
Zápisnica
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Bratislava

O B S A H

Schválený program:
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 3

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. str. 6
2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017. str. 14
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016. str. 15
4. Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie                         
školských objektov a zariadení - 2. tranža. str. 29

5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017. str. 33
6. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti                           
Bratislava-Karlova Ves č. 3/2004 o podmienkach a podrobnostiach držania psov                         
na území mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a návrh všeobecne záväzného                
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach držania psov. str. 37
7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia                  
hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré                  
sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy. str. 38
8. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves.  str. 41
9. Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.             str. 49

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv                  
na pozemky v k. ú. Karlova Ves. str. 50

11. Žiadosť Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. 
Karlova Ves. str. 6

1



12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Karlova 
Ves.
Predkladateľ  stiahol  materiál  z  rokovania  miestneho  zastupiteľstva  pred  schválením
programu rokovania.
13. Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť                       
parc. č. 1311/20 identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves. str. 51

14. Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018. str. 54

15. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2017. str. 54

16. Rôzne.             str. 55

16.1 Návrh poslancov Buzáša a Savčinského: Návrh na odvolanie neposlankyne z                  
komisie školstva, mládeže a športu. str. 55 

16.2 Návrh poslanca Rosinu:Návrh voľbu poslancov Dullu a Zajaca do komisie dopravy. str. 62

17. Interpelácie. str. 70

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 72

2



Úvod

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže dobrý deň milí  kolegovia,  vážené dámy,  vážení páni,
vítam  vás  na  26.  zasadnutí  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -
Karlova Ves. Je 14 hodín 14 minút, je 27. júna roku 2017. Konštatujem, že sme podľa
prezenčnej  listiny  uznášania  schopní,  takže  môžeme  začať  rokovať.  Z kolegov  je
ospravedlnená pani kolegynka Danielka Záhradniková, ktorej držíme na diaľku palce.
Zabudla  som ešte  privítať,  prepáčte,   našich  kolegov  miestneho  úradu,  zástupcu
verejnosti - zatiaľ jedného a kolegov z médií - zatiaľ dvoch... jedného? Vítajte medzi
nami.  Dúfajme  teda,  že  rokovanie  bude  konštruktívne,  že  nám bude  odsýpať,  že
skončíme v slušnom čase. Ale, verím, že áno. Upozorňujem vás, že medzi 16. hodinou
a 30. minútou máme podľa rokovacieho poriadku schválené vystúpenia občanov. Ak
bude  záujem.  Keď  nebude  záujem,  tak navrhujem,  aby  sme  si  v tom čase  urobili
hygienickú  a  občerstvovaciu  prestávku  v  zasadačke  miestnej  rady.  Inak  budeme
pokračovať  ..a  budeme  pokračovať  po  16.  hodine  30.  minúte.  Ďalej  vás,  vážené
kolegyne, vážení kolegovia, prosím, aby keď sa prihlásite o slovo, aby ste hovorili do
mikrofónu zo zasadania sa zhotovuje zvukový záznam, ktorý sa neskôr prepisuje. Ak
viete  ešte  niekom,  kto  je  ospravedlnený  –  pardon,  pán  poslanec  Kmeťko  sa
ospravedlnil  na  celé  zasadnutie.  Poprosím,  pán  kolega,  že  by  aj  písomne  potom
požiadal  o ospravedlnenie.  Čiže?  pán  poslanec  Kmeťko,  pani  poslankyňa
Záhradníková. Je ešte niekto iný? Pán poslanec Horecký príde neskôr. O nikom inom
ja neviem.  Takže nik.  Ďakujem. Ešte je tu zapísané,  že pán Šíbl príde neskôr a pán
poslanec Martinický príde neskôr. Pán poslanec Borovička už je tu. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p. Čahojová, starostka MČ: Najskôr by sme sa dohodli, kto bude overovateľom zápisnice z
tohoto  zasadnutia.  Podľa  abecedného  poriadku  je  v  poradí  pán  Dulla  a  pani
poslankyňa Hanulíková, ktorá tu zatiaľ nie je. Po nej nasleduje pán poslanec Horecký,
ktorý  tu  zatiaľ  nie;  pán  poslanec  Kmeťko,  ktorý  tu  nebude.  Čiže  -  po  pánovi
poslancovi Kmeťkovi - pán inžinier?-   pán poslanec Krampl.  Čiže navrhujeme pána
poslanca  Dullu  a pána  poslanca  Krampla,  ak  súhlasia,  aby  boli  navrhovateľmi
zápisnice. Súhlasíte kolegovia. Pán poslanec Dulla nesúhlasí. 

p. Dulla: Ja by som poprosil brať ohľad na zdravotný stav.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  pán  poslanec  Krampl  súhlasí,  pán  poslanec  Dulla
nesúhlasí.  Nasleduje  pán inžinier...  po pánovi poslancovi Kramplovi -  pán poslanec
Labuda  ,  overovateľ  zápisnice  -  môže  byť.  Takže  budeme  voliť  overovateľov
zápisnice. Pán poslanec Krampl a pán poslanec Labuda.  Nech sa páči prosím hlasujte.
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Hlasovanie:  19 poslancov zvolilo  za overovateľov zápisnice  pána poslanca Labudu a pána
poslanca Krampla; nikto sa nedržal a nikto nebol proti. Ďakujem pekne.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme pristúpiť k voľbe návrhovej komisie, ktorá asi ešte
nie je navrhnutá, pretože nesedí na svojich miestach. Takže prosím poslanecké kluby,
aby  sa  dohodli  na  členoch  návrhovej  komisie.  Kolegovia...  pán  poslanec  Rosina
..Peter? - pán poslanec  Lenč sa navrhuje  za člena návrhovej komisie,  pán poslanec
Buzáš a ešte potrebujeme do tretice niekoho, do návrhovej komisie... Kto sa hlási. Pán
Rosina  daj návrh.  Takže pán poslanec  Zajac  sa obetoval.  Pán poslanec  Zajac,  pán
poslanec  Lenč  a pán  poslanec  Buzáš  sú  navrhnutí  za  členov  návrhovej  komisie.
Prosím, prezentujete sa a hlasujte o týchto návrhoch.

Hlasovanie:  Takže za bolo 18 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.  Konštatujem, že
návrhovú komisiu v zložení pán poslanec Zajac, pán poslanec Buzáš a pán poslanec
Lenč sme úspešne zvolili.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A upozorňujem  znova,  že  všetky  návrhy  –  pozmeňujúce,
doplňujúce  návrhy  uznesení  treba  podávať  písomnej  podobe,  treba  sa  podpísať  a
prosím, aby ste zrozumiteľne svoje návrhy prečítali vo svojom diskusnom príspevku.

Bod 003
Program rokovania – Zaradenie do programu

p. Čahojová, starostka MČ: Takže vážené kolegyne, vážení kolegovia, môžeme pristúpiť k
dnešnému  programu,  ktorý  ste  dostali  v pozvánke.  Ja  by  som  vás  chcela  ešte
upozorniť,  že  sťahujem  z  dnešného  rokovania  bod  číslo  12  -  Návrh  na  uzavretie
nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom. Do programu je zaradený bod
číslo 8 - Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejno-prospešné
služby  Karlova  Ves,  o  ktorom treba osobitne  hlasovať  a  bod číslo  15 - Návrh na
odmenu miestnemu  kontrolórovi za druhý štvrťrok 2017 - o ktorých treba osobitne
hlasovať.  Takže navrhujem doplnenie  bodu číslo  8 a bodu číslo  15. Sú ešte nejaké
návrhy na úpravu programu z vašej strany?  Nech sa páči.  Pán poslanec Savčinský,
máš slovo.

p. Savčinský:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja len informatívne,  nebude to samostatný
bod ale  do bodu Rôzne avizujem bod Odvolanie  neposlankyne  z komisie  školstva,
mládeže a športu pani Ing. Dagmar Hladkú. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Sú ďalšie návrhy prosím? Keďže ďalšie
návrhy nie sú, tak uzatváram diskusiu a budeme hlasovať.  Najskôr o zaradení bodu
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číslo  8.  Pani  poslankyňa  Poláchová  zlyhalo  jej  prihlasovacie  zariadenie,  hlási  sa
slovne; takže nech sa páči, pani poslankyňa máš slovo.

p. Poláchová: Ak by som mohla poprosiť, tak či by sme mohli, keďže tu máme občana, ktorý
prišiel ku konkrétnemu bodu, že by sme predradili ten jeho bod Žiadosť o prenájom
pozemku Susedia sami sebe, že by sme to dali skôr.

p. Čahojová, starostka MČ: Výborný nápad. Ale treba povedať kedy. Lívia daj návrh. Je to
bod číslo 11. Ja si myslím, že... daj návrh, kedy ho zaradiť. 

p. Poláchová: Môžeme pred prestávku dať, alebo aj na začiatok...  pred bod číslo 2.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pred bod číslo  2,Po – za - Plnenie uznesení miestneho
zastupiteľstva. Ďakujem za tento návrh. Takže budeme hlasovať o zaradení bodu číslo
8. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: 16 boli za, 1 proti, zdržali sa 2 poslanci. Takže bod číslo 8 je zaradený. 

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o zaradení bodu číslo 15.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nedržal sa nik. 

p. Čahojová, starostka MČ: A prosím o predradenie bodu číslo 11 za bod 1, ako druhý bod
dnešného rokovania. Nech sa páči, je to žiadosť Občianskeho združenia Susedia Sami
Sebe. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za zmenu poradia hlasovalo 18 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec.
Takže zmena poradia bola schválená.

Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať o programe ako celku. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Čiže program sme si
schválili. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dovoľte  ešte  aby  som  ospravedlnila  neprítomnosť  pána
prednostu, ktorý sa presúva z rokovania Miestneho zastupiteľstva v Petržalke.  Príde
čoskoro. Pokiaľ možno, teda, ho zastúpime v jeho úlohe. Kým príde, môžeme sa začať
zaoberať bodom číslo 1

Bod 1
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Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tým  je  Plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva.
Predkladateľom je  pán  prednosta,  ktorý tu  žiaľ  ešte  nie  je.  Ak  sú  nejaké  otázky,
otváram  diskusiu.  Nech  sa  páči.  Keďže  otázky  nie  sú,  tak  diskusiu  ukončujem
a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia:  Takže, nakoľko neboli  žiadne zmeny ani  doplnky,  dávam hlasovať  o
návrhu tak, ako nám bol predložený.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Prosím o hlasovanie tohto návrhu.

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

Bod 11
Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú.

Karlova Ves

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A  môžeme  pristúpiť  k  bodu  číslo  11.   Tým  je  Žiadosť
občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova
Ves.  Predkladateľom je  pán  prednosta,  ale  zastúpim ho.  Žiadateľom je  občianske
združenie,  ktoré spolupracuje už dlhšiu  dobu s mestskou časťou, v Mestskej časti aj
úspešne  pôsobí.  Asi  všetci  viete,  alebo  poznáte  lokalitu,  o  ktorú  sa  jedná,  kde
zveľaďuje verejné priestranstvá, podieľa sa na brigádnickej činnosti. Susedia sa majú
veľmi aktívne  do brigádnických prác,  na úprave okolia  svojho bydliska  a  teraz nás
žiada  Občianske  združenie  Susedia  Sami  Sebe  o  prenájom časti  pozemku  v  k.  ú.
Karlova  Ves  na  dobu  určitú,  najneskôr  do  30  dní  od  právoplatnej  kolaudácie
vybudovaného chodníka, najneskôr do 31. 10. roku 2017, čiže tohto roku. Občianske
združenie  žiada  o  prenájom  časti  predmetného  pozemku  výhradne  len  po  dobu
vybudovania  chodníka.  Po vybudovaní chodníka bude tento Občianskym združením
Susedia  Sami  Sebe  odovzdaný  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  základe
darovacej  zmluvy  bezplatne  do  majetku  mestskej  časti.  Otváram  k  tomuto  bodu
diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. S ohľadom na to, že sú tam nejaké v závislosti od činnosti iných,
ako je  žiadateľ, dobu určitú by som určite nevymedzil  počtom dní.  Z preventívnych
dôvodov.  Aby  sme  ich  nevystavili  nesplneniu  povinností,  ktoré  nemôžu  neskoro
ovplyvniť.  Čiže  je  ďaleko  rozumnejšia  a  zvyklo  sa  používať  formulácia  -  bez
zbytočného odkladu, napr. alebo inak formulovať,  ako je  presný počet dní nejakým
iným... inou vecnou skutočnosťou -následne po.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže ak rozumiem - bez zbytočného odkladu, po právoplatnej
kolaudácii, tak?
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p. Dulla:  Áno. Dobre.  Lebo dalo by sa to riešiť  aj inštitútom dohody a zmluvy o budúcej
zmluve o prevode, čo sa najčastejšie používa pri nehnuteľnostiach ako preukázanie, že
raz sa situácia ide zmeniť  a už má niekto na to prednostné právo; a beda tomu, kto
záväzky  zo  zmluvy  o  budúcej  zmluve  nesplnil.  Lebo  to  je  spôsobenie  škody  so
všetkým dôsledkom. Čiže odporúčam zvážiť, preformulovať znenie uznesenia tak, aby
tam nebol presný počet dní.

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

p.  Buzáš:  Ďakuje  pani  starostke  za  slovo.  Ja  som v  tých  materiáloch  našiel  aj  mailovú
komunikáciu z 29. 5. Pán Koutecský píše pani doktorke Gullar, že cieľom ich aktivity
je  vybudovať  verejný  chodník,  ktorý  tak  veľmi  chýba  obyvateľom  sídliska,  čím
nahrádzame  činnosť  verejnej  správy.  Ja  by  som  bol  rád,  keby  pán  Koutenský
korigoval  toto svoje  vyjadrenie,  lebo  sa  nezakladá  na  pravde.  Oni  dosť dobre  ani
nemôžu nahrádzať činnosť verejnej správy, ani ju nenahrádzajú. Bol by som rád, aby
sme  to  uviedli  na  pravú  mieru.  My  vychádzame  tejto  aktivite  v ústrety.  Nie,  že
občianske združenie nahrádza našu činnosť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že pán Koutenský rozumie
tejto pripomienke  a že by ju aj akceptoval, keby ešte mohol opraviť túto formuláciu.
Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: Ja by som sa chcel len spýtať na - zase o jeden odstavec nižšie, keďže to sú otázky,
ktoré vyplývajú z komisii, kde sa píše „celková investícia je v rozsahu 8.000 – 10.000
Eur;  väčšinu  financujeme  z vlastných  zdrojov,  tento  rok  sa  nám  podarilo  získať
dotáciu  od  mestskej  časti  Karlova  Ves  v  sume  1.500 Eur,  čím  okrem  mal  čas
investície. A my vieme, že táto dotácia mestskej časti Karlova Ves bola na zazelenanie
toho priestranstva, nie na vybudovanie chodníka. Tak ja by som chcel uviesť toto na
pravú mieru.  Je tu nejaká pani alebo občan, alebo niekto; takže keby nám k tomuto
povedala viac preto, lebo toto tu nie je úplne korektná informácia – takže...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán ...  neviem nakoľko poznáš reálie  toho priestoru, ale  oni
tam naozaj  zveľaďujú   celkový  verejný  priestor,  vysádzajú  rastliny,  robia  terénne
úpravy. trávnik, to je také- ako keby- priestor medzi blokmi. Ale je tu pán Koutenský,
vidím Marcel, že sa hlásiš. Pán Koutenský sa neprihlásil písomne do diskusie; neviem,
či má záujem vystúpiť verejne.  Ak by mal,  tak mu udelíme,  samozrejme, slovo. Pán
poslanec Zajac.

p. Zajac: .... /Dobre. Teraz snáď už to bude počuť./  Ja tu čítam celkom jasne. Ja len reagujem
technickou na to, čo si povedala, že oni tam veľa robia. Či poznám? – Poznám. Videl
som fotky, poznám. Niekoľko krát sme my podporili túto akciu z iných prostriedkov,
takže ja dosť dobre poznám tú situáciu. Ja len chcem upozorniť na to, čo je napísané
tu, v tomto predmete, o ktorom sa bavíme. A je to - cieľom našej aktivity vybudovať
verejný chodník, nie zazelenenie celého priestranstva. Celková investícia je v rozsahu
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8.000  –  10.000.  Predpokladám,  že  sa  viaže  na  naplnenia  cieľa  aktivity,  čiže
vybudovanie  verejného  chodníka.  A potom je,  že teda - tento rok sa nám podarilo
získať - čiže budeme to financovať čiastočne z vlastných zdrojov - tento rok sa nám
podarilo  získať dotácie od mestskej časti, čím pokryjeme malú časť investície.  Stále
hovoríme  o cieli  ,  aktivite  -  ako chodníku.  Čiže  aká situácia  je  tam,  môžem si  to
predstaviť, môžme to poznať, ale keď čítam to, čo je tu napísané, tak sa pýtam ako to
teda naozaj je?

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Dulla s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Tiež  by som si  dovolil  pripomenúť  - na  výsledky rokovaní
komisií, ktoré sú súčasťou materiálu. V podstate väčšina sa vyjadrila tak, že ...materiál
nie je  zrelý na predloženie rokovania zastupiteľstva;  takže bolo by dobré vysvetliť,
prečo  teda  o  tom rokujeme,  keď nie  sú  splnené  tie  podmienky  zmluvy  a ostatné.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl žiada o slovo. Nech sa páči.

p. Krampl:  Ďakujem pekne. Tiež by som rád nadviazal na komisie,  kde bol tento materiál
prejednávaný.  Ako  -  rozumiem,  že  na  jednej  strane  tento  prenájom,  aj  prečo  to
občianske združenie potrebuje si prenajať ten pozemok, aby mohli tú stavbu zahájiť;
že  už  na  to  majú  nejaké  fondy  atď.  Na  2.  strane  –  neviem,  ako  sú  oni  viazaní
technickými  normami,  či tá stavba  bude spĺňať  bezbariérovosť,  či bude odvodnená
tak, aby sa tam netvorili v zime nejaké ľadové kaluže - proste, aby ten chodník spĺňal
určité  parametre.  Nielen  vybudovať  chodník,  ale  aby  bol  ten  chodník  kvalitný  a
udržiavaniaschopný, pretože tú údržbu potom budeme vykonávať my. A v prípade, že
my to teraz prenajmeme, neviem, aké sú možnosti, ako môžeme vstúpiť do kvality tej
stavby. Lebo, keď nám to vrátia a bude to –povedzme- nie v dobrej kvalite, tak nám
neostane už nič iné, ako sa o to starať. A to už, myslím si, situácia do, ktorej chceme
ísť.  Preto  my  sme  na  tej  komisií  doporučovali  nájsť  možno  iný  spôsob,  nejaký
spoločný postup občianskeho  združenia  a úradu, ktorý by teda viedol k stavbe toho
chodníku - lebo ten všetci chceme. Ale tak, aby sme mali možnosť do toho vstupovať.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja si myslím,  že - po 1.) - máme možnosť do toho vstupovať.
Po 2.) - je to riadny projekt, ktorý musí byť ohlásený na stavebnom úrade. A po 3.) - s
týmto žiadateľom si,  myslím,  že máme dobrú, pozitívnu skúsenosť z minulosti,  lebo
časť  toho  priestranstva  už  významným  spôsobom zveľadil  –  aj  -  nielen  v  rámci
terénnych úprav a výsady novej zelene a starostlivosti následnej o ňu, ale aj už časť
chodníka  je  vybudovaná.  Ale  prepáčte,  že  som  do  toho  vstúpila.  Pán  poslanec
Martinický s faktickou poznámkou.

p. Martinický: Ďakujem. Ja tak z časti reagujem na predrečníka. Neriešim celú problematiku.
Len - pokiaľ niekto ide stavať nejakú stavbu, zvlášť pokiaľ je to súkromný investor,
trochu  iným  spôsobom  -  aj  keď  je  to  verejný  investor,  tak  zhodu  projektu
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s bezpečnostnými,  technickými  -neviem  čo-  stavebnými,  hygienickými  normami
preveruje stavebný úrad, ktorý to má ... v jeho kompetencii a ktorý by to mal prípadné
dodržanie  potom riešiť  v  rámci  kolaudačného  jednania.  Hej  -  samozrejme,  treba
rozlíšiť, čo už kolega Dulla hovoril, je rozdiel, či niekto robí  stavbu –hocijakú- stavbu
na požitie na súkromnom pozemku alebo na verejné použitie.  Tam zas niektoré veci
fungujú trochu inak. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Presne  o to ide,  že sme zase v tom dvojakom postavení.  Na
území by sme sa mali  stáť vlastníkom toho pozemku,  ale  zároveň mestská časť je
neopomenuteľným stavebným úradom, so všetkými... V tom momente orgán územnej
samosprávy je vyblokovaný. Nemôžme ovplyvňovať prenesený výkon štátnej správy,
či sa nám to páči alebo nepáči. Čiže – ale na záver -  výsledok toho máme prevziať do
vlastníctva so  zodpovednosťou. Preto sme chceli,  aby to najprv videla komisia, skôr
ako sa začne tomu venovať stavebný úrad, odblokuje nás. Takže poprosím, ešte raz,
skúsme  sa  vrátiť  z  kratšej  cesty,  vysvetliť  to  zástupcom.  Nie,  nechceme  im  to
znemožniť,  ale  chceme mať istotu, že to, čo sa nám bude odovzdávať,  bude dobré,
vyhovujúce pre verejnosť. Ďakujem.

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

p. Poláchová:  Ďakujem za slovo. Ja by som chcela reagovať na to, čo pán Zajac hovoril o
tých dotáciách. Ako som to ja pochopila, tak združenie žiadalo na dotácie financie na
chodník a zeleň v pomere 4 ku 1, čím teda - prevažne na chodník a tá ich argumentácia
nie je v rozpore s tým, čo žiadali pri dotáciách. A my sme im zasa dali – ako- financie
prostredníctvom dotácií 1.500 Eur na chodník a zeleň v pomere 1 : 2; čiže to zase nie
je v rozpore, čiže prevažne na zeleň - to zase nie  je  v rozpore s tým,  že tú dotačnú
schému by sme nemali budovať chýbajúcu infraštruktúru. Podľa mňa to je v poriadku.
Ja si veľmi vážim aktivity združenia a hlavne osobnú angažovanosť pána Koutenského
a jeho najbližších spolupracovníkov v tejto aktivite. A naozaj, ako v tom území tá časť
toho,  čo  už  je  vybudované,  je  to  tam veľmi  pekne  spravené,  funkčne.  Takže  ja
dôverujem tomu, že naozaj, keď to majú všetko podložené, aj tými projektmi, že keď
sa to už spojí  a bude to celistvá  úprava, že to bude naozaj veľmi  dobré a funkčné
a vyhovujúce - aj pre ich dom aj pre tých okolité domy a pre tých susedov, ostatných
obyvateľov, ktorí tade prechádzajú. Takže ja by som chcela veľmi pekne poďakovať
za túto aktivitu.

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

p. Zajac:  ....(mimo mikrofón)... Ja som strašne rád, že  kolegovia.. .dôverujete... lebo ja tiež
dôverujem   ... Človek má vždycky niečomu dôverovať... Ale ja zopakujem len to, čo
je napísané ... čierne na bielom ..Ale mne je to strašne ľúto .. ale ja nepovažujem úplne
takéto sedenia na zastupiteľstvách a rozhodovanie o peniazoch  ... vecou ... čo my si
vieme domyslieť ... čo je naša viera...alebo dôvera... A ja to prečítam ešte raz: Tento
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rok sa nám podarilo  získať dotácie od MČ Karlova Ves 1.500 Eur,  čím pokryjeme
malú  časť investície.  Tu sa nepíše,  že je  nejaká  pomerná  časť investície..  zo sumy
1.500 Eur. Tu sa píše o 1.500 Eurách. ... Čiže nepíše sa tam ...samozrejme  to je prvá
vec. Druhá vec... čo hovorili kolegovia,  .. .na tých komisiách, ktoré sme mali ... ja ...o
tých pomeroch neviem... lebo ...ja som to nečítal, celé ... takže ...ale korektné by bolo,
keby .. . .mali ... nejakú predstavu ... tak sa právať trochu .. by som povedal... 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem Marcel za faktickú poznámku. Prepáč, pán poslanec
Bendík  ,  ešte  predtým ...  Marcel  musím ťa ešte  upozorniť,  že teraz nerokujeme  o
pridelení  dotácie,  lebo o pridelení  dotácie  - schvaľovala  dotačná komisia,  ktorá je
zriadená miestnym zastupiteľstvom a dotácie boli schválené. Odporúčania prerokovaní
na dotačnej komisií - Dotácia bola súčasťou projektu z celkových úprav. A ja neviem,
aké veľké náklady a koľko... čo všetko tam robí Občianske združenie Susedia Sami
Sebe,  ale  na  vybudovanie  chodníka  potrebujú  vzťah  k pozemku.  Keďže  my  to  v
dohľadnom  čase  nemáme  tento  chodník  v  pláne  dobudovať,  lebo  na  to  nemáme
finančné  prostriedky a máme iné  priority -  a  ak si kolegovia  pozriete  ten materiál,
máte tam aj mapku - občianske združenie  už vybudovalo  veľkú časť toho chodníka
a končí  v území  -  nikde.  Tzn.  nekončí  pri  ďalšej  komunikácií.  A  toto  občianske
združenie má záujem dobudovať tento chodník až po ďalšiu  komunikáciu. Tzn. nám
tam končí  terénne  chodník,  veľmi  pekne  vybudovaný.  Odporúčam sa  ísť  pozrieť.
Takže - my nehovoríme teraz o dotácií, ale hovoríme o žiadosti o nájom pozemku, aby
mohli  budovať  chodník  ďalej.  Bez toho nedostanú  príslušné  povolenie  stavebného
úradu. Pán poslanec Bendík, nech sa páči, prepáč prosím, že som ťa predbehla.

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím  , že tak ako hovoríš, mali  by sme si to
vážiť,  že tu príde niekto, kto chce niečo  budovať.  Asi  nie  je  to tam úplne  vhodne
napísané, že supluje aktivity verejnej správy, ale ... je to ... myslím si, že je to dobrá
aktivita.  Neviem ...ja  som ... keď som ... keď tento materiál išiel  cez komisie,  túto
niekde  som  aj  zachytil,  že  má  to  byť  financované  aj  dotácie  z  Bratislavského
samosprávneho kraja. Ak je  to tak, tak  odporúčam, aby sme do toho išli,  lebo o tie
peniaze - jednoducho - ten subjekt príde. Jednoducho, keď to budeme naťahovať do
septembra,  októbra  tak  už  tie  peniaze  jednoducho  budú  nenávratne  preč.  Tzn.
využijeme tie peniaze, keď sú. Túto som aj počul nejaké pripomienky, že či ... bude
tento projekt spĺňať nejaké náležitosti. Na na to tu  máme ten stavebný úrad, ktorý má
jasne  zadefinovať,  že  ako  má  byť  ten chodník  situovaný,...  aká  má  byť  technická
realizácia.  Nakoniec , aj tá kolaudácia, ktorá má skontrolovať, či tie požiadavky boli
zrealizované tak, ako majú.... A ešte poslednú vec, čo sa týka tej dotácie 1.500 Eur.
Myslím  si,  že,  keď dostane niekto dotáciu,  tak s ním sa spíše zmluva,  kde je  jasne
napísaný účel použitia.  Tzn.,  ak má  majú tam napísané,  že majú  v podstate z toho
vytvoriť novú zeleň, nemusí to použiť na nič iné. Možnože toto je len nejaký preklep,
alebo chyba v písaní textu. Takže naozaj, poprosím, skúsme podporiť tento materiál.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina má slovo.
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p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo.  Vážené  kolegyne,  kolegovia,  ja  veľmi  dobre
rozumiem  argumentom  kolegov,  ktorí  chcú  mať  istotu  a ktorí  dbajú  na  niektoré
technické a vecné detaily. – Ale ja najmä rozumiem tým ľuďom, čo to realizovali. Bol
som v podobnej situácií pred  -asi - pred vyše dvadsiatimi rokmi, kedy sme realizovali
1. detské ihrisko v tejto mestskej časti...  ktorej šlo v 2 etapách. A než sa spustila  1.
etapa,  bol to nekonečný  boj  s  týmto  úradom,  ktorý sme  vyhrali  len  vďaka  petícii
občanov. Ale do 2. etapy tam to tam išlo všetko ako po masle, pretože už sme mali za
sebou výsledok; vedeli sme sa preukázať, že toto sme spravili.  Ja si myslím,  že toto
občianske združenie je v rovnakej situácii.  Už má za sebou svoju históriu. Nie je to
nepopísaný list. Ja viem, že niekto spravil chybu, že to nešlo  do komisie,  ale za to tí
ľudia z toho občianskeho združenia nemôžu. Ak teda majú elán, entuziazmus a vedia
spraviť,  hoci aj s istým verejným prispením dielo, ktoré my by sme urobili za oveľa
väčšie  financie,  tak – ako- nebráňme im v tom, nerobme im prekážky,  posuňme to
ďalej. My sme to vtedy presne robili takýmto spôsobom, že  to išlo na ohlášku drobnej
stavby, postupne, jednotlivé tieto - a keď bolo všetko hotové, celý areál sme odovzdali
protokolárne mestskej časti. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Keďže sa pán Ing.
Koutenský prihlásil do diskusie, podľa novely nášho rokovacieho poriadku nemusíme
hlasovať o jeho príspevku. Poprosím pána inžiniera, aby sme mu odovzdali mikrofón.
Môžete aj odtiaľ ...ale môžete ísť aj dopredu, aby sme vás videli... Ako ...  ako chcete.

p. Koutenský, obyvateľ MČ: Dobrý deň všetkým.   Ja pôjdem teda dopredu, aby som videl
na vás, keďže ...sme sa trošku videli.  Ja len krátko k tej celej aktivite. Na začiatok sa
ospravedlňujem za tie vyjadrenia.  Ako - inak som to myslel,  ako som to napísal ...
v tom maili, to , že nahrádzam a pod. Skôr to bolo chápané ako , že - dopĺňam niektoré
aktivity,  hlavne z pohľadu priorít. Hej?  Ako povedala pani starostka, momentálne tá
komunikácia nie  je  priorita Karlovky;  čo úplne chápem a my to v tomto dopĺňame.
Ospravedlňujem  sa  za  to   vyjadrení,  naozaj  som to  myslel  trošku  inak  a  naozaj
korektnejšie. Čo sa týka... tej investície, my už na tomto pozemku riešime aktivity od
2011 a postupne v rôznych etapách. Prvú etapu sme spravili tesne pod naším domom,
kde sme asi na 2.000 štvorcov, ktoré máme prenajaté od magistrátu, vybudovali prvú
časť parku. Zazelenenie, revitalizácia celej tej plochy, nasadenie kríkov a vybudovanie
chodníka.  To  sme  spravili  na  ploche,  ktorú máme  prenajatú  od magistrátu.  A ten
chodník skončil,  ako -  mnohí, čo ma tam stretávajú – vravia- nikde. Lebo ďalej sme
nemohli ísť, pretože ďalší ten pozemok už nemáme prenajatý. Teraz sa nám podarilo
zohnať nejaké peniaze z rôznych zdrojov a máme ambíciu to spojiť, aby ten chodník
naozaj mal  zmysel  a prepájal  tie  ulice  medzi  sebou navzájom.  Celé  toto je  riešené
projektom, normálne projektová kancelária spravila  projekt. Tento projekt nasledoval
na stavebný úrad a tam sa trošku zasekli; keďže ja sa v týchto veciach nevyznám - z
pohľadu ústavného zákona, že nemôžeme riešiť stavbu takéhoto typu, pokiaľ nemám
vlastnícky vzťah k tomu pozemku. A jediné, čo sme našli bolo, že si tú časť, ten kúsok
pod tým chodníkom na dobu výstavy prenajmeme od Karlovky postavíme to a potom
to vrátime  naspäť.  Čiže toto je  celý zámysel.  Čo sa týka investície,  tak my robíme
revitalizáciu  celej  tej  plochy,  postupne,  v etapách,  podľa  peňazí,  ktoré  máme
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a možností. Momentálne tú časť, čo sme preinvestovali,  už je cez 20.000 Eur a teraz
plánujeme  ďalšie.  Tzn.,  my  sme  teraz žiadali  dotácie  na  celú  revitalizáciu,  nejakú
parciálnu  časť  z  Karlovky,  pričom tá suma,  ktorú sme...  ktorú som uvádzal  v tom
maili 18 10 to je  suma, čo sa týka chodníka.  A do toho tohto textu som napísal  tú
sumu 1.500 Eur preto, aby nevznikol dojem alebo zavádzanie, že to všetko riešime z
našich  peňazí  ale  že  čiastočne  na  tom participuje  aj  Karlova  Ves;  aby  to  bolo
jednoznačné. Čiže preto som napísal, pričom my neriešime len chodník. My riešime aj
to okolo. Ale chodník je prvá vec. Lebo, kým  nespravíme, chodník, nemôžeme robiť
výsadbu, lebo, to technologicky  nemá zmysel. Čiže takto je to celé myslené.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujeme za vyčerpávajúce vysvetlenie.  Myslím
si,  že sme to pochopili.  Ďakujeme pán inžinier.   A ďakujeme  za všetku tú aktivitu,
ktoré tam robíte, aj so svojimi  susedmi a pomáhate tým nielen sebe, ale aj mestskej
časti.

p. Koutenský, obyvateľ MČ: Ešte jednu krátku vetu. ... Podarilo sa nám vybaviť aj dotáciu
od  Bratislavského  samosprávneho  kraja  a –  ako  už  to  tu  niekto  povedal,  ak  to
nestihneme spraviť, peniaze prepadnú a nebudeme mať nič. Ako ...nechcem vytvárať
nátlak na nejaké vaše nejaké rozhodovanie, ale to je stav - a bez peňazí to nespravíme
ani my, ani vy,  ani nikto. Ďakujeme.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Tak to má byť. Treba hľadať peniaze aj
v iných peňaženkách, nielen z našej... pokladnice. Takže, ak sú ešte kolegovia nejaké
otázky?.. Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. Vidím, že pán prednosta diskutuje s
pánom  poslancom  Dullom.  Nikto  iný  do  diskusie  prihlásený  nie  je.  Takže,  pán
prednosta  –  osvojujeme  si?...  Prosíme  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia. ... Takže ešte udeľujem slovo pánovi Dullovi.

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Riziko  toho  znenia  je  to  záverečné  -  nielen  tých  30 dní  –
„najneskôr do 31. 10“. Tzn., že uplynutím polnoci 31. 10. skončí nájomný vzťah, či
bude stavba dokončená, či začne kolaudačné konanie, či ...skončí kolaudačné konanie.
A bude môcť byť stavba v zmysle platného práva povolená len ako dočasná, po dobu
nájmu. A nasledujúci deň musí začať odstraňovanie dočasnej stavby a nedostane sa ku
kolaudácii.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže bezodkladne, hneď po kolaudácii, by bolo vyhovujúce.

p. Dulla: Odporúčam nerobiť tieto dátumovky, lebo to je strašné riziko. Hocičo sa môže stať.
Príde nešťastie, živelná pohroma; nedokončí... nemôže ísť do kolaudácie, a nájom mu
skončí.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja by som len k tomu povedal svoj názor, že ja byť poslanec,
tak by som určite chcel mať fixne ohraničený čas, pretože.. .dobre... možno 31. 10....
mohlo by sa posunúť, ale de facto, keď bude vidieť, v akom je stave a bude sa blížiť
31.10 povedzme, keď sa to predĺži o 30. 11.,  tam sú dve zastupiteľstvá, tak on môže
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pred  termínom vypršania  prísť  na  zastupiteľstvo  ukázať  -  toto a  toto  som doteraz
spravil,  také a také sú prekážky,  žiadam vás  ,  zastupiteľstvo,  o predĺženie.  Ale  vy
viete, že buď to stihne skolaudovať, alebo mu vychádza presne termín, kedy mu hrozí
to,  že  s  tou  stavbou  by  mohol  byť  problém  a  opätovne  zastupiteľstvo  bude
prehodnocovať, že či mu predlžuje tú dobu a bude zhodnocovať tie vis major veci -
tzn., či bola katastrofa, či mali nejaké finančné problémy - hocičo. Podľa mňa, možno
by som to predĺžil nie do 31. 10. ale 30. 11. Lebo tam sú dve zastupiteľstva. 1. máte
začiatkom októbra,  2....  neviem  kedy,  ale  určite  by  som to  dal  tak,  aby  to  bolo
...možno týždeň – dva pred... aby bolo týždeň- dva  predtým bolo zastupiteľstvo, než
mu vyprší termín. A do toho zastupiteľstva, všetci viete, že buď to on stíha - a keď to
nestíha, tak má opätovne možnosť prísť na zastupiteľstvo a znova vás požiadať o to ,
aby  ste  mu  ten termín  o 6  mesiacov  -o 9  predĺžili.  A to  je  podľa  presne  mňa  ten
problém, keď sa to dá do kolaudácie, a keď sa to náhodou neskolauduje nikdy tak ten
nájomný vzťah de facto funguje stále. Čiže – neviem, je to môj názor. A ja osobne by
som  tam určite  fixáciu  konkrétneho  termínu  dal,  pretože  vždy  zastupiteľstvo  má
možnosť prehodnotiť tie podmienky; predĺžiť nám - alebo povedať – prepáčte, vidíme,
že flákate, nerobíte to, skončilo vám, je to dočasná stavba, treba ju odstrániť. Ale je to,
proste, na rozhodnutí zastupiteľstva. Ale hovorím, bavíme sa o extrémnych prípadoch.
Nepredpokladám, že sa také niečo stane. Ja osobne by som určite preferoval nejakú
fixnú... To je môj postoj...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta si predkladateľ materiálu. Takže robíš tam nejakú
úpravu?

p. Hrčka,  prednosta MÚ MČ:  Dal som ..  neviem -  ako je  najbližšie  zastupiteľstvo -  7.
novembra? Tak by som dal do 30. novembra.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pán prednosta si autoremedúrou zvolil na 30. november
2017.  Pán poslanec  Bendík...  takže pán poslanec  Bendík  sa  vzdáva;  pán  poslanec
Martinický.  Upozorňujem,  že diskusia už bola ukončená. Pán Dulla dostal výnimku,
nech sa páči.

p. Martinický: No ja som len chcel, že pokiaľ je tu takáto... nezhoda a kvôli tej by to malo
proste zlyhať - schválenie - lebo si myslím,  že by bolo užitočné aj pre... žiadateľa, aj
pre mestskú časť, aby sme to schválili,  tak upozorňujem, že je tu možnosť, aby dal pán
poslanec  Dulla  návrh na  zmenu  alebo  doplnenie  uznesenia  v  tomto bode.  Buď sa
schváli alebo nie. Pokiaľ nie, hlasuje sa o pôvodnom návrhu. Možno... myslím, že už
ďalšie  argumenty nepovieme  - a  že to môže  byť  užitočnejšie,  ako takto sa tu ešte
prekárať pol hodiny. Ďakujem

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec. Zhoda nastala. Takže prosím návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
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Návrhová komisia:  Takže dávam hlasovať o uznesení k bodu 11 v takej podobe, ako bol
predložený s tým, že v autoremedúre si prekladateľ osvojil zmenu doby nájmu a to
tak, že bude to do 30. 11. 2017.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Upozorňujem,  že  hlasujeme  o alternatíve  a).  Nech  sa  páči,
prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Tým pádom
uznesenie bolo schválené. Ja vám blahoželám, pán Koutenský a držím vám palce, aby
sa vám to podarilo v termíne. Dúfam,  že nebudete tam celé leto robotovať... v týchto
horúčavách. Ďakujeme vám veľmi pekne aj za to, čo tam robíte.

Bod 2
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže môžeme postúpiť k bodu číslo  2 a to je  Návrh plánu
kontrolnej činnosti na 2.  polrok 2017. Predkladateľom materiálu  je  náš pán hlavný
kontrolór, pán doktor Hrádek. Odovzdávam mu slovo.

p. Hrádek,  miestny kontrolór:  Ďakujem pekne pani starostka.  Vážené  panie  poslankyne,
páni  poslanci,  v  zmysle  zákona  o obecnom zriadení  vám predkladám návrh  plánu
kontrolnej  činnosti  na  2.  polrok  tohto  roku.  Bol  som  dnes  požiadaný  pánom
poslancom ... Buzášom, pardon ... vypadlo mi meno, ospravedlňujem sa, že by chcel
tento  materiál  nejakým  spôsobom doplniť;  ale  sme  sa  nezhodli  presne  na  presnej
textácií  doplnenia  alebo  úpravy..  kontrolného  plánu.  Preto by som si  dovolil  tento
návrh  stiahnuť  a  predložiť  ho  v  júli  tohto  roku  na  ďalšom  rokovaní  miestneho
zastupiteľstva. Neviem, či s tým súhlasíte? Dávam na úvahu.

p. Čahojová, starostka MČ: No, ja len toľko, že prišiel návrh takého väčšieho rozsahu, ktorý
sa už nedá presne formulovať; čiže pán poslanec Buzáš musí vyjadriť - či spokojnosť s
takýmto postupom alebo nespokojnosť. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem pekne za slovo. Osobne nevidím problém,  podobne, ako sme počuli pri
predchádzajúcom  hlasovaní niečo ako salámová metóda – jeden krát hlasovať teraz,
druhý krát hlasovať potom, keď sa dozvieme, čo ďalšie  kto navrhuje; alebo si teraz
vypočuť poslanecký návrh na zmenu, doplnenie, pouvažovať nad tým. Aj to je jedna z
technológií  podobná  pripomenutá  predtým.   A  tiež  by  som si  dovolil  dať  jedno
doplnenie,  vecné; a záleží na predkladateľovi - lebo nemeníme,  teda ja nenavrhujem
zmenu uznesenia, iba jednu položku v kontrolnom zameraní. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Aj budeš čítať svoj návrh? ...  Pán poslanec
Buzáš, nech sa páči.
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p. Buzáš:  Ďakujem ... pánovi kontrolórovi,  že to tlmočil.  Viac-menej je  to výsledok nášho
rozhovoru. Je to zo spoločného snaženia, aby som to trochu okomentoval, aby to bolo
tak trošku jasnejšie, čo pán kontrolór zo skromnosti nepovie. Je mimoriadne pracovitý,
on si tých  úloh naloží, ako keby mal celé oddelenie - a je na to sám. Materiál teda je
stiahnutý,  ale  pri tejto príležitosti by som dal do pozornosti, či by sme neuvažovali
o  ... personálne  posilnenie  tej  kontrolnej  činnosti,  v práci  ...  kontrolóra, len  tak
výhľadovo a nezáväzne. Ďakujem. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, čo sa týka personálnych požiadaviek, zrejme
by sa mal pán kontrol predovšetkým vyjadriť, že či stíha alebo nestíha, alebo či vedel s
pomocou ďalšieho  personálneho  posilnenia  podávať  lepšie  brilantnejšie  výkony,  k
lepšej spokojnosti. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. V súvislosti s odporúčaniami  v personálnej  oblasti mám taký
pocit - alebo potrebu - upozorniť na to, že môžu byť aj prizvaní. Osoby nemusia byť v
zamestnaneckom pomere ku Karlovej Vsi. Podobný inštitút sa použil, keď sme začali
kontrolu  Základnej  školy  Veternicovej.  Čiže  sú  s  tým  isté  skúsenosti;  sú  to  isté
možnosti. Určite nie je to trvalé riešenia, pre všetky kontroly, ale čiastočná pomoc by
to bola. Takže je to len o hľadaní viacerých variantov riešenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže pán kontrolór...

p. Hrádek, miestny kontrolór: Vzhľadom na to, že som ten materiál stiahol, tak by som túto
vec  ohľadne  toho  personálneho  prípadného  rozšírenia  alebo  vytvorenia  útvaru
kontroly - necháme na nejaké kuloárne diskusie. A na základe toho potom by som vám
predložil nejaký návrh v júli tohoto roku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže tento bod ukončujeme a môžeme
pristúpiť k bodu číslo 3.

Bod 3
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2016.

p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme pristúpiť k bodu číslo 3 a tým je Návrh záverečného
účtu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  za  rok  2016.  Predkladáme  vám návrh
záverečného  účtu  za  rozpočtové  obdobie  roku  2016,  kedy  sme  hospodárili  podľa
schváleného  rozpočtu.  Náš  rozpočet,  ako  už iste  všetci viete,  sa  skladá  z  bežného
kapitálového  a  z  finančných  operácií,  kde  v  bežnom  rozpočte  sme  hospodárili  s
kladným výsledkom; rovnako vo finančných operáciách a v kapitálovom rozpočte so
schodkom.  Celkový  výsledok  bol,  samozrejme,  plusový.  My  sme  vám si  dovolili
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predložiť  aj  návrh  ako  tento  hospodársky  výsledok  rozdeliť.  Prebytok  finančných
operácií vrátiť do rezervného fondu a zvyšok prebytku rozpočtu navrhujeme z časti do
rezervného  fondu  v  mestskej  časti  vo  výške  173.157 Eur,  do  fondu  opráv škôl  a
školských  zariadení  vo  výške  150.000 Eur  a  do  fondu  zelene  a  ochrany  prírody
3.500 Eur. Súčasťou návrhu uznesenia  je  aj poverenie  prednostu pripraviť  návrh na
zmenu rozpočtu s vyčlenením sumy 50.000 Eur z rezervného fondu mestskej časti na
odporúčanie  -  myslím,  že  finančnej  komisie,  alebo  komisie  dopravy...  finančnej
komisie,  za  účelom projektovej  prípravy  rozširovanie  nových  parkovacích  kapacít
mimo vozoviek. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Buzáš.
Prosím do mikrofónu.

p. Buzáš:  Rád by som dal návrh na doplnenie uznesenia, pri tejto príležitosti a by to mohol
byť....

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pán poslanec trošku hlasnejšie do mikrofónu.

p. Buzáš:  Bod f)  - miestne zastupiteľstvo určuje Dane  Čahojovej,  starostke mestskej časti
Bratislava-Karlová Ves v zmysle zákona č. 253 z roku 1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2016 vo výške
912  Eur),   zvýšený  o  70 %  a  zaokrúhliť  na  celé  Euro  nahor  to  je  4.481 Eur  s
účinnosťou od 1. júla  2017. Dovolím si tento návrh predniesť aj s prihliadnutím na
výsledky hospodárenia. Mestská časť je v dobrej kondícii a pokiaľ sa pamätám - je to
siedme volebné obdobie - s takýmto prebytkom ešte nehospodárila neukončila žiadne
rozpočtové ...žiadne rozpočtové obdobie. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac. Musíš trošku hlasnejšie.

p. Zajac:  Dobre, takže -  je  tam viacej vecí.  Ale samozrejme  mňa, keďže to sledujem cez
roky, zaujíma ma hlavne to, že nakoľko teda vidím, že do akých fondov sa odporučilo
ten prebytok dať. A nevidím tu fond toho tepelného hospodárstva. Veľmi ma zaujíma
a  trápi,  že  teda  v  podstate  podľa  môjho  vedomia  už  druhýkrát  nám  BAT-ka
nezaplatila, podľa zmluvy, to čo teda by nám zaplatiť mala. A ja sa teda chcem spýtať,
že či to tak je? - Ale asi to tak je, keďže vidím že súhlasne kývate. A bol by som veľmi
rád, keby sme ... keby sme navrhli nejaké riešenie. My sme sa tak latentne... bola aj
jedno stretnutie  tej ...tej komisie  alebo  jak sa to volá - pracovnej  skupiny - a ja  si
myslím, že by sme teda mali nejakým spôsobom vyvolať situáciu toho, že by sme tieto
veci domáhali sa aj teda súdnou cestou. Ja teda chcem len upozorniť na to, že to čo
všetko teraz ako keby nevložíme do toho fondu sa nám môže pri konci tej zmluvy s
BAT-kou vrátiť preto, lebo budeme situácia ako sme boli napr. na Majerníkovej 60,
budeme mať v nejakom nie úplne dobrom stave naše ...našu nehnuteľnosť, lebo to sú
tie rúry a trúby- to je naša nehnuteľnosť, ktorú momentálne prenajímame. A budeme
teda hľadať buď takú zmluvu, kde znížime  nájomné práve o to, o čo sa bude, čo sa
bude musieť dať do investície,  alebo teda... alebo teda budeme musieť investovať z
niečoho  iného.  My  sme  sa  tu  dlho  bavili  o  tých  fondoch,  ktoré  teda  voláme  pri
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všetkých tých nových nájmoch už aký fond - toho budúceho rozvoja a tú zmluvu tak
ako  sme  dohodli  ja  považujem  za  tvorbu  fondu  budúceho  investovania  budúceho
rozvoja v tejto oblasti. A preto by som teda chcel dať-  a ja to potom písomne spravím,
lebo nedá sa naraz robiť - ako doplnok asi bod... bod nejaký tu je a, b, c, d - kde by
som....

p. Čahojová, starostka MČ:  - G) - pán poslanec, pretože pán poslanec Buzáš dal bod...

p. Zajac: Áno, dobre. Dám to dobre... čiže by som ja by som chcel aby teda vznikol nejaký
návrh - pravdepodobne na septembrové zastupiteľstvo, kde nám teda pravdepodobne
právne oddelenie  dá nejaký ...predstaví nám nejakú... aké aktivity chce urobiť preto,
aby sme  dostali  späť peniaze  z predchádzajúcich  dvoch rokoch,  a aby teda nám tá
BAT-ka sa nevysmievala nevyškierala sa - tak trošku - by som povedal že, že by bolo
fajn mať nejakú nejakú predstavu aj medzi poslancami,  že čo sa tejto veci bude diať.
Čiže mne... pre mňa je to ...pre mňa je toto niečo, čo je na hrane toho, že - berie bez
výhrad. Preto, lebo na toto dlhodobo upozorňujem, že teda aj v tej veci príjmovej - tu
proste mestská časť neplní to, čo tou zmluvou je dané. Samozrejme, neplní to v 1. rade
BAT-ka - ale  mestská časť nejako  ... neviem o tom,  čo možnože to poviete,  čo sa
udialo. Ale dobre - takže idem písať.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, pán poslanec, možno že ťa predbehnem a nebudeš musieť
písať, pretože tie peniaze nám samozrejme chýbajú vo fonde tepelného hospodárstva.
A  teraz  ani  tak  nie,  ako  môžu  chýbať  raz  v budúcnosti.  A  my  momentálne
pripravujeme právnu analýzu a už sa na nej pracuje, aj pre naše vlastné potreby, aby
sme vedeli bezpečne postupovať v našom vzťahu k BAT-ke. Prebehla nejaká výmena
listov,  nejakých  informácií,  nejaká  komunikácia  listová.   Samozrejme  pre  nás
neuspokojivé - pokiaľ neprídu peniaze na účet, tak nemôžeme byť spokojní,  pretože
máme nejaké dodatky k zmluve s BAT-kou, na ktorých teda si zakladáme a počítame s
týmto príjmom.  Ale  samozrejme  vo výsledkoch tej právnej  analýzy  vás  veľmi radi
budeme informovať;  prípadne - možno  sme  predpokladali,  že zvoláme  tú pracovnú
skupinu,  ktorá  ešte  stále,  myslím  si,  že  je  -  ale  pokojne  môžeme  aj  miestne
zastupiteľstvo v septembri - pravdepodobne to budeme mať hotové. Určite to budeme
mať hotové a môžeme vám to predložiť. Takže ak dáš uznesenie,  nič sa nestane, ale
my  -  na  tom sa  pracuje.  Neviem,  či  ma  chce  z  kolegov  niekto  doplniť...?  Pán
vicestarosta, nech sa páči ešte.

p. Záhradník, zástupca starostky: Môžem. Kľúčové veci pani starostka povedala. Naozaj tá
... ten výpadok toho reálneho príjmu z BAT-ky je tou... jedných z tých nepríjemných
skutočností toho rozpočtového hospodárenia. Viete, že keď schvaľujeme rozpočet, tak
je to nejaké plánovanie,  kvalifikované plánovanie skutočnosti, ktoré sa majú udiať v
tom danom  rozpočtovom roku.  Samozrejme,  my  máme  platné  zmluvy,  takže  do
rozpočtu  sme  plánovaný  výnos  z  prenájmu  sekundárnych  rozvodov  samozrejme
zapracovali. Ale už po druhýkrát nastala skutočnosť, že BAT-ka nepristúpila k úhrade
tejto  čiastky.  To  znamená,  keď  vám  dnes  predkladáme  záverečný  účet,  ktorý  aj
napriek tomuto výpadku skončil s prebytkom, tak sme sa s tým z hľadiska celkového
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hospodárenia vysporiadali. To je v poriadku. Ale naozaj je problém ten, ktorý povedal
aj pán poslanec Zajac a aj pani starostka, že nám to môže chýbať - tieto zdroje nám
môžu  chýbať  v  budúcnosti  a exekutíva,  samozrejme,  robí  kroky  na  to,  aby  ho
k takejto... aby sa tá situácia vyriešila  - poviem naplno, že teda je  to zmluva,  ktorú
netvorilo toto vedenie mestskej časti a my vlastne dnes hráme podľa pravidiel,  ktoré
boli tak zadefinované ako zadefinované boli.  A tá pozícia mestskej časti je taká, aká
je. Tu je výsledok. Takže my sa budeme snažiť nejakým spôsobom revidovať. Ale ten
náš akčný rádius alebo tá operačná schopnosť je limitovaná tým, ako je podpísaná tá
zmluva.  Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Ešte  dám  doplňujúce  slovo  pánovi
prednostovi.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Len aby bolo jasné. Tá zmluva je tak, že buď BAT-
ka tú sumu preinvestuje alebo  ju  uhradí.  BAT-ka tvrdí,  že tú sumu  preinvestovala.
Tzn. že tie peniaze sa nestratili,  že by zmizli.   V tom - čo je  spor medzi mestom...
mestskou časťou a BAT-kou je, či sú to opodstatnené investície, či im ich uznávame.
Oni  tvrdia,  že si v zmysle  zmluvy splnili  povinnosti,  ktoré mali  -  a preto - ako sa
tvária, že jednoducho oni zveľadili o tú sumu, ktorú nám nezaplatili,  rozvody. My to
rozporujeme. Nie, že by sme rozporovali to, že to zveľadili,  ale rozporujeme to, že si
to mohli voči tejto sume uplatniť a mali ju zaplatiť. Čiže investícia v tej výške - nie že
by sa tie peniaze stratili, oni to investujú, ale sporíme sa o tom, že či to je spočítateľné
proti  tomuto  alebo  to  není  započítateľné  proti  tomuto.  Čiže  spor  je  v  tomto  nie
v samotnej  investície. Hej? Čiže oni posielajú faktúry, my si od nich pýtame detailné
rozpisy,  všetku tú komunikáciu - a tá zmluva má nejaký mechanizmus o tom, akým
spôsobom má prebehnúť medzi BAT-kou a mestskou časťou oznámenie; čo budú ...
do čoho chcú investovať, tak isto že či my im to odsúhlasíme-  neodsúhlasíme; lebo je
tam proste nejaký mechanizmus. Niečo sa na začiatku volebného obdobia udialo, kedy
oni poslali, my sme to nepripomienkovali ale oni to nezrealizovali a de facto ostalo ...
ostala  diskusia  na  tom,  že  to,  čo  nezrealizovali,  či  sú  oprávnení  realizovať  v
nasledujúcich  obdobiach,  kedy  sme  im  to  neodsúhlasili  alebo  nie.  Ale  hovorím,
naozaj, spor není o tom, že by sa tie peniaze zo systému stratili. Spor je o tom, že tie
peniaze, ktoré preinvestovali, či im my uznáme ako tie, voči ktorým nám ... namiesto
ktorých nám mali  zaplatiť  peniaze alebo nie.  Takže len aby v tom bolo jasno. Čiže
nestráca sa to v tom  objeme.

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

p. Zajac: Ja si myslím, že  .... ne stráca sa v tom objeme. Oni dostali zľavu zo sumy. Tá... ten
príbeh je  dlhší.  To nie je  dvojročný príbeh. Oni dostali zľavu a v rámci tejto zľavy
mali investovať. Oni mali tak nainvestované, že nemuseli.  A teda toto len odkladáme
preto, lebo nemuselo sa investovať, investoval ten prevádzkovateľ pred nimi; takže oni
vlastne chytili  dobre upravené rozvody, ale ešte si zároveň aj znížili  nájomné, ktoré
nám platia, preto, lebo údajne mali investovať do... do rozvoja. Lenže oni to nestihli v
dobe  urobiť  -  tej,  ktorá na  to  bola  daná.  A teraz ide  len  o  to, že  -  ja  len  chcem
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upozorniť,  aby  sme  vedeli,  že  tu  skutočne  môžeme  dôjsť  aj  k  rozhodnutiu
vypovedania  zmluvy  s BAT-kou.  Preto,  lebo  to  za  čo  prenajíma...  my  teraz
prenajímame tie rozvody, my sme to už pred tými štyrmi rokmi dozadu avizovali,  že
nie je suma adekvátna tomu - ako teda by sme chceli a predstavovali si tú sumu. Bola
znížená  naozaj  umelo  o  tú  časť,  ktorú  oni  mali  povinnosť  investovať.  Do  času.
Neinvestovali.  A  preto  je  veľmi  dôležité  a  tá  zmluva  ten  dodatok  obsahuje
mechanizmus dokedy, kedy a prečo majú oni požiadať -  a my by sme mali preto, lebo
to  nie  sú  bežné  úpravy.  To  by  nemali  byť  veci,  ktoré  by  oni  mali  súvisieť
s prevádzkou. To by mali byť investičné záležitosti. A toto je ... toto je taká vec, kde
my sme sa od začiatku - a ich predstava o tom, čo sú investície-  predstava nás sú iná,
ale aj predstava, ktorá má oporu v zákone. A ja len chcem povedať, že je okolo toho
ticho. My moc o tom nevieme, preto ja ten doplnok tam dám, lebo... lebo by som bol
rád, keby teda poslanci dostali tú - aj odpoveď z tej analýzy, aj nejaký návrh ako sa s
týmto vysporiadame.  Myslím,  že máme teraz právnické oddelenie a že to právnické
oddelenie  by  mohlo  s  prednostom túto  analýzu  alebo  teda  túto...  tento  materiál
pripraviť na ten september.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem,  pán poslanec.  Pán vicestarosta má  slovo  faktickú
poznámku.

p. Záhradník, zástupca starostky: Veľa z toho povedal kolega Zajac. Naozaj to treba vidieť
v tom historickom kontexte, lebo to je veľmi dlhodobý vzťah. Zvláštne na tom vzťahu
je,  že  keď v tej  1.  etape BAT-ka nevedela  preinvestovať  sumu  do tých  investícií
sekundárnych rozvodov, potom vlastne vznikol ten dodatok, aby tá nespotrebovaná
časť sa akumulovala v účelovo viazanom fonde na budúce prípadné havárie. Tak keď
v  minulosti  to  nevedela  preinvestovať,  tak potom,  keď  teda  za...  ešte  v  minulom
volebnom období bol podpísaný ten dodatok, tak 1 rok sa ešte to zaplatila v plnej sume
a teraz po zmene už teraz najbližšie 2 roky, samozrejme, BAT-ka je - ako teda tvrdí,
že to preinvestováva a platí to, čo povedal pán prednosta, že je to tam tak napísané,
ako je  napísané - a my  musíme  sa pokúsiť  teda obhajovať alebo rozporovať alebo
argumentovať  to,  čo  BAT-ka preukazuje,  že  či  sú  oprávnené  výdavky  alebo  nie.
Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  za  dodržanie  limitu,  časového.  Pán  poslanec
Martinický, nech sa páči

.
p. Martinický: Ďakujem. Vlastne priamo nadviažem na pána vicestarostu. Ak sa my k tomu

máme  a  aj  trochu...  kolega  Zajaca,  ak  sa  my  máme  vyjadriť,  tak  určite  tu  sú  2
možnosti.  Alebo  budeme stopercentne  dôverovať pracovníkom miestneho  úradu; 2.
možnosť  -  v tejto veci a  2.  možnosť je,  že budeme,  keď by sme  sa k tomu mali
vyjadriť  ,  žiadať  výpis  z toho  -  alebo  zoznam  toho,  kde  to  preinvestovalo,
preinvestovali  a  za  čo  -  a  prípadne  nejaký  odborný  posudok,  či  je  to  korektne
napočítané. Lebo ja môžem preinvestovať na opravu strechy alebo na opravu zábradlia
... ja - nejakou super drahou farbou kamarátovi. Čiže tam tých možností je milión. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán prednosta bude reagovať.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ešte raz. Ja to, čo som rozprával, nijakým spôsobom nie je v
rozpore  s  tým,  čo  povedal  poslanec  Zajac.  Tam  bola  zmluva,  kde  mali  niečo
preinvestovať. Nestihli do určitého termínu a prijal sa dodatok, kde bolo povedané, že
buď to preinvestujú alebo to zaplatia. Išli v tom režime, že najskôr prvý rok zaplatili a
keď sme nastúpili my, tak začali vykazovať investície. Niektoré investície vykazovali,
potom si  ich  aj  uznali,  že  jednoducho  nedodržali  v  zmysle  zmluvy  ich  ohlásenia
a podobne - a nainvestovali. Ale stiahli naspäť a povedali, že si ich nebudú uplatňovať.
Ale časť investícií oni preukázateľne robia. K tomu sú faktúry. Samozrejme, napríklad
až na tretíkrát výmeny ... výmeny listov medzi mestskou časťou a BAT-kou sme sa
dostali k položkovému rozpočtu. Lebo oni nám poslali  faktúru - preinvestovali  sme
50.000. To bolo  všetko. Tak my  sme  im  povedali,  že ďakujem -  to je  ...  chcem
položkový rozpočet.  Tak urobili  položkový rozpočet,  ale  dali  sumu  50.000. Nedali
jednotlivé položky. Sme im to opätovne vrátili a povedali sme im - tak ale dajte nám
ku každej-  ja neviem, koľko stojí meter u vás práce - hodina roboty atď, Takže až -
neviem po troch alebo štyroch mesiacoch sme sa od BAT-ky dostali k tomu, že nám
teda  poslali  normálne  položkový  rozpočet,  kde  je  každá  1  časť  čo  spravili.  Čiže
faktúry  s  nejakými  činnosťami  sú  -  a teraz  -  hovorím  1.  vec  je  tá,  že  či  to  je
oprávnené?  -či to je adekvátne? - a či to bolo v zmysle toho dodatku, či dodržali celú
tú procedúru, aby... aby sme im to mohli uznať. Čiže určite sa do toho investuje, preto
som  povedal,  že  sa  peniaze  nestrácajú.  Lebo  oni  posielajú  faktúry,  dokladujú
dokumentáciu,  že investujú do tej infraštruktúry peniaze. Preto sa nestrácajú-  to bol
ten význam. A my sa len sporíme o to, že či to je v súlade s dodatkom a započítavame
alebo nezapočítaváme. Čiže...

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

p. Zajac:  A to už ma naučil pán... pán Sedlák, ktorého mi je ľúto, že tu nie je  - a je, lebo
investícia  a  údržba  je  iné.  Keď  povieš  slovo  investujú,  tak to  niečo  znamená.  A
udržiavajú - to, že my sa tu sporíme, to je jedna vec.  Účtovne sú to 2 rôzne kategórie.
Ja len chcem povedať,  že ja  súhlasím,  ale  sme tu teda v bode, ktorý sa volá návrh
záverečného účtu, tak si sumarizujme  ten predchádzajúci rok. A a ja  by som potom
očakával, že tu dostaneme informáciu presne takú, že za ten rok, čo ste teda o tomto...
o tejto... o tomto procese, lebo ja by som tu čakal príjem 100 - neviem koľko sme tam
mali 60... 81.000 tak by som ja očakával, ako súčasťou záverečného účtu, keďže to je
bilancia, že sme uznali BAT-ke 20 a čakáme 40. Alebo uznali sme v tom čase BAT-ke
81 a nečakajte poslanci nič  - Lebo keď nemám ani pol slova napísaného, no tak sa
domáham  toho,  aby  nám  to  teda  oni  zaplatili  -  veľmi  nesprávne-   pokiaľ  som
porozumel tomu čo teda pán prednosta povedal.  Ale len preto, že to nie  je  súčasťou
toho bilančného ako... keby záverečného toto sme urobili.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. Pán poslanec Buzáš.
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p. Buzáš: Aj napriek tomu, že na túto tému už prebehlo veľmi veľa diskusií, ja si veľmi dobre
pamätám,  ako  sme  sa  k  tomu  niekoľkokrát  vyjadrovali  na  komisii  aj  na  fonde
tepelného hospodárstva. Je veľmi dobre, že to pán kolega Zajac pripomenul a že túto
vec zapracujeme do návrhu uznesenia, pretože mám pocit, že bude mať mestská časť
takú, akoby, silnejšiu pozíciu, oporu oporu zastupiteľstva konkrétne v tejto veci. Nerád
by  som  zabiehal  do  tých  technických  detailov,  lebo  to  úplne  úzko  nesúvisí  so
záverečným  účtom,  ale  veľmi,  teda,  rád  sa  pripájam  k  návrhu  kolegu  Zajaca.  Z
organizačného  my  ešte  pošepkali  v  bode  e)  kedy  žiadame  v  návrhu  uznesenia
prednostu  pripraviť  návrh  na  zmenu  rozpočtu  na  projektovú  prípravu  parkovacej
politiky, by bolo dobré, keby sme tam mali termín. Takže ja by som poprosil teraz aj
rád pána prednostu, že by nám nejaký termín - tak aby sme ho my netlačili-  nejaký
termín navrhol.  A potom by sme ho autoremedúrou, pani starostka, doplnili.  Koniec
novembra je dobrý?

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  ...Koniec novembra je dobrý, len neviem, či ...to bude...  
 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pripraviť  zmenu  rozpočtu,  hej?  Alebo  aj...  aj  projektovú

dokumentáciu?

p.  Buzáš:  ...  No  je  tam....“prednostu  pripraviť  návrh  na  zmenu  rozpočtu  na  projektovú
prípravu parkovacej politiky“. Ak tam nedáme termín, tak to pôjde do stratena.

p. Čahojová, starostka MČ: Zmenu rozpočtu by sme mali už teraz v júli pripraviť. Tak.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ  MČ:  Zmenu  rozpočtu  teraz  ...a  na  tú  projektovú
dokumentáciu...do toho novembra... Aby to bolo jasné, hej?

p. Buzáš: Vieš si to pani starostka osvojiť - autoremedúrou doplniť, tak to bude úplne fajn.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pripraviť zmenu rozpočte na júlové zasadanie miestneho
zastupiteľstva.

p. Buzáš:... A projektovú prípravu do konca novembra - povedzme.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tak  ale  my  budeme  musieť  mať  najprv  viete...  vzťah  k
nejakému pozemku atď. Nemôžme projektovú prípravu robiť na pozemky napr. ktoré
nám  nepatria.  Musíme  sa  dohodnúť,  ktorý  to  bude  pozemok...  To  ...ako,  ale  aj
projektová príprava aby bola hotová v novembri - to asi si myslím a budeme musieť
nejako  obstarať tých  projektantov.  To  sú  nejaké  časové  lehoty.  Máme  vytipované
miesta, samozrejme, ale musí nám ich hlavné mesto prenajať. Máme prísľub, že nám
hlavné mesto prenajme, keď nám nezverilo - ale či sa tak udeje nedokážem zaručiť v
tejto chvíli.

p. Buzáš: Pani starostka, je to vecou dohody... nebude to vecou....
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p. Čahojová, starostka MČ: Čiže tú projektovú prípravu by som netermínovala ale tú zmenu
rozpočtu...

p. Buzáš: ....predlženie termínu je vždy len formálna vec pokiaľ...

p. Čahojová, starostka MČ: No november to určite nebude.

p. Buzáš: Ani ten termín, ktorý si sami uznáte, sa nebude dať dodržať. Je myslím formálnou
vecou ho predĺžiť -  keď, keď vieme dôvody, že to nemáme vo vlastných rukách.

p. Čahojová, starostka MČ: Zmenu rozpočtu určite ... to autoremedúrou vieme pripraviť, ale
to druhé by som asi to si nemôžem osvojiť. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Záverečný účet dáva príležitosť hodnotiť viaceré aspekty.  V
hodnotení čerpania výdavkov sa uvádza, že sme splnili ciele. Exaktné hodnotenie na
účely programového rozpočtu nie je. Osobne dosť pochybujem, ak sa vo viacerých aj
dôležitých programoch, podprogramoch či položkách nečerpali prostriedky. Takto je
vytvorený „v úvodzovkách“ prebytok vo finančných operáciách, ktorý sa teraz vráti do
rezervného fondu alebo inde. Vytvára falošný obraz, že vyvoláva oprávnené otázky o
činnosti niektorých útvarov. Kapitálové výdavky vypovedajú o vzťahu k modernizácii
a rozvoju. V podprograme 1.5 sme nečerpali ani 58 %. Najvážnejším poznaním nie je
nepoužitých 42 %, ale nesplnenie cieľov podprogramu v čase, ktorý je pre nás veľkým
súperom.  Saldo  18.000  našepkáva  aj  na  časť  zbytočných  opatrení  prevodmi  z
rozpočtového fondu. Veľmi negatívnym prípadom je čerpanie v rámci podprogramu 7.
Ak by sa neobstarala - dokonca podľa toho sa neobstarala projektová dokumentácia
zateplenia -  keby nás nezachránilo čerpanie prostriedkov z roku 2015 v sume 66 a pol
tisíca,  tak  z  rozpočtovaných  486,7  tisíca  by  sme  čerpali  14,7  -  tisíca  alebo  3 %.
Nezvládnutá príprava revitalizácie je už k tomu len doplnením. Po správnosti by sme
mali  zrušiť  uznesenie  212/B/2016, lebo za súčasných podmienok prevod 400.000 z
rozpočtového fondu do účelového fondu nemá nijaký zmysel. Ďalším, do mozaiky, je
program 8. Čerpalo  sa iba  65 a pol percenta.  Je  otázne teda plnenie  cieľov.  Podľa
údajov o podprogramoch 11.1 a 11.5 pri čerpaní 63... 46,3 respektíve 42,5 % je otázne
naplnenie  cieľov.  V bežných  výdavkov do očí bije  čerpanie  27,1 % v programe  4.
Čerpania  75 % v programe 10, 82,75 % v programe 12 by si zaslúžili  v komentári
uviesť dôvody. Veľmi ma mrzí zvláštna úspora v programe 12, lebo sa týka správy a
údržby verejnej zelene  a detských a športových ihrísk  na verejných priestranstvách.
Samostatnú  kapitolu  predstavuje  použitie  mimo  mimorozpočtových  peňažných
fondov; ich vzájomným porovnaním sa dá dospieť k rôznym poznatkom. Objemovo
najvyšší...  väčšina  prevodov  z  rezervného  fondu  a  prídelov  z  prebytku  bola  asi
zbytočná.  Ako  vzor  môže poslúžiť  fond  opráv obnovy škôl a  školských  zariadení.
Čerpali sme z neho cca 118.000 respektíve 57 % zo stavu cca 206.000 k 1. 1. 2016,
ktorý sme podstatne zvýšili  dvomi operáciami o 350.000. Konečný stav sa navrhuje
zvýšiť  prídelom z prebytku  o  ďalších  150.000.  Tento  je  podľa mňa  zbytočný.  Po
schválení a vykonaní by tam prostriedky opäť ležali ladom a neboli by využiteľné na
iné objektívne  potreby.  Zbytočnými,  aj vo väzbe na navrhované  zvýšenie  úveru na
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obnovu školských zariadení o sumu 300.000. Oveľa dôležitejší je... je podporiť fond
tepelného hospodárstva, kde úplne chýbajú zdroje. Takže celkovo sme ciele nesplnili.
Vyjadrené v tom fonde obnovy škôl ...v úrovni 82.000 z 200.000 – zaokrúhlene. Je to
veľmi nepríjemný  výsledok a nemal by sa viac zopakovať. Ukazuje sa,  že niektoré
fondy neplnia svoju ciele,  ale  naopak, nová situácia s parkovaním našepkáva oživiť
zrušený  fond  statickej  dopravy.  Na  základe  poznatkov  dávam  návrh  na  zmenu
uznesenia  v časti c) návrhu  - schvaľuje  použitie  prebytku rozpočtu na rok 2016 po
vylúčení  nevyčerpaných  účelovo  určených  prostriedkov  -  to  je  prebytok  v  sume
326.657 Eur nasledovne:  - po a) prídel  do rezervného  fondu mestskej časti v sume
223.157 Eur. Po b) prídel do fondu zelene a ochrany prírody 3.500 Eur. Po c) prídel do
fondu tepelného hospodárstva v sume 100.000 Eur.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne.  Nikto iný sa do diskusie... ešte pán poslanec
Dulla sa hlási s druhým príspevkom. Nech sa páči.

p. Dulla: Ako - ďakujem za slovo - ako ste si všimli, v návrhu záverečného účtu boli prílohy.
Týkali sa Karloveského športového klubu. Prílohy druhej príspevkovej organizácie k
tomuto materiálu neboli zverejnené v rámci neho. Je to nepríjemné, lebo podľa zákona
záverečný účet obce obsahuje údaje hospodárenia  príspevkových organizácií  v jeho
pôsobnosti.  Teda za KŠK sú priložené, za VPS nie.  Uvádza sa, že nemala  náklady;
nevykonávala  nejakú  činnosť.  To, čo je  nepríjemnejšie  je,  že  KŠK hospodáril  bez
rozpočtu  -  v  rozpočtovom provizóriu.  Zákon  upravuje  rozpočtové  provizórium  v
Slovenskej republike obce a vyššieho územného celku a zúčtovaní s rozpočtami po ich
schválení.  Zákon  neobsahuje  úpravu  o  rozpočtovom  provizóriu  príspevkovej
organizácie. Možno ho obsahuje nejaký osobitný zákon, ktorý nepoznám. Rád by som
vedel teda ktorý? Lebo bez toho to vyzerá na to, že časť financií z rozpočtu Karlovej
Vsi  bola  použitá  neoprávnene.  Dovolím  si  poukázať  na  ekonomický  rozmer  -
príspevok bol 126.500 Eur. Chýba časť informácií, ktoré by mohli pomôcť. Rada KŠK
je  pravdepodobne  zbytočným orgánom z hľadiska  rozpočtu.  Vieme,  že neschválila
uznesenie k návrhu rozpočtu; nevieme na základe čoho by mala schvaľovať. Vieme,
že zodpovednosť za KŠK má štatutárny orgán. Nevieme z akých dôvodov sa rozhodol
hospodáriť aj bez  rozpočtu.  A konzultoval -  s kým?  Ak  nekonzultoval s  miestnym
kontrolórom – prečo? Vieme,  že KŠK v roku 2016 nehospodáril v zmysle  zákona.
Nevieme či si Karlova Ves overila, či KŠK má rozpočet. Vieme, že si mala overiť toto
schválenie. Vystáva prirodzená otázka, či v roku 2017 sa neopakuje rovnaký scenár z
roku 2016. Niečo ešte k údajom, ktoré sú nielen prekvapivé, možno zábavné, ale určite
otázne. Podľa výkazov FIN 1.12 príjmy , časť príjmy - príspevok z rozpočtu obce v
sume 126.900. Podľa tabuľky 1 v sume 126.500. Podľa výkazu FIN 1.12 časť výdavky
- transfery v sume 35.660 podľa tabuľky 1 v sume 35.000. Príspevok bol... určený ...
príspevok určený pre športové kluby dostal folklórny súbor. Rád by som sa dozvedel v
akom športovom odvetví súťaží? Niektoré... niekto povie - to sú detaily. Ale pre mňa
sú dôležité z hľadiska dôveryhodnosti všetkých údajov, ktoré poskytol  KŠK. Komisia
finančná,  podnikateľská odporučila,  aby KŠK doplnil  návrh opatrení,  ktorými chce
eliminovať stratu a zabezpečiť  kladný výsledok hospodárenia  v roku 2017. Náznak
úspory mzdových prostriedkov nepovažujem za dostatočné doplnenie.  Bolo by fajn
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poznať aktuálny stav hospodárenia k 30. 6. Doplnenie zaslané včera je orientované na
minulosť.  Obsahuje dôležitú informáciu -/ poprosím ešte dve vety/  o mimosúdnom
vyrovnaní  ...o odpustení 17 a pol tisíca  z dlhu futbalového klubu mládeže - čo má
charakter  nepriamej  dotácie,  ktorá  neprešla  schvaľovaním  v  zmysle  zásad
hospodárenia.  KŠK 2 roky po sebe hospodáril so stratou a vytvoril ju kumulatívne v
sume cca 85.000. Ak by jej nebolo,  mohli  sme rok prevádzkovať zrušenú základnú
školu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za príspevok pánovi poslancovi Dullovi.
Bude reagovať pán prednosta ako prvý.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som sa teda ako štatutár od 1. 7. do 31. 12.
2016 - VPS-ky - ste  teda pán Dulla...  ste  pripomenuli,  že tam neboli  výkazy.  Tie
výkazy boli nulové. Pokiaľ si ja dobre spomínam, tak VPS-ka v roku 2016 ani nemala
schválený žiadny rozpočet.  Takže neviem, akým spôsobom by mohla mať akékoľvek
výnosy  alebo  príjmy.  Jediná  osoba,  ktorá  tam  bola,  som  bol  ja,  ako  štatutár  a
vybavovali sa všetky potrebné podklady, ktoré sa vybavovali cez úrad - a teda od 1. 7.
2016  do  31. 12.  2016  príspevková  organizácia  Verejnoprospešné  služby  nemala
schválený rozpočet, nemala žiadne finančné prostriedky, tým pádom nemala - všetky
výkazy mala nulové. Nemala proste žiadne náklady,  ktoré by s tým súviseli.  Takže,
môžeme vám tam samozrejme, ak tam ak ste nedostali nulové výkazy, tak ma to veľmi
mrzí;  môžeme vám ich poslať,  ale  nulové výkazy ... neviem - teda priznám sa,  asi
moja chyba. Osobne som nečakal, že nulový výkaz... existujú len neviem- tak ako na
nulovom výkaze si toho veľa naštudujete, keď vám poviem že sú výkazy nulové, tak...
môžte si pozrieť  či  tam naozaj  všade budú všetky nuly.  Ale  či to teda má  nejaké
opodstatnenie... Moja chyba, ak tam teda nie sú a trváte na tom, že budú, ja vám ich
mile rád pošlem, ale mal som za to, že nulové výkazy nie sú problém. Ďakujem.

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

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo  pán prednosta.  Výkazy  sú k  bodu 8 -  boli  poslané  k voľbe
riaditeľa VPS. Neviem,  prečo boli tak zaradené, ale  tak sme ho dostali,  poslané  na
poslednú chvíľu.  Je mi...  mrzí ma to ale  napriek tomu si dovolím vám povedať,  že
práve to, čo je v nich je najväčšia hrôza. Je to - proste tak. Nechcem súdiť, aby som
nebol súdený.  Nie som tu na to, aby som provokoval druhých.  Ale môžem povedať
takto, že keby sa to bolo stalo mne, ako osobe s ekonomickým vzdelaním a praxou, tak
sa prepadnem od hanby.  Neexistuje,  aby organizácia,  ktorá je  zriadená,  nemala  ani
eurový náklad. Úplná  praktická otázka. Pridelenie  IČO-a bolo  bezplatné? Zriadenie
bankového  účtu sa  uskutočnilo?  Ktorý deň? Kto podpisoval  zmluvu  o zriadení?  Je
súčasťou účtovníctva - nie je súčasťou účtovníctva zmluva o zriadení účtu? Desiatky
odborných otázok by som vedel položiť. Boli by veľmi nepríjemné, pán prednosta. Je
mi to ľúto, čo sa stalo. Mrzí ma to. V živote som netušil, že by sa niečo také vyviedlo.
Mrzí  ma  predovšetkým  to,  že  dozorný  orgán  ktorému  sme  zverili  dôveru,  nám
neavizoval  žiaden  problém.  Neviem,  či  vykonával  nejakú  činnosť.  Rád  by som si
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vypočul  niekoho  od  nich,  aby  nám  povedali,  ako  pôsobili  na  tú  príspevkovú
organizáciu a dodržanie zákonnosti. Nechcem predlžovať ... ale ešte si o tom povieme.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán Dulla za otázku,  pán prednosta odpovie.

p.  Hrčka,  prednosta  MÚ MČ:  Vzhľadom k tomu,  že neboli  schválené  žiadne  finančné
prostriedky – nula -  rozpočet Verejnoprospešných služieb,  príspevkovej organizácie,
bol  nula.  Žiadne  peniaze  z  účtu  mestskej  časti  Karlova  Ves  na  verejnoprospešné
služby neodišli.  Tak neviem aké vám mohli vzniknúť ...nejaké položky. Teraz vy sa
pýtate na zriadení IČO-a a podobne - ako neviem, podľa mňa mohli sa financovať...
mohol som ich zaplatiť zo svojho - to je pravda, hej, ale neviem určite to nič nestálo
mestskú  časť  Karlova  Ves.  Čiže  keď  to  nikde  neodišlo,  nikde  nevzniklo,  tak  to
neexistuje - podľa môjho názoru. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Reagovať  bude  ten...   pán  poslanec  Dulla,  pán  poslanec
Záhradník ešte. Tak pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pán prednosta, naozaj ma to mrzí. Otázka znela, či
bol  zriadený  bankový  účet?  Kto  podpísal  zmluvu?  Zmluva  o  bankovom  účte  je
súčasťou účtovníctva. To je dôkaz o vyvíjaní činnosti. A všetko ostatné - nechcem to
ísť do veľkých detailov. Nerobili ste to, čo ste robiť mali. Vy, ako poverený vedením -
síce v pozícii štatutára, ste - ak ma pamäť neklame, skočili bez toho, aby sa čokoľvek
stalo, do pracovného pomeru. Vznikol vám - poverením riadením - pracovný pomer.
So všetkými  dôsledkami zamestnávateľa voči poistným fondom. Nechcem to ďalej
rozoberať. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa poučili z tohto a už nikdy viac sa
niečo  podobné  nestalo,  že  tí,  ktorí  sú  zvolení  na  kontrolu,  nám neavizujú  žiaden
problém - a pritom problém je obrovský.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta požiadal o slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k niektorým
-  teda  vrátiť  tú  debatu  späť  k tomu...  k  tomu  jadru  záverečného  účtu;  teda  to  je
hospodárenie  mestskej  časti,  aj ...  aj k  poznámkam,  ktoré kolegovia  prezentovali  a
ktoré tlmočil aj pán Ing. Dulla. Naozaj, ten ... ten celkový pohľad na hospodárenie ja
vnímam ako hospodárenie konzervatívne.  My sme z hľadiska účtovného  skončili  s
prebytkom  673.000 Euro.  Ale  vidíte,  že  nekomunikujeme  tento  prebytok,
nedopúšťame  sa  tej  verbálnej  -  ako  v  minulosti,  keď sa  robili  proste  transfery  v
podstate nevyčerpaných zdrojov z rezervného fondu ako prebytok finančných operácií.
To je proste naozaj účtovná operácia, ktorá nevytvára reálny prebytok. Ten - ja za ten
reálny prebytok - teda to, čo mestskej časti zostalo  po tom, čo minula  v tom roku
2016, považujem naozaj ten prebytok vo výške 326.000 Euro. To je  ...to je  ten pre
mňa  čistý  skutočný  prebytok  zdrojov,  ktoré  nám  –kvázi-  zostávajú  a  s  ktorými
môžeme  rozhodnúť  strategicky,  ako  ich  budeme  alokovať.  To  rozpočtové
hospodárenie bolo mierne prebytkové. Prebytok pri hospodárení 10.000.000 Euro ak
je prebytok 326.000 tak - nie je to prebytok, ktorý by nejakým významným spôsobom
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vytváral predpoklady pre podfinancovanie  niektorých výkonov, ale  je  pravda, že sa
niektoré výdavkové kapitoly nenaplnili.  To je pravda. To je proste fakt - ako poukázal
na to aj pán inžinier Dulla.  Samozrejme, možno by to chcelo aj hlbšiu analýzu - a aj
ísť naozaj konkrétne program po programe a položku po položke, ale mnohokrát sa
snažíme správať ako rozumní hospodári, že napriek tomu, že máme od zastupiteľstva
schválený rozpočet na nejakú aktivitu, ale potom sa ukáže, že proste nie je racionálne
zodpovedné  v tej danej chvíli,  povedzme,  čerpať tie  zdroje  -  typický príklad  teraz
ilustratívne poviem - výmena PVC podlahy v spojovacej chodbe na Základnej škole
Alexandra Dubčeka, kam sa ukázalo, že síce vymeniť PVC podlahu je potrebné, ale je
tam treba urobiť kompletnú sanáciu  celého toho spojovacieho mostíka.  Takže robiť
podlahu a neurobiť sanáciu mostíka by bolo asi nerozumné. To sa ukázalo v priebehu
minulého  roku,  preto  ste  aj  schválili  v  tomto  novoročnom alebo  v  rozpočte 2017
čiastku, ktorá je potrebná na sanáciu týchto vecí. Podobne bola nevyčerpaná položka
Rekonštrukcia  elektrických  rozvodov  na  Tilgnerovej  14;  na  spojenej  škole
25.000 Euro kde sa ukázalo jednak, že je tam vážnejší problém, akútnejší problém so
stavom bleskozvodov,  ktoré treba naozaj havarijne  riešiť  a  zároveň sa ukázalo,  že
rekonštrukcia elektrických rozvodov sa musí urobiť pravdepodobne v širšom rozsahu
v celom objekte ako bol ten pôvodný plán,  keď nám identifikovali  zo školy určité
problémy v jednom z pavilónov školy. Takže to sú také príklady, kedy proste za každú
cenu  čerpať  -  podľa  mňa  -  nie  je  ...nie  je  rozumné.  Teraz,  čo  sa  týka  toho
prerozdelenia  toho prebytku.  Myslím  si,  že  investícia  alebo  alokovanie  zdrojov do
fondu  škôl a  školských  zariadení,  aj napriek  tomu,  že tam máme pomerne  vysoký
zostatok -  a  keby  som sa  pozrel  na  to  naozaj  len  čiste  finančne,  tak by  bolo  asi
rozumnejšie  celý  prebytok  nechať  v  rezervnom fonde  -pre  naše-  by  som povedal
operatívne rozhodovanie;  čo sa ukáže ako najvážnejšie.  Ale  zároveň vidím,  že v tej
oblasti školstva tých restov je veľa. Tie stavy tých objektov sú naozaj vážne. A preto
aj prichádzame s návrhom na čerpanie tranže, úveru, lebo už vieme -  aj vy viete, lebo
sa o tom hovorí v komisiách - aj viete o tom, že ste v radách škôl, takže sú vám tieto
problémy  známe  a myslím  si,  že tieto  veci  nás  čakajú.  A ten prebytok, ktorý sme
vytvorili,  naozaj vytvára určitú finančnú rezervu pre budúce investície, ktoré budeme
v krátkom čase musieť zrealizovať do škôl, školských zariadení - ale nielen tam. Hej?
To  znamená,  že  aj  do  iných  verejných  projektov verejnej  infraštruktúry,  ktorá je
podkapitalizovaná,  tak ako je  dlhodobo podkapitalizovaná. Takže v tomto momente
naozaj si myslím,  že to hospodárenie je v poriadku. A debata o tom prerozdelení je
užitočná - a samozrejme, sme otvorení podnetom, ktoré prichádzajú. Ďakujem.

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

p.  Savčinský:  Ďakujem pekne.  Chcem sa kolegu  Dullu  opýtať,  pri chŕlení  argumentov k
záverečnému účtu, či som dobre pochopil  - ako mal... ako mám rozumieť tomu, že
Karloveský športový klub nemal schválený rozpočet? Rozpočet predsa mal schválený-
miestne  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet.  Tak  nerozumiem,  ako  prišiel  na  túto
informáciu?  Lebo  rozpočet  Karloveského  športového  klubu  je  súčasťou  rozpočtu
mestskej časti. Čiže nerozumiem... nerozumiem, keď som to dobre pochopil, že čo mal
na mysli, že nebol schválený rozpočet? Ďakujem.
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p. Dulla: Dobre, takže keď som bol oslovený...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ale ešte som ti nedala slovo - ale máš ho nech sa
páči.

p. Dulla: Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Chcela som odpovedať aj ja.

p.  Dulla:  Je  vžitá  nesprávna  predstava  o  tom,  že  zastupiteľstvo  územnej  samosprávy
schvaľuje rozpočet ním zriadenej príspevkovej organizácie. Nikde to nie je v zákone.
A nerobíme  to ani my.  Odporúčam pozrieť si uznesenie z decembra 2015, keď sme
schvaľovali  rozpočet  na  rok 2016, čo všetko sme  schválili.  Rozpočet  príspevkovej
organizácie Karloveský športový klub medzi schvaľovanými nie je. Nie je preto, lebo
podľa zákona má mať svoje vlastné príjmy - okrem príspevkov. A na vlastné príjmy
príspevkovej  organizácie  nemá  prečo  zastupiteľstvo  uplatňovať  svoju  pôsobnosť
rozhodovať.  Len  na  príspevok.  Ale  na  príspevok  do  rozpočtu.  Okrem toho  je  to
uvedené v prílohe, ktorú predložil Karloveský športový klub. Takže...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pán  poslanec.  Problém  je  pravdepodobne  aj  v
zriaďovacej  listine  Karloveského  športového  klubu.  Rada  KŠK  naozaj  nemá
kompetenciu  schvaľovať  rozpočet  Karloveského  športového  klubu.  Či  ho  schváli,
podporí alebo odporučí alebo neodporučí, nič nemení na tom, že ... že či ten rozpočet
je schválený alebo nie je schválený.  Čiže ak sú nedostatky v zriaďovacej listine, my
pán kontrolór na to upozornil, pretože tiež si čítal záverečný účet - máte tam priloženú
jeho správu a budeme sa Karloveským športovým klubom a jeho zriaďovacou listinou
zaoberať  v  najbližšom čase.  Ďakujem  pekne.  Keďže  nikto  iný  nie  je  do  diskusie
prihlásený,  tak diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrhy
uznesení, ktoré boli predložené.

Návrhová komisia: Návrhová komisia obdržala 2 návrhy na doplnenie a 1 návrh na zmenu
uznesenia.  Budem ich čítať v poradí,  v akom ich návrhová komisia  obdržala.  Návrh
uznesení...  návrh  na  doplnenie  uznesenia  -  odo  mňa  –  k  návrhu  záverečný  účet
mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves za rok 2016: Návrh na doplnenie  uznesenia:
Miestne  zastupiteľstvo  určuje  Dane  Čahojovej,  starostke mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  v  zmysle  zákona  č. 253/1994 Zb.  o  právnom postavení  a  platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov mesačný
plat  vo  výške  2,89  násobku  priemernej  mesačnej  mzdy  (za  rok  2016  vo  výške
912 Eur)  zvýšený  o  70 %  a  zaokrúhlený  na  celé  Euro  nahor  t.  j.  4.481 Eur  s
účinnosťou od 1. júla 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za prečítanie návrhu uznesenia. A budeme hlasovať o
tomto návrhu. Nech sa páči.
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Hlasovanie:  Ďakujem  pekne.  14  bolo  za,  2  boli  proti  a  4  sa  zdržali.  Konštatujem,  že
uznesenie sme schválili.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Pani  starostka ma  požiada o vedenie  schôdze do
konca tohto bodu. Takže nech sa páči ďalej, návrhová komisia.

Návrhová  komisia:  Takže  prečítam  ten  svoj  doplňujúci  návrh.  Bude  nasledujúci  bod  -
neviem aké teda a, b,  c, d, e, e, g žiada,  e, f,  g - teda žiada prednostu predložiť na
septembrové  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  informáciu  o  výsledkoch  právnej
analýzy stavu neplnenia zmluvných podmienok Bratislavskou ... teplárenskou a. s. a
predložiť  plán  aktivít  miestneho  úradu  vedúcich  k  vymáhaniu  plnenia  týchto
zmluvných povinností. Termín: na zastupiteľstvo v septembri. Tak to už...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Poprosím prezentujte sa a hlasujme.

Hlasovanie: Za bolo 18 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Konštatujem, že uznesenie
sme schválili. Nech sa páči, návrhová komisia, môžeme pokračovať.

Návrhová komisia: Dobre, takže je tu návrh na zmenu uznesenia  - písmeno .../ aha / zmena
v  písm.  c)  schvaľuje  použitie  prebytku  rozpočtu  za  rok  2016  po  vylúčení
nevyčerpaných  účelovo  určených  prostriedkov,  t.j.  prebytku  v  sume  326.657 Eur
nasledovne: - za a) prídel do rezervného fondu mestskej časti v sume 223.157 Eur, - za
b) prídel do fondu zelene a ochrany prírody v sume 3.500 Eur. A za c) prídel do fondu
tepelného hospodárstva v sume 100.000 Eur.

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

Hlasovanie: Za boli 8 poslanci, proti boli 2 a zdržali sa 10. Toto...  tento pozmeňujúci návrh
sme neschválili.

Návrhová komisia:  Dobre, takže keďže sme už nemali  žiadne ďalšie  návrhy na doplnenie
alebo zmenu, tak dávam hlasovať o návrh uznesenia  tak, ako je priložené s tým, že
nasledujúcimi  bodmi  f)  a g)  budú  tie  body,  ktoré sme  odsúhlasili  ako  doplnky  ...
doplňujúce návrhy.  A teraz sa hlasuje... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne.

Návrhová. komisia: Teraz sa hlasuje o celku.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže o celku. Nech sa páči, hlasujme.

Hlasovanie:  Za bolo  16 poslancov,  proti bol 1 a zdržali  sa 3. Takže konštatujem,  že sme
uznesenie, ako celok, schválili. Ďakujem.
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Bod 4
Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských

objektov a zariadení - 2. tranža.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne,  aj pánovi vicestarostovi za vedenie
tohto bodu. Môžeme pristúpiť,  vážení kolegovia,  vážené dámy,  vážení páni  k bodu
číslo  4. kedy si dovoľujeme vám predložiť  Návrh na prijatie  investičného úveru za
účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení - 2. tranže. Iste si
dobre pamätáte, že sme na začiatku ...začiatkom – na jar tohto roku v apríli  schválili
uznesenie,  na  prijatie  investičného  úveru  za  účelom  financovania  rekonštrukcie
školského bazéna na Majerníkovej škole .. .na škole ... Základnej škole Majerníkova,
od Všeobecnej úverovej banky,  za veľmi výhodných podmienok, dobu splácania 10
rokov,  s fixnou  úverovou   sadzbou  10  rokov   ----  70  percenta  a s opciou  na  .  .
odloženie druhej tranže vo výške 300.000 Eur za rovnakých podmienok. My sme sa
rozhodli  vám predložiť  tento návrh aj na  základe  toho, že mestská časť má  veľmi
dobré  finančné  zdravie  a celková  zadlženosť  obce,  môžete  si  prečítať  stanovisko
miestneho  kontrolóra,  k čerpaniu  tejto  tranže,  mestská  časť  spĺňa  vysoko,  teda,
predpoklady,  pre  čerpanie  ďalšieho  úveru  .  Podmienky  sú  pomerne...  máte  ich
uvedené  ...  že celková  zadlženosť  obce neprekročí 60 percent  skutočných bežných
príjmov  minulého  rozpočtového  roka...  že  celková  suma  splátok  a záväzkov
neprekročí  v rozpočtovom roku  25  percent  skutočných  príjmov  predchádzajúceho
rozpočtového roka... čo teda mestská časť vysoko napĺňa.  A na základe aj správy pána
hlavného kontrolóra  o stave našich školských budov a stave aktuálneho poznania vám
odporúčame schváliť čerpanie tejto druhej tranže , s tým, že každá konkrétna potreba
ktorá bude vyčíslená, bude navrhnutá, aby sa z tejto tranže financovala bude podliehať
schvaľovaniu  v  miestnom zastupiteľstvom v návrhu  na  zmenu  rozpočtu.  Sme  vám
zaviazaní aj vašim uznesením , neviem presne jeho číslo, ale myslím,  že v septembri
vám  máme  predložiť  na  rokovanie  komisií  ...  tabuľku  priorít,  ohľadom  riešenia
problémov našich školských a predškolských zariadení.  Takže si myslím,  že mnohé
naše návrhy budú vychádzať aj z týchto ... z tejto tabuľky priorít. To je asi všetko na
úvod, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Dovolil by som si rovno, bez zbytočného naťahovania predniesť
návrh na zmenu a na doplnenie uznesenia. V časti a) – akceptuje stanovisko miestneho
kontrolóra k návrhu na prijatie  úveru maximálne 300.000 Eur. Doplnenie_ v časti c)
žiada starostku mestskej časti rokovať s poskytujúcou bankou o zmene poradia tranží
a podpísať  úverovú zmluvu  na túto tranžu bez zbytočného  odkladu.  Ďalej,  po d) –
žiada prednostu Miestneho  úradu mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves zabezpečiť
verejné obstarávanie dokumentácie a zhotoviteľov prác bez zbytočného odkladu tak,
aby  realizácia  stavebných  činností  začala  najneskôr  v októbri  2017  a skončila
v septembri 2018 . 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ja by som len komentovala,  pán poslanec,  že my nevieme
presne,  ktoré  teda  priority  budú  zvolené,  alebo  schválené  zastupiteľstvom  na
financovanie  z tohto  ...  úveru  –  ak  ho  teda  podporíte.  A niektoré  z tých  činností,
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stavebných,  sa nedajú vykonávať počas školského roka. Čiže musí to byť v období,
keď školy alebo škôlky sú zatvorené. Takže to si myslím, že vopred   stanoviť takýto
časový limit nie je vhodné. Pán poslanec Dulla , nech sa páči.

p. Dulla: Pani starostka, napriek tomu, že sa to nezdá, je to možné rozložiť. Niektoré veci sa
dajú začať na jeseň , niektoré veci sa môžu skončiť v tom septembri a tým , že sa tieto
budú robiť prevažne počas letných prázdnin, Ide to urobiť. Lebo napríklad projektovú
dokumentáciu sa dá robiť aj počas školskej výučby. Niektoré drobné zásahy, alebo aj
väčšie  sa dajú urobiť  organizáciou  v priestore a čase,  lebo  keby nastal – nebodaj –
havarijný stav, toho, čo tam máme zlé, tak aj tak to musíme  robiť počas prevádzky
lebo  nemôžeme  odstaviť  školy,  alebo  materské  školy  .  Nikto  nám  to  nedovolí.
Nemáme toľko náhradných priestorov. Troška tvorivosti a myslím, že to pôjde.  Nie je
to tak veľa, neznamená to vždy zásah do celej budovy. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec,  musím  trošku  oponovať.  Projektová
dokumentácia ozaj nie je pre nikoho problém. Problém je s tou realizáciou. Viete, že
máme  zabezpečenú  projektovú  dokumentáciu  na  výmenu  okien,  na  budovu
Majerníkova 60 a rovnako na výmenu toaliet , alebo opravu toaliet, celých stupačiek,
čo sa naozaj nedá realizovať bez problémov počas školského roka – napríklad.  Pán
poslanec ... pán vicestarosta požiadal o slovo, odovzdávam mu mikrofón.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Ja  rozumiem,  čo  kolega  Dulla
vlastne hovorí; a naozaj si myslím, že reálne možno budeme čerpať skôr zdroj z druhej
tranže, ako z prvej.  To možno aj skutkovo nastane, že my tieto menšie investície  do
škôl  budeme  skôr  čerpať  úverové  zdroje  ako sa  dostaneme  k čerpaniu  zdrojov  po
faktúrach zhotoviteľa bazéna. To naozaj môže nastať. Ale my ten úverový rámec, aby
ste ... aby ste rozumeli,  máme vytvorený na celkový objem úveru do 900.000 Euro,
600.000 účelovo viazaných na školský bazén, 300.000 ostatné rekonštrukcie školských
objektov  a zariadení.  My  v tejto  prvej  fáze  potrebujeme  akceptáciu  ...  akceptačné
uznesenie  miestneho  zastupiteľstva – tým sa naplní  zákon a podmienka, že o prijatí
úveru  rozhoduje  zastupiteľstvo;  je  to  dôležitý  dokument  pre banku.  Zároveň je  to
vlastne poverenie pani starostky uzavrieť úverovú zmluvu,  v tejto časti,  a my znovu
prídeme ešte raz do zastupiteľstva už vlastne s konkrétnym plánom aké investície  sa
z tohto ...tejto tranže budú realizovať. My vzhľadom na to obstarávanie úveru máme
isté  časové lehoty,  a potrebujeme  toto akceptačné  uznesenie  prijať,  aby sme  vedeli
banke povedať – áno, zastupiteľstvo si uplatňuje- alebo – využíva tú možnosť čerpať
úverové zdroje aj v druhej tranži a ideme pripravovať – to už čo povedal aj kolega...
Dulla.  Takže  príde  vám  to  ešte  na  stôl,  keď  budete  schvaľovať  konkrétne  akcie
a konkrétne rozpočty. – Ale už vieme, že ich máme úverovo kryté , teda úverom, ktorý
sme  získali  za takto výhodných podmienok.  A naozaj si  myslím,  že by bola veľká
škoda úrokovú sadzbu 0,75 percenta per annum nevyužiť.  Keďže nám finančný trh
a naša  kondícia,  z hľadiska  hospodárenia  umožňujú  čerpať  takéto  zdroje  a aspoň
trochu dobehnúť ten investičný dlh, ktorý sa tu naakumuloval v minulosti. Ďakujem.

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

30



p. Dulla:  Ďakujem ešte raz za slovo. Keby som veril tomu, čo som doteraz počul,  by som
zradil vzdelanie a prax ktorú mám.  Proste, je  to určite jednoduchšie , už aj preto, že
v texte tej správy sa píše, že síce je to investičný úver, ale časť tých peňazí sa použije
na  opravy.  Takže-  buď  toto nie  je  pravda,  alebo  niečo  je  inak  ,  ako  tu  odznelo
v rozprave. Skúsme si teda povedať celú pravdu. Lebo ak je  to tak, že teraz sa nám
jedná  zväčšenie  úverového  rámca  a nie  o druhú  tranžu,  tak  ako  je  to  označené,
a zvýšime  zo 600 na  900 s tým,  že až budeme mať  projekt,  budeme jednať  potom
ďalej, tak potom vlastne je to mačka vo vreci, a nie že prázdniny 2018 bude stavebná
činnosť – možno rok 2019.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Sloboda.

p.  Sloboda:  V tejto  veci  by  ma  zaujímalo,  keď  chceme  zobrať  si  peniaze  na  opravy  -
Majerníkova 60 - okná,  a stupačky,  že či to vlastne  budeme robiť  tieto  prázdniny?
Lebo o tom sa bavíme,  že niečo sa dá robiť,  niečo sa  nedá robiť v lete.  Čiže sme
v takom stave, že budeme tie peniaze čerpať? Budeme ich čerpať teraz v lete? Okná
nemôžeme robiť  ...do septembra začať. Čiže otázka, že – ja som za ten úver všetkými
desiatimi,  ale  začínam  mať  takú  pochybnosť,  že  či  nehlasujeme  o niečom,  čo  asi
nebudeme ani potrebovať.    Alebo – ako dlho to vydrží to naše prehlásenie  k tomu
úveru,  ešte  aj  na  budúci  rok-  to  môžeme  čerpať? Hej?  Že  proste  teraz schválime
a banka to bude akceptovať aj v roku budúcom?

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne, pán poslanec.  Ja  len toľko by som chcela
povedať,  že  projektová  dokumentácia  je  pripravená.  Sú  isté  projekty,  kde  tá
projektová... kde projektová dokumentácia ešte nie je  hotová. Napríklad zateplenie na
škole ...jednej zo školských budov alebo ...teda zníženie tepelnej náročnosti   ... alebo
zníženie  tepelnej  náročnosti  budovy škôlky.  To sú  veci,  ktoré len  pripravujeme  –
a mnohé  ďalšie.  Lebo  naozaj,  ste  veľkoryso   schválili  fondy,  najmä  opravu  škôl
a školských zariadení, ale sú také projekty, ktoré počkajú a dajú sa robiť aj v priebehu
školského  roka – napríklad  opravy  striech  –  na  Karloveskej  61,  jedného  pavilónu
alebo opravy strechy škôlky , alebo niektoré zariadenia toaliet, ktoré neslúžia pre deti
počas vyučovania.  Ale naozaj,  sú veci, ktoré sa naozaj dajú robiť len cez prázdniny.
Pán vicestarosta požiadal o slovo, nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Áno,  chcel  by  som pánovi  kolegovi  Svobodovi
povedať,  že  naozaj...  my  vlastne  úverovú  zmluvu  reálne  podpisujeme  na  presne
vysúťaženú čiastku, ktorá bude v nejakom období známa.  Zo znamená,  že až vtedy
vlastne my pristúpime k podpisu tej konkrétnej časti úverovej zmluvy a čerpania tých
zdrojov. To znamená, áno, môže to byť teoreticky aj budúci rok, v nejakej časti; Teraz
potrebujeme vlastne len povedať – áno, hodláme to čerpať a ideme sa na to investične
pripraviť.  Preto  to  budeme  musieť  dávať  ešte  raz  do zastupiteľstva,  tie  konkrétne
akcie, lebo tam sa ukáže, aj to, či to budú akcie naozaj roku 2017 – časť určite áno –
a časť bude v roku 2018. Ďakujem.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto z poslancov nie  je viac
prihlásený  do  diskusie,  diskusiu  ukončujem  a prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrhy uznesení, prípadných. 

Návrhová komisia:  Máme tu návrh poslanca Dullu,  ktorý je  ...sú tu dva vlastne,  návrhy.
Jeden je  návrhom ... návrh na zmenu  uznesenia  - a o tom teda dáme  hlasovať  ako
o prvom. Čiže ten návrh na zmenu – je to zmena v bode a) – kde teda tá zmena bude
nasledovné – akceptuje stanovisko miestneho kontrolóra na prijatie úveru maximálne
do 300.000 Eur.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Prosím,  aby ste sa  zaprezentovali
a hlasovali o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za 10 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 10 poslanci. Tento návrh nebol
schválený.   

Návrhová komisia: Takže teraz prečítam návrh na doplnenie. Pán poslanec žiada doplniť dva
body.  To znamená,  žiada  doplniť  bod c) - žiada  starostku mestskej časti rokovať s
poskytujúcou  bankou  o  zmene  poradia  tranží  a  podpísať  úverovú  zmluvu  na  túto
tranžu bez zbytočného odkladu. A d) - žiada prednostu Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves zabezpečiť verejné obstarávanie dokumentácii a zhotoviteľov
prác a služieb bez zbytočného odkladu tak, aby realizácia stavebných činností začala
najneskôr v októbri 2017 a skončila v septembri 2018.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  za  prečítanie  návrhu  a prosím  aby  sme
hlasovali o tomto návrhu pána Dullu. 

Hlasovanie:  Za  6  prítomní  poslanci,  proti  2,  zdržali  sa  12  poslanci.  Uznesenie  nebolo
schválené. Prosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia:  Takže nakoľko neprešli  ani zmena a ani jeden z doplnkov, tak dávam
hlasovať o návrhu uznesenia v takej podobe, ako nám bola predložená. Čiže: a) - berie
na vedomie a b) - schvaľuje.

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

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci. Uznesenie
bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 5
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo  5 .. aha prepáčte, vážení kolegovia
prišla  16-ta  hodina.  Pán  inžinier  Kosnáč  ma  upozorňuje  -  čas,  kedy  je  podľa
rokovacieho poriadku vyhradený priestor pre verejnosť .Takže sa pýtam - nikto nie je
v  predsálí  ani  tuná,  okrem pána  inžiniera  Koutenského,  je  tu  niekto  kto  by  chcel
vystúpiť?  Keďže  nie  je  nikto,  kto  by  chcel  vystúpiť,  tak ukončujeme  priestor pre
vystúpenie verejnosti a na základe nášho počiatočného avíza vyhlasujem pol hodinovú
prestávku - do 16 hodín,  do 16 hodín a 30 minúty aby ste sa občerstvili,  prípadne
hygienickú prestávku. Kľúče od zasadačky miestnej rady sú tu, nech sa páči, máte... je
tam pre vás pripravené občerstvenie aj pre kolegov, ktorí sú tu z úradu aj pre pánov
novinárov, nech sa páči. 

Vážení kolegovia,  kolegyne musíme  pokračovať,  lebo niektorí kolegovia nám chcú opustiť
rokovaciu miestnosť. Pokračujeme v našom programe. Myslím si, že nás je dosť. Pán
inžinier,  je  nás  dosť? Takže skončili  sme  bodom 5 -Návrhom na  zmenu  rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017. Dúfam, že tu máme zástupcov aj
nášho školského oddelenia.  Je tu Iliana? Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladáme
vám, prosím pekne, návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
na žiadosť školského  oddelenia,  ktoré sú potrebné na základe poznania  objektívnej
reality a aktuálnych potrieb, ktoré sú nevyhnutné nejakým spôsobom riešiť. Jedná sa o
zvýšenie  výdavkovej  časti  rozpočtu  na  úkor  nášho  plánovaného  prebytku,
tohtoročného. Jedná sa predovšetkým o nákup nábytku pre ...nové triedy v Materskej
škole Majerníkova 60; o zvýšenie na základe správy kontrolóra ...  pána kontrolóra o
zvýšenie  výdavku  -  alebo  schválenie  výdavku  20.000  Euro  na  maľovanie  tých
najurgentnejších  priestorov  materských  škôl  počas  tohto  leta  a v  súvislosti  so
začiatkom prevádzky školskej jedálne  na  Karloveskej  61. Nech sa páči,  otváram k
tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Záhradník, pán vicestarosta. 

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Áno,  ďakujem pekne.  Kolegovia,  tak,  ako život
prináša potrebu zmien, tak v priebehu spracovania tohto materiálu úrad prišiel s ešte s
dvomi aktivitami,  ktoré by bolo žiaduce doplniť do rozpočtu. Jedno sa týka zvýšenie
kapitálových výdavkov v programe 2.1 v programe Správa obce. Ide o nevyhnutný
nákup  klimatizačnej  jednotky v  objekte  prístavby  miestneho  úradu  pre  nájomníka
Sociálnu poisťovňu, vzhľadom na to, že v zmluve máme povinnosť - alebo teda - dali
sme  tieto  priestory,  vrátane  teda,  že  klimatizácie  -  a  stará  klimatizácia  prestala
fungovať. Tu by sme vás chceli požiadať o financovanie vo výške 4.200 Euro vrátane
DPH. A 2. bod ide o zvýšenie  kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základné
školy.  Tam je  potrebná výmena  expanzných nádob systému  vykurovania  Základnej
školy  Karloveská  61.  Tam je  cenová  kalkulácia  na  9.800 Euro.  Takže  ak  by  ste
podporili  tieto  dva  ...tieto  dva  pozmeňujúce  návrhy,  prípadne  ak  by  si  ich  pani
starostka osvojila do celku, ak by teda nevyvolávali nejaký nejakú polemiku, myslím,
že sú tu aj pripravení pracovníci to odôvodniť podrobnejšie, tak by vlastne v tom bode
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b) došlo k zníženiu prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2017
nie o 82.500, ale pripočítaním týchto 14.000 na - o  96.500 Eur. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Vážení kolegovia. Sa ospravedlňujem, že som sa zmienila len
o zvýšení  bežných  výdavkov;  zabudla  som spomenúť  ešte  kapitálové  výdavky.  O
týchto sa nerokovalo ani na komisiách ani v miestnej rade. Ja by som poprosila pána
prednostu - to že sa klimatizačná jednotka,  že potrebujeme vybaviť  priestory,  ktoré
prenajímame  ...  prenajímame  pomerne  žiadúcemu  nájomníkovi  a  sme  povinní
udržiavať  ich prevádzku  v prevádzkyschopnom  stave  aj  počas  takýchto  horúčav
a v zaručenom teda stave nájomnou zmluvou, tak tento nárok vznikol neočakávane.
Ale  čo sa týka základnej  školy a tých expanzných  nádob to by som poprosila  pána
prednostu,  že  by  sme  dostali  vysvetlenie  bližšie.  Potom dám slovo,  pán  poslanec
Zajac. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem .Čo sa týka tých klimatizačných  jednotiek,  tak
jedna  vec  je...  že  tie  pôvodné  klimatizačné  jednotky  boli  v  troch  kanceláriách°;
Sociálna poisťovňa si prenajala tri kancelárie, keď sa tam už aj tak bavilo  o nejakom
rozšírení pôvodne ale bolo zamýšľané, že sa rozšíri tá pôvodná klimatizačná jednotka,
ktorá tam bola; mala opakovane nejaké problémy a pri snahe rozšíriť ju - to znamená
len dokúpiť dve vnútorné jednotky, lebo ostatné rozvody boli naťahané sa už obdobné
nepodarilo  zohnať. Takže sa to de facto vyriešilo  spôsobom, že sa navrhuje urobiť...
urobiť nové jednotky. Pre vašu informáciu, tak či tak pre doplnenie tých nových - teda
ďalších dvoch jednotiek a odstraňovanie nejakých porúch by vyšlo rádovo možno na
polovicu tej ceny, čo je pri novej klimatizačnej jednotke, nových piatich vnútorných
jednotkách  a  záručnej  dobe  -  ďaleko  výhodnejší  spôsob realizácie.  Čiže  to  je  ku
klimatizácií.  Čo  sa  týka  expanzných  nádob  -  tieto  mali  havarijný  stav  počas
vykurovacej sezóny.  Vtedy sa dali  do nejakého havarijného  módu, aby to jak - tak
fungovalo, lebo tam vznikli určité diery a musí tam mať určitý tlak vody kvôli tomu,
aby...  aby vám ten obehový systém fungoval;  našťastie  tie  diery vznikli  vo vyšších
miestach  a dokázali  sme  v nejakých  havarijných  miestach  udržať  do  konca
vykurovacej sezóny. Pôvodný zámer bol, že sa to urobí vo vlastnej réžii,   vlastným...
teda -  vodár  dával  nejaký  návrh  na  to, že ako  sa  to  vyrieši.  Ale  preto  to  nebolo
zahrnuté  a nepýtali  sme  to  v  rozpočte potom ale  podrobnou obhliadkou  a ďalšími
nejakými posudkami, ktoré sme si robili sme prišli na to, že asi to riešenie ako vodár
navrhuje  -  by  bolo  zložitejšie,  síce  lacnejšie  ale  krátkodobejšie  a  mohlo  by  sa  to
opätovne vyskytnúť v nevyhnutne ... nevhodnú dobu počas vykurovacej sezóny. Takže
sme  prišli  s  týmto  návrhom.  Aby  sa  to  stihlo  zrealizovať  do  vykurovacej  sezóny,
samozrejme,  je  to chyba  na strane úradu, čo ma  mrzí,  že tu prichádzame s tým až
teraz,  ale  ja  som to možno aj spomenul,  my máme taký ten hendikep, že my sa to
snažíme  robiť všetko vo vlastnej réžii,  aby to bolo lacnejšie.  potom to samozrejme
vznikne tak, že síce ušetríme, ale trvá to dlhšie alebo potom sú s tým také ... a potom
keď naozaj vidíme, že to vo vlastných silách nevieme spraviť, tak potom tlačí čas. Je
to na zodpovednosť úradu, čo beriem na seba,  ale je  to naozaj všetko opodstatnené.
Ďakujem. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac:  Ja sa len chcem spýtať, že - vôbec nerozporujem to, že treba tie nádrže – všetko;
jasné, ale tak ma zaujalo, keď sme teda v tom záverečnom účte videli ten fond toho...
tých školských .. „igorov“...a „braňov“  že prečo takéto veci nejdú z toho fondu? Lebo
tam potom máme nečerpané - toto sú školské zariadenia - je to nejaká... je to nejaká,
proste  -  činnosť,  ktorá  by  podľa  mňa  patrila  do  týchto  fondov.  Pre  mňa  je  to
jednoduchšia operácia, ako zmena rozpočtu. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Odpoveď na túto otázku je , že toto nebol plánovaný výdavok.
Takže to ma  mrzí.  Keby som vedela  o tejto  potrebe,  tak určite  vám to navrhnem..
v rade do fondu... 

p. Zajac: ..-.ale ... už zasadala tá rada fondu? 

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno..veď sme schvaľovali rozpočet fondov, pred.. . po.. .na
začiatku tohto roka.

p. Zajac: Ale stále sú tam peniaze, nie? Či?  Tak..... potom treba zasadať, kým je treba. Ja si
myslím. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Teraz je  potreba v prvom rade realizovať všetky zamýšľané
plány.  Keď budú úspešne  ukončené,  môžeme si  úspešne  navŕšiť  ďalšie  úlohy.  Pán
vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, ako - v podstate -  by to bolo účelné; aj z toho
fondu realizovať. Len momentálne, keďže to prichádza, takto, ako pozmeňujúci návrh,
tak už nemáme  –ako- legislatívnu  techniku,  aby sme  takto zmenili  rovno  rozpočet
fondu. Nie sme na to takto pripravení. Takže vieme to urobiť z kapitálového rozpočtu
mestskej časti – a ...   a v podstate,  myslím  si,  že tej škole  je  v zásade  jedno  či to
budeme financovať z fondu alebo z rozpočtu mestskej časti.  Skôr ich zaujíma  či to
urobíme rýchlo a kvalitne. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja som presne toho istého názoru, že to má ísť z toho fondu,  keď
už existuje,  keď ho dotujeme hlava-nehlava  a ide to legislatívne  tak ako pri návrhu
rozpočtu  zastupiteľstvo  rozhoduje  aj  o  rozpočtoch  fondu,  tak  pri  každej  zmene
rozpočtu má právo rozhodovať o zmene rozpočtu fondu. Je to rovnaká technológia.
Zastupiteľstvo je konečný orgán a nemáme v žiadnom ustanovení, že bez návrhu rady
fondu nie -  i keď vo všeobecnosti sa predpokladá, že najprv o tom rokuje rada fondu a
predkladá nejaký návrh a schvaľovací orgán je zastupiteľstvo, rokovací poriadok, ani
pravidlá hry, ani rozpočtové pravidlá v zákone uvedené nevylučujú,  aby sa rozhodlo
bez predchádzajúceho prerokovania v rade fondu. Okrem toho myslím, že to tu vieme
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na  20  minút  prerušiť  a  rada fondu  sa  stretne  -  a  povie,  že  áno  -  a pokračujeme.
Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac: Mňa na tom, akože, ani netrápi,  že z ktorej - lebo tieto otázky tak trochu potom
dávajú tú generálnu otázku, či ten fond potrebujeme. Lebo v zásade to je jedno. Lebo
my vieme  aj z kapitálových výdavkov – a aj zmenu rozpočtu - urobiť opravy v tom
čase, keď potrebujeme, pomerne operatívne. Čiže to je taká, akože, generálna debata.
Ale druhá debata, ktorá mňa trápi oveľa viac je to, že stále sa tu odvolávam ja na to,
aby tu existovala nejaká stratégia tejto činnosti. A ja proste - mne sa tieto ... tieto veci
zdajú  ako  veľmi  nesystémové.  A keď  ešte  sa  tu  potom  bavíme  -  z  fondov  a
kapitálových - a čím viac šuflíkov otvárame a zatvárame, tým väčší je potom buchot,
cvrkot  - tým .. ja to proste nemám rád. Ako - ja proste - mútna voda, je  zamiešaná
voda! A v mútnej vode sa lepšie ako aj strácajú ryby a predmety. A samozrejme aj sa
tam lepšie loví. , Ale toto nechcem ani len zo srandy povedať. Mne to proste trošička
ten význam toho celého spravovania tuná  - ako keby - mám s tým trošku problém. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán prednosta bude reagovať. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem. Ja tie fondy ktoré sú tu, skôr chápem tak, že to je
nejaká garancia koľko mestská časť, respektíve zastupiteľstvo garantuje, že na dané
účely pôjde. To znamená že, ak tam pôjde viac, je to lepšie - a to je to minimum, čo sa
tým proste nejakým spôsobom garantuje a účelovo sa na to používa. A zastupiteľstvo
je relatívne na to háklivé, pokiaľ by sa peňažné prostriedky dané do účelového fondu
mali používať na niečo iné.  Bolo príklad toho tepelného hospodárstva, keď sa malo
použiť na vyregulovanie úspory atď. Čiže- ako,  ja to chápem takto, samozrejme, dá sa
to robiť z jedného balíka a neviem – každé má svoje pre a proti -  ako x iných veci na
ktoré sa môžme ... môžme dohodnúť. A hovorím, že to môže vyzerať nesystémovo -
všetko má svoje pre a proti, možno sú tam niektoré veci,  ktoré sú tam aj by mohli
fungovať lepšie, ale neviem - príde mi to naozaj ako - pokiaľ je to efektívne, účelné,
potrebné, ako, tak naozaj či to ide z účelného alebo takého fondu alebo z kapitálových
- asi by to nemalo byť na diskusiu. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže ja  si osvojujem návrh kolegu... kolegov, ktorí viacerí
navrhli,  aby sa tento kapitálový výdavok na expanzné ...expanzné nádoby realizoval z
fondu opráv škôl a školských zariadení.  Čiže v tom zmysle upravil pán Záhradník aj
svoj návrh na doplnenie uznesenia. A tým sa aj znižuje... aj zníženie prebytku v rámci
schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Odovzdáva písomne pán
vicestarosta  ten návrh.  Do diskusie  sa  nikto iný  nehlási,  takže diskusiu  uzatváram
a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Teraz ešte takto, máme jeden písomný návrh - a je to teda od pána... to je
doplnenie... od pána vice... ale pani starostka si to osvojila...
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ja som si to osvojila....

Návrhová komisia:  Aha dobre. Čiže  je  to ... nemusím čítať ako extra. Čiže ja  prečítam...
skúsim prečítať, čo tu je napísané, aby sme vedeli, čo si pani starostka osvojila do toho
pôvodného návrhu. A teda ja tu čítam, že - v bode a) bod 5 - Zvýšenie kapitálových
výdavkov v programe 2.1 Správa obce - Nákup klimatizačných jednotiek v objekte
miestneho  úradu;  prístavba  vo  výške  4.200 Eur.  V  bode  6.)  -   Zvýšenie  ...
kapitálových výdavkov vo fonde opráv školských zariadení – áno - škôl a školských
zariadení na nákup expanzných  ...  expanzívnych nádob systému vykurovania v ZŠ
Karloveská 60 ...  61 vo výške 5.800 Euro. Aha - lebo tu je  „y“ tvrdé - 9.800 Eur.
A bod b.) - zníženie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Karlová Ves na rok 2017 o 86.700 Eur. Toto je teda to, čo si osvojila  pani starostka.
Dávam teda na hlasovať o uznesení tak, ako ho máme predložené s týmto osvojením.  

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

Hlasovanie:  Za  21  prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Ďakujem  za
schválenie tohto návrhu. 

Bod 6
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti  Bratislava-

Karlova Ves č. 3/2004 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a návrh všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach držania psov.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  bodu  číslo  6  a  tým je  Prerokovanie
protestu  prokurátora...  protestu  prokurátora  proti  všeobecne  záväznému  nariadeniu
mestskej časti. ...  Protest prokurátora proti všeobecne záväzného nariadeniu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves číslo  3 z roku 2004 o podmienkach  a podrobnostiach
držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Vážení kolegovia,  len
veľmi  stručne  -   úvod.  Dostali  sme  4.  apríla  protest  prokurátora  k  všeobecne
záväznému  nariadeniu,  uvedenému,  kde  nám prokurátor  vyčíta,  že  toto všeobecne
záväzné  nariadenie  prekračuje  vecný rozsah a naše  právomoci,  ktoré sú nám - ako
keby - zo zákona splnomocnené,  alebo sú nám zverené. Čiže  sme prekročili  rámec
svojej normotvornej pôsobnosti. A potom nám ešte aj vyčíta, že sme príliš  doslovne
preberali  základné...   zákonné  úpravy  do  -  v tej  slovnej  podobe  do  všeobecne
záväzného  nariadenia  v  dôsledku  čoho  pri   -  aj  minimálnych  zmenách  zákona
dochádza, ako keby k nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Takže to
sú len také – v stručnosti, mojím laickým jazykom zodpovedané, ak by ste potrebovali
odpovedať na ďalšie otázky, sú vám k dispozícii kolegovia z miestneho úradu. Zrušiť
všeobecne záväzné nariadenie znamená vyhovieť protestu prokurátora a schváliť nové
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mestskej časti
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Bratislava-Karlova Ves. Toľko na úvod. Otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla  nech
sa páči. 

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Aj  tento prípad  ukazuje,  že máme  z minulosti  veľký batoh
problémov v tej legislatívnej oblasti. A dovolím si znova pripomenúť, že je najvyšší
čas sa zaoberať tým, aby existovala... aby sa zriadila ad hoc komisia  -v úvodzovkách -
legislatívna,  ktorá  urobí  upratovanie,  pripraví  návrhy,  aby  sme  každú  chvíľu
nedostávali nejaký protest. Nemusí to byť niečo veľké; ale hlavne, aby to bolo účinné.
Čím skôr, tým lepšie. Lebo o chvíľu je tu záver roku 2018. A tak ako sme my zdedili
po predchodcoch zbytočné hriechy, zostali by aj po nás. Teda po tých, ktorí sa ďalej
nebudú uchádzať o poslanecké mandáty.  Rozmýšľajme  o tom čím skôr, tým lepšie.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Neviem,  či som povedala všetko, čo
bolo  treba.  Takže keď sa nikto iný  nehlási  do diskusie,  ani odborné... ani odborný
útvar  nemá  pripomienky,  takže  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
predloženého uznesenia.

Návrhová komisia:  Takže dávam návrh hlasovať o materiáli tak, ako bolo... tak ako máme
v materiáloch. Za a) – vyhovuje , a za b) schvaľuje. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím,  aby  ste  sa  prezentovali
a hlasovali. 

Hlasovanie:  Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1. Toto uznesenie bolo
schválené. Ďakujem veľmi pekne.  

Bod 7
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy.

p.  Čahojová,   starostka  MČ: . Môžeme  pristúpiť  k bodu  číslo  7.  a  tým je  Stanovisko
miestneho  zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného  nariadenia  hlavného  mesta
Slovenskej republiky Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Vážení kolegovia,  tu sa jedná o trochu iný problém. Dostali sme z magistrátu návrh
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy o starostlivosti o verejnú
zeleň  a  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  na  prerokovanie,  posúdenie  a
vyjadrenia svojich pripomienok alebo svojho názoru. Máte pripravené dve alternatívy
uznesenia. Jedna alternatíva je po diskusiách v komisiách príslušných - a myslím,   že
to vyšlo  z prostredia   -teda – komisii;  sú to konkrétne pripomienky k textu návrhu
všeobecne záväzného nariadenia. Ale zároveň tam máte - ktorými by sme ho upravili -
kde  nevidíme  zrozumiteľnosť  textu;  a  máte  aj  alternatívu  b.)  v ktorej  sa  Miestne
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zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves  vyjadruje  nesúhlas  s  takto
predloženým návrhom všeobecne  záväzného  nariadenia  z dôvodu jeho  zmätočnosti.
Podrobné vysvetlenie týchto dôvodov máte v dôvodovej správe k alternatíve b),  kde
sa  vyjadruje  napr.  ako  keby  rozpor  v  rôznych  vyjadreniach,  že  sa  užíva  viacero
pojmov  -  verejná  zeleň,  vyhradená  zeleň  -  nie  sú  jasné  ani  tie  pojmy,  s  ktorými
všeobecne záväzné nariadenie pracuje. Ja sa priznám, že tomuto všeobecne záväznému
nariadeniu som sa nevenovala do dôsledkov, takže veľmi očakávam vaše príspevky do
diskusie a vaše rozhodnutie. V každom prípade o všeobecne záväznom nariadení bude
hlasovať  mestské  zastupiteľstvo  a  na  jeho  prijatie  je  potrebná  trojpätinová  väčšina
poslancov hlavného  mesta.  Nech sa  páči,  otváram diskusiu.  Keďže  sa do diskusie
nikto nehlási - okrem Lívie Poláchovej, nech sa páči. 

p. Poláchová:  Ďakujem.  Ja by som chcela poprosiť,  že či by sme mohli hlasovať najprv o
alternatíve b). To je - nesúhlasíme  s navrhovaným VZN z dôvodu jeho zmätočnosti.
Rozprávala som ... rozprával som sa s pracovníkmi, zamestnancami, miestneho úradu -
oddelenia životného... dopravy a životného prostredia, ktorí tiež si na tento ...na toto
VZN vytvorili  nejaký odborný názor a navrhujem teda túto alternatívu, bez dôvodu
presne toho, čo je  opísané  v dôvodovej správe - a to je  z dôvodu z toho, že to je
zmätočné, nejasné; miešajú sa tam pojmy - verejná zeleň, vyhradená zeleň; do verejnej
zelene je zahrnutá zeleň napríklad na športoviskách, aj v školských areáloch - ale aj
súkromných  areáloch  a  nie  je  tam ale  zahrnutá  nonstop  prístupná  zeleň  napr.  pri
obchodných centrách – hoci - /prepáčte mám technické problémy tuná... tak ťažšie ,/ -
hoci  teda  by  bola  v  súkromnom  vlastníctve,  tiež  je  tu  povinnosť  správcu  a  nie
vlastníka pozemku robiť súpis verejnej zelene. Čiže napríklad my by sme museli, ako
mestská časť,  robiť súpis  verejnej zelene  napríklad aj v súkromných areáloch škôl.
Z toho, ako je to VZN postavené, to vyzerá akože je to zásterka  - že to - že niečo o
ochrane  prírody  máme,  alebo  k ochrane  zelene  máme,  ale  zdá  sa  to  byť  také...
zmätočné.  Viem,  že  aj  ostatné...  niektoré  mestské  časti  k tomu  ešte  ani  nestihli
zasadať.  Niektoré zasadali,  niektoré prijali  práve tie...  práve tie úpravy toho... tých
pojmov, ktoré sú tam také najviac zmätočné. Takže ja by som navrhla,  aby sme to...
aby  sme,  aby  sme  sa  postavili  k  tomu  nesúhlasne,  s  tým,  že  potom  mestské
zastupiteľstvo  sa  bude  musieť  s tým vysporiadať,  aby...  aby  to  prepracovalo  tento
návrh. Ďakujem. 

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

p. Horecký:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je to taká trošku chúlostivá vec. Vy viete, že
sme prežívali túto, na škole v Karlovej Vsi, aj súdny proces v súvislosti práve s pádom
stromu - a na súde sa veľmi podrobne skúmalo aj zodpovednosť za starostlivosť, aj...
aj kvalita  tej starostlivosti o stromy.  Dopodrobna sa študovali všetky normy,  zákon
543  o  ochrane  zelene  a drevín,  VZN  –  ká.  Ten  rozsudok, ktorý  možno  viete,
oslobodzujúci,  kde nebola žiadna pochybnosť o zavinení,  tak ten obsahuje vo... v tej
zdôvodňovanej  časti aj výrok sudcu,  ktorý definuje  - napr.  zeleň  na tomto - je  to
judikát  na tomto školskom areáli - ako zeleň prístupná verejnosti, ako verejnú zeleň.
A  naozaj,  tak  ako  povedala  kolegyňa  Poláchová,  tak  jednoducho  ja  som  to
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nerozumel ... jednoznačne z toho VZN mesta, ktoré tiež považujem za také zmätočné.
Zavádza pojem, ktorý nie je ani v STN-ke ani v žiadnom zákone;, je zo zákona 543
vyplýva našej mestskej časti urobiť jeden dokument o ochrane starostlivosti drevín; a
si myslím,  že je to téma, ktorou by sme sa mohli zaoberať profesionálnejšie,  než je
návrh tohto mestského  VZN.  Preto budem hlasovať  proti nemu,  v  súlade  aj s  tým
judikátom súdu. Vďaka. 

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

p. Martinický: Ďakujem. Pokúsim sa byť stručný-  len len pre istotu - aby sa nevyčerpala tak
som  si  ju  dal  ako  príspevok.  Ja  súhlasím  s návrhom  kolegyne,  aby  sme  najprv
hlasovali  o tom,  že  s  tým  nesúhlasíme.  Nakoľko  pokiaľ  by  sme  my  tam dávali
pripomienky, jednak ich nemusia akceptovať,  nemáme rozhodovaciu právomoc, čo sa
týka toho textu, ktorý by sme pripomienkovali,  vieme,  že veľmi veľa krát aj... aj v
územných  plánoch  aj  vo  všeličom inom takéto pripomienky  jednoducho  nebrali  –
proste - ako do úvahy. Druhí môžu dať... ako - druhí druhé pripomienky, a v podstate
by  sme  tu väčšiu  časť  proste...  minuli  na  vyhľadávanie  presných  formulácii;  lebo
pripomienka by už mala byť vecná a konkrétna. Proste niečoho, čo je v kompetencii  -
ako - niekoho iného a z toho dôvodu myslím, že by bolo dobré naozaj hlasovať najprv
proste o tom, že ... s tým nesúhlasíme. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže sa nikto iný do diskusie neprihlásil, tak
prosím ... návrhovú komisiu,  aby predniesla návrh uznesenia a upozorňujem, že pani
poslankyňa Poláchová žiadala hlasovať najskôr o návrhu b). 

Návrhová  komisia: Takže,  nakoľko  sme  obidva  príspevky  poslancov  odporúčali  najprv
hlasovať o variante b),  sme sa dohodli s kolegom v návrhovej  komisii  že budeme
hlasovať  o  tomto  variante  ako  o prvom.  Takže  dávam  hlasovať  návrh  uznesenia,
alternatíva  b.): - nesúhlasíme  s návrhom všeobecne záväzného  nariadenia  hlavného
mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  o starostlivosti o  verejnú  zeleň a  o  ochrane
drevín,  ktoré  sú  súčasťou  verejnej  zelene  na  území  hlavného  mesta  Slovenskej
republiky Bratislavy, z dôvodu jeho zmätočnosti. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem vám veľmi pekne za ... prečítanie návrhu a prosím,
aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Takže prešla
alternatíva b). 
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Bod 8
Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem.  Pristupujeme  k bodu číslo  8  a tým je  Návrh  na
vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova
Ves. Tu sa naozaj omylom stalo, tak ako upozornil pán poslanec Dulla,  že materiál,
ktorý mohol byť priložený k záverečnému účtu sa ocitol pripojený k tomuto materiálu.
Ale  podstatou  je  predsa  len  to,  informácia,  že  verejná...  príspevková  organizácia
Verejnoprospešných  ...  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves  začala  uskutočňovať
svoju činnosť 1. januárom roku 2017. Jej vedením bol poverený pán Anton Horínek,
bol poverený na dobu určitú, bol to režim štartovací, lebo sme začínali,  nevedeli sme
celkom presne odhadnúť svoje sily a ani rozsah toho, čo nás čaká. Skúšobné obdobie
prebehlo. Ja upozorňujem, že prebehol aj konkurz na dostatočnom dlhom období; že
prebehol aj konkurz na riaditeľa ...  príspevkovej organizácie v ktorom sa pán Horínek
umiestnil  na 1. mieste zo všetkých uchádzačov. Takže dnes nastal ten čas, kedy by
sme mali zvoliť -  alebo menovať riaditeľa tejto organizácie. A ja navrhujem za tohto
riaditeľa  pána  Antona  Horínka,  narodeného  9. 9.  1973,  bytom  Veternicová 16...
bytom  Veternicová,  Bratislava,  do  funkcie  riaditeľa  tejto  našej  príspevkovej
organizácie  s  účinnosťou  od 1.  júla  2017.  Nech  sa  páči,  otváram k tomuto  bodu
diskusiu. Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Podľa správy o činnosti VPS - časť 3  Informácia  o stave v
ekonomickej oblasti v deviatich položkách nemala v prvých mesiacoch roka výdavky;
a  mala  výdavky celkovo...   teda 61,4  ....   11 % vecné  výdavky teda v  deviatich
položkách nemala výdavky, pardón. Vecné výdavky a réžia predstavujú 6,7 tisíca. V
tomto  období  VPS  nezverejnila  žiadnu  faktúru.  Prvú  faktúru  zverejnila  22. 5.,
postupne - zatiaľ 22. 6. Zvláštnym prípadom je poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu so zverejnenou objednávkou na sumu 1.029,23 a zmluvou na sumu 0,00. Ak sa
pozrieme  pozorne  na  podklady,  rozpočet-  súvaha-  výkaz  za  rok  2016,  ktoré  sú
vystavené  31. 3.  2017,  tak  zistíme,  že  po  1.)  -  rozpočet  nerešpektuje  záväzný
metodický pokyn Ministerstva financií,  jeho  obsah i forma  vzbudzujú  pochybnosti.
Tak sa pýtam, kedy oprávnený orgán VPS schválil rozpočet a či ho vôbec schválil? Či
sa  neopakuje  situácia  s  poskytnutím  príspevku  z  rozpočtu  zriaďovateľa,  bez
schváleného  rozpočtu?  Po  2.)  -   súvaha  a  výkaz  obsahujú  predpis  mena  pred
podpisový záznam zodpovednej osoby, ale nie podpisový záznam tejto osoby . Po 3.)
súvaha aj výkaz sú vystavené pre obdobie všetkých 12 mesiacov  roku 2016, pritom
príspevkovú organizáciu sme zriadili  od 1. 7. Tak sa pýtam, či toto sú listiny,  ktoré
VPS vložila do registra a či ich vôbec vložila? Či môžeme vidieť potvrdenie? Po 4.) -
uvádzajú  meno  predchádzajúceho  štatutárneho  orgánu  po  skončení  jeho  funkčného
obdobia. Tak sa pýtam, načo sa volilo - poverilo inú osobu do pozície štatutára od 1. 1.
2017, keď sa neuvádza ani na tých najdôležitejších listinách? Po 5.) -  súvaha a výkaz
uvádzajú iba nulové hodnoty. Tak sa pýtam, či nikto zo zamestnancov VPS nepožiadal
o  to  pridelené  IČO?  A  odkedy  má  VPS  zriadený  bankový  účet?  Kto  podpisoval
zmluvu o zriadení bankového účtu? Či neboli so zriadením účtu náklady,  alebo  ich

41



banka odpustila pre prvý vklad? Kedy a v akej sume a kým bol urobený prvý vklad na
tento účet? Či nevznikol v roku 2016 poverenému riadením pomer - pracovník VPS - a
nebolo treba riešiť jeho mzdu a platiť odvody?  Bez snahy naťahovať sa o detaily,  z
predložených podkladov mám nepríjemné pocity, napríklad aj to, že v roku 2017 je s
najväčšou pravdepodobnosťou opäť deficit  vo vedení účtovníctva;  a to aj preto, že
náklady na  túto činnosť,  službu,  nie  sú uvedené.  Ak by údaje  v správe boli  úplne
pravdivé a plne založené na bezchybnom účtovníctve, bola by to priam ekonomická
katastrofa - tak z hľadiska čerpania rozpočtu, ako aj z hľadiska rozvoja predpokladov
pre Verejnoprospešné služby na území Karlovej Vsi. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne pán Dulla. Bude reagovať pán prednosta. 

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja som to síce dneska už povedal, mimo záznam,
ale poviem to aj na záznam, aby to aj viacerí počuli. Dneska som bol na zastupiteľstve
v Petržalke a zhodou okolností VPS-ka Petržalky  - si na 75 dní prenajala  traktor -
jeden traktor - za 21.800 Eur. Mestská časť Karlova Ves si prenajala na päť mesiacov -
150 dní - 2 traktory a stálo  ju  to 9.100 Eur.  Čiže zhruba osemnásobne vyššiu  cenu
dokázala  v  zákonne  vysúťažiť,  legitímne  v  súlade  so  zákonnom,  Mestská  časť
Petržalka  respektíve  jej  príspevková  organizácia  verejnoprospešné  služby  oproti
Karlovke. Čiže, samozrejme, pripúšťam, že môžu byť niektoré veci,  ktoré spomenul
pán Dulla  pravdivé,  že  nejaká  administratívna  chyba  sa  mohla  stať;  a  to  také,  že
možno sa niekde nejaký výkaz neodovzdal a proste vadí mu, že je nulový; možno sa
nájde, že tam nejaká takáto chyba bola. Odhrnuté cesty boli, schodné veci boli, kosiť
sa kosí. Ak toto je najväčší problém pána poslanca, prajem mu veľa šťastia, verím, že
bude  ideálne,  keď  bude  mať  dokonalé  účtovníctvo,  ale  vonku  bude  nepokosené,
neodhrnuté, neurobené práce. A ešte raz - netvrdím, žeby nemohli byť - alebo nemali
byť veci v poriadku, ale ak hovorím, že to je najväčší problém tejto organizácie,  asi
bude najlepšie  na návrh pána Dullu  ju  zrušiť   a začať robiť,   aby to bolo dokonalo
účtovné. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Dulla. 

p. Dulla: Ja by som - ja ďakujem za slovo-  ja by som sa chcel vyhnúť osobným invektívam a
môžem prednostovi  povedať  len  jedno,  že  to  nie  je  môj  problém.  To je  problém
právnickej  osoby,  ktorá  je  zriadená  a  problém  zriaďovateľa,  ktorý  ju  zriadil.  A
problém dozorného orgánu, ktorý bol ustanovený. Takže, ozaj by som bol rád, keby
sme zostali vo vecnej rovine, vynechali osobnú a - určite nepodám návrh na zrušenie
príspevkovej  organizácie  VPS  Karlova  Ves,  preto,  že  ju  považujem  za  našu
mimoriadne dobrú myšlienku, ktorej realizácia má nedostatky. A ja si považujem za
správne  na  nedostatky  upozorniť,  aby  do  budúcna  ich  -podľa  možnosti-  bolo,  čo
najmenej  -  a  ešte  najlepšie,  aby  neboli  žiadne.  Konám  v najlepšej  viere  prospieť
Karlovej Vsi, ako subjektu, na ktorom mi záleží. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán Dulla. To sa tešíme. Pán poslanec
Zajac. 
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p. Zajac:  Ja by som to len chcel oživiť  - akože mne ten vstup pána prednostu prišiel tak,
akože buď tá VPS ka bude mať účtovníctvo - tak sa nebude robiť to ostatné dobre, tak
ako má, alebo teda bude robiť všetko to ostatné -  bude pokosené, budú zjazdné ale
nebudeme mať účtovníctvo. A to si myslím, že to bola aj škoda hovoriť na záznam. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán prednosta bude reagovať hneď na túto pripomienku. Takže
ešte pán Martinický má prednosť, nech sa páči. 

p.  Martinický:  Ďakujem.  Bez  akéhokoľvek,  aby sa  niekto ...  nerád  by som bol,  kedy sa
niekto  urazil,  ale  niekedy  mám  tiež  taký  pocit,  že  pán  kolega  Dulla  je  príliš
puntičkársky,  na môj osobný pocit; bazíruje  na niektorých zákonných formuláciách,
ale v tomto prípade zase si myslím, že pán prednosta –ako- neadekvátne neodpovedal
na jeho námietky. A  vlastne hovoril o niečom inom. Lebo, to že sa v tejto organizácii
niektoré veci podarilo dobre vyriešiť - a lepšie, ako možno niekto iný,  kto presnejšie
rieši účtovníctvo, je  chvályhodné - aj z nášho hľadiska,  aj z hľadiska hospodárenia
mestskej  časti,  lenže  to  nie  je  odpoveďou  na  námietky  ,to,  že  tam sú  nejaké  ...
prípadné neporiadky v tom účtovníctve, ktoré môžu priniesť iné problémy. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pán poslanec. Pán prednosta bude reagovať hneď a
potom dostane slovo pán poslanec Rosina.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Áno, čiže ako štatutár tohto orgánu od 1. 7. do 31. 12. 2016,
akékoľvek pochybenia vznikli  - sú na moje triko, na moju zodpovednosť a nejakým
spôsobom sa z nich nevyviňujem.  To znamená, ak vznikli,  mohli vzniknúť, tak si za
ne budem niesť zodpovednosť tak, ako sú. Možno moja reakcia, bola neadekvátna, tá
reakcia  ale  zodpovedala  rozhovoru spred kamier,  kde som počul,  že  to  sú totálne
obrovské,  brutálne  veľké problémy  - že ja  neviem - proste niektoré typy - pričom
hovorím,  tam  je  aj  nejaký  spor,  či  mal  byť  zamestnanecký  pomer,  nemal  byť
zamestnanecký pomer - môj názor je taký, že zamestnanecký pomer aj to je v zákone
jednoznačne napísané vzniká podpisom zmluvy; ja som žiadnu zmluvu nepodpísal,  je
to napísané v zákone o pracovnom pomere, že pracovný pomer musí byť písomný OK
– môžem teraz vám ten zákon aj prečítať, keďže ho mám otvorený a môžeme sa teda
baviť čo je teda v tom zákone napísané, sa asi na tomto zastupiteľstve asi bude treba.
Dobre – OK- čiže ja tvrdím, že žiadny zamestnanecký pomer vzniknúť nemohol, lebo
som žiaden nepodpísal. A to je tá otázka presne toho, že niekto má iný názor, ja mám
zas iný názor. A hovorím ak vznikli problémy typu, že výkaz nebol odovzdaný nulový
– ako - áno stalo sa to, beriem za to zodpovednosť a myslím, že to bolo do risamu -  ak
si dobre po spomínam, daňové priznanie nulové podané bolo, ale výkaz nulový nebol
nahratý do systému a to z toho dôvodu, že sme k tomu nemali prístupy.. a tie prístupy
sa nedajú zorganizovať... nedajú zorganizovať na počkanie. A  prečo tam je uvedené
zlé meno, proste uviedol niekto zlé meno, a to čo ste dostali je elektronická verzia, nie
je to proste tlačená verzia,  ktorá bola proste pripravená v počítači, určite sa dá dodať
bez  problémov  aj  originál  a  toto  bol  proste  poslané;  nebol  to  proste  oskenovaný
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originál,  bolo to vytlačené; keď si pozriete súvahy výkaz ziskov a strát momentálne
napríklad na Finstate, tak  tiež ich tam nemáte s podpismi  ale  podané elektronicky,
takže ako ...  existuje  taká verzia,  informatívne  sa podáva verzia  elektronická a nie
oskenovaná  tak, ako to bolo v minulosti.  Ale  hovorím,  ak toto sú naozaj  najväčšie
problémy, som veľmi rád, že sú takéto. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem.  Pán poslanec Dulla.  Ale reagujeme faktickými na
faktické; pani kolegovia, pán poslanec Martinický. Pán poslanec Dulla má slovo. 

p. Dulla: Ďakujem vám veľmi pekne. Ja len toľko, že opäť to bolo o inom ako som hovoril.
Ja -  mrzí ma to, nechcem to rozvádzať, proste mám zásadný názor na to, že zákony sú
na to - nie  na to, aby sme vedeli,  čo sme  porušili,  ale  na to, čo máme dodržiavať.
Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Martinický. 

p. Martinický: Ja by som len prosil rozlišovať  - už teraz sa tu riešili  tri veci.  Jedna vec je
kvalita hospodárenia ... príspevkovej organizácie. To je jedná vec. Druhá vec je kvalita
formulácií,  alebo možné chyby v nejakých predložených dokumentoch. To je  druhá
vec. A tretia vec je  ten zamestnanecký pomer.  A to sú tri rôzne veci,  ktoré by som
prosil nemiešať.  Lebo to len zhoršuje situáciu - a potom jedna vec je  rozlišovať,  či
niečo je problém a druhá vec je, či je to malý alebo veľký alebo najväčší. To je druhá
vec. Prosím... prosil by som rozlišovať a nemiešať zbytočne rôzne veci. Ďakujem. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Teraz  neviem,  pán  poslanec,  či  máš  faktickú  na  pána
Martinického?  Dobre, pán poslanec Bendík, nech sa páči. 

p.  Bendík:  Nebudem určite  nejako  dlho  rozprávať  –  ja  by som chcel  poprosiť  ,  či  pána
prednostu,  alebo  na  teba,  pani  starostka,  skúsme  si dať tie  otázky ktoré tu padajú,
napísať  si  ich  a na  najbližšie  zastupiteľstvo,  skúsme  si  nájsť  odpovede.  Lebo  táto
diskusia fakt nikam nevedie. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte než dám slovo pánovi poslancovi
Rosinovi, chcem len povedať že veci musia byť v poriadku tak, ako majú, či sa jedná
o maličkosti alebo veľké veci. Naozaj, sme v prvom roku, posnažíme sa; ak sú nejaké
nedostatky,  máme tu kolegov, ktorí veciam rozumejú; máme pána kontrolóra, ktorý
VPS ku sleduje - a to, čo je však pre našich obyvateľov a občanov podstatné a verím,
že pre vás je predovšetkým to, aby tie ...tá verejnoprospešné služby robili to, čo majú.
To znamená,  slúžili  našej verejnosti, aby to bolo vidno na našich uliciach, na našich
verejných priestranstvách, že sa o nich staráme. Takže, je to náročná úloha a ja verím,
že pán Horínek so svojimi  skúsenosťami,  so svojim nasadením to zvládne, preto to
navrhujem. Pán poslanec Rosina, máš slovo, nech sa páči, riadny príspevok. 

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo.  Trpezlivo  som vydržal  kým odzneli  faktické
poznámky predo mnou. Ja by som veľmi rád povedal, že si veľmi vážim prácu pána
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Hrčku, aj prácu pána Horínka, vážim si veľmi aj prácu kolegu Dullu  -  ale tak isto
mám  aj  isté  výhrady  ku  práci  pána  Hrčku  i k práci  pána  Horínka,  dokonca  aj
k nejakým prejavom doktora Dullu. Ale vážim si ich práve pre tie ich pozitíva, nie pre
tie  negatíva.  Bol  nastrojený  nejaký  problém,  myslím  si,  že  teraz  ho  nevyriešime
a schyľuje sa tu k takým nejakým adrenalínovým testosterónovým prekáračkám, ktoré,
si myslím,  že sú úplne  zbytočné. Ja  by som teda navrhoval aby sme túto diskusiu,
ktorá myslím  si,  že  k  voľbe  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  nie  celkom náleží,
odložili - myslím si, že pán kontrolór počul všetky pripomienky, z titulu svojej funkcie
sa s nimi  bude zaoberať a  myslím  si,  že máme dozornú radu, ktorá z  titulu  svojej
funkcie  - takže pán kontrolór  spraví  analýzu,  dozorná  rada urobí  návrhy,  čo treba
podniknúť  na  to, aby  sme...  aby sme  napravili,  čo sa napraviť  dá; aby  sme  sa do
budúcnosti  sa vyhli nedostatkom - ak sa teda vyskytli. A veľmi rád by som bol, keby
sa  ďalšia  diskusia  uberala  smerom  k  voľbe  riaditeľa  príspevkovej  organizácie.
Ďakujem. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Zajac.  /  Kolmo  ...  Marcel,
kolmo./ 

p. Zajac: Po tom, čo povedal pán poslanec Rosina, akože by som vôbec nemal vystúpiť, ale
nedá mi to. Možno omylom, že sa teda tie materiály dostali, dostali k tomuto bodu – a
asi to tam nepatrí. A ak to tam patrí, tak len tým dielom, že pán Horínek by mal dobre
počúvať, čo teda dostáva ...do vena. Okrem toho, že teda  dostane do vena VPS ku. Ja
sa len chcem spýtať na takú vážnu vec, trošku, že to už ... mne to príde už minimálne,
že  neni...  že  neni  to  úplne  srandovné.  My  v tom materiály  -  a  je  teda  smiešne
alebo mne  sa  to  tiež  zdá  divné,  dostali  sme  materiál  08  Návrh  na  vymenovanie
riaditeľa VPS-ky. A ja tu mám doklad, že súvaha, účtovná závierka mesiac/ rok/ 01/
2016 mesiac,   rok -  čiže  tu evidentne  je  účtovná  závierka,  hej?-   za  rok 2016.  Je
priložená tuná, neni podpísaná; ja som sa chcel spýtať - to býva podpísané.  No, ale ja
som si otvoril teraz register účtovných závierok a položky za túto – účtovnú  jednotku
je  0. A to potom nie je v poriadku. Preto, lebo toto potom nie je účtovná závierka.
Účtovná závierka je vtedy, keď je vypracovaná, je vypracovaná a uložená v registri
účtovných závierok. A teda ak sa mi v materiáli  niekto pokúsil povedať, že existuje
účtovná závierka a tá účtovná závierka neexistuje - preto, lebo nie je zverejnená, to je
ako každá zmluva, ktorá nie je zverejnená v registri – neexistuje.   Tak minimálne to
považujem teraz, v tejto chvíli,  za pokus o oklamanie  mňa, ako poslanca,  ktorý síce
mám hovoriť o budúcom riaditeľovi VPS-ky, ale ja za to nemôžem, že to tvorí tohto
bodu;  dostal som informáciu  o tom - alebo vzbudilo  toto vo mne pocit, že existuje
účtovná  závierka.  A  jediné,  čo  tak trochu by  som chcel  –  akože-  by tu mala  byť
podpísaná.  Ale  nahliadnutie  do registra  účtovných  závierok  mi  hovorí,  že účtovná
závierka neexistuje. A preto opakujem otázku pána poslanca Dullu : - Existuje alebo
neexistuje účtovná závierka? 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Odpovie pán prednosta. 
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja sa ešte vrátim k pracovnej zmluve, keďže tu niektorí krútili
hlavou,  a  prečítam  Zákonník  práce  § 42:  Pracovný  pomer  sa  zakladá  písomnou
pracovnou  zmluvou  medzi  zamestnávateľom  a  zamestnancov,  ak  tento  zákon
neustanoví  inak.  Jedno  písomné  vyhotovenie  pracovnej  zmluvy  zamestnávateľ
povinný vydať  zamestnancovi.  Ods. 2. Ak osobitný predpis ustanovuje  voľbu alebo
vymenovanie ako predpoklad vykonania funkcie štatutárneho orgánu, alebo vnútorný
predpis  zamestnávateľa  ustanovuje  voľbu  alebo  vymenovanie,  ako  požiadavku
vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu,  pracovný  pomer  s  týmto  zamestnancom  sa  zakladá  písomnou  pracovnou
zmluvou až po jeho zvolení, alebo vymenovaní. Dobre-  to len asi na margo toho, či je
písomná alebo není písomná, aby  sme si vyjasnili.  A druhá vec, čo sa týka... čo sa
týka, účtovnej závierky - aj súvaha  a výkaz  ziskov a strát  - keď ju  neodošlete na
Daňový úrad, existujú. To neznamená, že keď ste ich neposlali - neexistujú.  Daňové
priznanie,  ktoré  ste  neposlali,  neni  neexistujúce.  To  neni  neexistujúce  daňové
priznanie!  To  je  neposlané  daňové  priznanie.  To  je  –  ako-  dosť  výrazný  rozdiel.
Takže, ešte raz to, to čo máte sú doklady, ktoré sú nulové existujú, to že sa nezavesili,
preto lebo sa zavesiť nedali,  lebo sme to po technickej stránke, nemali prístup na to,
kde sa zavesujú. A to či sa to proste páči, nepáči – Nie - nie  sú zverejnené tam, kde
majú byť zverejnené a nie sú tam zverejnené z dôvodu, že v čase, keď sa zverejňovali,
nebol prístup na daný portál. 

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

p. Dulla: Ďakujem. Ešte stále čakám na tú odpoveď, vo vzťahu, teda - či máme k dispozícii
potvrdenie? Lebo keď sme to nevedeli  urobiť,  nemohli  urobiť v minulosti a urobili
sme to niekedy inokedy, tak býva takým – v súčasti...  súčasťou toho procesu, že ten
kto prijal, poskytuje potvrdenie; a ten kto dal - niekam odovzdal priznanie alebo niečo
do registra, tak má o tom potvrdenie a je to založené v účtovníctve. To čo sa mi asi
najviac  nepáči  je,  že  zase  sa  vraciame  do  roku  2016,  hoci  teraz  ja  som hovoril
jednoznačne  o roku 2017. Môj problém, je že ... teda - môj problém, problém na ktorý
som poukázal  je  dátum 31. 3.  2017,  ktorý má  byť  rozhodný  pre vypracovanie  tej
súvahy a výkazov; a v tom čase štatutárnym orgánom bol iný, ako je tam uvedený. A
to už je jedno.... 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne,  pán  Dulla.  Ešte  pani  poslankyni
Lukačovičovej, pred záverečným slovom. Pani poslankyňa, nech sa páči. 

p. Lukačovičová:  Ja by som len reagovala  na výklad pána prednostu, že - síce áno, máte
pravdu, že Zákonník práce hovorí, že pracovný pomer sa uzatvára písomne. Avšak by
som rada zdôrazniť a to je - zrejme sa dohodneme na tom, že neuzatvorenie písomnou
formou, neznamená - nie je pod sankciou neplatnosti tohto pracovného pomeru. Čiže
pracovný  pomer  vznikol!  A to  vtedy,  keď sa  dohodne druh práce,  miesto  výkonu
práce,  deň  nástupu  a mzda.  Čiže  vtedy  pracovný  pomer  vznikne.  Nemusí  byť
písomne! Nie je to pod následkom neplatnosti toho pracovného pomeru. Čiže možno v
danom prípade nebola písomná, ale pracovný pomer vznikol. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Pán prednosta odpovie, nech sa páči.

p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Na otázku, znamená - že sa mala dohodnúť mzda, keďže sa
teraz bavíme  o všeobecnej rovine,  alebo o konkrétne VPS-ke? Keďže sa vo VPS-ke
nedohodla  mzda,  keďže  sa  nedohodli  pracovné  podmienky,  keďže  sa  nedohodol
termín , tak nemohla vzniknúť zmluva! Takže teoreticky to, čo vy hovoríte, že sa malo
dohodnúť sa nedohodlo. A ešte raz - v Zákonníku práce - v pracovnej zmluve  máte
napísané - s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou. Je to tam
napísané ..ako to, že potom ďalej  napísané,  že písomná,  zmluva  sa nezakladá  a jej
neplatnosť -  a hovorím - proste idete hneď je to § 42 Pracovná zmluva odsek 1, odsek
2  - ako vzniká. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Dulla, ja lenže teraz skutočne sme od témy. Je tu
návrh  na  voľbu  nového  riaditeľa  príspevkové  organizácie  -  teda  na  menovanie  -
pardon. Ja by som teda poprosila,  aby sme sa držali tejto témy. Pán poslanec Dulla,
máš slovo. 

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Rád by som sa.  Preto som sa v predchádzajúcom vystúpení
hovoril,  že  môj  pôvodný  príspevok  bol  k roku  2017  a  pán  prednosta  to  vrátil
niekoľkokrát  do roku 2016. A dovolím si -  na  vystúpenie  kolegyni  Lukačovičovej
povedať, že ak teda pán prednosta je presvedčený, že mu nevznikol pracovný pomer,
tak teda nebol  štatutárnym  orgánom a  znova  oživuje  moju  otázku  -  Kto  podpísal
zmluvu  o  zriadení  bankového  účtu,  kedy  a  kde  je  založená?   Či  konala  teda  za
príspevkovú organizáciu oprávnená osoba?! Logicky - ak nemal pracovný pomer, ak
bol o tom presvedčený, nemal urobiť ani jeden úkon v mene príspevkovej organizácie
- ani požiadať o to IČO! Neviem či viac treba logickejšie hovoriť! 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Pán  poslanec  Dulla,  dostanete  odpoveď  na  vaše  otázky.
Prebieha kontrola, pán kontrolór bude kontrolovať vo verejnoprospešných službách - a
budete mať možno v septembri ...v septembri bude výsledok? Možno aj skôr. Takže
dostaneš odpovede na všetky tieto otázky. Ja ti na to teraz odpovedať neviem.  Pán
poslanec Sloboda, má ešte príspevok. Nech sa páči.

p. Sloboda: Ďakujem. Predchádzajúca diskusia nám sčasti ukazuje šírku problematiky VPS-
ky s jej riadením, tak, aby ....bola riadená v zmysle zákona. A my vlastne teraz chceme
vymenovať riaditeľa - a my ho hodíme vlastne - do studenej vody alebo ho hodíme do
jamy  levovej;  bavili  sme  sa  o tom,  že  tá  práca  je  veľmi  náročná,  že  treba  sa  aj
sústreďovať –vyslovene- na riadenie tej danej činnosti. Ale okrem tej činnosti, ktorú si
u pána Horínka považujeme, že si ju vykonáva veľmi dobre, tak sú ešte iné veci, ktoré
bude musieť zvládať. A bavili sme sa o tom, že asi pre jedného človeka to je priam
neuskutočniteľné!  Čiže  potom buď  riaditeľom musí  byť  niekto,  kto  bude  zvládať
teoretické problémy,  alebo môže byť riaditeľom ten, kto zvláda praktické problémy,
ale bude mať pri sebe niekoho, kto sa bude starať o tie teoretické problémy. Veď firmu
s dvadsiatimi zamestnancami nemôže riadiť jeden človek. Čiže ja budem hlasovať za -
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ale veľmi všetkých vás zároveň prosím, vo vedení,  aby ste toto nezanedbali,  aby ste
k pánovi Horínkovi našli niekoho, kto sa bude starať o tú teoretickú časť, o zákonnú,
aby tieto  diskusie,  ktoré teraz máme,  a ktoré pán Hrčka musí absolvovať,  pri jeho
schopnostiach, lebo ho považujem za veľmi schopného dynamického človeka - a ak
vznikajú takéto problémy a otázky, tak vieme, že pán Horínek sa im nevyhne a že to
bude ešte horšie. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem.  A tomu absolútne rozumiem a veľmi si vážim tento
príspevok, určite pán Horínek nezostane v tom osamostatnený, ...  tá administratívna
tej VPS-ky a myslím  si,  že mnohé  veci sa  už riešia  tak, že aby ste boli  spokojní.
Takže najväčší problém našej VPS-ky je žiaľ nie sú, žiaľ,  administratívne problémy,
ale  je  to práve areál,  ktorý by sme potrebovali.  Ale  - aj tomu sa venujeme.  Keďže
nevidím  nikoho  iného  prihláseného,  znova  teda  poprosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla  môj  návrh  na  vymenovanie  riaditeľa  ....  príspevkovej  organizácie
Verejnoprospešné služby mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Ďakujem. 

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 377 z roku 1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v znení neskorších predpisov, na
návrh  starostky mestskej  časti,  vymenúva  Antona  Horínka  narodeného  9. 9.  1973,
bytom  Veternicová 16,  do  funkcie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie
Verejnoprospešné služby Karlova Ves,  Námestie  svätého Františka 8, Bratislava  na
dobu neurčitú, s účinnosťou od 1. júla 2017. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím,  aby  ste  sa  prezentovali
a hlasovali. 

Hlasovanie: Za 14 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, 3 poslanci sa zdržali.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán kolega Anton Horínek bol zvolený - menovaný -miestnym
zastupiteľstvom  za  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  My mu želáme veľa síl,  guráže a odhodlania
doviesť  tento  projekt  do  úspešného  –teda-  do  úspešného  konca.  Nie  do  konca  -
úspešne ho naštartovať. Prepáčte, pán Horínek. Budeme vám pomáhať a budeme vám
držať palce. Ale je to veľká zodpovednosť a veľa práce a všetci si uvedomujeme, teda
aby  skutočne  ten prospech  z toho  rozhodnutia  mali  predovšetkým naši  obyvatelia.
Veľa šťastia.
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Bod 9
Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme pristúpiť  k bodu číslo  9 a  tým je  Návrh rámcovej
náplne  práce  komisií  miestneho  zastupiteľstva  -  ktoré  sme  nemali  celkom,  podľa
viacerých dokumentov, zjednotené. Poprosím pani predkladateľku, pani tajomníčku,
pani  poslankyňu  Zemanovú,  aby nám predniesla  dôvodovú správu,  prečo  sa týmto
návrhom zaoberáme. Ďakujem.

p.  Zemanová:  Vážení  kolegovia,  v  komisiách  ste  rokovali...  o  rámcových  náplniach
jednotlivých komisií. Chcem poďakovať za rozsiahle pripomienky kolegovi Dullovi; z
nich všetky podstatné boli zapracované, rovnako, ako boli zapracované pripomienky z
jednotlivých komisií.  K tomuto zjednoteniu a úpravám sme pristúpili aj z dôvodu, že
niektoré  komisie  mali  zmenené  názvy,  boli  im  trochu  popresúvané  kompetencie.
Takže predkladám návrh, tak ako je  - je s dôvodovou správou,  ako - ho máte pred
sebou so zapracovanými pripomienkami.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ak sú nejaké otázky,  tak otváram k
tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Komisie  v zásade podporili  pripomienky k návrhu, ktoré som
predložil. Na jednej strane ďakujem za osvojenie viacerých, ale na strane druhej som
sklamaný zachovaním v návrhu, toho čo tam v žiadnom prípade nepatrí. Odôvodnenie
zachovania – článku . 1 ods. 1 a 2 pôvodne odseky 5 a 9 a nezjednocovanie jazyka z
praktických  dôvodov nemá  kvalifikované  odôvodnenie.  Nie  je  uvedený  ani  jeden
príklad  praktickosti ich potreby na účely pracovných náplní.  V pripomienkach som
dosť  jasne  formuloval  dôvody.  Neakceptovanými  sa  predkladateľ  nevysporiadal
neuviedol  úvahu,  ktorou  by  preukázal  nemožnosť,  nevhodnosť  ich  zapracovania.
Odmietnutie  zjednotiť jazyk je  nedôstojné a pre predkladanie  dobrých a vnútorných
konzistentných návrhov neprípustné.  Ak na celoštátnej úrovni vyčítané,  že poslanci
podporujúci vládu neberú ohľad na pripomienky... poriadne a že často k legislatívnym
návrhom dávajú prílepky, ako sa im hodí,  nemali  by sme sa dopúšťať a podporovať
obdobné  správanie  na  úrovni samosprávy obcí mestskej časti.  Spájať  zmenu  názvu
komisie  a  s  tým  spojené  odvolania  a  vymenovanie  predsedu  a  členov  komisie  s
prerokovaním a  schvaľovaním a rámcovej  náplne  komisie...  komisii  považujem za
neprípustné a súčasne plne potvrdzuje, že dôvody na vypustenie drvivej časti odsekov
v čl. 1 pôvodného návrhu pretrvávajú.  Ak teraz bolo odporúčanie komisie  na zmenu
názvu dôvodom na úpravu znenia v časti ods. 2, v čl. 1 prirodzene to vyvolá otázku, či
sa  bude  podobne  riešiť  každá  ďalšia  zmena  názvu  komisie?  A  či  je  to  teda  to
praktické.  Nesúhlasím  so  znením  čl. 1,  3,  4,  6,  7,  8,  9  a  12  návrhu.  Obsahuje
neodôvodniteľné súčasti. Dôvody som uviedol v správe, ktorú som zaslal poslancom
5. 6.,  ako  reakciu  na  pôvodný  návrh  rámcovej  náplne,  zaslaný  31. 5.  inžinierom
Kosnáčom. V čl. 1 som uviedol, že nerešpektuje názov a preambulu. Tento nedostatok
zostal. Zostal.  Dodávam, že nerešpektuje ani návrh uznesenia. Osobitne som uviedol
dôvody pre vypustenie pôvodného odseku 9, teraz ako odsek 2, v ktorom sa upravuje
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okruh komisii,  ktoré má zastupiteľstvo zriaďovať prednostne, pričom ich počet nie je
konečný. Máme veľa komisii.  Schopnosť uznášať sa závisí od prítomnosti členov. Z
dôvodu  prekrývania  sa  došlo  k  zmene  prekrývania  došlo  k  zmene  v  komisii
regionálnej politiky, hospodárskeho, sociálneho rozvoja, aby sa zabezpečil dostatočný
počet hlasujúcich pre prijímanie uznesení.  Prípadným nárastom počtu komisii,  podľa
textu - môže zriaďovať najmä - by sa prekrývanie ešte zvýšilo. V súčasnosti 8 stálych
komisií  zasadá 4 dni  počas jedného  roka; v  priemere  2  každý z nich,  ale  fakticky
máme deň, kedy zasadajú 3. Ak sa chce eliminovať negatívum prekrývania zasadnutí
komisie,   možno  redukovať  počet  komisie  alebo  upraviť  členstvo  poslancov  v
komisiách na tie, ktorých zasadnutia sa neprekrývajú. Najnovšou komisiou je dotačná.
Je zriadená ako stála ale činnosť ... vyvíja  - v úvodzovkách- sezónne. Možno nejako
takto by mohli vyvíjať činnosť aj iné komisie, iba vtedy, ak je konkrétny podklad pre
zasadnutie zastupiteľstva. Plánované termíny by neboli povinné pre ich zvolávanie. Je
to  problematika  na  samostatný  bod  a odporúčam,  aby  bol  zaradený  do  programu
zastupiteľstva s plánovaným zasadnutím 3. 10. Podľa návrhu, viaceré komisie sa majú
aktívne podieľať na tvorbe a aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní. Z návrhu
nemožno identifikovať podobu  a rozsah podielu komisii. Príprava PHSR vychádzala z
kreovania  pracovných skupín.  Ak sa aktualizácie  majú  odvíjať  od komisií,  bude to
zásadná zmena metodiky, ktorá predstavuje duplicitné ovplyvňovanie z titulu členstva
poslancov  vo  viacerých  komisiách.  Aj  nezjednotenie  jazyka  stále  považujem  za
nedostatok, lebo ho bolo možné odstrániť. Poslankyne a  poslancov, ktorým záleží na
systematike žiadam, aby nepodporili uznesenie tak, ako je uvedené v materiáli,  ak si
predkladateľka neosvojí ďalšie zmeny alebo nestiahne materiál. Ďakujem.

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

Návrhová komisia: Návrh uznesenia máte predkladaný v materiáloch. Takže ...  presne tak,
ako je v predkladanom materiáli. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Poprosím  potom trošku hlasnejšie  na  ten mikrofón.  Takže
hlasujeme  o návrhu  uznesenia  tak,  ako  máte  v  predloženom materiáli.  Ďakujem a
prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Za  12 prítomných  poslancov,  proti 1,  zdržali  sa  5  poslanci.  Uznesenie  bolo
schválené. 

Bod 10
Návrh na uzavretie  nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na

pozemky v k. ú. Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pristupujeme  k bodu číslo  10. Pán prednosta musel odísť.  Je
predkladateľom tohoto materiálu, ale má vážne povinnosti mestského poslanca. Takže
bol ohlásený jeho odchod vopred, aby ste si náhodou nemysleli,  že kvôli nepríjemnej
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diskusii  musel  odísť.  A  teraz  pristupujem  k  bodu  Návrh  na  uzavretie  nájomných
zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území
Bratislava-Karlova Ves. Jedná sa o materiál s ktorým sa pravidelne stretávame a to je
uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, z dôvodu zmeny vlastníkov
garáží.  Nájmu  pozemok pod garážou - z dôvodu ... z dôvodu... novému vlastníkovi
pod garážou; garáže  a predĺženie doby nájmu na pozemok pod predajným stánkom
pánovi Mikulíkovi. Nech sa páči, ak sú k veci nejaké, k návrhu nejaké otázky máme tu
kolegov z odborného oddelenia,  ktorí vám na ne môžu odpovedať. Otváram k bodu
diskusiu . Pripomínam,  že sa jedná o návrhy,  ktoré posudzujeme z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Čiže potrebujú na svoje schválenie  trojpätinovú väčšinu. Keďže
nie  sú  žiadne  otázky,  tak  diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Dobre. Takže, nakoľko neprišli  žiadne pozmeňovacie alebo doplňujúce
návrhy, dávam hlasovať za materiál v takom znení, ako sme ho dostali v materiáloch.

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

Hlasovanie:  Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa 1 poslanec.  Uznesenie
bolo schválené.

Bod 13
Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č.

1311/20 identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Bod číslo  11 - Žiadosť Občianskeho združenia Susedia sami
sebe sme prerokovali, takže pristupujeme k bodu číslo 12 a tým je Návrh na uzavretie
nájomnej zmluvy na pozemok ... ten je  stiahnutý... pardon, prepáčte. Postupujeme k
bodu číslo  13 a tým je žiadosť pána Petra Kajzera  o nájom pozemku registra C-KN
parcelné  číslo  1311/20,  identickou  s  pozemkom  registra  E-KN  p. č. 365  v
katastrálnom  území  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.  Jedná  sa  rovnako  o
prenájom z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa.  Ak  si  dobre  pamätám,  pán Peter
Kajzer... požiadal o kúpu alebo prenájom. Miestna rada podporila variantu prenájmu a
tak odporučila pripraviť aj uznesenie pre miestne zastupiteľstvo. Rovnaké stanovisko
vyšlo  aj z komisií  v ktorých bol tento materiál prerokovaný.  Nech sa páči,  otváram
diskusiu.  Komisie,  pán  poslanec,  odporučili;  aj   miestna  rada  odporučila  pripraviť
uznesenie pre zastupiteľstvo v zmysle  prenájmu. Pán docent Borovička. Nech sa páči.

p. Borovička: Ďakujem za slovo, pani starostka.  ja sa chcem iba opýtať, na akú dobu ... na
akú dobu ... to je? 

p. Čahojová, starostka MČ  : Na dobu piatich ... piatich rokov. Doba určitá, od 1. 7. 2017 do
30. 6. 2022. 
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 p. Borovička: 22?

p. Čahojová, starostka MČ : Na dobu  5 rokov.

p. Borovička: Není to troška dlho?  Vždy sme dávali prenájom na kratšiu dobu a teraz sme
tam dali  5 rokov? Tak sa mi to zdá troška dlhé.   

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Poprosím  o  kolegov  z  odborného  oddelenia,  u  odborného
útvaru, aby vysvetlili,  prečo sme  stanovili  domu nájmu  na 5 rokov, navrhovanú.  ...
Nech sa páči, ale poprosím mikrofón. 

p.  Gullar,  MÚ MČ:  Vážené zastupiteľstvo, keďže pán Kaiser  požiadala  najskôr o predaj
alebo  nájom  pozemku,  miestna  rada  rozhodla  teda,  že  do  zastupiteľstva  ide  len
materiál,  čo sa týka nájmu pozemku - a je to na Adámiho ulici,  kde nemáme nájmy,
kde... teda uzatvorené nájomnej zmluvy pod garážami v osobnom vlastníctve nájomcu,
tak sme tam preto volili tento päťročný nájom. Že - nepotrebovali  sme... je to garáž ...
je v osobnom vlastníctve žiadateľa a nepotrebovali sme tam prispôsobí dĺžku nájmu
ostatným platný nájomným zmluvám, nakoľko tam nájomnej zmluvy nemáme. Z toho
dôvodu. 

p.  Čahojová, starostka MČ :  Ďakujem veľmi  pekne.  Podotýkam,  že v predchádzajúcom
materiáli - alebo hlasovaní sme hlasovali o rovnakej dĺžke doby nájmu,  na 5 rokov.
Pána poslanec Dulla má pripomienku.  Nech sa páči. 

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Ja  sa  len  chcem spýtať,  či   náhodou  podľa zákona,  ak je
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve, nie je nárok na prevod do vlastníctva, bez
toho,  aby  sme  mohli  si  vyberať?  Je  to  totiž  obmedzenie  užívania  toho  pozemku
kýmkoľvek iným. A neviem, či si dobre pamätám, ale niečo podobné sme riešili tiež
na Adamiho , keď tam boli tí 12-ti ... či koľkati - a mali tam niečo zastavané ... Riešili.

p. Čahojová, starostka MČ: ... spoločné priestory.

p. Dulla: Riešili sme. Boli to garáže, mali nejakú administratívnu chybu a teraz sme povedali,
že aby  neutrpeli  ujmu,  keďže  majú  ...  tú  stavbu   majú  vo  vlastníctve  a  pozemok
nemajú  vo  vlastníctve,  že  im  ich  predáme.   Aj  sme  to predali.  Tak  ja  len  teda z
hľadiska  systematiky  a  rovnakého  prístupu,  bez  ohľadu  na  to,  že  jedni  zmeškali
lehotu, lebo boli nepozorní a druhý nezmeškal, požiadal, ale my sme ho odmietli. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, bol to pomerne komplikovaný prípad. My sme to
nepredali. Predalo to mesto a oni boli stopercentne presvedčení, že už to raz zaplatili.
Tam je trochu iný  ... iný prípad - a veľmi komplikovaný...   a to by sme  sa museli
vrátiť. Poprosím zdôvodnenie, nech sa páči, pani doktorka. Nech sa páči, máte slovo. 
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p. Gulalr, MÚ MČ: Tam  na Adámiho ulici,  čo sa týkalo tých spoločných chodieb, tam to
bolo niečo úplne iné,  ako v tomto prípade. Pretože tam  oni  opakovane boli ... za
existujúcim ...teda... 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím , do mikrofónu...

p.  Gullar,  MÚ  MČ:  ...  za  pánom  primátorom,  ktorý  im  sľúbil  -kvázi-  napravenie
majetkových chýb, a teda  že vzhľadom k tomu, že oni viacerí  preukázali -  asi  v 9-
tich  a  alebo  10-tich  prípadov,  že  v  minulosti  to  bolo  zaplatené,  ale  ostatným  sa
nezachovali doklady o tom, že teda ten pozemok už raz uhradili,  tak z toho dôvodu
sme potom dostali predchádzajúci súhlas od primátora, aby sme - že to môžeme na
odpredať, teda, za to 1 Euro.

p. Čahojová, starostka MČ: Vďaka vám pekne. Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa páči. 

p. Hanulíková: Tam sa, ak sa nemýlim,  jednalo aj o tie spoločné priestory-  to sú spoločné
garáže; čiže tá prístupová cesta, ktorí všetci tí nájomníci,  alebo  majitelia  garáží,  sa
potrebovali dostať do tých garáži.

p. Gullar, MÚ MČ: Áno:

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne  za odpoveď. Keďže nikto  iný  nie  je
prihlásený do diskusie, tak prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
Ďakujem.

Návrhová komisia:  Takže poprosím,  aby sme  sa sústredili.  Ideme  teda...  podať návrh na
hlasovanie,  nakoľko  neprišla  žiaden  návrh  na  zmenu  alebo  doplnenie  uznesenia,
dávam  hlasovať  uznesení  v  takej  podobe,  ako  sme  ho  dostali  v  priložených
materiáloch. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1.

p. Čahojová, starostka MČ:  Prepáčte,   že to ešte vrátim k tomuto bodu. Ja som si teraz
spomenula,   že existuje  aj "usmernenie  hlavného mesta,  Útvaru hlavného  architekta
ako postupovať pri predaji pozemkov pod garážami. Sú rôzny typy garáží: Ja neviem o
ktorú sa jedná v tomto prípade. Môžu byť v suterénnych priestoroch, môžu byť pod
obytnými domami,  alebo samostatne stojacie  stavby atď.  s dôrazom na ... úvahy o
budúcom využití  toho priestoru a  budúcom...  o vzťahoch tam,  kde ten žiadateľ to
žiada...  Čiže,  aby  sme  nezablokovali  cesty  ...  k  nejakému  budúcemu  inému
usporiadaniu toho územia.  Takže, je  nejaké také ... usmernenie... Ale... neviem teda,
keď prenajímame, tak nepostupujeme určite proti nemu. Práve naopak; v súlade s nim.
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Bod 14
Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  V  materiáli  číslo  14  máme  Máme  sústredené  žiadosti  o
prenájom nebytových priestorov v materských školách v školskom roku 2017-2018.
Takže ... nie je tu pán prednosta. Ak by boli  nejaké otázky, odpovedia vám  kolegovia
z odborného  útvaru.  Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Keďže sa nehlásite,  tak asi
všetky  vaše  otázky  boli  zodpovedané  v  komisiách.  Uzatváram diskusiu  a  prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.

Návrhová  komisia:  Takže  opäť  sme  nedostali  žiaden  návrh  na  zmenu  alebo  doplnenie
uznesenia, takže dávam hlasovať o uznesení v takej podobe, ako nám bolo predložené
a v materiáloch.

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

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

Bod 15
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo  15 a  tým je návrh na odmenu
miestnemu kontrolórovi za druhý štvrťrok roku 2017. Poprosím pani predkladateľku,
pani tajomníčku, pani poslankyňu Zemanovu, aby predniesla návrh. Ďakujem. 

p.  Zemanová:  Vážení  kolegovia,  s  prihliadnutím  na  aktivitu  ...  pána  kontrolóra,   jeho
činnosť ,  spomínanú v bode 2 ... prerokovanom bode 2,  vlastne ...podľa ...v súlade so
zákonom dávam návrh na odmenu kontrolórovi vo výške 30 % určeného platu za 2.
štvrťrok  2017,  čo  je  celkom  1.837 Eur.  Tam  len  v  poslednom riadku,   ešte  vás
poprosím, tam je chyba, že odmena za 1. štvrťrok 2017. Tak tam má byť za 2. štvrťrok
2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Do diskusie sa nikto
nehlási, takže diskusiu končím a prosím návrhovú  komisiu o prednesenie návrhu.

Návrhová  komisia:  Keďže  návrhová  komisia  neobdržala  žiadny  návrh  na  zmenu,  ale
doplnenie  uznesenia-  tak-   pôvodný  návrh  uznesenia  znie:  Miestne  zastupiteľstvo
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  schvaľuje  miestnemu  kontrolórovi  mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves,  doktorovi Mgr. Miroslavovi Hrádekovi odmenu na 2.
štvrťrok 2017 nás vo výške 1.839 Eur. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím,  aby  ste  sa  prezentovali  a
hlasovali. 

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti bol 1 poslanec,  nezdržal sa  nik.  Ďakujem
veľmi pekne. 

Bod 16
Rôzne 

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme  pristúpiť  k bodu Rôzne. Avizovaný návrh alebo -
avizovaný príspevok pána poslanca Savčinského, nech sa páči, pán poslanec.

p. Savčinský: Ďakujem pani starostka. Na poslednom zastupiteľstve sme uznesením číslo 317
z roku 2017 odvolali pani magistru Dagmar Hladkú z komisie  regionálnej politiky a
hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  a omylom,  sme  si  to  možno  niekto  z  nás
neuvedomili,  sme  ju  súčasne  zvolili  do  komisie  školstva,  mládeže  a  športu  ako
neposlankyňu.  Takže  môj  návrh  je,  aby  sme  to  teda,  túto  chybu  opravili;  tak
navrhujem  odvolať  z  komisie  školstva,  mládeže  a  športu  pani  inžinierku  Dagmar
Hladkú dňom 30. 6. 2017. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne.

... : (Navrhovateľ predchádzajúceho tvrdil, že je s ňou dohodnutý.)

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán inžinier,  hlasujeme  hneď,  o  tomto návrhu?  Takže  pán
poslanec  Savčinský  navrhuje  odvolať  pani  magistru,  myslím,  Dagmar  Hladkú,
z komisie  pre vzdelávanie  a šport  ...   komisie  školstva,  mládeže  a športu,  kde  bola
omylom zaradená ako neposlankyňa. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu. 

... : (Nechajme tak.)

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ó,  nie  nie,  zastavujem  hlasovanie.  Prepáčte.  Obišli  sme
povinnú procedúru, návrh uznesenia prednáša návrhová komisia.

... :  (mimo mikrofónu) ...  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  poprosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia, prepáčte.

Návrhová komisia: Návrhy uznesenia : predkladá poslanec Mgr. Richard Savčinský a Peter
Buzáš:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves  odvoláva  z
komisie  školstva,  mládeže  a športu neposlankyňu  inžinierku  Dagmar  Hladkú  dňom
30. 6. 2017.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne a otváram hlasovanie. 

Hlasovanie:  Za hlasovalo  19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa  1 poslanec.
Uznesenie  bolo schválené.  Pokračujeme  v bode Rôzne. Pán poslanec Dulla,  nech sa
páči.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Vrátim  sa  k  revitalizácii  plavárne,  alebo  tomu  sa  budem
venovať. Na základe odpovede na interpeláciu som požiadal, aby o projekte rokovala
komisia  výstavby  územného  plánu  a do  schválenia  sa  nepodal  podnet  stavebnému
úradu. Dňa 7. 6. v programe komisie  bol bod: Školský bazén - projekt pre realizáciu
stavby. Komisia dostala len základné informácie o uskutočnených krokoch a postupe
na  prípravy  stavby,  privítala  pokrok  v  personálnom  zabezpečení  prípravy.  Podľa
informácií  poskytnutých  inžinierom  a  architektom  Vaškovičom,  bolo  zrejmé,  že
mestská časť kontaktovala určený stavebný úrad, ale nebolo jasné, či podala žiadosť aj
bez vyjadrení dotknutých orgánov a bez vyjadrenia komisie k obsahu projektu, ktorým
sa má podstatne zasiahnuť do majetku. Stavebný úrad žiada doplniť chýbajúce časti
projektu a rozšíriť zásahy aj na výplne  otvorov v obvodovom plášti.  V súčasnosti je
teda situácia ešte vážnejšia ako donedávna, lebo projekt s predpokladaným nákladom
vyše  milióna  je  neúplný  v  zmysle  stavebného  zákona  a  nezodpovedá  zákonu  o
energetickej hospodárnosti budov. Podľa neho, ak sa významná obnova budovy týka
zmeny jej obalovej konštrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú hospodárnosť,
projektant je  povinný v projekte na povolenie zmeny stavby navrhnúť také riešenie,
aby  sa  touto  zmenou  dosiahlo  splnenie  minimálnych  požiadaviek  na  energetickú
hospodárnosť  ako  na  novú  budovu,  s  rovnakou  funkčnosťou,  umiestnením
a kategóriou. Na ten účel,  najmä  zateplením obvodového plášťa,  strešného  plášťa s
výmenou pôvodnej výplne otvorov. Aby sa vyhovelo prísnym predpisom pre budovy
verejnej správy, treba nielen vylepšiť parametre obvodového plášťa, ale aj strechy, a to
podstatne.  Súčasná  je  v  zlom stave  a  konštrukčne  je  zastaraná.  Jej  zmena  vynúti
výmenu  bleskozvodu, aby vyhovel súčasným predpisom a náhradu nevhodných rúr,
ktoré odvádzajú dažďovú vodu do kanalizácie.  To si vyžiada ďalšie zásahy vo vnútri
plavárne,  odstránenie  starých  konštrukcií,  dodávka,  montáž  nových  konštrukcií  a
zariadení,  s ktorými nerátal projekt, môže stáť 350.000 i viac podľa typu a rozsahu
zariadení pre využitie  obnoviteľných zdrojov energie.  Predpokladaný náklad celkom
môže dosiahnuť sumu jeden a pol milióna i viac. Ak ministerstvo neposkytlo dotáciu
na zmenu vo vnútri pred schválením úveru, asi niet dôvodu očakávať, že prispeje po
jeho schválení.  Ďalším aspektom je  čas a teraz treba zabezpečiť projekt významnej
obnovy,  získať  stavebné  povolenia,  potom  uskutočniť  verejné  obstarávanie.  Niet
veľmi predpokladu, že by realizácia mohla začať skôr ako v lete roku 2018, skončila
by,  respektíve  povolenie  užívať  dokončenú  stavbu  by  bolo  právoplatné  až  v  roku
2019. Ak chceme, aby plaváreň bola funkčná čo najskôr, najlepšie ešte v roku 2017,
mali  by sme sa vrátiť k pôvodnému zámeru odstrániť havarijný stav, len v rozsahu
nevyhnutnom na  oživenie  prevádzky.  S  prípravou  na  uznaní  zámer  modernizácie,
ktorý by sa rozšíril aj na obvodový plášť a strechu a realizovať ich fázovo v roku 2019
a 2020. Na odstránenie havarijného stavu by mal postačovať úver doteraz označovaný
ako prvá tranža. Uskutočnený prevod 200.000 z rezervného fondu do účelového fondu
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môže byť  dobrým základom pre financovanie  budúcej modernizácie  zveľadenia  po
roku 2018,  ak sa  predsa  nepodarí  získať  dotáciu  z  prostriedkov štátneho  rozpočtu
alebo Európskej únie. Dúfam, že aj bez uznesenia je zrejmé, že je rozumné vrátiť sa z
kratšej cesty. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  pán  poslanec  Dulla,  to  sú  závažné
informácie a neviem či máš čas presne informácie ako ja, nie je tu osoba zodpovedná
za  prípravu  realizácie  tejto  investície,  takže  ja  také  čerstvé  informácie  nemám,
nemôžem ich potvrdiť ani vyvrátiť, ale určite sa zariadime podľa aktuálnej situácie čo
najlepšie možne, takže v tejto chvíli ti ja na toto neviem odpovedať, ale určite vy, ako
členovia  komisie,  máte priame  linky  rovno  na pána architekta Vaškoviča  alebo  na
niekoho iného, kto, komu bol zverený inžiniering a konzultácie na stavebnom úrade,
takže iste vieš na koho sa obrátiť. Ja v tejto chvíli ti na toto neviem odpovedať, že či je
to naozaj tak, ako si povedal. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ani ja nepoznám celú pravdu, lebo sme dostali tie informácie,
ktoré som spomínal, čiže ich nevieme všetky detaily, lebo pani...

p. Čahojová, starostka MČ: Inžinierka.

p. Dulla:  ... inžinierka, pardón, priezvisko dnes som nezachytil dobre, ktorá sa tomu venuje
nebola prizvaná na rokovanie komisie, ale my sme nevedeli,  že je tu nový človek, ale
reagujeme  na  to, čo sme  dostali  informáciu,  a  privítali  sme  ten pokrok, lebo  je  tu
niekto konkrétny,  kto má tento významný projekt  na starosti,  jeho investorskú fázu
prípravy.

A pani inžinierka sa tomu... Prepáč, prepáč.

p. Dulla: Ak príde, ak príde, alebo ak spracuje nejakú informáciu, určite sa členovia komisie
výstavy územného plánu radi oboznámia.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Takže to beriem na vedomie, ale momentálne asi vieš
viac ako ja a tieto informácie, nimi nedisponujem, a myslím si, že ak budú informácie,
ktoré  by  teda  si  zaslúžili  vašu  pozornosť,  tak  sa  ich  dozviete  už  na  najbližšom
zastupiteľstve  v júli,  ktoré  budeme  mať  myslím  17.,  18.  No  pani  inžinierka
momentálne má, čerpá tuším týždňovú dovolenku nepamätám si presne, pán kontrolór,
takže ja  som ju  nevidela  týždeň,  ale  intenzívne  pracuje  a  vybavuje  veci,  ktoré sú
potrebné, aby sa stavba mohla spustiť. Ak sú tam nejaké prekážky, ja o nich neviem
zatiaľ, toľko len k bazénu. Pán poslanec Dulla s druhým príspevkom.

p. Dulla:  Ďakujem.  Iný podbod Rôzne: parkovacia politika.  Miestne zastupiteľstvo doteraz
nerokovalo o tejto problematike komplexne. Nerokovalo o zriadení ani jednej zóny pre
rezidentov,  pričom  podľa  informácií  sa  už  rozhodlo  o  zriadení  druhej,  na  ulici
Hlaváčiková-Veternicová.  Škoda,  že  sa  neberie  ohľad  na  poznatky  z  pilotného
projektu  Silvánska  a odporúčanie,  odborné  stanoviská  dopravnej  komisie  odložiť
realizáciu zmeny organizácie dopravy na uliciach Veternicová-Hlaváčiková. Nie je to
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pilotný projekt, predstavuje ohrozenie prirodzených záujmov podstatnej časti občanov,
obyvateľov Dlhých dielov, možno aj hrozbu veľkej škody pre Karlovu Ves. Namiesto
toho  ako pilotný  projekt  parkovacej  politiky  na  Dlhých  dieloch  odporúča  komisia
dopravy  projekt  zvýšenia  kapacity  parkovania  v  oblúku  na  Veternicovej  ulici  pri
križovatke so Stoklasovou ulicou prostredníctvom jednoduchej oceľovej konštrukcie
ako prednostné opatrenie pred zmenou organizácie dopravy v danom území. Rovnako
odporúča  komisia  postupovať  aj  v  ďalších  zónach.  Komisiu  dopravy  miestne
zastupiteľstvo zvolilo ako svoj odborný poradný orgán a tým prejavilo členom náležitú
dôveru.  Hoci nehlasovali  všetci členovia,  lebo  niektorí neprišli,  iní zasa odišli  pred
koncom zasadnutia,  považujem  za  správne,  aby  zastupiteľstvo  svojim  hlasovaním
vyjadrilo, či súhlasí s názorom svojho odborného poradného orgánu. Je to dôležité aj
preto, aby poslanci vedeli, či nemajú prehodnotiť svoje členstvo v komisii. Nehovorím
to len tak, dopočul som sa, že jeden z členov komisie,  ktorého si mimoriadne vážim
pre  jeho  principiálnosť,  sa  rozhodol  nezúčastňovať  sa  viac  zasadnutí  komisie.
Dôvodov  má  určite  viac,  všetky ja  nepoznám,  ani  nemienim  za  neho  hovoriť.  V
každom prípade  existujú  ľudia,  ktorí  sa  problematike  dopravy  venujú  dlhodobo  a
vnímajú  jej  súvislosti komplexne,  vidia  dopredu a uvedomujú  si,  čo je  nezmyselná
samovražda a zároveň bezdôvodná poprava nevinných. Ak sme zmenu podmienok pre
vyhradené miesta ŤZP mohli schváliť  2 roky vopred, podobne by sa dalo pristúpiť k
zriaďovaniu zón. Patrím k tým, ktorí doprave venujú veľkú pozornosť, aj keď nie som
členom dopravy. Ak si ešte spomeniete, bola zriadená parkovacia skupina a jej členom
som sa  stal.  S  poľutovaním  medzičasom už  túto nezvolávajú.  Príprava  opatrení  v
oblasti  parkovania  sa  deje  bez  ohľadu  na  názor  poslancov.  Podľa  mňa  je  to
neprípustné aj preto, lebo zákon predpokladá, podľa mňa aj vyžaduje, aby o takej zóne
rozhodli poslanci v podobe VZN, teda po tom, čo verejnosť dostane vopred príležitosť
sa  vyjadriť  k  návrhu  záväzných  pravidiel  vrátane  spôsobu  prevádzkovania.  Ako
vieme, oznam o zóne na Dlhých dieloch je už zverejnený, distribuovaný, bez toho, aby
ľudia dostali príležitosť podieľať sa na príprave a prijímaní dobrého rozhodnutia, čo
sme sľubovali pred voľbami.  Nedostali ju  ani v prípade Silvánskej.  Ak sú pravdivé
informácie o tom, že zaujíma,  že sa o to zaujíma  už prokuratúra, možno sa čoskoro
dozvieme  jej  právny  názor.  Ja  dúfam,  že  netreba  vyzývať  osobitne  na  zastavenie,
ukončenia  aktivite,  a  napriek  tomu  prednesiem  návrh  uznesenia.  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves akceptujúc stanovisko Dopravnej
komisie a rešpektujúc dôvody, ktoré k nemu viedli, predovšetkým poznanie, poznatky
z vyhodnotenia pilotného projektu Silvánska, a v záujme predchádzať škodám, vyzýva
starostku mestskej časti Bratislava Karlova Ves, aby mestská časť: a) ukončila aktivity
súvisiace  s  realizáciou  a  odložila  realizáciu  novej  organizácie  dopravy  na  ulici
Hlaváčiková-Veternicová až do účinnosti príslušného VZN v zmysle  § 6 a) ods. 1 a
nasledujúcich Cestného zákona, b) ako pilotný projekt parkovacej politiky na Dlhých
dieloch zabezpečila  projekt  zvýšenia  kapacity parkovania  v oblúku na Veternicovej
ulici pri križovatke so Stoklasovou prostredníctvom jednoduchej oceľovej konštrukcie
ako  prednostné  opatrenie  pred  zmenou  organizácie  dopravy  v  danom  území,  c)
rovnako  postupovala  v  ďalších  zónach,  d)  v  prípade  negatívneho  právneho  názoru
Okresnej  prokuratúry  Bratislava  4  k  organizácii  dopravy  v zóne  Silvánska  pre
rezidentov bez VZN uviedla organizáciu dopravy do stavu pred pilotným projektom s
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ponechaním vodorovného značenia  a  to v termíne  do 30 dní  od oznámenia  takého
právneho názoru Okresnej prokuratúry.

p. Čahojová, starostka MČ: Koniec?

p. Dulla: Áno, ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem.  Pán  poslanec,  len  toľko,  že  k tej  jednoduchej
oceľovej  konštrukcii  na  tom existujúcom parkovisku,  je  to  parkovisko,  ktoré je  v
svahovitom teréne,  tzn.,  že je  tam výškový rozdiel,  a  v prípade,  že by tam takáto
konštrukcia realizovala, napokon vy ste schválili  50 000 na projektovú dokumentáciu
na  zvýšenie  kapacít  parkovania,  môžme,  ak  sa  rozhodnete  použiť  to  na  takúto
projektovú  dokumentáciu,  ale  je  to  niečo,  čo  rovnako,  aj  keď  to  bude  ľahká
konštrukcia, musí ísť do zeme, musí sa nejakým spôsobom zapustiť, nejaké podlažie,
a vyžaduje  si  to  stavebné  konanie  so  všetkým,  s územným  rozhodnutím,  ako  iné
stavebné,  iné  takéto  projekty,  čiže  to  nie  je  tak,  že  teraz na  nejakom parkovisku
zmontujeme veľmi rýchle niečo, čo si nevyžaduje patričné povolenia. Či to potrebuje
EÚ, to si myslím,  že nepotrebuje, ale to, ja na to, neviem na túto otázku odpovedať.
Schválili  ste  50.000 EUR,  ak  sa  rozhodnete,  že  je  to  táto  priorita,  parkovisko
Stoklasová, tak môžeme sa tým smerom obrátiť na názor prokuratúry.  Áno, počula
som, že bol podaný podnet na prokuratúru na preskúmanie nášho postupu, sme veľmi
zvedaví  a  očakávame  teda  verdikt.  A  čo  sa  týka  VZN-ka,  tak  viete,  že  my  sme
presvedčení,  že všeobecne záväzné  nariadenie  na zmenu organizácie  dopravy nie je
potrebné a stojíme si za tým, ale je možné, že už v priebehu pár dní, možno vo štvrtok,
bude schválený dodatok štatútu hlavného mesta k parkovacej politike a bude možné
prihlásiť sa k celomestskej parkovacej politike a potom to záleží už naozaj len na nás,
že či sa k tomu prihlásime,  alebo  nie,  ale  teda musí byť  schválený dodatok štatútu
hlavného mesta. Pán poslanec Zajac. Prepáč, že som tak dlho hovorila. Pardón, ak máš
k tejto istej téme, ak nie, tak by som dala hlasovať.

p. Zajac:  K tejto istej téme mám. Ja len chcem podporiť návrh pána poslanca Dullu,  preto,
lebo teda som tiež jedným z poslancov, ktorý síce nie  je členom dopravnej komisie,
ale  ako  myslím  si,  že  člen  tej  parkovacej  pracovnej  skupiny,  sme  boli,  boli  teda
prevelení do, že to bude prebiehať na pôde komisie  dopravy, aj keď teda my dvaja,
ktorí sme z inej  komisie,  nemáme  hlasovacie  právo, takže keď sa hlasovalo  o tom
uznesení,  ktoré je  také, aké prečítal pán Dulla,  my sme neboli započítavaní do tých
hlasov, a preto potom vznikli  pochybnosti o tom, že či bolo uznesenia,  alebo nebolo
uznesenia. No tak áno, keďže tam nastal taký ten úradnícky šimel, my sme neboli síce
aktívni, chodíme tam o osobnom voľne a ja neviem čo ešte a nie sme ani v tej komisii
a  nemáme  ani  možnosť  hlasovať,  tak,  tak  sme  teda  akceptovali,  s  takou  by  som
povedal horkosťou, že teda nakoniec vznikla  pochybnosť o tom hlasovaní.  Čo sme
tam boli  a ktorí sa  venujeme  parkovacej  politike,  myslím  si,  že  sme  si  argumenty
povedali pomerne jasne,  ja  ich tu nebudem teraz všetky rozvádzať.  Podľa mňa,  my
sme  nevyhodnotili  zónu  Silvánska.  Vyhodnotiť  dotazníkový  prieskum  spokojnosti
neznamená,  z pozície  kvality  toho, ako má  byť  zhodnotený nejaký pilotný projekt,
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lebo my sami si nazývame tú akciu pilotný projekt, tak mne sa patrí proste pilotný
projekt  dokončiť  s tým,  že urobím vyhodnotenie,  vnútorné vyhodnotenie  pilotného
projektu. K tomuto, napriek tomu, že na to upozorňovali sme viackrát, neprišlo,  a ja
chcem ešte  raz,  mali  sme  tie  stretnutia,  ja  vyhodnotenie  dotazníkového  prieskumu
nepovažujem za vyhodnotenie pilotnej zóny. Podľa môjho názoru pokračovať v tejto,
v týchto intenciách,  to, volá sa to „salámová metóda“, pridávať,  pridávať,  pridávať,
znamená len to, že my vyháňame tých ľudí, ktorých nevieme umiestniť v tých zónach,
do  iných  zón,  a preto,  preto  si  myslím,  že  by  sme,  že,  a  aj  preto,  že čaká  nás  tá
mestská, pravdepodobne prijatá, a bude pravdepodobne v súčinnosti s mestom vznikať
niečo, čo bude možno udržateľnejšie a bude niečo, čo bude možno, povedal by som,
veľkorysejšie  aj  vzhľadom  k  tomu,  že  teda  mesto  je  držiteľom  tých  miest,  kde
počítame  so  zriadením  nových  nejakých  parkovacích  miest,  či  už  domov  alebo
parkovísk. Mne sa zdá za predčasné teraz sa ťahať do tej, do tej novej zóny, zdá sa mi
to predčasné, pretože nemáme vyhodnotený pilot číslo  1, pretože táto druhá aktivita
neprináša  nič  nové.  Nemyslím  si,  že by sme  mali  mať  dva  piloty na  to isté,  to je
smiešne mať pilotný projekt taký istý, rovnaký, na,  na, na to isté je, to, to sa mi nezdá
ako už, to nevolajme pilot, a potom si povedzme, vyhodnoťme pilot a poďme do celej
Karlovky,  aby sme nerobili  v Karlovej Vsi občanov dvoch kategórií.  Jedných, ktorí
majú nakreslené pekné parkovacie miesta a dostanú akýkoľvek počet parkovacích kárt
na akýkoľvek  počet  automobilov v domácnosti,  a druhých,  ktorí nemajú  vyznačené
nič,  majú  polovicu  miest  obsadené  vyhradenými  parkovacími  miestami  a  druhú
polovicu  miest  obsadené  ľuďmi,  ktorí  sa  presťahovali  z tej  jednej  zóny.  Čiže  ja
navrhujem, aby sme ten pilot pokračovali parkovacou politikou v celej Karlovej Vsi,
alebo nepokračovali v pilotnom projekte ani jednom. A, teda, keďže nám bolo viackrát
povedané, že existuje to presvedčenie, že o tom nemusia rokovať poslanci a hlasovať
poslanci,  ja  to akceptujem preto, lebo  nie  som múdrejší  ako ten,  kto teda prišiel  k
tomuto presvedčeniu, ale preto teda odpoviem tu výzvu, kde ja naozaj by som naozaj
veľmi rád chcel oznámiť verejne, že s týmto nie som úplne celkom stotožnený.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám pekne za tento príspevok. Než dám slovo pánovi
Kramplovi, ktorý je k tej téme? Tiež k tej téme. Tak len by som rýchlo odpovedala na
základné otázky.  Nenazývame projekt  Veternicová-Hlaváčiková pilotnou zónou, ale
zónou parkovania  na rezidenč-, rezidenčného  parkovania,  nebude to úplne rovnaké,
upravíme  s  nástupom  alebo  so  začiatkom  rezidenčného  parkovania  v  zóne
Hlaváčiková-Veternicová,  ak sa  všetko  podarí  tak,  ako má,  tak príde  k  úprave  na
základe  skúseností  zo  zóny  Silvánska,  úprave  pravidiel  pravdepodobne  aj  v zóne
Silvánska, čiže nebude to úplne to isté. Čo sa týka vyhodnotenia,  tak vyhodnotenie,
stále  na to zabúdate,  že vyhodnotenie,  nielen  na  základe  dotazníkovej  metódy,  ale
vyhodnotenie  pani  inžinierka  Kratochvílová  poskytla  a existuje.  Nespĺňalo  vaše
očakávania, lebo vy ste, vy poslanci chcete vyhodnotenie dopadu pilotnej parkovacej
zóny  mimo  existujúcej  tej  rezidenčnej  zóny.  Sľúbili  sme  vám,  že  vám  dáme  na
porovnanie  čísla,  tie  čísla  sa  robili  v  jednotlivých  úsekoch  vo  všetkých  uliciach
v priestore celej Karlovej Vsi, presne lokality rozdelené, v mesiaci júni minulého roka,
minulého roka? A tento rok už sa jedno sčítanie uskutočnilo, minulý týždeň, presne v
tom istom termíne, a dnes myslím v noci sa bude uskutočňovať ďalšie sčítavanie, čiže
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tieto čísla  vám dáme k dispozícii na porovnanie,  tzn., že uvidíte tam aj ten dopad v
tých  vedľajších  uliciach.  Ďalej  je  veľmi  dôležité  poznamenať,  že  naša  zmena
organizácie parkovania neznamená finančnú záťaž pre obyvateľov a akonáhle vstúpi
do platnosti,  alebo pripojíme  sa k celomestskému všeobecne záväznému nariadeniu,
tak naši obyvatelia si budú musieť zakúpiť, za minimálny poplatok síce, aký schválite,
prvú rezidenčnú kartu, a ďalšie, atď. a abonentské karty za podstatne zvýšené poplatky
a  za  parkovanie  sa  bude  musieť  platiť,  najmä  v  mestských  častiach,  kde  je  to
parkovanie  mimoriadne  exponované,  a  to  je  hlavne  Staré  Mesto  a  Nové  Mesto  a
Ružinov,  čiže  dopadne  to  určitým  spôsobom na  peňaženky  všetkých  cestujúcich
Bratislavčanov parkujúcich, teda pohybujúcich sa osobným motorovým vozidlom. A,
toľko len,  a ešte tam padol termín „prirodzené záujmy našich obyvateľov“, no ja  si
myslím,  že  prirodzeným  záujmom  našich  obyvateľov,  a to  budem  oponovať,  pán
poslanec, je riešiť problematiku parkovania a nie ju odložiť, až to za nás vyrieši niekto
iný.  Ale  signalizovala  som,  pán  poslanec  Dulla,  že  dám slovo  pánovi  poslancovi
Kramplovi a potom môžeš reagovať. Pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Pán Dulla má faktickú, myslím, že má reagovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže, pán poslanec Dulla má priestor jednej minúty, a potom
pán poslanec Krampl.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Pani starostka, aj nám ide o riešenie, len ten spôsob, ktorý sme si
odskúšali  v zóne  Silvánska  a v drvivej  väčšine  sa  bude  opakovať  aj  na  uliciach
Hlaváčikova-Veternicová,  je  model  na  princípe:  problém  spod  okna  jedných
vyvezieme pod okná viacerých. Ak mám problém s desiatimi,  pätnástimi percentami
v priemere,  ako  sme  sa  z  toho  dávnejšieho  sčítavania  dozvedeli,  a  v  jednej  zóne
vyženiem 15 % preč, tak tých, kam sa to presunie,  už to bode 18, 20, 22 %, podľa
toho, ako sa zdajú,  začnú správať tí ľudia,  od najbližšej  voľnej po najvzdialenejšiu,
lebo to je tá prirodzenosť, a prirodzeným záujmom obyvateľov Dlhých dielov nie sú
len záujmy na dvoch uliciach.  Máme ešte ďalšie  ulice,  tak ako som to interpretoval
mnohokrát. Viďme všetkých spoločne, Dlhé diely je jeden veľký celok.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, nerada by som tu zabiehala do detailov, toto je
skutočne  problematika,  ale  kde  hovoríme,  že  riešime  len  prirodzené  záujmy
obyvateľov Dlhých dielov. Akú istotu máme, keď sa takto bavíme, a nemali by sme
zabiehať naozaj do detailov, že tam parkujú len obyvatelia Dlhých dielov. O to predsa
ide v rezidenčnej parkovacej politike, aby tam parkovali skutočne obyvatelia  Dlhých
dielov, a nie  každý, kto príde,  kto tam prespáva, a kto si tam dovezie služobné auto
a postaví  ho  vedľa  svojho  osobného  motorového  vozidla  vlastného.  Takže  tá
problematika  je  komplexná  a myslím  si,  že ju  v bode  Rôzne  nevyriešime,  môžme
pokračovať v diskusii niekde inde. Pán poslanec Krampl, prepáč.

p.  Krampl:  Ďakujem za  slovo.  No,  ja  by  som sa pripojil  za  predrečníkom,  lebo  tiež  sa
domnievam,  že keď už teda aj ten druhý projekt  sa  už ani  nevolá  rezidenčný,  tak
uplatňovať na neho to pravidlo, že nevyžaduje VZN-ko, podľa mňa už sa nedá, nedá
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aplikovať toto pravidlo. Ten návrh pána Dullu ja osobne by som podporil, ale by som
ho  chcel  požiadať,  či by ho  nemohol  trošku zredukovať,  lebo  už tak automaticky
predpokladať  nejaké  negatívne  vyjadrenie  prokurátora,  už  termíny  tam stanovuje,
proste myslím si, že zachádza až niekam, kde ešte nie sme, čiže myslím si, že by som
ho  vedel  podporiť,  ak by teda hovoril  o tom,  aby sa  zastavili  práce  na,  na  ďalšej
rezidenčnej zóne a naozaj by sme to riešili cez VZN. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Doplnila by som, pán poslanec Krampl. Neviem, akou otázkou
sa zaoberá pán prokurátor, neviem,  z čoho vychádza pán poslanec Dulla  so svojimi
znalosťami, že kde teda, čo očakáva, aký výsledok, od preskúmania toho procesu. Pán
poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda zdieľam názor pani starostky, že takúto
vážnu problematiku by sme sa nemali snažiť vyriešiť v bode Rôzne, ale zas na druhej
strane si myslím, že to je problematika natoľko vážna, že by sme sa mali seriózne, aj
na pôde tohto zastupiteľstva, zaoberať, a navrhujem predložiť, pripraviť materiály na
rokovanie na niektoré z nasledovných zasadnutí. To je teda moje odporúčanie tomuto
zastupiteľstvu,  a keďže  počas  tejto  rozpravy  v  bode  Rôzne  zaznel  jeden  návrh  na
redukciu komisie o jedného člena, ja si dovolím dať v rámci rozpravy návrh na to, aby
komisia  dopravy  bola  doplnená  o  kolegov  Dullu  a  Zajaca,  pretože  chodia  na  tie
zasadnutia, diskutujú a sú aktívni, a pritom sú tam ako občania druhej kategórie, takže
myslím  si,  že by mali  mať rovnaké práva a povinnosti ako všetci ostatní,  ktorí tam
rokujú. Ďakujem. Písomne dávam návrh návrhovej komisii.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Dulla. K téme, stále k tej istej.

p. Dulla:  Áno. Dovolím  si reagovať na to, čo ma oslovil  pán poslanec Krampl,  ale  aj čo
povedal pán poslanec Rosina. Určite nemám problém s tým, že niektoré časti toho, čo
som navrhol,  nemusia  vyhovovať všetkým.  Každý máme  právo navrhnúť  oddelené
hlasovanie o každej časti navrhnutého uznesenia.  Takže nemám problém s tým, že o
poslednej sa bude hlasovať samostatne, o ostatných spolu alebo o každej samostatne.
Ďalšia vec čo mi vôbec neprekáža, lebo ja nepredpokladám záporné, ale ak bude, aby
sme  nemuseli  to  riešiť,  lebo  to  nie  je,  to  nebude  vyjadrenie  prokuratúry  k  aktu
zastupiteľstva, lebo zastupiteľstvo nebolo využité. Čiže je to vec vedenia Karlovej Vsi,
ktoré sa rozhodlo urobiť zmenu organizácie. Čiže je to preventívne, ak by sa to stalo.
Ja neviem čo bude. Ja neviem ani kedy to bude. Len som sa dopočul, že prokuratúra sa
už o to zaujíma.

p. Čahojová, starostka MČ:  Niekto sa dopočul,  niekto sa nedopočul.  Ale  už sme počuli
všetci. Takže pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl:  Ďakujem.  Len na pána Rosinu.  K tým komisiám.  No, ako som počul,  tak tie
komisie práveže prijímali nejaké negatívne stanoviská k týmto rozhodnutiam a neboli
tieto ich rozhodnutia akceptované, čiže možno by sme sa o tom dnes nebavili  takto,
keby proste tie  rozhodnutia  komisií  boli  brané na  ťažkú váhu.  Iba na okraj chcem
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povedať, že vo finančnej komisii sme tiež v inom bode navrhli zvýšenie prenájmu pod
nejakým predajným stánkom, ale  materiál vyšiel  v pôvodnej podobe. Mne už sa to
nechce opakovane dávať proste návrhy, keď už sa to v komisii naozaj podrobne raz
preberie, prijme sa stanovisko a ide to v nezmenenej podobe, tak mi to potom tá práca
v komisiách príde taká zbytočná. Čiže možno len taká výzva, že naozaj keď tá komisia
niečo sa uznesenie, tak by to ten úrad mohol brať trošku vážnejšie. Ďakujem.

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

p. Sloboda: Ďakujem. Chcel by som len poukázať na rozdielnosť praxe, ktorá tu nastala, že
boli  vytvorené  ad  hoc  komisie,  ja  to  volám  azénová  komisia,  a  jej  závery  boli
všeobecne  akceptované  bez  akýchkoľvek  povinností  a  nikto  neskúmal  kto  ako
hlasoval.  A parkovacia komisia,  keď jej dvaja členovia hlasujú alebo zúčastňujú sa,
tak proste na  tú parkovaciu  komisiu  je  pozerané  úplne  z iného  pohľadu,  ako keby
nemali  nejakú  legitimitu  alebo  sa stretli  len  z  vlastnej  vôle.  Ale  oni  sa  nestretli  z
vlastnej vôle, stretla sa ako skupina,  ktorú sme určili,  že má pracovať na parkovacej
politike a tým ľuďom, ktorí boli poverení, aby sa tým zaoberali, by mala byť venovaná
náležitá  vážnosť  a  nie  spochybňovať  ich  rozhodnutie  ako  hlasovali  alebo  chceli
hlasovať alebo prejavili svoj názor. Čiže...skončil som.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja nevenujem tomu nijakú pozornosť. Je to vaše
rozhodnutie.  Ja  ani  si  nepamätám,  kedy  bola  zjednotená  parkovacia  komisia  s
parkovacou skupinou alebo komisia  pre dopravu alebo ako sa vlastne volá.  To si ja
nepamätám.  Je to rozhodnutie  vaše,  nie  moje.  Čiže ja  to ani nekomentujem,  ani to
neovplyvňujem. Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac:  No je to taká čudná rozprava, že my potom naozaj reagujeme akože faktickou na
faktické..

p. Čahojová, starostka MČ: Aha. Áno.   

p. Zajac: Akože čudná rozprava. Ja chcem tiež teda reagovať na faktickú a to, že prečo sa o
tom bavíme v bode Rôzne. My by sme boli všetci veľmi šťastní, keby sme sa o tom
mohli baviť v riadnom bode. Ale bolo nám viackrát naznačené, že nie je záujem o to,
aby sme sa o týchto veciach bavili  v riadnom bode. A preto, keď ja chcem, aby táto
obec poznala názor poslancov na takto dôležitú vec, tak by som naozaj iba upriamil,
nedávame tu žiadne uznesenie, nikoho tu ničím nezaväzujeme, je to iba výzva, ktorá je
vlastne deklaráciou istého názoru na veci, ktoré sa v tejto mestskej časti dejú. Robili
sme takéto výzvy aj v minulosti a skutočne dá sa to robiť len pod bodom Rôzne preto,
lebo neviem si to predstaviť  takúto výzvu bez uznesenia  a bez nejakého  poverenia
niekoho niekde inde. Takže toľko k tomu, prečo sa to robí v bode Rôzne. A tá diskusia
- my už diskutujeme na, ako o tejto veci, na veľa rôznych pôdach. Možno že by naozaj
nebolo zlé, keby sme tie rôzne pôdy niekde zjednotili opäť a bavili sa o všetkých tých
veciach na jednej pôde a vo finále tiež mám tu predstavu, že by sme sa o tom mali
baviť na pôde Miestneho zastupiteľstva. Už či to bude len dopravné značenie alebo to
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bude VZN alebo čo to bude, je to podľa mňa tak dôležitá vec v tej komunite, a ja to
hovorím preto, lebo dostávam tak neobyčajne výraznú spätnú väzbu od obyvateľov na
tento počin, že nie je mi to úplne jedno, čo teda v tom mojom mene sa tu deje. Dnes je
moderné…

p. Čahojová, starostka MČ:  Pardon. Už veľmi preskakuješ,  pardon, prečerpávaš o 100%
svoju  x-tú  faktickú  poznámku.  Musím  na  to  odpovedať.  Neviem,  kde  ti  bolo
naznačené, že nie je žiadúce, aby sme sa o tom rozprávali, lebo to nie je pravda. To, že
sa nezhodujú naše názory na zavádzanie rezidenčných parkovacích zón, to je zrejmé a
nevyhýbam sa tejto, nášmu ako keby nesúladu názorov a diskusií, ale  isté je, že ako si
teraz  povedal,  že  o  dopravnom  značení  predsa  nemôže,  o  dopravnom  značení,
rozhodovať zastupiteľstvo. To je prenesená kompetencia štátnej správy. To je proste
absurdné, aby zodpovednosť za dopravné značenie a organizáciu dopravného značenia
niesli volení zastupitelia samosprávy. To proste nepripadá do úvahy. Ale o parkovaní
sa samozrejme môžeme baviť koľko len budete považovať za potrebné. Ja si naopak
myslím,  ja sa rovnako stretávam s veľkým záujmom obyvateľov, s veľkým záujmom
obyvateľov, chcú sa rozprávať o tejto téme a mnohí netrpezlivo čakajú aj na prijatie
toho  celomestského  parkovacieho  nejakého  systému,  pretože  táto  situácia  je
neudržateľná.  Takže  ja  stretávam,  myslím  si,  že  vo  vyššej  miere  s  ľuďmi,  ktorí
očakávajú, že sa k tejto veci postavíme a budeme niečo robiť. Pán poslanec Borovička,
nech sa páči. 

p. Borovička:  Ďakujem za slovo pani starostka. Ja mám stále otázku, ktorú som rozprával
možno pred rokom, možno pred dvomi, keď sme začali preberať parkovaciu politiku.
Teraz keď budeme chcieť robiť Veternicovú, Hlaváčikovú, približne sa tam uvoľní asi
250 miest, ktoré by sa mali vlastne, títo ľudia, ktorí tam nebývajúci, nekarloveti, majú
niekde  presťahovať.  Ja  sa  stále  pýtam -  kam pôjdu  tí ľudia,  keď napr.  Pribišova,
Majerníkova  má  momentálne,  podľa  pani  Kratochvílovej,  mínus  približne  15%
parkovacích  miest  oproti miesta  a  oproti bytom.  A  stále  sa  pýtam,  kde  máme  tie
plochy, jak sme spomínali, že spravíme plochy pre týchto nebývajúcich v Karlovke, že
budú parkovať mimo.  O tom sa stále bavím a o to sa stále pýtam. My sme ešte nič
nevybudovali, my ideme iba ľuďom zobrať. Vy budete spokojní na Veternicovej aj na
Hlaváčikovej,  ale  tí ľudia musia niekde zaparkovať.  Kde budú parkovať,  keď nikde
nie je miesto?

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, rovnaký problém ste riešili  u vás, na Školskom
námestí, kde bola pešia zóna, kde sa parkovalo, kde sa teraz neparkuje. A kde budú tí
ľudia parkovať? No v pešej zóne predsa nemôžu. Presadzovali ste, aby sa tam urobili
opatrenia,  aby  sa  tam  parkovať  nedalo.  Dnes  sa  tam  neparkuje.  Neviem  koľko
parkovacích miest,  nelegálnych  samozrejme,  bolo zrušených.  To jednoducho je  tak.
Alebo  chceme, aby sa parkovalo tak ako sa má alebo nechceme. Nedá sa to urobiť
razom, nedá sa urobiť zázrak. Pracujeme, veľmi dobre viete, žiadame od mesta, žiadali
sme zverovacie protokoly na mnohé lokality,  aby nám boli zverené, aby sme mohli
rozvíjať svoje projekty,  nepodarilo  sa. Mesto nie je  ochotné zverovať ani za účelom
budovania  nových  parkovacích  kapacít.  Zmenili  sme  taktiku,  žiadame  o  nájomné
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zmluvy.  Momentálne  sme požiadali  aj o nájomnú  zmluvu  v lokalite  Hlaváčikova  -
Veternicová. Aby sme si vstúpili do svedomia keď už tak, tak vieme, že sme zachovali
určitú prevádzku v priestoroch, kde je neviem či 20 parkovacích miest na parkovisku
pod  Billou,  ktoré  tak  isto  môžu  slúžiť  obyvateľom.  Rokujeme  so  zástupcami
obchodných reťazcov, ktoré pôsobia v Karlovej Vsi,  predovšetkým je to spoločnosť,
ktorá má parkovisko verejne,  teda má parkovisko v noci neobsadené  Karlovešťanmi
hore na Dlhých Dieloch aj dole na Segnerovej, kde to vyzerajú naše rokovania, že sú
veľmi  sľubne  rozbehnuté  a  že  nočné  parkovanie  pravdepodobne  bude  reálne  pre
obyvateľov, ktorí budú mať záujem za nejaký minimálny poplatok. My naše aktivity
rozvíjame  vo všetkých možných smeroch, ale zázraky neurobíme.  A navyše nikto z
obyvateľov,  napr.  máme  zónu  Silvánsku,  kde  veľmi  rozporuplné  reakcie  vyvolalo
návrh  na  zrušenie  starého  ihriska  a  vybudovanie  nejakých  nových  parkovacích
kapacít,  kde teraz pripravujeme  a požiadali  sme najskôr teda, máme tam Slovenský
pozemkový fond na časti pozemku a jedného súkromného majiteľa, o vyjadrenie, či by
bolo možné uvažovať do budúcna na vybudovanie nových parkovacích možností. Ale
aj priamo v tej zóne sa obyvatelia nestretnú v názore či áno alebo nie. Veľmi striktne
obyvatelia  Karlovej Vsi protestujú proti vybudovaniu  nových parkovacích možností
na zeleni,  na existujúcej  zeleni.  Ľudia  chcú parkovať len tam,  kde už teraz sú sivé
alebo hnedé zóny. Čiže len toľko. Ale to je veľmi široká problematika. Neviem či je to
práve teraz ten priestor. Vidím, že sa ďalší hlásite. Nebudem vás oberať o slovo. Pán
poslanec Zajac,  nech sa páči.  Faktickou na môj príspevok alebo  na predchádzajúce
príspevky. 

p. Zajac: Áno na ten príspevok pani starostky. No, veľmi rýchlo sa budem snažiť. Aj to, čo si
pani  starostka povedala  teraz pred chvíľou hovorí o  tom, že tá pilotná zóna nie  je
dobre  vyhodnotená  preto,  lebo  toto  okolo  reálnej  parkovacej  politiky,  dopravné
značenie nie je parkovacou politikou, to sme si viackrát povedali, a keď teda hovoríme
na jednej  strane,  že ide  o projekt  dopravného  značenia,  o  čo samozrejme  poslanci
nemusia  mať  záujem,  tak  potom  nehovorme  o  tom  ako  o  pilote  rezidenčného
parkovania.  Lebo do toho samozrejme  patrí aj to, či tí občania sú a kde sú ochotní
prijať nové parkovacie. A to všetko by malo byť súčasťou tej pilotnej zóny. Vieme, že
potrebujeme  nové  parkoviská.  Mali  by  sme  vedieť,  že  či  a  ako.  Druhé  čo  chcem
povedať,  že ja  o projekt dopravného  značenia  samozrejme  nemám záujem hovoriť,
lebo to patrí len tebe ako dopravnej neviem..

p. Čahojová, starostka MČ: Cestný správny orgán.

p. Zajac: Áno, cestný správny orgán. Ale samozrejme my tu hovoríme o dopravnom značení
kombinovanom s vydávaním parkovacích  kariet  a  nevlastníctvo týchto parkovacích
kariet  oprávňuje  orgány  v  tomto  činné  pokutovať,  odvážať,  teda  nútiť  tých  ľudí
parkovať v iných zónach. A o tom si myslím, že by sme mali ako o parkovacej politike
naozaj  môcť  hovoriť  aj  poslanci.  A  ešte  veľmi  krátko na  to,  že nikdy  mi  nebolo
povedané, že o tom nechceme hovoriť. Ale ja viem, nemusím sa o tom rozprávať. My
sme súčasťou nejakej  dopravnej  komisie,  áno, opakujem ešte raz,  nehlasujeme  tam
alebo nemáme hlasovacie, ale odchádzali sme z tejto komisie s pocitom, že to, čo sa na

65



komisii  dohodlo  a  podľa  nás  aj  odhlasovalo,  prejde  do  ďalších  komisií  a  do
zastupiteľstva.  Čiže  ja  nepotrebujem  teraz  hovoriť  či  chce  niekto  so  mnou  alebo
nechce hovoriť. Tým, že sa o tom nehovorí v riadnom bode na tomto zastupiteľstve
mám odpovedať na stole jasnú. A preto o tom hovorím v bode Rôzne.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Musím odpovedať  na  tú faktickú,  lebo  si  povedal  Marcel,
absolútne  si  protirečíš,  však  keď je  raz  organizácia  dopravného  značenia  a  niekto
porušuje dopravné značenie,  tak je  mestská polícia  alebo orgán alebo niekto, kto je
povinný  takéto  sankcionovať  alebo  dostane  podnet  na  porušovanie,  tak  proste
sankcionuje.  To nie je moje rozhodnutie odvážať. Nikto nikoho neodváža. Ale to sa
bavíme  naozaj  o  kompetenciách  cestného  správneho  orgánu.  Pán poslanec  Rosina,
nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Na koho reaguješ aspoň uveď.  

p. Rosina: Nerozumel som, ale budem pokračovať v mojej reči. Keďže som doporučil tomuto
zastupiteľstvu,  aby  neriešilo  v  tomto  bode  Rôzne  túto  problematiku,  pretože
nedospejeme z očividných dôvodov k výsledku a predpokladám, že tieto slovné súboje
časom  skončia  a  príde  k  hlasovaniu  o  návrhu  kolegu  Dullu,  tak  aby  som  bol
konzistentný sám so sebou, ja sa tohto hlasovania nezúčastním. Nech mi to prepáči.
Ďakujem.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla so 4 faktickou poznámkou. 

p. Dulla: Ja by som si..

p. Čahojová, starostka MČ: Ku komu prosím uviesť.

p. Dulla:  Ja by som si dovolil  reagovať na pani  starostku, tak to je  prvé dúfam.  Ak teda
hovoríme o prenesenom výkone štátnej správy, tak odporúčam prečítať si §6a zákona
o pozemných komunikáciách. Jednoznačne na účely organizovania dopravy na území
obce  môže  obec  ustanoviť  VZN  na  úseky  miestnych  komunikácií  a  dočasné
parkovanie motorových vozidiel,  ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo iný verejný záujem. To je tá organizácia dopravy, ktorú sme zaviedli
na Silvánskej.  Zákonodarca jednoznačne splnomocnil  obec,  aby to vyriešila  formou
VZN.  Je  to  jednoduché  ako  facka.  Bez  ohľadu  na  poplatok.  Čo  sa  týka  toho
predškolského územia,  pani starostka, vôbec to nie je porovnateľné s tým, lebo pred
rokmi,  za iných vedení,  nás niekto uzavrel.  Tie domy boli schválené tadiaľ prístup.
Niekto tam postavil stĺpy a bolo ich treba odstrániť.  A my sme riešili  opravu zlého
riešenia, aby sme sa vôbec k domom dostali. Čiže to je úplne nová situácia. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec…
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p. Dulla:  A čo sa týka mestskej polície,  tú radšej ani nespomínať. Lebo nepokutuje nikoho,
kto má kartičku v zóne Silvánska bez ohľadu, že stojí mimo vyhradených miest. Ale
príde na Pribišovu, Majerníkovu a dá papuču niekomu, kto na minútu odišiel od auta.
Zažili sme nedávno. Úplne svinstvo. Mestská polícia sa môže v tomto hanbiť. Vďaka
zóne Silvánska sme vychovali nepokutovateľného človeka.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, myslím si, že si odbočil od témy svojej faktickej
poznámky.  Nový príspevok.  Ja  som sa  nevyjadrovala  k  mestskej  polícii.  Mestská
polícia no...Dobre. Pán poslanec Borovička, nech sa páči.

p. Borovička:  Ďakujem ešte raz za slovo. Tak ja,  pani starostka, musím na teba reagovať.
Nakoľko si pred chvíľou povedala, že pod Dubčekom, že nám tam parkovali autá na
tom ihrisku. Za to som bojoval tiež, aby tam nikto neparkoval.  Veď to je ihrisko, je
to..S týmto súhlasným som bol medzi prvými. Ale čo povedal teraz pán Dulla, naozaj
teraz tam zaparkoval sused, ktorý prišiel, vyložil si veci, naložil si veci a dostal pokutu
a má tam trvalé bydlisko.                              

p. Čahojová, starostka MČ: A kde zaparkoval prosím ťa?

p. Borovička: Pred domom na svojom, jediná príjazdová cesta k domu.

p. Čahojová, starostka MČ: Vo vnútrobloku?

p. Borovička: Nie.

p. Čahojová, starostka MČ: Na tom zakázanom?

p.  Borovička:  Áno,  na  tom zakázanom.  A  mestský policajt,  keď som povedal,  zavolám
náčelníkovi, že to je normálne proti tomu, proti logike, tak mi povedal ja som zákon.
To nám povedal policajt. Čo mám robiť? My sme spravili momentálne asi horšie pre
týchto ľudí, ktorí tam bývajú.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec…

p.  Borovička:  Pardon,  pardon  pani  starostka.  Dajme  teda  potom značky  dole.  Predtým
policajti nedávali pokutu z dôvodu, to už tam nebola značka. Tak tam ľudia parkovali.
Teď máme značku, ale domáci sa tam nedostanú a keď, tak pod pokutou.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Šíbl. 

p. Šíbl: Navrhujem ukončiť diskusiu k tomuto bodu programu. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Tento  návrh  neviem  teda  či  je  podľa  našich...rokovacieho
poriadku sa hlasuje v bode Rôzne, ale ani nikto iný nie je prihlásený do diskusie, takže
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ja poprosím návrhovú komisiu,  aby nám predniesla  návrhy uznesení,  ktoré odzneli v
rozprave v bode Rôzne. Okrem návrhu pána poslanca Savčinského.   

Návrhová komisia: Takže teraz druhý v poradí dal pán Rosina, pravda?

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Dulla. 

Návrhová  komisia:  A  budeme  hlasovať,  ak  som  tomu  dobre  rozumel,  procedurálne
jednotlivo  po  tých bodoch,  áno?...Pán  poslanec  dal  návrh...Pán poslanec  Dulla  vo
svojom vystúpení..

p. Čahojová, starostka MČ: Nie. Pán poslanec Dulla povedal,  že nemá proti tomu nič,  ak
niekto navrhne hlasovať po častiach. Nikto to nenavrhol. Takže prosím prečítať návrh
pána poslanca Dullu. 

Návrhová komisia: Dobre….No dobre, takže uznesenie č..: Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti...     

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem veľmi  pekne.  Ako  predkladateľ toho prvotného  vystúpenia  by som si
dovolil využiť  právo po všetkých vystúpeniach povedať záverečné slovo. Za všetky
vyjadrenia  ďakujem,  či  už  boli  viac  alebo  menej  pozitívne  alebo  iné.  Súhlasím  s
návrhom na oddelené hlasovanie o každej časti návrhu tak, ako si to želal pán poslanec
Krampl.  Ja som povedal jednoznačne, že si to viem predstaviť,  že mi  to neprekáža.
Myslel  som si,  že to logicky znamená,  čiže ak to nestačí formálne,  teraz formálne
navrhujem, aby sa o mojom návrhu hlasovalo oddelene o každom písmene.   

p. Čahojová, starostka MČ: V poriadku. Pán poslanec Dulla, ak som si nevšimla návrh pána
poslanca  Krampla,  tak sa ospravedlňujem,  ten som nezaevidovala.  Takže poprosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia tak, ako si želá pán poslanec Dulla.

Návrhová komisia: Takže dáme hlasovať. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -
Karlova  Ves….  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Karlova  Ves  akceptuje
stanovisko dopravnej komisie a rešpektuje dôvody, ktoré k nemu viedli, predovšetkým
poznatky  z  vyhodnotenia  pilotného  projektu  Silvánska  a  v  záujme  predchádzať
škodám a súdnym  sporom.  Vyzýva  starostku mestskej  časti BA-Karlova  Ves,  aby
mestská  časť...ukončila  aktivity  súvisiace  s  realizáciou  a  odložila  realizáciu  novej
organizácie dopravy na ulici Hlaváčikovej a Veternicovej až do schválenia príslušného
VZN v zmysle §6a, odst.1 a následné cestného zákona. 

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o prvej časti návrhu pána poslanca Dullu. Nech sa
páči.

Hlasovanie: Za 9 poslanci, proti 7 poslanci, zdržalo sa 7 poslancov…
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  To  sme  uznesenie  prijali?  Uznesenie  nebolo  schválené,
prepáčte.

Návrhová komisia:  Dobre. Takže za bod B) Ako pilotný projekt parkovacej politiky Nové
dielo zabezpečila projekt zvýšenia kapacity parkovania v oblúku na Veternicovej ulici
pri križovatke so Stoklasovou ulicou. Prosím aspoň jednoduché oceľové konštrukcie
ako prednostné opatrenie pred zmenou organizácie dopravy v danom území.   

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o druhej časti návrhu pána poslanca Dullu. Nech sa
páči.

Hlasovanie:  Za 9 poslanci,  proti 2, zdržali sa 8. Uznesenie nebolo schválené.  Nemýlim sa?
Nebolo schválené. Ďakujem. 

Návrhová komisia: Dobre. A po C) Rovnako postupovala aj v ďalších zónach. 

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o časti C) návrhu pána poslanca Dullu. 

Hlasovanie: Za 6 poslanci, proti 3, zdržali sa 10, takže uznesenie nebolo schválené. 

p. Čahojová, starostka MČ: To je posledná časť? 

Návrhová  komisia:  A  posledná  je  D)  V  prípade  negatívneho  právneho  názoru  okresnej
prokuratúry BA IV k organizácii dopravy v zóne Silvánska pre rezidentov bez VZN,
uviedla organizáciu dopravy do stavu pred pilotným projektom spolu s premiestneným
vodorovného  značenia  a  to  v  termíne  do  30  dní  od oznámenia  takéhoto právneho
návrhu okresnej prokuratúry.     

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.  Hlasujeme  o poslednej časti návrhu pána poslanca
Dullu.  

Hlasovanie: Za 6 poslanci, proti 2, zdržalo sa 11. Ani toto uznesenie nebolo schválené. 

p. Čahojová, starostka MČ: Máme ešte nejaké ďalšie návrhy?

Návrhová komisia:  Áno.  Do bodu Rôzne...Tak do  bodu Rôzne  dal pán poslanec  Rosina
návrh na uznesenie - Miestne zastupiteľstvo BA-Karlova Ves volí do komisie dopravy
za členov poslancov Vladimíra Dullu a Marcela Zajaca k 1.7.2017.     

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Rosinu. Doplňujúci návrh
do  komisie  dopravy.  Nech  sa  páči,  hlasujeme…prerušujem  hlasovanie.  Poslanci
formálne musia prejaviť súhlas so svojou nomináciou. Pán poslanec Dulla?

p. Dulla: Áno.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac?

p. Zajac: Áno, veď tam aj tak chodíme.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže poprosím ešte raz. Opakujeme hlasovanie o nominácii
pána poslanca Rosinu..na návrh pána poslanca Rosinu.

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

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže iné návrhy v bode Rôzne nepadli, prichádzame hádam k
poslednému bodu dnešného rokovania a to je bod č.17 - Interpelácie. Nech sa páči.

Bod 17
Interpelácie

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec  Krampl,  nech  sa  páči.  Potom nasleduje  pán
poslanec Dulla.

p. Krampl:  Ďakujem pekne za slovo pani starostka. Ja len sa chcem opýtať na stav riešenia
jedného podnetu zo stránky - odkaz pre starostu. Ten podnet je viac než mesiac starý.
Týka  sa  terasy  Karloveskej  klubovne.  Karloveská  klubovňa  tam  zabrala  verejný
priestor na tom chodníku, ktorý je tam vlastne pred ňou. Je tam nejaký update v tom
podaní, ale vlastne ja tam bývam a viem…

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím trošku hlasnejšie, lebo nepočujem.

p. Krampl: Viem, aká je tam situácia. Proste tá terasa už je tak roztiahnutá, že už je takmer
nemožné tam prejsť s nejakým kočíkom alebo tak. Ako úrad postupuje v tejto veci?
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno. Táto prevádzka nie je povolená, nemá potrebné povolenia,
čiže  mestská  časť  2x  udelila  prevádzke  vysokú  pokutu  voči  ktorej  sa  jej
prevádzkovateľ  odvolal,  ale  Okresný  úrad  pokutu  potvrdil.  Čo  sa  týka  zaberania
verejného priestranstva,  nemá  súhlas  so zabratím verejného  priestranstva a vedieme
správne konanie voči tejto spoločnosti.  

p. Krampl: Ďakujem pekne.       

p. Čahojová, starostka MČ: Niekoľkokrát tam bolo zdokumentované inšpektorom verejného
poriadku. Neviem, či boli udelené blokové pokuty, ale to je zanedbateľná suma. Takže
vedie sa správne konanie...Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 
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p.  Dulla: Ďakujem  za  slovo.  Vážená  pani  starostka.  Mestská  časť  listom  č.  KVZIVP
2630/216/23534/H  zo  dňa  9.12.2016  vydala  stanovisko  pre  rodičovské  centrum
Dlháčik vo veci revitalizácie  detského ihriska,  ktorým ako správca detského ihriska
súhlasila  s úpravami detského ihriska vo vnútrobloku Majerníkova 36-58 na základe
jeho žiadosti. V zmysle zákona podávam interpeláciu k postupu mestskej časti. Po 1.
Vedela mestská časť, že projekt zahŕňa aj rozšírenie plochy pre detské ihrisko, čo si
vyžiada zabrať aj väčšiu  plochu zo spoločného dvora, ktorá za celý čas užívania  po
dobu cirka 25 rokov neslúžila ako detské ihrisko, pričom nová plocha ihriska je cirka
dvojnásobkom  pôvodnej?  Po  2.  Vedela  mestská  časť,  že  projekt  zahŕňa  nie  len
odstránenie,  náhradu existujúcich prvkov, ale aj vybudovanie nových, napr. domček,
hojdačky,  ktoré neboli  na  ploche  dvora počas  25 rokov? Vedela  mestská  časť,  že
projekt  zahŕňa  aj  vybudovanie  oplotenia,  čo  do  teraz  nebolo?  Podľa  vyjadrenia
štatutára rodičovského centra, projekt revitalizácie sa pripravoval asi 1,5 roka. Prečo
mestská časť za celý čas nekomunikovala  s vlastníkmi bytov v okolitých domoch?
Nepovažuje mestská časť ľudí v cirka 180 domácnostiach za hodných vyjadriť  sa k
tomu, čo sa chystá vo dvore, ktorý je schválený na užívanie spolu s ich bytmi? Po 5.
Dala mestská časť súhlas rodičovskému centru na stavebnú činnosť, ktorou sa zasiahlo
do  pokojného  stavu  na  spoločnom  dvore  a  ak  áno,  na  základe  akého  vzťahu
rodičovského centra k pozemku. A ak nie,  na čo presne dala súhlas.  Po 6. Považuje
mestská časť svoj postup za súladný so stavebným zákonom? Ak áno, tak na základe
čoho.  Ak  nie,  čo  a  do  kedy  vykoná  na  odstránenie  nezákonnosti,  teda  na  účely
dodatočného  povolenia  stavieb  vrátane  dodatočného  povolenia  odstránenia  takmer
všetkých pôvodných prvkov. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Bude odpovedané  písomne.  To sú zložité  otázky.
Neviem v tejto chvíli odpovedať na všetko. Pani poslankyňa Hanulíková, nech sa páči.

p. Hanulíková:  Ďakujem. Ja tiež predkladám teda návrh na interpeláciu na pani starostku a
jedná  sa  to o  pochovávanie  na  starom Karloveskom cintoríne.  Ľudia  sa  dopytujú,
chceli  tam  kedysi  pochovávať  svojich  príbuzných,  takí  tí  starí  naši  pôvodní
Karlovešťania,  nebolo  im  to  umožnené.  A  podľa  informácií  teraz  že  sa  tam
pochovávajú nejakí ľudia mimo Karlovej Vsi. Tak boli trošičku takí nahnevaní. Takže
chcem, moja interpelácia sa týka..

p. Čahojová, starostka MČ: Môžem odpovedať hneď. Neviem teda..

p. Hanulíková: Poprosím písomne.

p. Čahojová, starostka MČ: Chcete písomne? Dobre.

p. Hanulíková: Ďakujem.
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Záver

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže žiadne ďalšie požiadavky na interpelácie nie sú, končím
bod Interpelácie.  Keďže je  to posledný bod dnešného rokovania,  tak aj končím celé
naše  zasadnutie.  Je  18:52.  Všetkým vám vrele  ďakujem za aktívnu  účasť a  želám
príjemný a pokojný zvyšok večera.                                                                   

 v. r.                               v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Robert Krampl                                     ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      Mgr. Ján Labuda                                   ………………………………………….
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