborníkov,  ktorí nie  sú poslanci,  aby - a pracujú na úrade - aby
mohli byť v komisiách. Nehovorím, že to má byť pravidlo, ale nie  je to nie je v tom
rozpor ani prekážka. Prípadne pán poslanec sa môže vyjadriť, pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Chcem si upresniť - bavíme sa o tajomníkovi rady?

22



p. Záhradník, zástupca starostky: Nie. O tajomníkovi komisie.

p. Rosina: Komisie. Pardon.

p. Záhradník, zástupca starostky:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  opäť,  s faktickou si  sa
prihlásil? To si buchol po stole... tak? Keďže nevidím nikoho prihláseného, tak by som
poprosil,  že by sme odhlasovali to uznesenie,  ktoré predniesol pán poslanec Buzáš a
budeme pokračovať v bode Rôzne. Návrhová komisia.. nemusíte čítať.

Návrhová komisia: Návrhová komisia navrhuje návrh uznesenia, že volí pani Medviďovú do
komisie regionálnej politiky.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno -  a odvoláva tak, ako predniesol pán poslanec.
Je  to zrozumiteľné  pre každého,  predpokladám.  Takže  poprosím,  prezentujme  sa a
hlasujme.

Hlasovanie:  Za bolo 17 poslancov,  proti nebol nik,  zdržali sa 2. Uznesenie  sme schválili.
Ďakujem pekne.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: A  pokračujeme  v bode  Rôzne.  Keďže  nevidím
nikoho prihláseného ... vidím  - áno, pani poslankyňa. 2× mi to zmizlo, tak neviem, či
sa chcete prihlásiť?...  Videl som tam 2x pani poslankyňu Poláchovú, ale  zmizla  mi.
Ale vidím tam pána poslanca Rosinu. Takže dávam slovo pánovi poslancovi Rosinovi
a pani poslankyňa... áno, už je to v poriadku. Takže pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ak by to  bolo  možné,  tak predsa  len  by mala  mať  pani  kolegyňa  Poláchová
prednosť, pretože tam došlo k nejakému mimovoľnému stlačeniu.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Technickému ...áno... áno, mimovoľnému pohybu s
hlasovacím zariadením. Pani poslankyňa Poláchová má slovo. Nech sa páči.

p.  Poláchová:  Ďakujem za slovo.  To bolo  technického  rázu chybička.  Ja  by  som chcela
opísať  našu  aktivitu.  Tento víkend  v spolupráci s  miestnym úradom sme  ...  sme  v
Karlovej  Vsi  robili  akciu  Adoptuj  si  kvetináč,  do  ktorej  sa  zapojilo  asi  25,  30
obyvateľov  Karlovej  Vsi,  Dlhých  Dieloch...  Dielov,  vysadili  sme  kvietky  do  asi
päťdesiatich kvetináčov.   Myslím,  že ako 1.  ročník  akcie  na  ... na to,  že to bol 1.
ročník akcie,  sa dosť veľa ľudí prihlásilo  s tou chuťou a záujmom skrášliť  Karlovu
Ves a veľmi,  veľmi by som chcela poďakovať na tejto pôde všetkým,  ktorí boli do
akcie  zapojení  -  pani  Ličkovej,  pani  Bukovenovej  a  pani  Zemanovej  a  pánovi
Rosinovi. Ďakujem veľmi pekne.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Áno,  ja  tiež  v  mene  všetkých  záhradníkov  v
Karlovej Vsi vyslovujem vďaku kolegom za takúto akciu Adoptuj si svoj kvetináč,
ktorá prispeje k zveľadeniu našej verejnej zelene. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je to veľmi nezvyčajné, je 15:29 na časomiere - a
sme v bode Rôzne a je to možno také klamlivé, lebo ešte po polhodinke pre verejnosť
nás čaká ďalšie  rokovanie,  ale rád by som tento čas využil  na to, aby som všetkým
prítomným aj neprítomným mamám, mamičkám, starým mamám, krstným mamám a
aj tým ženám, ktoré chceli byť mamy a sa im to nepodarilo, zagratuloval dodatočne k
ich sviatku. Všetko najlepšie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Myslím, že sa všetci
ostatní muži s radosťou pripájame k tomuto želaniu, tvojmu. Stále sme v bode Rôzne.
Ešte nás čaká bod Interpelácie a potom by som prerušil rokovanie do 16. hodiny, aby
sme  mali  prestávku  a  od  16-tej  dali  priestor  verejnosti  a  prerokovaniu  toho
zostávajúceho  bodu programu. Takže vidím  prihláseného  pána poslanca  Borovičku,
nech sa páči.

p. Borovička:  Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vraciam k tomu jako... každé sedenie...túto.
Bolo mi  oznámené  pani inžinierkou Kratochvílovou,  že ten priestor -  Borovičkovo
námestie - už sa riešilo na polícii a dostali sme... dostali sme kladné vyjadrenie s tým,
že  tam pravdepodobne  príde  značka  Pešia  zóna.  Ja  som sa  chcel  akurát  opýtať,
nakoľko to mám každý deň na tanieri od susedov, kedy by sa to teda zhotovilo  tie
značky .. tam ... vy-toto - osadili.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Pán  prednosta,  vieme  na  to
zareagovať,  alebo požiadame odborný útvar dopravy? Tak pán prednosta požiada o
vyjadrenie...

p. Borovička: Keby bolo možné čo najskôr.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: ...pánovi poslancovi; Aby si to, pán poslanec, nemal
na tom tanieri od tých obyvateľov stále.

p. Borovička: ...Lebo už tam teraz stálo 28 áut - už. Takže už je toho dosť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: 28 áut... Tak to je naozaj zložitá situácia. Ďakujem
pekne za pripomienku. Keďže nevidím iného prihláseného.. - a vidím - pán poslanec
Kmeťko, nech sa páči.

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja len ešte ku kolegovi poviem, včera sme mali o piatej
budíček,  lebo  ,pravdaže,  priatelia,  ktorí nemajú  kde parkovať,  zaparkovali,  tak,  že
zablokovali  nejakého prostredného a ten chcel ráno o piatej odchádzať preč. Takže
kvôli jednému sme asi - nechcem povedať koľkáti – vstávali,  hej? - takže od 5:00 asi
po 5:15 trúbil jak parná lokomotíva pred tunelom.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: No, myslím,  že poznáme tú situáciu u vás, lebo nás
na  to  opakovane  upozorňujete,  že  tam naozaj  k  tomu  nejakému  riešeniu  musí  v
krátkom čase dôjsť, aby sa tá situácia upokojila. Vždy, keď začnem hovoriť slovo – že
- nevidím nikoho prihláseného, tam pribudne prihláška do rozpravy. Tak teraz to, áno,
pán poslanec  Krampl.  Nech sa páči.  Už  to  nepoviem.  Už  to len  ...  -  ukončujem.
Dobre?

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja len si sa dovolím opýtať úradu, lebo vlastne všetci čakajú
na...  na  rekonštrukciu  Karloveskej  radiály  a  sú  zverejňované  určité  také  neúplné
informácie  - v akom je  to štádiu? - na čo sa konkrétne teraz čaká? Pretože podľa
informácií , už raz publikovaných,  už sa vlastne malo začať.  Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Neviem,  či sme úplne pripravení
dať vyčerpávajúcu  odpoveď,  ale  naša  pani  starostka je  veľmi  aktívna  v tejto  veci;
naozaj,  je  to  zložitý,  komplexný  problém  a  želali  by  sme  si  -  naozaj,  aby  tá
rekonštrukcia začala čo najskôr a aby potom následne prebiehala v takých časoch, aby
boli čo najmenej zaťažovaní obyvatelia mestskej časti Karlova Ves. Ale pán prednosta
mi naznačil, že by mal nejaké doplňujúce informácie, tak mu odovzdávam slovo. Nech
sa páči. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Áno, pôvodne sa malo začať v apríli 2017. Tento
termín  Magistrát,  ktorý je  vlastne  hlavným  investorom a cez ktorého sa...  ktorý to
vlastne  realizuje,  sa  nesplnil,  ani  splniť  nebude  dať.  Z  informácií,  ktoré  máme,
Magistrát  požiadal  oficiálne  o všeobecne  záväzné  nariadenie...  o zmenu  všeobecne
záväzného nariadenia na... o práci cez víkendy a noci. Jedná sa o to, že bez schválenia
tohto všeobecne záväzného nariadenia nevie vyhlásiť súťaž a nevie povedať tým, ktorí
to budú realizovať, či im umožní prácu aj víkendy aj noci, alebo im to neumožní.  V
prípade,  že  nie,  čiže  -  tzn.  len  pre  vašu  informáciu,  bez  toho, aby  ste  vy  prijali
všeobecne  záväzné  nariadenie,  ktorým sa  rozhodne,  že  sa  urobí  výnimka  pre túto
radiálu, či bude môcť ten, kto ju bude rekonštruovať, pracovať aj cez víkendy a v noci
- niektoré činnosti - nevie dať podmienky súťaže. Lebo úplne inak bude harmonogram
nastavený, ak sa to umožní a inak bude harmonogram nastavený, keď sa to neumožní.
Čiže  tam si  bude treba  vybrať  medzi  tým,  že ak sa všeobecne  záväzné  nariadenie
príjme, bude to rýchlejšie,  ale bude hluk z radiály,  samozrejme, podľa toho ako sa to
stanoví aj víkendy aj v noci. Alebo ak sa to neschváli,  tak tá rekonštrukcia bude trvať
dlhší časový úsek. Takže len pre informáciu, keďže magistrát pred asi tromi týždňami
avizoval, že potrebuje túto zmenu a bez tejto zmeny nevie vyhlásiť súťaž, tzn. že ešte
ani není vyhlásená súťaž na... na realizátora. Tak len aby ste mali predstavu ako odhad
je, že sa... že sa to začne realizovať koncom tohto - začiatkom budúceho roku. Lebo  -
a podmienka bude teda o... a to ten harmonogram a súťaž bude závisieť od toho, či
toto  zastupiteľstvo  príjme  všeobecné  záväzné  nariadenie  a  umožní  v  špeciálnom
režime - za týmto ...verejnoprospešnou investíciou potrebnou.. a s tým budú súvisiace
samozrejme  aj rôzne ...aj rôzne dopravné obmedzenia,  ktoré tu budú. Lebo, proste,
prestane  chodiť  električka,  budú  uzavreté...  križovatka Molecova v určitom období
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atď. Takže treba si uvedomiť, že to bude mať ďalekosiahle následky. A to rozhodnutie
ešte predtým, než magistrát vypíše súťaž, sa vám dostane toto na stôl. Takže len aby
ste si vedeli predstaviť v akom je to čase. Není ešte ani vypísaná súťaž. A až keď sa
zmení VZN-ko budú vedieť vypísať súťaž a z toho sú aj všetky... všetky veci dané a
oficiálna  žiadosť od magistrátu  prišla  asi 2  alebo  3 týždne  dozadu a mestská časť
požiadala  magistrát,  aby  urobilo  verejné  zhromaždenie,  prišlo  vysvetliť  tieto  veci,
prišlo ukázať jednotlivú... jednotlivý harmonogram časový – ako – etapizácie. Tzn. že
ako to bude vyzerať, keď sa to nebude robiť cez víkendy a noci; ako to bude vyzerať -
koľko v akých úsekoch budú.. budú výluky z dopravy a problémy.  Aby ste vy mali
kompletnú informáciu pred tým, že čo bude mať za následok jedno, čo bude mať za
následok druhé. To bola podmienka mestskej časti, že verejné prerokovanie, záväzný
harmonogram ... Len ten harmonogram treba brať,  že je  záväzný,  pokiaľ nenastanú
špeciálne  situácie.  Čiže  ak  nastane  nejaká  komplikácia,  tak  sa  samozrejme  môže
posunúť. Ale taký ten ... taký ten nejaký očakávaný harmonogram, ktorý magistrát má
v jednom  - druhom prípade;  potom to sem príde na  zmenu všeobecne  záväzného
nariadenia  na prácu.... umožniť  proste takémuto nejakému  ...A potom sa až vypíše
súťaž a nastanú ostatné veci.  Takže naozaj, momentálne,  ak sa nič nezmení , najskôr
koncom tohto roka, začiatkom budúceho. Čo teda nie je moc dobrá správa, ale my to
nevieme  inak  ovplyvniť,  respektíve  vy  to  budete  vedieť  ovplyvniť  tým,  že  buď
vyhoviete žiadosti Magistrátu a umožníte prácu tomuto projektu v týchto špecifických
časoch; alebo to neumožníte a od toho samozrejme bude záležať aj ten zvyšok.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  sa  stotožňujem  s tým,  čo  povedal  pán
prednosta. Myslím, že táto informácia je relevantná, pravdivá a rád by som ale doplnil,
že ten čierny Peter -  to nerealizácie  tohto diela  – alebo - nezačatie  realizácie  tohto
diela netkvie v tom, že by sme neprijali VZN-ko, ale nejde o prácu v noci. Podstatou
je  to,  že  Magistrát,  ako  stavebník,  nespracoval  projekt  dopravného  riešenia  počas
realizácie týchto prác. Takže bez tohto projektu sa nemôže začať. A ešte ten projekt
nie je.  Takže – až... až Magistrát spraví projekt, tak potom sa bude dať uvažovať o
termíne začiatku stavby. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S ďalšou faktickou pán poslanec
Krampl. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za informáciu. Presne na toto... toto som potreboval počuť vlastne. Len
možno ešte na doplnenie - ako to mali v Dúbravke – vieme? Že či aj tam robili cez
víkendy a v noci? Lebo proste niektoré činnosti, je jasné, že sa nedajú robiť cez deň,
keď je špička dopravná. Ale zase na druhej strane, tá kvalita života, pokiaľ budú robiť
v noci, tých obyvateľov, ktorí tam bývajú, určite teda poklesne .....

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ja  by  som...  áno,  pán poslanec,  pokiaľ  ja  mám
informácie,  tak radiála  - Dúbravská, keďže sa tak isto ocitla v sklze, realizačnom, sa
potom následne  doháňala  prácou v noci  a  cez víkendy.  A môžem povedať,  asi  za
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obyvateľov,  ktorí  žijeme  v  blízkosti  nielen  Dúbravskej  -  ale  hlavne  Karloveskej
radiály,  že už vtedy,  keď sa rekonštruovala Dúbravská  - nás práve tá práca v noci
obťažovala. Lebo všetky tie stavebné mechanizmy, koľajové, prechádzali cez Karlovu
Ves. Preto by som naozaj podporil tie názory kolegov, ktoré tu zazneli.  Nie Karlova
Ves je tá brzda tej rekonštrukcie; naopak - Obávam sa skôr, aby potom následne, keď
sa premrhá čas v iných oblastiach,  sa proste to neurobilo  na úkor práve tej kvality
života v  tej obývanej  časti Karlovej  Vsi.  A to sú veľmi  nepríjemné,  veľmi hlučné
práce. A vykonávať ich naozaj v nočných hodinách, respektíve cez víkendy, bude pre
našich obyvateľov mimoriadne zaťažujúce. Takže ja by som naozaj v tomto bol za to,
aby sme, čo najviac chránili ten záujem našich obyvateľov a mal by Magistrát zrýchliť
tempo prípravných prác. Ďakujem. A teraz - mám prihláseného pána prednostu? Pán
prednosta a potom pán Rosina.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja som sa snažil fakticky vyjadriť k tomu, v akej fáze vieme
že to je. Samozrejme to, že Magistrát do dnešného dňa, napriek tomu, že v apríli mal
začať robiť - tak ak...  ak si zoberieme,  že ešte nemá ani koho vysúťaženého, tak s
týmito vecami sa mal obracať pred 6, 9 mesiacmi. A keďže sa neobrátil, tak ani nemal
vysporiadané ostatné veci. Čiže, samozrejme, nie je to na vine Karlova Ves, nie je na
vine to, že to VZN-ko sem neprišlo. No hovorím to, že nejaké VZN-ko - respektíve to,
že Magistrát podmieňuje súťaž nejakým vyjadrením mestskej časti k VZN-ku - je len
to, aby ste boli v realite, že kde sa Magistrát nachádza v tom procese; a že len není
dávno...  vôbec  avizoval,  že...  že  bude  žiadať  mestskú  časť  -  a  až  na  základe  jej
rozhodnutia vypíše súťaž. Čiže, áno, možno som sa nevyjadril úplne jasne na začiatku,
- nestojí to na mestskej časti.  Doteraz mestská časť ani nevedela,  že vôbec od nich
niečo  Magistrát  chce.  A magistrát  –  hovorím,  je  to 3  týždne dozadu, keď prvýkrát
vôbec avizoval,  že bude... že má takúto požiadavku. A to len odzrkadľuje, že v akej
fáze sa vôbec oni pohybujú. A hovorím, oni sú v sklze; presne tak -  A budú sa snažiť
doháňať ten čas, aby - keďže je to financované z Európskeho projektu a tam sú časy,
dokedy to musia spraviť - možno ju ... rovnako ako starý most, odovzdajú ešte v čase,
kedy nebudú ani položené koľaje.  -  Ako-  na Slovensku je  možné všetko. Čiže na
Slovensku  je  možné  odovzdať  projekt  aj  taký,  ktorý ešte  nestojí,  len  sa  papierovo
prehlási  za  dokončený,  aby  sa  splnili  termíny.  Je  možné,  že  budeme  mať  hotovú
Karloveskú magistrálu - možno aj koncom roka. Ale iba na papieri.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina s faktickou.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Chcel  by  som kolegov  požiadať,  aby  sme
zbytočne  nerozvíjali  termín  na diskusiu  -  že či  sa  bude  pracovať v noci a  nebude
pracovať. Tá otázka troška sa musí na základe podkladov prehodnotiť . A treba zrejme
rozlišovať križovatku pri Riviére, ktorá je uzol – a budeme mať záujem o to, aby sa
čím skôr sprejazdnila.  Lebo  ak je  tá neprejazdná,  tak je  Karlova  Ves odrezaná  od
sveta, de facto, alebo niektoré iné... iné úseky, kde naozaj je v blízkosti električkovej
trate veľmi ...veľmi blízko je už osídlenie.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S ďalšou faktickou pán poslanec
Lenč, nech sa páči.

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja to vnímam, zo strany Magistrátu troška ako
také  prehadzovanie  horúceho  zemiaku.  A  teda  podľa  mojich  informácií  ešte  ani
realizačný  projekt  nie  je  dokončený.  Dlho  sa  stálo  ...na posudzovaní  podľa podľa
...EIA lebo tam boli nejaké pripomienky a projektanti neprojektovali - teraz by chceli,
aby za mesiac dobehli to, čo mali robiť pol roka - alebo neviem koľko. Ešte možno k
tomu, čo teraz pán kolega Rosina povedal, teda k tomu VZN-ku. Tam... tam asi bude
treba rozlišovať, že o aké práce pôjde. Lebo sú práce, pri ktorých by sme mohli mať
záujem, aby sa urobili, čím skôr. Čiže... čiže aj v noci. Ale určite nie také, kde sa bude
rušiť nočný kľud a vyrušovať obyvateľov ...obyvateľov pri spánku nejakým vŕtaním
a trieskaním. Ďakujem.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Áno. I  keď je  určite  zaujímavé,  že aké stavebné
práce nie sú hlučné pri električkovej koľaji.  To by ma teda zaujímalo  - taký výklad.
Ale  inak  súhlasím  s tým,  čo  povedal  pán poslanec  Lenč.  A takýmto  spôsobom to
naozaj  asi  musíme  strážiť,  lebo  aby sa  potom ten čas  nedoháňal   na  úkor  našich
obyvateľov.  Kolegovia,  keďže by som bol rád,  keby sme  absolvovali  aspoň krátku
prestávku  pred 16-tou, chcem vás  poprosiť,  keby sme  mohli  smerovať k záveru z
hľadiska bodu Rôzne. Pán poslanec Borovička.

p. Borovička:  Ďakujem za slovo. Ja iba tak troška na „ulehčenie“ pred tou prestávkou. Bol
som požiadaný  pánom kolegom Zajacom pred  pár  dňami,  aj  týždňami,  aby  som
oznámil,  kedy máme –ako- futbalisti ďalší zápas a chcem vás pozvať ako všetkých
poslancov, že Karlova Ves teraz v nedeľu o desiatej hodine ráno, na Bajkalskej za
Tromi vežami, hrá proti Interu Bratislava. Tak by som vás chcel všetkých požiadať, či
by ste  mohli  prísť  povzbudiť,  hulákať - Nech žije  Karlovka!  -   hej,  aby sme  mali
lepšiu... lepšiu normálne takú pozíciu a videli,  že aj vy nás povzbudíte. Tak ďakujem
veľmi pekne. A nezabudnite - nedeľa 10:00 - výkop proti Interu Bratislava. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Ukončujem  bod  Rôzne.  Lebo
už  ...keby  som začal  znovu,  že  -  už  nikto...  No,  zvládneme  Interpelácie,  dobre?
Dvanástku.

Bod 12
Interpelácie.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Takže otváram bod Interpelácie  Ukončujem bod
interpelácie. Dobre. Môžete inak podať aj písomne. Ale - ďakujem pekne.

 Kolegovia  vyhlasujem  teraz  prestávku  do  16:00  a  budeme  pokračovať  s  vystúpeniami
verejnosti  a  potom by  sme  prerokovali  zostávajúci  bod  teda  Prenájom  priestorov
Majerníkova 60. Ďakujem pekne. 
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PRESTÁVKA

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Opticky... opticky je to evidentné. Kolegovia, takže
je 14(6) hodín 4 minúty. Skončila prestávka.

Vystúpenie verejnosti. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Momentálne máme v zmysle rokovacieho poriadku
vytvorený  priestor  pre  vystúpenie  verejnosti.  Tak  sa  pýtam,  či  evidujeme  nejakú
požiadavku zo strany občanov na vystúpenie? Pán profesor je evidovaný občan, ktorý
ale  bude  asi  vystupovať  v  ďalšom  bode,  nie  vo  všeobecnom  bode  Vystúpenie
verejnosti.  Keďže  sme  nezaznamenali  prítomnosť  žiadneho  občana,  ktorý by  mal
záujem  vystúpiť  pred  miestnym  zastupiteľstvom,  kolegovia,  tak by  sme  pristúpili
k prerokovaniu bodu číslo 5. 

Bod 5
Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  To  je  Prenájom  nebytových  priestorov  objektu
Majerníkova  60.  Zastúpil  by som pána  prednostu,  ako  predkladateľa.  Ako  vám je
všetkým  známe,  lebo  s  touto  problematikou  ste  sa  mali  možnosť  opakovane  na
rôznych  fórach  stretnúť,  mestská  časť  Karlova  Ves  je  vlastníkom budovy  bývalej
základnej školy na Majerníkovej ulici 60. Táto základná škola sa pôvodne zlúčila  so
základnou školou Alexandra Dubčeka a voľná budova priestorov školy už niekoľko
rokov slúži  na  školské  vzdelávacie  a  podobné  aktivity  tým,  že  ju  využívajú  rôzni
nájomcovia.  Ako viete,  súčasťou tejto  budovy je  školská  jedáleň,  je  tam materská
škola,  ktorú zriadila  mestská  časť,  je  tam materské   -  alebo  teda  Detské centrum
Dlháčik  a  sú  tam  ďalšie  subjekty  ako  je  Základná  umelecká  škola  Kresánkova,
Súkromná  umelecká  škola,  sú  tam súkromné  zariadenia  Cenada  a  Esprit,  je  tam
Karloveské  tanečné  centrum.  To  znamená  -  z  hľadiska  využitia  je  budova  plne
využívaná a slúži - dá sa povedať, na ten pôvodný účel,  na ktorý bola vybudovaná a
skolaudovaná. Samozrejme, história a stav tej budovy dnes, po -x rokoch užívania a
môžem povedať,  že aj  pomerne  slabšej  miery  údržby   -v  minulých  rokoch-  tohto
objektu,  tak  tento  objekt  naliehavo  potrebuje  ďalšie  investície;  najmä  do  výmeny
okien,  do  výmeny  alebo  opravy  strechy,  do  rekonštrukcie  sociálnych  zariadení  na
všetkých  poschodiach  a  podobne.  Nájomcovia,  ktorí  budovu  užívajú,  končia  im
nájomné  zmluvy.  Mestská  časť  im  deklarovala  záujem,  aby  sme  pokračovali  vo
využívaní tejto budovy týmito subjektami. Tzn. mestská časť nemala iný záujem inak
využívať budovu, ako je z hľadiska súčasného využitia tejto budovy. Snažili sme sa,
opakovane, s nájomcami  hľadať aj model skvalitnenia  prevádzky tohto objektu, aj
hľadania  zdrojov  na  investície,  ktoré  sú  nevyhnutné.  Samozrejme  pri  diskusii  s
nájomcami  je  potrebné  zohľadniť,  že  nejde  o  komerčné  subjekty,  nie  sú  to
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podnikateľské subjekty,  ktoré svojou činnosťou dosahujú zisk a kde diskusia, debata
by  celkom legitímne  bola  o  nejakých  komerčných  výškach  nájomného  a  výškach
nájomného,  ktoré by umožnili  nielen  základnú  údržbu,  ale  aj  nejakú  investíciu  do
týchto priestorov. Takže hýbeme sa, pohybujeme  sa v prostredí verejnoprospešných
služieb,  ktoré  sú  limitované  možnosťami  týchto  nájomcov  hradiť  služby  spojené
s nájmom  a samotný nájom. Lebo, samozrejme, tá minca má dve strany. Ak by sme
my nejakým spôsobom pristupovali k zvyšovaniu ceny nájmu, tak pravdepodobne by
sa to mohlo preniesť negatívne samozrejme do zvyšovania,  povedzme - školného pre
žiakov, ktorí navštevujú  túto školu a  podobne. A keďže táto mestská časť sa snaží
vytvoriť dobré prostredie a dobrý priestor nielen pre vlastné zariadenia, vlastné školy,
ale aj pre školy či už cirkevné alebo súkromné, tak s touto optikou a filozofiou sme
pristúpili  k  rokovaniam  s  nájomcami  o  predĺžení  nájmu.  Musím  povedať,  že  tie
rokovania  boli  pomerne  intenzívne,  boli  opakované,  snažili  sme  sa nájsť  spoločný
nejaký priesečník alebo teda bod, ktorý by bol spoločným menovateľom pre dohodu,
pokiaľ  je  to  možné,  pre  dlhšie  časové  obdobie.  Musím  skonštatovať,  že  sa  nám
nepodarilo  nájsť  so  všetkými  nájomcami  takú  dohodu,  ktorá  by  bola  zároveň
vyjadrením potreby alebo vyjadrením nejakého finančného priestoru pre zabezpečenie
rozsiahlejšej investície budovy, so zohľadnením, povedzme, ich požiadavky na nájom,
ktorý teda bol požadovaný až po dobu 20 rokov. Keďže si  uvedomujeme,  že tieto
subjekty poskytujú vzdelávacie  služby,  ktoré sú  viazané na jednotlivé... na školský
rok, keďže vieme, že im končí zmluva, tak vám dnes predkladáme návrh, ktorý som ja
teda  pracovne  nazval  ako  „najmenší  možný  spoločný  menovateľ“  alebo  teda
kompromis  z  toho  hľadiska,  že  predkladáme  vám  tie  žiadosti  tak,  ako  nám  ich
predložili  nájomcovia,  v  takých  finančných  výškach,  aké  oni  teda prejavili...   ako
možnosť,  že sú  schopní  finančne  zvládnuť  a utiahnuť.  A predkladáme  tento návrh
uznesenia tak, aby - ak získa podporu zastupiteľstva, aby tieto subjekty mali istotu do
najbližšieho obdobia, že môžu ďalej pracovať a fungovať v týchto priestoroch. Akurát
teda dávame návrh, aby boli tie nájmy schválené na 2 roky, s tým, že počas týchto 2
rokov by sme chceli pokračovať v diskusii, ktorá sa s nimi začala, ktorá sa myslím si,
že  veľmi  zblížila,  i  keď  sme  sa  nedokázali  vo  finále  dohodnúť  na  všeobecne
akceptovateľných  podmienkach,  ale  myslím  si,  že  sme  sa k  tej  dohode  významne
priblížili  a  že  možno  už  nám  nechýba  veľa,  aby  sme  sa  k  tej  dohode  dokázali
dopracovať  v nejakom ďalšom čase.  Ale  chápem,  že potrebujú  mať  istotu a  preto
predkladáme ten návrh v podstate v takom rozsahu, v akom prišli  žiadosti s dobou
nájmu  na 2 roky.  Prepáčte,  o  niečo  dlhší  úvod a otváram k tomuto diskusiu.  Pán
poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Som prekvapený, že sa tu nerozprúdila nejaká veľká debata.
No,  ja  som  prekvapený  vlastne  týmto  materiálom  ako  takým,  pretože  už  všetci
poznáme tie problémy  toho objektu Majerníkova 60. Ono ich je  niekoľko. A mám
pocit, že ten materiál tak, ako je predložený, rieši iba asi jediný alebo snaha teda bola
riešiť iba problém rozdelenia platby za energie, ktoré, teda - jeden z tých problémov,
ktoré nás trápi, ale už nerieši napr. ten problém kam s tými subjektami v prípade, že by
sme  sa  pustili  do  nejakého  väčšieho  prerábania  toho  objektu.  Nerieši...  nerieši  tie
priestorové nároky, pričom sme dneska dostali  materiál,  kde materská škôlka vlastne
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a aj Cenada si nárokujú nejaké ďalšie priestory .Čiže ja teraz neviem presne úplne, že
či tento materiál je naozaj pripravený tak, aby sme ho vedeli schváliť a tiež sa obávam
aj - aby sme nenarazili na uznesenie rokovacieho poriadku, že v prípade, že by sme
povedzme teraz o tomto materiáli nerozhodli, tak že by sa najbližšie mohol dostať na
rokovanie  o  6  mesiacov.  Čiže  môj  návrh  je  taký,  aby  sme...alebo  teda  dávam
predkladateľovi na zváženie, aby ho schválil,  aby naozaj sme to riešili poriadne a nie
takto iba čiastkovo, zase iba na chvíľu. A – pričom - teda naozaj tie problémy sa tu v
tomto materiály neriešia. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Áno,  tento  materiál  nehovorí  o  energiách,  lebo
energie  sú  predmetom zúčtovania  alebo  rozúčtovania.  Nemusí  o  nich  rozhodovať
zastupiteľstvo. K tomu samozrejme dôjde na úrovni exekutívy. Tento materiál je tak,
ako som povedal, najmenší spoločný menovateľ, na ktorom sme schopní sa dohodnúť.
Tzn.  nenavrhujeme  subjektom čiastky,  ktoré  nie  sú  schopní  zvládnuť.  A  zároveň,
keďže  aj  medzi  jednotlivými  subjektmi  sú  diferenciácie  v  tom,  čo  sú  schopní
akceptovať, finančne, my potrebujeme dohodu pre budovu ako celok. S tým s tebou
pán poslanec súhlasím. A nemyslím si, že je problém, aby sme v podstate tento status
quo, ktorý tam dnes je, predĺžili na dva roky s tým, že ten model sa dá nájsť. Ten ďalší
model.  Samozrejme, je  to model,  kedy by nájomné bolo vyššie  a by sa financovala
rekonštrukcia. Rozsah, miera a časovanie tej rekonštrukcie musí byť zabezpečené tak,
aby sa dala  zrealizovať pri využívaní  toho objektu.  Ale  vzhľadom na  to, že ide  o
školský  objekt,  ktorý  najmä  v  tých  letných,  prázdninových  mesiacoch  nie  je
využívaný,  tak si vieme  predstaviť,  že by tá rekonštrukcia  prebiehala  práve v tých
letných mesiacoch. Pán poslanec Martinický.       

p. Martinický:  Ďakujem. No ja som to pochopil tak, že, ak sa mýlim,  opravte ma, že aj tie
dva  roky  sú  práve  dohodnuté  alebo  navrhované  z  toho  dôvodu,  aby  sa  mohlo
pokračovať  v  rokovaniach  a  v  príprave  na  nejakú  kvalitnejšiu  rekonštrukciu  celej
budovy. Mal by som návrh, že by nás miestny úrad nejako priebežne aj informoval,
ako tieto plány na to skvalitnenie  funkcie  budovy,  rekonštrukciu a tieto - pokiaľ sa
urobia nejaké kroky, že by aspoň - máme tú predĺženú zmluvu na dva roky, že aspoň
tak raz –ako- za pol roka, že by zastupiteľstvo dostalo nejakú informáciu, či a - ako sa
v tom pokročilo. Ináč by som to akceptoval. No a na záver si dovolím pripomenúť, že
boli tu pred pár mesiacmi veľké kontroverzie o tom, či školu Veternicová prenajať ako
cirkevnej škole a vidíme, že tam tá škola a zriaďovateľ a rodičia spravili  velikánsky
kus práce, ktorým vlastne zhodnotili náš majetok, teda myslím mestskej časti. Takže
to aj v porovnaní s tým, ako sa teraz v istom zmysle trápime s touto školou a s tým,
ako financovať, čo opraviť atď. Tak sa ukazuje, že to bolo dobré rozhodnutie ako sme
rozhodli o tej Veternicovej. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec, povedal si,  že je to
dohodnuté.  Tá  dĺžka  nájmu  nemyslím  si,  že  je  celkom  dohodnutá.  Je  navrhnutá
úradom na 2 roky. Samozrejme, úplne logicky, nájomcovia žiadali dlhší čas. Potrebujú
mať istotu. Ale všetko ďalej, čo si povedal, je vlastne pravda. A ja musím povedať, že
naozaj,  ja  som pri tých rokovaniach videl enormný záujem nájomcov sa podieľať –
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proste-  na  skvalitnení  života  v  tej budove.  Tam musím  aj   objektívne  priznať,  že
mestská  časť  v  minulosti  nevykonávala  tú  správu  a  údržbu  dobre  a  kvalitne.
Naakumuloval  sa  tam určitý  investičný  dlh;  ten investičný  dlh  sme  kvalifikovane
odhadli  až na  700.000  EURO,  ktoré by  bolo  naozaj  potrebné  behom najbližšieho
jedného alebo dvoch rokov do budovy investovať. Pri našich finančných možnostiach
a pri stave objektov, ako aj nás informoval v predchádzajúcom bode pán kontrolór, my
budeme  musieť  veľmi  starostlivo  zvažovať,  do  ktorých  budov  a  v  akom rozsahu
budeme investovať. A myslím si, že naozaj my sa budeme vedieť, pevne verím, že sa
budeme  vedieť  s  tými  nájomcami  dohodnúť  v  nejakom čase  na  takomto  pohľade,
ktorý bol možno  uplatnený pri Veternicovej  -  v  trochu inom – ako -  legislatívno-
právnom vyjadrení, ale s princípom, že mestská časť nemá záujem zarábať´ na týchto
školských budovách, ale že to, čo získa od nájomcov, tak sa reinvestuje naspäť do tej
školskej budovy. Hej? V prípade Veternicovej to bol model, kedy vlastne ten nájomca
zobrať  záväzok  všetkých  rekonštrukcií  v  tom  časovom  horizonte.  To  znamená,
vytvárame teraz nejakým spôsobom základnú mieru istoty na dva roky, aby sme ten
model našli;  , Aby ho nakoniec nenašiel úrad, musia definitívne rozhodnúť poslanci.
Pán poslanec Martinický s faktickou. 

p. Martinický: Ďakujem. Ďakujem za do-vysvetlenie. Ja som sa len –ako- nepresne vyjadril,
proste dohodnuté / navrhnuté. Len neviem, či si niekto pamätá čísla, ten investičný dlh
by bolo možno zaujímavé porovnať s tým, čo sa na istých predvolebných plagátoch
hlásalo,  že  koľko  mestská  časť  proste  ušetrila.  Že  aj  to  je  súčasť  toho  „akože
ušetreného“. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Chcem vás  informovať,  že  do
diskusie  sa  prihlásil  aj  pán  profesor  Ján  Cirák,  zriaďovateľ  školy  Občianskeho
združenia Esprit. Takže ak, momentálne nevidím prihláseného pána poslanca, tak by
som poprosil pána profesora o vystúpenie. 

p. Cirák, OZ Esprit: Ďakujem pekne. (Dobre? Tak? Pri ústach? Počuť ma?) Ďakujem pekne
za slovo. Vážený pán vicestarosta, pán kontrolór,  milé  dámy poslankyne,  poslanci.
Dovoľte, ja sa ešte raz predstavím. Moje meno je Ján Cirák, ako už bolo povedané, a
som predsedom správnej  rady  občianskeho  združenia  Esprit.  Chcem  pár  slov  len
povedať  k tomu,  že  my  sme  tu  10 rokov na teda  Majerníkovej.  Prišli  sme  tam z
Mudroňovej,  keďže sme sa potrebovali etablovať do širších a väčších priestorov. Tá
história bola taká, aká bola. Doznievala tam návštevnosť školy.  Škola postupne bola
opustená.  My  sme  sa  dostali  na  3.  poschodie  v  zdevastovanom  stave,  keďže  -
samozrejme  bolo  to  zásobáreň  dverí,  tabúľ  a  iného  teda materiálu,  keďže  tá  škola
potom prestala mať viac-menej pána. Dnes je tá situácia žiaľ z hľadiska údržby taká,
že máme tam takmer, myslím 9, ak som dobre narátal, subjektov. Je tam od materskej
školy,  predškolských zariadení,  školskej jedálne,  2 základné školy,  sú tam...  je  tam
gymnázium,  je  tam byt.  No  ...toto je  teda také uzlo  záujmov atď. Samozrejme,  ja
môžem hovoriť  len  za  seba.  My sme  škola,  ktorá má  134,  myslím,  manželka  ma
opraví,  žiakov. Keď si zoberiete,  že pán riaditeľ Horecký, myslím,  hovoril,  že 140
žiakov mal  v  prvom ročníku,  tak si  viete  predstaviť  tú silu  našu.  Aj  ten finančný
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normatív je rovnaký. Takže my,  samozrejme videli  ste to ako je  to na Veternicovej
vychádzalo  z  toho  finančného  normatívu,  že  bez  dotácie  sa  to  nedalo.  Čiže  my
normálne  bežnú  činnosť,  mzdy,  odvody  atď.  dotujeme  už  z  príspevkov  rodičov.
Napriek tomu ja  som deklaroval aj na komisii,  že naša maličkosť,  by som povedal,
lebo tých 11 alebo neviem 12 alebo 10.000 metrov štvorcových,  my sme  nejakých
1.500, čiže ten pomer my sme ochotní, samozrejme realizovať, ale potrebujeme jasnú
víziu  aj z vašej strany; čiže my vítame, je to pre nás určitým spôsobom aj výhoda aj
nevýhoda. Výhoda v tom, že môžeme rodičom povedať,  že v septembri môžu vaše
deti prísť do budovy. A nevýhoda je v tom, že novému záujemcovi musím povedať –
„no, pokiaľ sa nedohodneme, tak máte istotu na dva roky“. Asi nie je zmysel hovoriť o
pravde  alebo  nepravde.  Čiže  -  na  jednej  strane  je  to  výhoda,  ale  je  to  aj  veľká
nevýhoda.  Takže berte to tak.  Samozrejme,  tých 10 EURO,  je  to tých 1.600,  teda
16.000 EURO, ešte energie samozrejme, ktoré teda vytvorí tento náš, dá sa povedať,
malý subjekt na základe toho, čo tam teda tie dva roky bude platiť. Nám teraz ale ide o
to,  že  nám tečie  do  budovy.  My sme  na  tom hornom poschodí.  Niektorí  rodičia
zvažujú, že teda chcú odísť, lebo sú tam už plesne identifikované. Majú teda alergie
atď. Tie zariadenia sú v takom stave v akom sú. A ja hovorím ešte raz, teda, že som
deklaroval, že my chceme vstúpiť do zmluvných vzťahov s tými 140 našimi rodičmi,
keďže ja mám v zmluve ustanovené, že môžem meniť výšku školného, ak sú zmenené
ekonomické podmienky a pri tom relácie,  ktoré vyplývajú  z inflácie  atď. musia byť
zachované. Čiže ja jasne musím povedať rodičom - áno, budeme zvyšovať školné o
100, 200, o 300, o 500 EURO, lebo budeme meniť okná, budeme meniť toto, budeme
robiť stupačky, ktoré tečú atď. Čiže veľmi na vás apelujem, viem, že vás to zaťažuje,
ale  potrebujeme  vytvoriť  funkčný  model  správy  -  možno  aj  do  budúcna  pre  iné
subjekty .Pretože tieto veci boli dlhodobo neriešené. A my keď nepovieme to B, tak ja
nemôžem od tých rodičov predsa vypýtať  tie  peniaze  bez adekvátnej  protihodnoty.
Takže ja  som len toľko chcel povedať, že pre nás je  to situácia,  ktorá je len veľmi
čiastočným riešením. My sme patrili, podľa mňa, k tým subjektom, ktoré sme sa chceli
dohodnúť  a  ktorí  chceme  participovať  na  tom  nájme.  Ale,  samozrejme,  nejaké
zotrvávanie dlhodobé, pretože už, -posledná poznámka, nebudem dlho zaťažovať - tie
skúsenosti žiaľ, počas 10 rokov, nechcem povedať, že boli katastrofálne, ale v podstate
do tej budovy, no... nechcem povedať teda, ako - nechcem uraziť nikoho, ale teda bolo
to na okraji záujmu. Tak ako sa opúšťala tá budova do školy, nemalo to pána. Pána to
malo vtedy, keď to slúžilo  plesom alebo nejakým akciám, burzám, atď. Ale keď bolo
treba niečo opraviť a vymeniť,  tak.. A posledná poznámka, asi taký vrchol ľadovca
bolo vtedy, keď nám došlo - situácia,  že máme doplácať,  rádovo to bolo možno 4-5
tisíc  EURO na elektriku. V denníku ... teda v časopise Karlovej Vsi bolo uvedené,
koľko  sme  ušetrili  z  rekonštrukcie  námestia,  ale  žiaľ  nepovedali,  že  kábel  na
miešačky,  zbíjačky  išiel  -  a  samozrejme  to  platili  tí,  ktorí  vyberajú  školné.  Čiže
nechcel by som sa znovu dostať do tejto situácie, že sa znemožním pred 140 rodičmi a
situácia  bude pokračovať naďalej.  Prepáčte, že som troška takýto otvorený,  ale  toto
som cítil momentálne na srdci. Ďakujem.              
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán profesor aj za vaše vystúpenie
aj za mieru kritickej otvorenosti o ktorej, samozrejme, je potrebné hovoriť. S faktickou
pán poslanec Krampl. 

p.  Krampl:  Ja  ďakujem za  toto vystúpenie.  Lebo  to je  presne  to,  čo som ja  vravel.  Tie
subjekty,  ktoré tam sú, tiež potrebujú mať jasne stanovené podmienky aj s nejakým
dlhodobejším výhľadom, pretože činnosť ktorej sa venuje proste nie je na jeden rok. A
tento  materiál,  ktorý sme  dostali,  tieto  ich  požiadavky  nerieši.  Ten  materiál  ja  si
predstavujem tak,  ktorý sme  mali  dostať,  že by napr.  mal  byt  trošku odvážnejší  a
povedať aj rovno, s ktorými subjektami sa proste neráta. Pretože pokiaľ tá budova je
plná a nároky na miesto stúpajú, tak je logické, že niekto musí ísť z kola von. Ale ja
napr. v tejto chvíli nie som v stave rozhodnúť, že kto by to mal byť. Hej? Sú subjekty,
s ktorými sa spolupracuje lepšie, sú subjekty, s ktorými sa spolupracuje horšie. Je tam
Základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je mesto, napr. Vyvstáva otázka, či aj
od mesta nepýtať  nejakú dotáciu na prevádzku jej školy? Čiže tých možností je  tu
viacej - ale nič z toho sa v tomto materiále nenachádza. Preto mne tento materiál príde
- iba udržuje status quo, to áno, ale nič nerieši. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Materiál udržuje status quo preto, lebo ten dlh z tej
minulosti  aj  tie  zlé  skúsenosti,  vlastne,  všetkých  subjektov  si  vyžadujú  možno  aj
obnovenie  istej miery dôvery,  aj gesta z mestskej časti,  že naozaj my pristúpime  k
nejakým reálnym krokom,  aspoň čiastočne zlepšenia  údržby toho objektu.  A preto
dnes urobiť dohodu na 20 rokov, ako požadovali nájomcovia vo finančnom modeli,
ktorý by bol akceptovateľný a udržateľný aj pre mestskú časť, ale aj pre nich, tak ja si
myslím, že my sme významne priblížili  v tých rokovaniach. Dokonca môžem potvrdiť
slová pána profesora Ciráka, s Espritom sme dospeli k dohode. Nebol to Esprit, kvôli
ktorému  tá  dohoda  sa  nemohla  naplniť;  lebo  pristúpili  na  ten výpočet  minimálnej
ceny, kvázi - ani nie nájomného, aj keď má to tú formálnu stránku, že je to nájomné,
ale  chceli  sme  naozaj  vyrátať  tú  mieru  odplaty,  alebo  spoluparitcipovania  na
vyrovnania  investičného  dlhu  za tie  roky v minulosti;  zároveň vytvorenia  nejakého
fondu prevádzky toho objektu, bežného a akumuláciu nejakých zdrojov pre budúce...
potreby  rekonštrukcií  tých  objektov.  A  táto  trojzložková  cena,  ktorá  sa  potom
výsledne prejaví v cene – kvázi- nájomného, lebo tak to formálne musí vyzerať, tak by
sme naozaj tam mali ten pohľad, že by ten nájom mal byť niekde v horizonte alebo v
intervale 15-17 EURO za m2 . A toto nebolo prijateľné pre všetkých nájomcov. A keď
urobíme dohodu s jedným alebo s jedným z väčších nájomcov, tak proste... tá dohoda
musí platiť pre celú budovu. My nemôžeme urobiť ten záväzok a nemať dohodu so
všetkými. A zároveň, viete, ako niekomu iba nanútiť to vysoké nájomné, schváliť dnes
to uznesenie a povedať v poriadku, veď my sme ten model vlastne našli,  my sme to
vykalkulovali, ale ten subjekt sám to nebude môcť podpísať také uznesenie, alebo teda
takú zmluvu,  tak v  podstate  sa  nám to len  vráti  späť  a  vráti  sa  to  ako  problém.
Súhlasím  s  tebou,  pán  poslanec  Krampl,  že  ak  sú  potreby,  priestorové  -  budovy
rastúce, možno - z dlhodobého hľadiska niekto bude musieť odtiaľ odísť. Alebo niekto
nebude schopný, ochotný, povedzme platiť - možno viac, lebo tá budova si to bude
vyžadovať. Je to normálne. Ale nechceme, aby ten subjekt sa ocitol ako bez prístrešia
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alebo  bez  riešenia  alebo  len  pod  tlakom,  že  mu  končí  nájomná  zmluva.  Preto
navrhujeme práve tie 2 roky na to, aby sa ten model proste našiel . Hej? Nehovorím,
môže to skončiť naozaj verejnou súťažou, ak ... bude proste ten pohľad taký, že to je
najlepšie riešenie tej situácie, ale vytvárame určitú mieru istoty subjektom a zároveň
vytvárame  priestor pre nájdenie  tej dohody,  ktorá sa nerodí ľahko.  Boli  sme  k nej
veľmi blízko. Ja som mal vo štvrtok naozaj takú pomerne dobrú nádej, že vám budeme
môcť predstaviť model finálnej dohody, ktorý bude udržateľný a že vás požiadame aj
o  podporu prevzatia  tej druhej  tranže  pôžičky vo  výške  300.000 EURO,  aby  sme
investovali  do  tejto  budovy.  Samozrejme  by  si  to  vyžadovalo  stanovisko  pána
kontrolóra,  prepočet  návratnosti  a  pod.,  ale  boli  sme  pripravení  takýto  materiál
predložiť  a  uchádzať  sa  o  vašu  podporu.  Ale  žiaľ,  pokiaľ  nemáme  naozaj  súhlas
všetkých, tak by bolo... nedobre takýto materiál predkladať a... proste ísť do dohody
len s niektorými.  Ja nehovorím, že sa to možno finálne,  že to tak aj môže dopadnúť,
ale  teraz  potrebujeme,  aby  všetci  tí,  ktorí  tam  dnes  sú,  mohli  pokračovať  za
podmienok,  ktoré nám sami  navrhli.  Nech  sa  páči,  nevidím  nikoho  prihláseného.
Takže  končím...  nekončím  diskusiu.  Takže  pán  poslanec  Sloboda  a  pán  poslanec
Kmeťko. Nech sa páči pán poslanec Sloboda.  

p. Sloboda:  Ďakujem. Veľmi ma mrzí,  že to takto dopadlo, lebo tiež som očakával,  že ten
výsledok  bude  taký  -  by  som  povedal  -  až  skvelý,  všetci  budú  spokojní;
prevádzkovatelia  budú spokojní s perspektívou, ktorú majú,  ktorú očakávali  a my s
tým teda,  že sa vyriešil  jeden ...  povedzme  -  zo zložitých,  problémov.  Veď všetci
vieme,  že sme  tomu venovali  pomerne  veľa  problému.....veľa problému..  ..  tomuto
problému  -veľa priestoru, tak ako málo ktorému. Boli sme si to pozrieť, individuálne
sme si zisťovali; veľa sa o tom diskutovalo. A vlastne výsledok, keď je takýto, tak je
to  vlastne  naozaj  len  také odloženie,  s  tým,  že  -  osobne  to  beriem ako  otvorenie
priestoru pre ďalšie  jednanie,  vyriešenie  toho najpálčivejšieho  problému  s  tým,  že
končia tie nájomné zmluvy a tá dlhodobá perspektíva, tých 20 rokov, ja to beriem tak,
že zaväzujeme ďalšie generácie a generácie poslancov, keď už my možno nebudeme
niektorí na svete, budeme hlboko ďaleko v dôchodku a zaviažeme poslancov ďalšej
generácie  k  tomu,  aby akceptovali  to,  čo my  teraz príjmeme.  A k tomu,  aby  sme
spravili taký krok, musíme mať veľmi vážne dôvody a musíme  to mať veľmi dobre
premyslené.  Veľmi si vážim aj toho teda,  že vedenie  obce vlastne zaujalo  rovnaký
postoj ku všetkým školám a vyžaduje od nich v zásade rovnaké podmienky. Vyžaduje,
aby obec proste nedoplácala. Akceptuje to, že žiaci sú aj z iných častí Bratislavy, že to
nie sú len Karlovešťania vlastne že - ako keby že doplácame na cudzích - že sa na to
nepozerá takto malicherne. Veľmi si vážim toho, že vedenie pristúpilo  k odvážnemu
kroku zobrať pôžičku a  venovať ju aj riešeniu týchto problémov týkajúcich sa škôl, aj
privátnych škôl. Veľmi ma mrzí,  že je to svojím spôsobom odmietnuté. Lebo takéto
možnosti už sa nebudú vyskytovať... možno - za chvíľu, aby sme dostali za takýchto
podmienok pôžičku a vyriešili  ten dlh,  o  ktorom sme  sa bavili,  ktorý sa tu zberal,
zberal postupne a vyriešiť ho ráznym krokom, zobrať pôžičku a spraviť to. Takže ja
osobne  budem  hlasovať  za  predložený  návrh,  ktorý  považujem  v  túto  chvíľu  za
korektný, pretože neprišlo k inej dohode - a zavrhuje sa vlastne - alebo neumožňuje sa
ukončenie  tej  zmluvy;  zmluvy  sa  predlžujú,  takže  vytvára  sa  priestor,  aby  sa
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problémy,  ktoré som teraz zadefinovali,  aby sa aj vyriešili  k  spokojnosti všetkých.
Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  poslanec.  Pani  poslankyňa
Hanulíková.

p. Hanulíková:  Ďakujem.  Ja som sa chcela iba spýtať,  že vlastne toto je  taký kompromis
stretnutia so všetkými nájomcami, že teda za tie dva roky sa to potom vyrieši, hej? Že
ako takýto návrh. To je jedna otázka. A druhá otázka. Chcem sa spýtať, to Karloveské
tanečné  centrum,  teraz  neviem,  ako  -  som sa  tu  s  kolegami  rozprávala,  oni  majú
nájomné vo výške 18 EUR/m2, čiže je to naše Karloveské tanečné centrum, sú to naše
deti,  oni nás aj reprezentujú  pri rôznych aktivitách.  A tá druhá základná  umelecká
škola v podstate, tá je aj z inej mestskej časti a majú 10 EUR/m2, že teda... že či to
bola takáto dohoda, alebo že či sa stala nejaká chybička iba? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Chybička sa nestala. Tú zmluvu, myslím,
že  si  dokonca  ty  podpisovala,  za  tých  18  EURO  tomu  Karloveskému  tanečnému
centru.  Oni  teda platia  takto. Takže keď hovoríme  o predĺžení,  viac  menej  v  tých
podmienkach,  ktoré sú známe,  tak vieme,  že sú schopní to platiť.  Hej? Je to podľa
výšky z minulosti. Nech sa páči, faktickú. 

p. Hanulíková: Ja už iba s faktickou. Čiže oni si takto požiadali, čiže presne tak sa im to dalo
za tú sumu. Hej?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Majú tak uzavretú nájomnú zmluvu z minulosti.    

p. Hanulíková: Áno, áno. Oni si tam všetko prerobili na vlastné náklady. Dobre, ďakujem.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Podobne inak  prerábala  na  vlastné  náklady aj tá
Súkromná základná  umelecká  škola.  Je  to v  materiáli.  Myslím,  že tie  materiály  sú
pomerne podrobné. Naozaj aj tie subjekty, ktoré tam dnes sú, každý má inú veľkosť,
niektorým sa samozrejme ľahšie hovorí,  keďže majú menej metrov štvorcových, pre
nich povedzme nejaký nárast ceny nie je taký významný v tom konečnom zúčtovaní.
Samozrejme  subjekt,  ktorý  má  cez  2.500  metrov  štvorcových  je  v  oveľa  ťažšej
situácii, keď musí pristúpiť k nejakej dohode. Ale naozaj by som podčiarkol všetko, čo
povedal pán kolega Sloboda. Naozaj, že bol tu pokus nájsť tú dohodu. Toto je taký,
myslím si že najmenší spoločný menovateľ. Ale je to otvorenie priestoru pre hľadanie
tej dohody ďalej. Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

p. Lenč:  Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Ja chcem ešte pred hlasovaním upozorniť  na
jednu  takú  drobnú chybičku,  ktorá je  v  návrhu  uznesenia.  V tom bode 3,  kde sa
schvaľuje nájom pre Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka, tam v tom 3 riadku
od spodku je, že - s nájomným vo - a v ďalšom riadku pokračuje ceny úhrad. Tam asi
chýba slovo „vo výške“.     
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, to opravujeme. To je faktická chyba, „vo výške
ceny úhrad“ energie a služieb. Áno, ďakujem. Samozrejme, táto výška nájmu tak ako
je  tu  uvedená,  plus  k  tomu idú  energie.  To len  pre vysvetlenie,  aby bolo  to  teda,
myslím, že to bolo zrejmé, ale aby všetci vedeli o čo ide. Pán poslanec Kmeťko.  

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte pár slov aj mne povedať. Tento problém my
tu evidujeme dlhšiu dobu. Robili sme viacero krokov, aby sme sa oboznámili,  tak ako
kolegovia hovorili.  Viem,  že úrad vykonal veľa ústretových krokov alebo aktivoval
viacero stretnutí s podnájomníkmi. Je mi jasné, že tu sú dva pohľady. Jeden pohľad je
nájomca  Esprit  a Cenada a podobne a na druhej strane sme  my,  ako mestská časť.
Jasná vec,  pokiaľ mám veľmi výhodné nájomné, cenu úhrady za elektriku a energie
také, aké sú, tak to podnikanie je výborné. Ja viem, že ste neziskovka atď. –hej? - ale
je  to  super.  Na druhej strane,  my  zastupujeme  aj ľudí,  ktorí nemajú  deti v  týchto
školských zariadeniach. A pýtajú sa - Prečo má mestská časť doplácať na energie pre
súkromné  školské  zariadenia?  Pokiaľ  by  sme  to  chceli  dať  nejak  dokopy,  bolo
povedané, že tá cena nájomného by sa mala pohybovať niekde medzi 15-17 EURAMI,
aby sa vyrovnalo  to, čo bolo voľakedy, čo bolo zanedbané. A aby sa urobil nejaký
budžet  do budúcnosti,  aby sa  niečo  spravilo.  Treba  povedať a  povedať pravdu,  že
Esprit  s  týmto  súhlasil,  priblížil  sa  niekde  medzi  ním  a  padlo  to...  tak  isto  treba
povedať na rovinu, na základe Cenady. Cenada, ktorá najprv súhlasila, potom od toho
odskočila.  Takže treba si uvedomiť,  že všetok ten čas,  energia,  stretnutia  atď. atď.
padá  na  neochote  Cenady,  resp.  na  ponuke,  ktorú  dala,  ktorá  je  principiálne
neakceptovateľná. Na základe toho, pokiaľ teda máme informácie, sa povedalo, že sa
dá 10 EURO za meter štvorcový, čo je principiálne zablokovaný stav, status quo, tzn.
nič sa nebude investovať,  nič  sa nebude robiť,  ide to tak ďalej ako to ide.  Z tohto
všetkého môže ešte jedna vec vyplynúť, že niekto dá návrh, aby sa druhá tranža, ktorá
sa  môže  vybrať  z  banky  300.000  EURO,  neinvestovala  do  tejto  budovy,  ale
investovala sa do iných našich budov, kde chodia len a len deti z Karlovej Vsi. Čo je
teda potom pre túto budovu hodne veľká katastrofa. To je asi všetko. Ďakujem.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Pán kolega,  dve  – len - možno
poznámočky.  Nechcel  by  som úplne,  aby  sme  sa  teraz  celkom pustili  z  hľadiska
potreby tej dohody a nájdenia toho riešenia úplne do takej roviny, že konfrontovať –
kto/ čo/ kde a ako. Proste tie  rokovania  vždy vedú k nejakému  hľadaniu  nejakého
kompromisu. To je jedna vec. Druhá vec je, čo je podľa mňa dôležité, my by sme mali
urobiť ako prví - ako mestská časť, ten signál. Aj keď sa formálne javí, že to je status
quo, že budeme teda im to predlžovať a oni tam budú tak, ako tam sú, my by sme mali
urobiť ten signál a my by sme mali niečo začať do tej budovy postupne investovať.
Minimálne v rozsahu toho, čo nám oni platia dnes, tie nájmy, hej. A prípadne k tomu
niečo priložiť,  aby oni mohli získať k nám dôveru, že sa snažíme  s tým problémom
niečo urobiť a do tej budovy investovať, prípadne nájsť ten model. Hovorím - a vždy
dohoda  si  vyžaduje  dve  strany.  V  tomto  prípade  je  subjektom tej  dohody...  tých
subjektov je viac a my potrebujeme sa pokúsiť dohodnúť so všetkými.  Pán poslanec
Martinický a potom s faktickou pán poslanec Sloboda. 
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p.  Martinický:  Ďakujem.  Také  dva  body  stručne.  Z  jednej  strany  súhlasím  v  tom  s
predrečníkom,  že  by  to  nemal  byť  ako  zabetónovanie  jestvujúceho  stavu,  že  teda
zabetónuje sa to a nič sa nebude robiť. Chápem to ako základ na vývoj aj v tom, že sa
bude hľadať navýšenie  prostriedkov, aj zvýšenie,  aj že sa do tej budovy –ako- bude
ďalej  investovať,  že  sa  bude  problém  riešiť,  že  sa  ako  nezabetónuje.  To  v  tom
súhlasím. Druhá vec je, že zas ale by som nerád posunul debatu do takého spôsobu, že
kto na čo dopláca. - Lebo v štáte máme ľudí, ktorí doplácajú na železnice a nikdy po
nich  nechodia,  ktorí doplácajú  na  špičkových  športovcov alebo  národné  divadlo  a
nikdy v ňom neboli a nebudú a aj tu máme dôchodcov, ktorí platia na školy a pritom
nemajú vnúčatá, ktoré tam chodia a tak ďalej.  Čiže to vždycky je,  že sa to takýmto
štýlom..  toto sa presne –ako- nedá nikdy urobiť,  že sa platí len na to, čo práve ten
človek, občan využíva. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Sloboda. 

p. Sloboda: Chcem reagovať na pána Kmeťka. Trošku ho doplniť. V tom zmysle, že vlastne
teraz prichádzame o fantastickú príležitosť, kedy sa obec rozhodla zobrať tú pôžičku a
robia sa kroky; na stavebnej komisii sa preberal projekt na výber... teda spracováva sa
projekt  na  okná,  kde  sme  kládli  požiadavky  na  najvyššiu  technickú  úroveň,  na
priehľadnosť,  najmä  na ušetrenie energií.  A tam tá závislosť tej našej investície  do
okien má priamy výsledok v tom, že tie platby za energiu budú podstatne menšie. Čiže
báť sa toho, že trošku investujem a to už je jedno, či z našej strany ako obce alebo z
hľadiska nájomcov -veď keď majiteľ budovy je ochotný investovať do toho, z čoho ja
ušetrím na energiách, veď to je absolútne ideálne. Takže to je zase jedna z takých vecí
ako stavár,  -  že nad tým... bohužiaľ no musím len povedať, že sa to nezrealizuje asi
tak skoro.        

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Rosina  s riadnym
príspevkom.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Mne  sa  troška zdá,  že  tá  situácia  sa  začína
rozmazávať, začína byť trošička možno až nejasná. Ja by som si dovolil použiť jeden
príklad, lebo príklady slúžia na to, aby sa vypichli tie dôležité veci a bola tá situácia
jasná. Ja plne chápem situáciu alebo ten názor, ktorý prezentoval pán profesor Cirák.
A  je to názor, ktorý vychádza z hlbokej nedôvery. Je to nedôvera dieťaťa, ktoré trpelo
dlhé roky tvrdé zaobchádzanie od macochy; ale nebola to taká typická macocha, ktorá
uprednostňuje Holenu a zdiera Marušku. Bola to macocha, ktorá zdierala aj Marušku
aj  Holenu.  Rovnako  trpeli  nielen  tie  adoptované  deti,  teda  tie  školy,  ktorých
zriaďovateľom nie je  mestská časť,  ale  rovnako trpeli aj školy a škôlky,  ktoré sú v
zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti.  O  tom veľmi  výstižne  hovorila  dnešná
správa pána kontrolóra. Ja  teda chápem túto nedôveru. Sme teraz v stave, že končí
nájomná zmluva. Sme pod istým tlakom a podpisovať zmluvy pod tlakom to je veľmi
zlá  situácia.  Keď  si  necháme  dvojročné  obdobie,  ktoré  vedenie  mestskej  časti
navrhuje, tak možno tá nedôvera opadne a možno nie o 2 roky, možno už o pol roka
dôjdeme k dohode a podpíšeme inú zmluvu.  Ale  musí nastať stav dôvery.  Mestská
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časť chce vyjsť v ústrety a tú dôveru navodiť tým, že takpovediac - nie vlastné deti -
začneme kŕmiť prvé. Ale práve tieto adoptované deti, pretože peniaze potrebujeme do
všetkých škôl a škôlok. Ale uvedomte si,  vážení kolegovia, ktorí využívate priestory
na Majerníkovej 60, my v tej núdze finančnej ako sme, chceme investovať práve do
tejto budovy. Takže opakujem, dvojročná lehota je lehota na to, aby sme nejednali vo
vypätej situácii, ale na to, aby sme  vedeli vzájomne sa presvedčiť a prísť k dohode.
Nemôžeme... nechceme vás zdierať, ale nemôžeme byť nespravodliví k tým vlastným
deťom. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Krampl,
nech sa páči. 

p. Krampl: Ďakujem pekne za slovo. No, ja by som len rád upozornil, že na webe Karlovej
Vsi je  stále  neaktuálny materiál.  Aktuálny - v papierovej podobe a až teraz vlastne
som sa  k  nemu  dostal.  No  a  ako  teda  čítam,  tak  všetky  tie  nájmy  sú  z  dôvodu
osobitného  zreteľa.  Dnes  je  nás  tu  pomerne  málo  a  ja  naozaj  nie  som naklonený
podporiť tento návrh.  Preto ešte raz dávam na zváženie  jeho stiahnutie,  aby sme ho
mohli prerokovať najbližšie a možno trošku kvalitnejšie spracovanom. Pretože by sme
sa naozaj mohli dostať do problému, ak by dnes tento návrh neprešiel.  K tomu čo tu
odznelo  -len  to  zhrniem.  Návrh  hovorí  o  zachovaní  status  quo  s  tým,  že  napr.
nepodporíme žiadosť, ktorú sme dostali od rodičov Materskej škôlky na Majerníkovej
60 dnes.  Hej? Status quo znamená,  že proste ostanú a budú mať tie  isté problémy,
ktoré tu popisujú v tomto materiáli.  Status quo znamená,  že financie,  ktoré platia  a
platili doteraz vlastne a nevychádzali nám na to, aby sme ich vedeli investovať, tak ich
budú  platiť  aj  ďalej,  ďalšie  2  roky.  A  na  záver  by  som to  zhrnul,  že  status quo
znamená, že tento problém odsunieme na  nasledujúce volebné obdobie, čiže na ďalšie
zastupiteľstvo. Pretože na 2 roky je  rok 2019, čiže vlastne 2018 sú voľby. Ďakujem
pekne. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ukončujem diskusiu k tomuto bodu
a poprosím návrhovú komisiu… Faktická, pán poslanec Rosina ešte. 

p. Rosina:  Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľujem si navrhnúť prestávku... alebo
požiadať o prestávku. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno. Máme súhlas dvoch klubov, takže vyhlasujem.
Ako dlho? 10 minút? To znamená 16:50 ... o 17.00 by sme mohli byť disciplinovaní.
Ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: 16  prítomných .... Dobre. Kolegovia,  ukončujeme
prestávku. A v podstate je ukončená diskusia k bodu Prenájom nebytových priestorov
objektu Majerníkova 60. Takže pristúpime k hlasovaniu. Poprosím návrhovú komisiu. 
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Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte Majerníkovej 60 v
Bratislave s podmienkami. Tie podmienky ste dostali všetci písomne na stôl k návrhu
uznesenia. Je to bod A) ktorý má 6 bodov a bod B). Pretože je to takmer 1 a pol A4,
nebudem to celé čítať. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Každý sme to dostali. 

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasujeme o predloženom návrhu
tak, ako ho máte písomne pred sebou vytlačený. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené. 

p. Čahojová, starostka MČ : Ako som sa dozvedela teraz od pána vicestarostu, tak vy ste
prešli celý program, kolegovia.  Bezo mňa vám to ide omnoho lepšie.  Úplne celý? ..
Úplne celý ! ..Dokonca aj chlebíčkovú prestávku? Tak ja som úplne zlyhala na celej
čiare.  Tak ja  vám veľmi pekne ďakujem za túto efektivitu,  dúfam,  že nám to takto
spolu pôjde aj ďalej. A teším sa na to. Áno, pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dve upozornenie ja mám. Pani starostka, nerob si
veľké ambície,  že by sme  tak rýchle  skončili.  Nebol prítomný niektorý náš kolega,
konkrétny, takže tie diskusie sa uberali svižne. To je taká úsmevná poznámka. 

p. Čahojová, starostka MČ : Ktorého máš na mysli.

p. Rosina: Veľmi, veľmi ..vážne jedno...Jedno veľmi vážne upozornenie mám. Aj teda v tlači
to bolo, v médiách, že divá zver a teda konkrétne diviaky prenikajú k obydliam ľudí.
Boli zaznamenané prípady, že na MAT-FYZE boli divé svine a jedna obzvlášť veľká
divá sviňa sa pohybuje aj v oblasti, tam kde je Inštitút verejnej správy. Takže dávajte
si pozor. 

p. Čahojová, starostka MČ : Ja len k tomuto, k tým divým zverom, že teraz sme boli u pána
primátora  s  pánom  poslancom  Zajacom  a  práve  to  riešil  s  ministrom  životného
prostredia,  že  čo s tým.  Čiže  mesto pripravuje  nejaké  opatrenia,  aby sa obyvatelia
upokojili,  lebo naozaj to nezľahčuje. No a my s pánom poslancom Zajacom sme vás
chceli odčiniť  za svoju neprítomnosť,  priniesli  sme nejaké koláčiky.  Neviem,  či ich
bude dosť, ale teda ak sa neponáhľa niekto, nech si ešte ku kávičke dá hore koláčik, ak
niečo  zostalo.  Takže končím dnešné  zastupiteľstvo. Veľmi pekne  vám ďakujem za
vašu prácu a za vašu zodpovednosť, ktorú ste prejavili a želám vám príjemný zvyšok
dňa.
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         …………………………………….                     ……………………………………..
                         Ján Hrčka                                                                    Dana Čahojová
                          prednosta                                                                       starostka

                                                                                                       

Overovatelia: Mgr. Peter Buzáš                                  ………………………………………….

                                                                                                       
                       Miroslav Kadnár                                  ………………………………………….
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