
Zápisnica

z  28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
18.07.2017   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

Schválený program:
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 2

1. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017. str. 11
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017. str. 17

3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti                           
Bratislava-Karlova Ves č. č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného                   
plánu zóny Majerníkova – severná časť. str. 31
4. Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej             
škole Karloveská 61 v Bratislave. str. 32

5. Rôzne (vystúpenie verejnosti). str. 5

5.1 Návrh poslanca Záhradníka: Spresnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva                      
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  311/2017. str. 36 

6. Interpelácie. str. 39

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 45
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Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči vážení kolegovia, zaujmite svoje miesta. Čím skôr
začneme, tým skôr skončíme. Dúfam. Takže vážení kolegovia, pani poslankyne, páni
poslanci,  vážení  kolegovia  z  miestneho  úradu,  vážený  pán  kontrolór,  vážení
zástupcovia  médií,  vážená  verejnosť,  ktorá teraz  sedí  v predsálí,  vítam vás  na  28.
zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves.  Tak ako
sme sa predbežne dohodli,  že sa stretneme 18. júla,  pretože naozaj veľká prestávka
medzi  jednotlivými  zasadnutiami  by  nám  nahromadila  väčšie  množstvo,  možno,
agendy  než  by  sme  v  októbri  mohli  zvládnuť  -  a  by  boli  veľmi  ťažké  komisie
v septembri.  Takže vás vítam v tomto letnom období.  Som rada, že sme sa stretli v
dostatočnom počte, aby sme boli uznášaniaschopní, aby sme mohli prerokovať témy,
ktoré ste teda predbežne dostali v pozvánke. Ako to býva zvykom, najskôr vás teda
upozorním,  že  plánujeme  aj občerstvovaciu  prestávku a hygienickú prestávku. Ale
tentokrát je pre vás... je pre vás pripravené drobné občerstvenie v zasadačke miestnej
rady,  pre  všetkých  tu  prítomných,  ale  až  po  skončení  nášho  rokovania.  Máme  v
pozvánke zopár bodov, čiže nenavrhujem prestávku počas rokovania, ale občerstvenie
až po rokovaní miestneho zastupiteľstva.  Dúfam,  že to prispeje ku konštruktívnosti
našich  diskusných  príspevkov.  Upozorňujem  –  teda  -  konštatujem,  že  sme
uznášaniaschopní.  Upozorňujem,  že  už  sa  nevyhotovuje  stenografický  záznam
z rokovania,  čiže  prosím,  aby  ste  dôsledne  hovorili  do mikrofónu,  tak,  aby  sa  dal
zaznamenať váš diskusný príspevok. Pán poslanec Buzáš. Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš: Nedával som pozor.

p. Čahojová, starostka MČ: Prestávka bude až po rokovaní.

p. Buzáš: Beriem na vedomie.

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre. Prosím,  oznamujem vám,  že na dnešné rokovanie  sa
písomne  ospravedlnila  pani poslankyňa  Magátová a pán poslanec Svoboda. Je  ešte
niekto? Máme ešte vedomosť o niekom kto sa ospravedlnil z dnešného termínu? Nie,
nemáme.  Kolegovia,  neviete  o nikom,  kto  ešte  oznámil,  že  nepríde?  Neviete.
Poprosím, aby ste zaujali svoje miesta a trošku tichšie  sa rozprávali,  aby ste nerušili
ostatných.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže musíme si schváliť - ako prvé - overovateľov zápisnice.
Overovateľov zápisnice  ...  podľa abecedného  poradia  je  v  poradí  pani  poslankyňa
Hanulíková, ktorá tu nie je a pán poslanec Horecký. Nasleduje pán poslanec Kmeťko.
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Pán poslanec Horecký? Pán poslanec Kmeťko - súhlasia  s tým, aby sme ich navrhli za
overovateľov  zápisnice,  takže  prosím  hlasujeme  o  pánovi  Horeckom a  o  pánovi
Kmeťkovi ako o overovateľoch zápisnice. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Počas hlasovania sa nediskutuje.  Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik... zdržal sa 1 poslanec. Pardon.  Overovateľov zápisnice sme schválili.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme, prosím, hlasovať o návrhovej komisii. Miesta sú
stále voľné. Čiže ešte ste sa nerozhodli, kto si tam sadne. Takže prosím nejaké mená,
nejaké  návrhy  ...  do  návrhovej  komisie  troch  poslancov.  Sú  dobrovoľníci?  Pán
poslanec  Horecký,  pán poslanec Šíbl   -  a  do tretice...  Dnes  to bude krátke,  Janko.
Takže  do  tretice,  pán  poslanec  Labuda  hrdinsky  prijal  funkciu  člena  návrhovej
komisie.  Takže hlasujeme  o pánovi poslancovi  Horeckom, pán poslanec Šíbl  a pán
poslanec   Labuda  za  členov  návrhovej  komisie.  Nech  sa  páči.  Chcete  opakovať
hlasovanie?

Hlasovanie:  Konštatujem, že počtom prítomných poslancov 18, proti nebol nik, zdržal sa 1
poslanec,  sme  schválili  návrhovú  komisiu  v zložení:  pán  poslanec  Horecký,  pán
poslanec Šíbl a pán poslanec Labuda.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby  zaujala  svoje  miesto  a  vás
všetkých  prosím,  aby  ste  svoje  prípadné  návrhy  uznesení,  zmeny  uznesení  alebo
doplňujúce návrhy uznesenia predkladali písomne a svoj návrh prečítali zrozumiteľne
do mikrofónu.

Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu:

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  tým  pádom...  a  zároveň  svoje  návrhy  aj,  prosím,
podpíšte.  Tým pádom máme  tieto  inštitúcie  zvolené  a môžeme pristúpiť  priamo  k
dnešnému  programu.  Návrh  ste  dostali  v  pozvánke.  Máme  prosím  ešte   nejaký
doplňujúci návrh do dnešného programu? Otváram diskusiu k programu. Pán poslanec
Krampl.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Ja by som len rád navrhol, vzhľadom na to, že bol posunutý
začiatok zastupiteľstva na 16:30 a tým pádom sme nestihli vystúpenie verejnosti, aby
sme  začali  rokovanie  vystúpením verejnosti,  aby sme  ich tu zbytočne nezdržiavali.
Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Môže sa stať, že príde ešte niekto do bodu Rôzne. Pán inžinier
Hutta... je tu zatiaľ. Ak budeme rokovať konštruktívne, tak on vie, že vystúpi v bode
Rôzne. Ale  ak si to odsúhlasíte,  tak môžeme ho  vypočuť aj ako  prvého  a nebude
musieť čakať. Je to na vás. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem. Podľa uznesenia zastupiteľstva 19/2015/b sa má predkladať 2 razy ročne
Správa o stave súdnych sporov - a to k 30. 6. a 31. 12.. Zasadnutie  27. 6. a dnešné
zasadnutie  sú  súčasťou  harmonogramu  plánovaných  zasadnutí.  Bolo  by  vhodné
poznať, čo bránilo predloženiu správy na niektorom z nich. Predloženie na zasadnutie
plánované 3. októbra nebude naplňovať ideu aktuálnosti. Ak by sa venovala pozornosť
faktu,  že  za  3  týždne  od jedného  zastupiteľstva  dosť ťažko  pripraviť  nasledujúce,
navyše, ak nie sú naplánované zasadnutia komisie, nemusela sa spustiť hra na konanie
komisii  a...  miestnej  rady  v  deň  zasadnutia  zastupiteľstva  a  mohlo  sa  predísť
ignorovaniu  uznesenia.  Určite,  zmena  rozpočtu  je  dôležitá,  ale  nie  je  nevyhnutné
schváliť  ju  dnes.  Rovnako  ani  žiadosť  o  prenájom  priestorov  v  Základnej  škole
Karloveská 61. Na prerokovanie protestu máme ešte čas a na prípadné zrušenie lehotu
90  dní  od  doručenia.  Rovnako  spresnenie  uznesenia  o  nájme  priestorov  nie  je
nevyhnutné rokovať dnes. Jediným dôležitým bodom je Návrh kontrolnej činnosti. Ale
aj tá sa dá prerokovať o 14 až 28 dní, lebo niet pochýb o tom, že za ten čas je ešte dosť
práce na neukončených kontrolách z 1. polroka. Z úctou k systematike a uzneseniam
miestneho zastupiteľstva, odporúčam vypustiť body 2 a 5, alebo neschváliť  program
ako celok, čo by bolo racionálnejšie, ak máme rokovať o správe o súdnych sporoch v
rozumnom termíne  a nie  až v októbri.  V súlade  s tým navrhujem teda z  programu
najprv vypustiť body 2 až 5 návrhu.

p. Čahojová, starostka MČ: 2 až 5 alebo 2 a 5?

p. Dulla: 2 až 5.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Poprosím pani Ing. Mahďákovú, či sme neopomenuli
toto uznesenie. Nech sa páči pani inžinierka, poprosím mikrofón.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Dobrý deň, vážení páni poslanci. Neopomenuli sme, ale Správa o
stave súdnych sporov je súčasťou materiálu Plnenie uznesení. Takže ... keď-  nakoľko
tento  bod  nie  je  súčasťou dnešného  rokovania,  nič  neušlo  našej  pozornosti,  súdne
spory... sú... súdnym sporom sa venuje primeraná, až teda by som povedala - vážna
pozornosť. A ...podrobnú informáciu dostane zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní.
Takže – len...  len z tohto jediného  dôvodu. Nemáme nič,  čo by sme  mali  skrývať.
Všetky veci bežia tak, ako majú.

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

p. Dulla:  No rozumiem,  čo sa chce povedať, ale napriek tomu hovorím,  že bolo to možné
urobiť už  27. 6. a bolo to možné urobiť aj dnes. 3. októbra-  to ako keby ani nebolo.
To, že nie je v programe navrhnuté bod Plnenie uznesení, je vecou otázky návrhu. Ale
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zbytočne ho tam navrhovať, doplniť, keď nie je spracovaná správa. Proste je to o tom,
že tá správa má byť predkladaná v racionálnom odstupe od toho termínu 30. 6, aby
bolo rozumné o nej rokovať. Rokovať začiatkom októbra, to už je skoro pomaly ten
ďalší termín k 31. 12. bližšie, ako ten predchádzajúci.  Mrzí ma to. Ale, proste podľa
mňa, sa to opomenulo a úplne zbytočne, lebo priestor na to bol.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Podľa toho, čo povedala pani Ing. Mahďáková, tak sa
to neopomenulo a správa k 30. 6. o stave súdnych sporov sa nedala predložiť 27. 6.
Čiže  - to si myslím,  že sa naozaj  nedalo.  A prebehne  riadne  všetkými  komisiami,
ktorými – teda - príslušnými  komisiami  materiál na prerokovanie.  A možnože vám
dovtedy  ten...  budeme  aj  aktualizovať  podľa  aktuálneho  stavu  súdnych  sporov.
Nemáme  naozaj  dôvod  nedať  aktuálnu  správu,  aby  ste  vedeli  ako...  ako  na  tom
mestská  časť  je.  Takže  to  určite  dostanete.  Je  ešte  nejaký  návrh  do  rozpravy  o
programe? Keďže nie je, tak uzatváram diskusiu k programu a najprv dávam hlasovať
o  návrhu  pána  poslanca  Krampla,  ktorý navrhoval...  navrhol,  aby  vystúpenie  pána
inžiniera Huttu, ktorý sedí v predsálí a čaká na bod Rôzne, aby sme ho zaradili na ...
ktoré miesto?  - ako prvé ... Ako prvé. Takže ako bod 1.a alebo bod nula – neviem-
teda všetko to nazvať, ale ako prvé. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, dávam hlasovať o
návrhu pána poslanca Krampla.

Hlasovanie:  Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali sa 2 poslanci.  Takže pán
Ing. Hutta vystúpi ako prvý.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Dullu vypustiť z
rokovania programu body 2 až 5. Nech sa páči,  hlasujeme  o návrhu pána poslanca
Dullu.

Hlasovanie:  Za 7 prítomných poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo  sa 8 poslancov. Tento
návrh nebol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ:  Keďže neprišli  iné  návrhy,  tak prosím,  aby sme  hlasovali  o
programe ako o celku.

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 5 poslanci. Takže máme
program schválený. Ďakujem veľmi pekne a môžeme teda začať.

Bod 1
Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ:  Prvým bodom,  tak ako sme  si schválili,  je  vystúpenie  pána
inžiniera Huttu. Nech sa páči, pán inžinier, máte slovo. Podľa rokovacieho poriadku,
myslím, máte 5 minút. Pán inžinier Kosnáč - 5 minút?... na svoje vystúpenie. Prosím,
aby ste hovorili tak do mikrofónu, aby sme vedeli zaznamenať váš príspevok. Nech sa
páči.
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p.  Hutta,  obyvateľ  MČ:  Dobrý  deň.  Vážená  pani  starostka,  vážené  poslankyne,  vážení
poslanci. Na úvod  mi dovoľte, aby som sa predstavil. Som Ľuboš Hutta, zastupujem
150 vlastníkov bytov bytového domu Veternicová 8. Rád by som sa vyjadril k dvom
udalostiam, ktoré sa v priebehu mesiaca jún udiali  na Dlhých dieloch. Tou prvou je
plán Miestneho úradu Karlova Ves na zavedenie rezidenčného spôsobu parkovania na
uliciach Hlaváčikova, Veternicová od 1. 9. 2017. Na článok o rezidentskom parkovaní
uverejnený v Karloveských novinách číslo 2/2016 som poslal reakciu pani starostke.
Je pravda, že iba emailom, ale odpoveď som nedostal v podstate žiadnu. Čakal som, že
sa zvolá aspoň verejné zhromaždenie, nech sa k tomu môžu občania vyjadriť; ale žiaľ,
nestalo  sa  tak.  Preto  tu  zhrniem  zopár  dôvodov prečo  nie  rezidenčné  parkovanie.
Rezidenčné parkovanie v uvedených uliciach nič nevyrieši. Prečo? Pretože problém - a
to akútny nedostatok parkovacích miest zostane. Na uvedených uliciach je spolu 286
oficiálnych parkovacích miest, z toho 86 parkovacích miest sa nachádza na parkovisku
pod  bytovým  domom  Veternicová 12  až  18.  Po  zavedení  rezidenčného  systému
parkovania - po 1.) klesne počet parkovacích miest; a po 2.) tí obyvatelia, ktorí nebudú
mať nárok na vydanie rezidenčnej parkovacej karty, budú vytlačení do vedľajších ulíc.
Čiže problém sa iba premiestni,  či  lepšie povedané vytesní.  Vôbec nie je doriešené,
kto a akým spôsobom bude kontrolovať, či ten, ktorý občan je alebo nie je rezident.
Bude to robiť personálne poddimenzovaná mestská polícia ktorej primárnou úlohou je
starať sa o verejný poriadok? Nejasností a otázok je veľa a nemôžem konštatovať inak
len  tak,  že rezidenčné  parkovanie  je  šité horúcou ihlou.  Úprimne  sa čudujem tým,
ktorý sa snažia za každú cenu zaviesť rezidenčný spôsob parkovania, že nevidia, alebo
nechcú  vidieť,  že  problém  s  nedostatkom  parkovacích  miest  sa  zavedením
rezidenčného  systému  parkovania  nevyrieši.  Nespokojnosť  obyvateľov  Silvánskej
ulice,  ktorú  vyjadrili  aj  v petícii,  kde  bol  spustený  pilotný  projekt  rezidenčného
parkovania  v  októbri  2016  mi  dáva  za  pravdu.  O  tom,  že  rezidenčný  systém
parkovania nemá podporu ani širokej verejnosti svedčia výsledky referenda konaného
5. marca 2016 v Karlovej Vsi, keď sa za zavedenie rezidenčného parkovania vyslovilo
7.238 zúčastnených  voličov a proti sa  vyslovilo  5.342  zúčastnených  voličov.  Čiže
žiadny  priepastný  rozdiel,  ale  len  o 1.896  zúčastnených  voličov  viac  hlasovalo  za
systém rezidenčného parkovania. A aj keď bolo referendum neplatné z dôvodu nízkej
účasti obyvateľov, dáva to určitý obraz o názore verejnosti na rezidenčné parkovanie.
Ani  v  zastupiteľstve  mestskej  časti  Karlova  Ves  nemá  zavedenie  rezidenčného
parkovania  na  Hlaváčikovej  a  Veternicovej  ulici  jednoznačnú  podporu.  Podľa
zápisnice z hlasovania miestneho zastupiteľstva tento zámer prešiel len o jediný hlas,
čo  tiež  o  niečom  svedčí.  Nerozumiem  ani  tomu,  prečo  sa  zavádza  rezidenčné
parkovanie na ďalších dvoch uliciach,  keď pilotný projekt na Silvánskej ulici  nebol
ešte ani ukončený ani riadne vyhodnotený. Pilotný projekt predsa nemôže byť trvalý
stav. Navyše si nie som vôbec istý tým, či možno zaviesť parkovanie len označením
ulíc dopravnými značkami Parkovacia zóna - teda bez riadneho všeobecno-záväzného
nariadenia  mestskej  časti.  Ako  mi  je  známe,  tak  mestská  časť  Staré  Mesto  má
k rezidenčnému  parkovaniu  vydané  všeobecne  záväzné  nariadenie.  Zavádzanie
rezidenčného  parkovania  po častiach je  nešťastné  aj z toho dôvodu, že len vytláča
problém do tých ulíc kde tento spôsob zavedený nie je. Rezidentmi  by mali byť všetci
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obyvateľ Bratislavy, ktorý tu majú buď trvalý pobyt alebo platnú nájomnú zmluvu na
užívanie  bytu.  Riešenie,  že   obyvateľ  Karlovej  Vsi  už  nebude  rezidentom v  inej
mestskej  časti  je,  podľa  môjho  názoru,  nešťastné  a  nesystémové.  Rezidenčné
parkovanie  narazilo  na  odmietavý  postoj  obyvateľov  mestskej  časti  Bratislava-
Petržalka,  ale  starosta  Petržalky  pán  Bajan  urobil  k  tejto  otázke  aspoň  verejné
zhromaždenie. Odpor verejnosti proti rezidenčnému parkovaniu je alebo bol v mestách
Košice,  Michalovce,  Prievidza a v mnohých ďalších mestách Slovenskej republiky.
Dôvod  je  jednoduchý.  Všetci  obyvatelia  vidia  na  jednej  strane  akútny  nedostatok
parkovacích miest  a na druhej strane snahu zastupiteľstiev miest  a obcí vytiahnuť z
peňaženiek  občanov ďalšie  peniaze  za niečo,  čo nie  je  garantované.  Žeby občania
vedeli viac, ako komunálni politici,  ktorých si zvolili?  Asi by bolo treba sa nad tým
zamyslieť.  Druhá udalosť, ktorá sa mňa, ale  aj ďalších obyvateľov dotýka, je  záver
mestskej časti Karlova Ves postaviť na parkovisku na Veternicovej ulici pred bytovým
domom Veternicová 12 až 16 parkovací dom o troch podlažiach s kapacitou až 246
parkovacích  miest  bez  toho,  aby  sa  obyvateľov  ktokoľvek  opýtal  na  ich  názor.
Odprezentovanie  tohoto  zámeru  na  majálese  2017,  alebo  jedna  zmienka  v
Karloveských  novinách  -  myslím,  že  v  októbri  2016  nemožno  pokladať  za
komunikáciu s občanmi,  ktorí sú týmto zámerom mestskej časti Karlova Ves priamo
rozhorčení a pobúrení.  Svoj názor vyjadria  v petícii,  ktorá bude v priebehu mesiaca
august 2017 doručená na Miestny úrad Karlova Ves. Dovoľujem  si pripomenúť tak
pani starostke, tak aj poslancom mestského zastupiteľstva prečo boli občanmi Karlovej
Vsi zvolení v komunálnych voľbách 2014. Jedným a to zásadným a rozhodujúcim bol
bod vo volebnom programe, že sa už Dlhé diely zahusťovať ďalšou zástavbou nebudú.
Postavenie parkovacieho domu v predmetnej lokalite  by nielenže zahustilo  zástavbu
nad  únosnú  mieru,  ale  jednoznačne  zhoršilo  životné  prostredie  najmä  výfukovými
plynmi  parkujúcich  áut,  ktorých  by  tam  mohlo  parkovať  až  246.  Niektoré  autá
dokonca na úrovni 1. poschodia okolitých bytových domov, približne 5 m od fasády
domov. Ak sa tam pôjdete pozrieť a nebudete sa spoliehať len na snímky z Googlu,
tak pochopíte, prečo je parkovací dom v tejto lokalite absolútne neprijateľný.

p. Čahojová, starostka MČ: Necháme dohovoriť pána inžiniera.

p.  Hutta,  obyvateľ  MČ:  Jedným  z  dôvodov prečo  bola  vybratá  táto  lokalita  je  údajne
vysporiadanie pozemkov. Čiže pre miestny úrad je to cesta s najmenšieho odporu. Pri
stretnutiach a rokovaním s niektorými poslancami som im navrhol,  aby sa zaoberali
inými  lokalitami  a  možnosťami.  Všetci  zhodne  v  podstate  tvrdili,  že  počas  ich
mandátu od roku 2014 sa žiadne pozemky na území Karlovej Vsi nepredali. Je to síce
chvályhodné,  ale  ja  sa pýtam, koľko pozemkov na vhodných lokalitách sa vykúpilo
naspäť  do  vlastníctva  mestskej  časti  Karlova  Ves  za  účelom budovania  parkovísk
alebo parkovacích domov? Možno sa vám zdá, že si protirečím ak na jednej strane
tvrdím,  že  ubudnú  parkovacie  miesta  a  na  strane  druhej  odmietam  výstavbu  .
parkovacieho domu. Nikto, ani ja, nepochybuje o tom, že bez podzemných parkovísk a
parkovacích domov sa pravdepodobne počet parkovacích miest navýšiť nedá. Ale tieto
stavby treba umiestňovať do lokalít, kde budú na úžitok a nie na škodu a kde sa kde
nebudú  znehodnocovať  životné  prostredie.  Možno  by  sme  sa  mali  inšpirovať  v
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susednom Rakúsku, kde má skoro každé parkovisko aj sídliská pod sebou ešte jedno
parkovisko s nenápadným vjazdom. Keď sme zámer stavať parkovací dom začiatkom
mesiaca jún objavili  na Enviro portále a  stránkach hlavného mesta Bratislavy,  boli
sme  sa  pýtať  na  odbore  dopravy,  kde  bude  stáť  počas  zamýšľanej  výstavby
parkovacieho domu cca 100 automobilov, ktoré dnes stoja na stávajúcom parkovisku
na Veternicovej ulici? Zaujímavé bolo vyjadrenie vedúceho odboru dopravy, že by sa
vybudovalo 100 dočasných parkovacích miest v priestore Hlaváčikovej a Veternicovej
ulice.  Tak sa  pýtam,  keby  išlo  počas  výstavy  parkovacieho  domu vybudovať  100
dočasných  parkovacích  miest,  prečo  to  nejde  teraz?  Prečo  sa  nevyužijú   všetky
rezervy,  ktoré sú k dispozícii?  Prečo  sa na riešení  statickej  dopravy nezainteresujú
investori a developeri, ktorí chcú na území Karlovej Vsi stavať a ďalej zahusťovať už
tak prehustené sídlisko a zničiť aj to málo zelenej plochy, ktorá nám v Karlovej Vsi
ešte  ostala?  Prečo  sa  naďalej  nerobia  územné  plány  zón,  kde  by  sa  už  konečne
zadefinovalo,  že zeleň ostane navždy zeleňou. Viem že asi nie  je  jednoduché robiť
plány zón, pretože aj dnes sa ide riešiť protest prokurátora proti územnému plánu zóny
Majerníkova -  Sever  ale  treba  sa  o  tom neustále  pokúšať.  A  ak  Okresný  úrad
prokurátor alebo akýkoľvek iný orgán štátnej správy bráni obciam, aby sa reguloval ...
aby si regulovali  výstavbu na svojom území tak a definovali tak - čo je a čo nie je
priorita na území obce, tak potom je v tomto štáte niečo špatne. Dnes je skoro celé
územie Karlovej Vsi a Dlhých dielov definované kódmi využitia pozemkov buď 101 -
čo je viacpodlažná výstavba, alebo 102 - nízkopodlažná výstavba do štyroch poschodí,
pod čo sa dá zaradiť akýkoľvek developerský projekt. O rezidenčnom parkovaní by
som mohol rozprávať dlho, ale chcem vás, vážená pani starostka, vážené poslankyne a
poslanci požiadať, aby ste za každú cenu nezavádzali do života to, proti čomu je medzi
-  už  aj  tak dosť frustrovanou  verejnosťou  -  značný  odpor.  Nelámte  problémy  cez
koleno a konajte tak, aby ste sa mohli na budúci rok, keď budete robiť odpočet svojej
práce za uplynulé volebné obdobie, pozrieť svojim voličom do očí a nemuseli pri tom
klopiť zrak. Dôvera sa totiž veľmi ľahko stratí, ale veľmi ťažko získa späť. Ďakujem
za pozornosť aj za prekročenie času. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne,  pán  inžinier.  Keďže  nasleduje  pán
poslanec Dulla, tak má pán poslanec Dulla slovo.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Počuli sme vyjadrenie.  Niektoré veci sú vyjadrením postojov
verejnosti, časti verejnosti - a niektoré hodnotenia si zaslúžia, teda, reakciu. Ja osobne
nesúhlasím s tým, že výstavba parkovacieho alebo garážového - hromadných garáží -
znamená  zahustenie zástavby v zmysle  toho, čo v minulosti odznelo.  Je  to jedna  z
mála šancí, ako koncentrovať vozidlá v území a stiahnuť ich z niektorých iných miest.
Je to celosvetový trend, že vozidlá z veľkých plôch na jednej úrovni sa sťahujú do viac
podlaží,  alebo  viac  úrovni,  na  menší  záber  územia.  A  tomu  sa  prispôsobuje
organizácia  dopravy.  Z  tohoto  hľadiska  ten  zámer  toho  domu  na  Veternicovej
predstavuje  progres oproti doterajšiemu  stavu  na  Dlhých  dieloch.  Čo  sa  týka toho
ostatného, môj názor poznáte. Tak isto nepodporujem - len tak – riešenie parkovacej
politiky zmenou organizácie dopravy, tak ako sa udialo  na Silvánskej.  Je otázka, kde
hľadať, teda, koncepciu. Lebo, ak je pravdou, že vozidlá existujú, tak snívať o tom, že
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v priebehu pol roka ich ľudia odpredajú a prestanú ich voziť do územia Karlovej Vsi
nie  je  reálna.  Takže  skúsme  nad  tým rozmýšľať  a  koncipovať  svoje  rozhodnutia
principiálne,  aby sme tým vozidlám,  ktoré chceme dostať z cesty,  vytvorili  kapacity
mimo cesty. A ak chceme dostať vozidlá na cestu, alebo udržať na ceste, tak neriešiť
prírastok kapacity mimo cesty. Ale robiť zmätok sa neoplatí. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán inžinier, povedali ste toho - alebo mali ste
napísané toho veľmi veľa. Myslím si, že už písomnú odpoveď ste od nás dostali aj s
ponukou teda alebo s tým,  že sa stretneme aj s občanmi.  Ale - len také, čo by som
chcela  povedať, úplne základné veci -  lebo to je  naozaj veľmi široká problematika.
Problematikou rezidenčného parkovania sa v meste zaoberá mestské zastupiteľstvo už
niekoľko rokov. V roku 2012 to- myslím-  bolo  keď sa schválili  všeobecné  zásady
rezidenčného  parkovania.  A príprava základné zásady rezidenčného  parkovania  .. a
príprava na hlavnom meste - dodnes nie je parkovacia politika na meste schválená - z
rôznych ...z rôznych dôvodov. A myslím si, že naozaj dávať do ... porovnávať politiku
alebo parkovaciu politiku,  alebo organizácie parkovania  v Karlovej Vsi s príkladom
mestskej časti Petržalka,  alebo  Košíc   -  alebo  neviem ešte  ste nejaké  mesto  tuším
spomenuli,  kde sa spoplatnilo  parkovanie,  nie  je  úplne  primerané,  pretože my sme
parkovanie nespoplatnili,  ani ho nenavrhujeme  zatiaľ spoplatniť.  Ani ho nemôžeme
spoplatniť,  lebo nie  je  schválená  celomestská parkovacia politika,  do ktorej by sme
radi pripojili – teda - ak bude pre mestskú časť výhodná. Rovnako, musím teda trošku
ako keby poopraviť - tam, kde je... kde ste našli,  že prebieha v zisťovacom konaní -
dúfam,  že som sa správne  vyjadrila  -  posudzovania  vplyvov  na životné prostredie,
zámer alebo štúdiá parkovacieho domu na Veternicovej - nie je zelená plocha. Čiže nie
je to na úkor zelenej plochy. Na úkor zelenej plochy by bolo parkovisko tam, ktoré ste
spomenuli.  To  dočasné  parkovisko  dolu  na  Hlaváčikovej,  pre  približne  100
automobilov.  Práve  preto,  že  ešte  nie  je  ukončené  zisťovacie  konanie  v vplyvov
životné  prostredie  sme  nepredĺžili  tento  zámer  na  verejnú  diskusiu,  pretože  my
nevieme, ako to zisťovacie konanie dopadne. A ak by dopadlo negatívne, tak budeme
diskutovať o niečom,  čo vlastne ani nie  je  možné realizovať.  Čiže o realizácii  toho
parkovacieho domu ešte stále nie  je  rozhodnuté. A naozaj,  my nebudeme lámať  cez
koleno a násilím vnucovať obyvateľom niečo, čo nechcú. Ak to nebudú chcieť, tak sa
to tam jednoducho neuskutoční. A nemyslím si, že by pritiahol parkovací dom ďalšie
vozidlá do územia. Pretože tie vozidlá tam už dnes sú. Na nové vozidlá tam kapacita
nie  je.  A  viem,  že  je  silná  požiadavka,  aj  naša  požiadavka,  voči hlavnému  mestu
rezidenčné  parkovanie  alebo  prípravu  rezidenčného  parkovania  kombinovať  aj  s
budovaním nových parkovacích miest. A to konkrétne v tejto lokalite - zdá sa, že by
mohlo  byť  schodné  - či už vybudovaním  parkovacieho  domu na pozemku, kde už
parkovisko  je  a  ísť  pod  zem,  alebo  vybudovaním  dočasného  parkovania  na  tej
Hlaváčikovej, kde je tá možnosť, a kde  nám hlavné mesto - ten pozemok nám je nie
zverený, ale kde nám hlavné mesto za týmto účelom sľúbilo nájom, nájomný vzťah. A
rovnako ako pán Dulla, nemyslím si, že práve výstavba nejakých parkovacích kapacít
- a práve tam, kde by sme to radi ťahali pod zem, je zahusťovaním sídliska, ale práve
naopak, odľahčením sídliska  o vozidlá,  ktoré nemajú  kde parkovať a ktoré parkujú
tam, kde nemajú. Je toho veľmi veľa, čo ste spomenuli. Myslím si, že teraz práve nie
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je ten správny priestor - aspoň na tie najdôležitejšie veci som vám odpovedala. Určite
budeme ďalej s vami diskutovať. Diskutujeme s každým jedným občanom, ktorý príde
na  úrad  si  vybaviť  rezidenčnú  kartu  a  zisťujeme  aj  jeho  názor  na  vybudovanie
parkovacieho domu. A potvrdzujem, že zatiaľ prevažuje názor, že si ľudia výstavbu
toho parkovacieho  domu neželajú.  Aj keď prebehne  zisťovacie  konanie,  nech bude
mať akýkoľvek výsledok, nech bude mať kladný výsledok - neznamená to, že teraz ho
tam musíme realizovať. Ak sa ukáže potreba - v priebehu myslím,  že 7 rokov,  to sa
pán Drotován vyjadrí,   má toto zistenie platnosť. Ak sa ukáže v priebehu najbližších
rokov potreba – akútna - a vôľa ho tam realizovať,  tak tam byť  môže, ale  nemusí.
Odovzdávam slovo  pánovi  prednostovi,  ktorý chce  tiež reagovať na  niektoré veci,
ktoré ste povedali.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Myslím si, že toto je dobrý príklad toho, ako je
stav parkovania v Karlovej Vsi. Ľudia hovoria - citujem pána,  že je problém akútneho
nedostatku parkovacích miest.../ pardon./  Myslím si, že toto je typický dobrý príklad
toho, aký je  stav parkovania v Karlovej Vsi.  Ľudia hovoria, že je  problém akútneho
nedostatku parkovacích miest, ako povedal pán, ale zároveň povedal, že sú pobúrení a
rozhorčení budovaním parkovacieho domu. Podobnú situáciu majú viac-menej všade.
Máme,  momentálne,  v  nájme  ešte z roku 2012 pozemok na ulici  Pod rovnicami  a
Líščie  údolie - ten cíp - tam sa môže vybudovať 23 parkovacích miest. Bola petícia
obyvateľov,  všetkých  v  okolí,  že tam nechcú  budovať.  Je  tam zeleň  momentálne
a stromy.  Nechcú  tam budovať parkovacie miesta.   Tzn. vždycky sa dostaneme  do
stavu, že obyvatelia hovoria, že je akútny počet... nedostatkový  počet... nedostatkový
počet parkovacích miest, ale na druhej strane - nechcú to pred svojím domom, nechcú
to blízko svojho domu, nechcú to nikde, ale chcú to riešiť. Tak isto nechcú rezidenčné
parkovanie, ale chcú parkovacie miesta. Ale zase sa dostanú do uzavretého kruhu. Čo
sa týka parkovacieho domu na Veternicovej,  je  to zámer  na posudzovanie  vplyvov,
zisťovacie konanie, ktoré samé, na základe vyjadrení dotknutých orgánov, ukáže, či je
vôbec možné realizovať tento zámer. Ten zámer sme chceli realizovať v prospech tých
obyvateľov  tej  zóny,  samozrejme.  Keďže  -  ako  sa  zdá  -  podľa  pripomienkového
konania, nemajú ... alebo sú proti tomu zámeru, my ho nebudeme stavať. Pretože ten
zámer je pre tých obyvateľov, nie pre to, aby tam bol postavený parkovací dom. Takže
to je  na tú otázku pána.  Čo sa týka rezidenčné...  pardon,- čo sa týka rezidenčného
parkovania,  tak to sa dá zavádzať iba po častiach, tak sa to zavádza všade na svete.
Bratislava  je  jediné  hlavné  mesto Európy, kde nie  je  žiadne rezidenčné parkovanie.
Samozrejme,  môžme sa baviť,  že sme  iní,  že sme  odlišní  od iných  28 európskych
krajín.  V určitých smeroch sme odlišní.  Ale snáď nie až tak. Je to systém, ktorý bol
vždy zavedený a bol takto riešený. Samozrejme, môžme nájsť iný systém, ale bude...
bude unikátny. Veternicová, Hlaváčiková - je preto nazývaná pilotný projekt, pretože
stále  nie  je  definitívne  rozhodnuté,  či  teda  bude  rezidenčné  parkovanie  v  celej
Karlovej  Vsi.  Samozrejme,  rezidenčné  parkovanie  na  zóne  Silvánska,  aj  v  zóne
Veternicová môže byť zrušené. Môžu byť odstránené značky . Práve z toho dôvodu je
to  riešenie  pilotné.  Je  to  riešenie  -  podľa  nášho  názoru  -  v  súlade  so  zákonom.
Samozrejme,  je  podnet  na  prokuratúru;  momentálne  je  na  ten  podnet  na  krajskej
prokuratúre, keďže ten podnet  sa týka magistrátu,  lebo  on určil dopravné značenie.
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Takže, samozrejme, keď prokurátor rozhodne, že to nie je v súlade so zákonom, tak sa
tomu prispôsobíme.  Práve z toho dôvodu sa snažíme  urobiť to riešenie také, aby čo
najmenej  zasiahlo  mestskú  časť.  Čo  sa  týka  budovania  parkovacích  miest  -
potrebujeme vždycky súhlas vlastníka, keďže je podľa nového zákona aj pri drobných
stavbách  je  potrebný.  Tak vždy sa  dostávame  k tomu,  že tu musí  vyjadriť  súhlas
magistrát. Magistrát  nám 2 roky neodpovedal na x listov,  ktoré sme  dali.  Komisia
dopravy má  - v podstate - celý  materiál,  kde sme navrhovali parkovacie miesto od
Jána  Stanislava,  bývalej...  bývalých  potravín,  dole  pod  Hlaváčikovou  -  x  ďalších
lokalít  - na Nábělkovej a tak ďalej.  Tých lokalít  ja  asi 8 alebo 10. Nemáme žiadne
stanovisko.  EIA  bola  predložená  preto  aby  sme  mali  nejaké  stanovisko.  Máme
stanovisko magistrátu, samozrejme, ako som uviedol, keď ten projekt tu bude možné
realizovať, budú musieť chcieť obyvatelia, aby sa realizoval. Keď bez nich - to nemá
zmysel. Zisťovacie konanie je právoplatné 7 rokov. Tzn. preto teraz pripomienkovanie
verejnosti na každú otázku odpovieme,  v rámci správneho konania;   po rozhodnutí
Okresného úradu je tam 7 rokov platnosť. Takže vlastne budeme mať EIA-u,  ktorá
stála nejaké náklady - lebo všetko niečo stojí a obyvatelia majú 7 rokov na to, aby sa
rozhodli,  že či teda chcú parkovacie miesta v tej zóne alebo nechcú. Tzn. nie  sú to
vyhodené  peniaze.  7 rokov to platí.  My sme  to vyhodnotili  na základe toho, že je
parkovanie  vzadu  za  domom -  aj  za  8  aj  za  12  -  tam parkujú  nelegálne  autá.  Je
zaujímavé, že obyvatelia pripomienkujú,  že po vybudovaní tohto parkovacieho domu
by  tam  nebola  prístupová  cesta  pre  automobily,  sanitky,  hasičov  atď,,  pritom
momentálne všetci zozadu parkujú, ale v týchto pripomienkach sa tvária, ako keby tá
cesta  neexistovala.  Takže  naozaj  sú  tam  protichodné  záujmy  a  tak  isto  budeme
rešpektovať, samozrejme, toto rozhodnutie. Ten parkovací dom nemá zmysel bez tých
obyvateľov.  Takže  -  neviem  -  ten  pán  ešte  sa  pýtal  niečo  ohľadom  obyvateľov
Karlovej  Vsi.  My máme  v podstate stanovené...  my máme stanovené,  že obyvateľ,
ktorý má trvalý pobyt a býva v tej zóne, tzn. vie vydokladovať, že tam buď má nájom
alebo  byt  alebo  niečo,  tak  tak  isto  dostane  rezidenčnú  kartu.  Tak  tak  isto  aj  na
Silvánskej  -  keď  bol  človek,  čo  býva  -  ja  neviem  na  Púpavovej,  ale  vedel
vydokladovať, že reálne býva v tej zóne, tak dostal parkovaciu. Tzn. tí čo tam reálne
bývajú  a  majú  trvalý  pobyt  v  Karlovej  Vsi  dostanú  parkovaciu  kartu.  Toľko  asi
k tomu. Neviem, či ešte som niečo....

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  pomerne  rozsiahlu  odpoveď.
Ďakujem  pánovi  Ing.  Huttovi  -  a  vrátime  sa  -  teda  určite  sa  budeme  ešte  o  tom
rozprávať aj spoločne, vrátime sa k nášmu programu tak, ako sme sa schválili,  keďže
nikto iný sa nehlási.

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

p. Čahojová, starostka MČ: A je to bod číslo 1 v Pozvánke teda vlastne druhý bod dnešného
rokovania,  po pánovi inžinierovi Huttovi; a to je Plán kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra na 2. polrok roku 2017.Vážený pán kontrolór, máte slovo.
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p.  Hrádek,  miestny kontrolór:  Vážená  pani  starostka,  vážené  miestne  zastupiteľstvo, na
minulom  zastupiteľstve  som predložil  plán  kontrolnej  činnosti,  ktorý po dohode  s
pánom poslancom Buzášom bol  stiahnutý,  aby  sme  tento  plán  kontrolnej  činnosti
nejakým spôsobom upravili.  Predkladám vám preto nový plán kontrolnej činnosti na
2. polrok tohoto roku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za úvodné slovo a otváram diskusiu, keďže sa
nikto nehlási... aha pán poslanec Dulla sa prihlásil. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V rámci výkonu priebežnej administratívnej finančnej kontroly
sa  navrhuje  vypracovanie  Interného  organizačno-právneho  poriadku  tzv.  štatút
dozornej  rady  príspevkovej  organizácie  VPS  Karlova  Ves.  Vypracovanie  návrhov
predpisov netvorí súčasť výkonu finančnej kontroly.  Okrem toho miestny kontrolór
nesmie  suplovať  prácu  iných  kontrolných  orgánov,  respektíve  osôb.  Uvádza  sa
prerokovanie v komisiách zastupiteľstva a schválenie  zastupiteľstvom - čo už vôbec
neprichádza do úvahy. Podobne ako komisie  neprerokovali návrhy aktov vnútorného
riadenia  úradu  a  iných  aktov VPS  -  napr.  o odmeňovaní,  bezpečnosti  pri  práci  a
zastupiteľstvo  ich  neschvaľovalo,  hoci  tie  sú  oveľa  vážnejšie,  niet  jediného
objektívneho  dôvodu, aby  sa tak dialo  v tomto prípade.  Dozorná rada VPS nie  je
kontrolným  orgánom zastupiteľstva  ale  je  orgánom  VPS.  Poskytovať  spoluprácu,
vyjadrovať  sa  k  návrhom  takých  aktov  riadenia,  je  úplne  iná  poloha  ako  ich
vypracúvať. V tomto duchu je spracovaná časť C - Návrhu plánu kontroly. Predstava,
že dozorná rada VPS  bude  vykonávať  kontrolnú  funkciu  v  súčinnosti  s  miestnym
kontrolórom znamená, že by nevznikla nezávislosť dozornej rady, ktorá je želateľná a
ktorá má oporu v predpisoch. Za existenciu - neexistenciu štatútu nesú zodpovednosť
riaditeľ  VPS  a  členovia  dozornej  rady,  ktorým zastupiteľstvo  dalo  dôveru.  Podľa
návrhu to vyzerá tak, že chcú, aby ich prácu urobil niekto iný.  Zopakujem,  čo som
povedal na  zasadnutí 27. 6.  toho roku -  rád by som počul vyjadrenie  predstaviteľa
dozornej rady k tomu čo robila / nerobila dozorná rada v roku 2016. A teraz je čas sa
vyjadriť  aj k činnosti /  nečinnosti v  prvom polroku 2017. Naopak, plán by sa mal
doplniť  o finančnú kontrolu na mieste,  lebo informácie podané pri záverečnom účte
2016 súvisiace z KŠK sú varovné. Na základe uvedeného predkladateľovi navrhujem,
aby z časti A - Kontrolná činnosť vypustil bod 1.4 a doplnil bod 3 - Výkon finančnej
kontroly na mieste  s kontrolou KŠK a podaním správy zastupiteľstvo na zasadnutí
plánovanom na 3. 10. toho roku. Ďakujem.

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

p. Zajac:  Ja sa len chcem spýtať, že tie kontroly,  ktoré sú už v prijatých uzneseniach, ako
keby...  nemusia  byť  v tom pláne úloh? Čiže znamená sa,  že automaticky sú? Lebo
napr.  tam nie  je  tá kontrola škôl,  škôlok - čo sme chceli.   Potom latentne ...nebola
predložená. M sme ...ja si to nepamätám.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Bola predložená, pán poslanec.
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p. Zajac: Áno a škôlky sme dostali?

p.  Čahojová,  starostka MČ:  Áno,  dokonca  ste  prijali  -  ak môžem teda – uznesenie,  tie
priority myslím že v októbri, aby sme predložili na základe tej správy pre budovanie
prípravu... prepáčte budúcoročného rozpočtu. Pán kontrolór nech sa páči.

p. Zajac: Dobre. Čiže nie sú tam už žiadne ...žiadne ďalšie? Lebo mne tam chýba nejaký ...
nejaký... proste konkrétna.. No to sú všetko veci, ktoré ako kebyže idú zo zákona. A
trochu mi tam chýba taká... nejaká nejaké konkrétne kontrolné... Tak vieme latentne sa
tu  rozprávame  o  KŠK -  tak teraz neviem,  či  môžme  alebo  nemôžme  kontrolovať
KŠK? Nie je to tam spomenuté. Možnože tá VPS-ka. Mňa by napr. zaujímalo, ako to
teda ... bolo  to tu veľmi  zaujímavé  na poslednom zasadaní;  ja  sa  k tomu nechcem
vracať . Ja mám vážne podozrenie, osobne, ktoré vám osobne poviem. Nebudem ho tu
rozprávať. A mňa by teda zaujímalo,  že toto sú podľa mňa veci,  ktoré by som ja si
vedel predstaviť, že v tej kontrole, keď tu vznikne takáto búrka, tak pred to... ten pokoj
mestskej časti by som by som bol rád, keby sme dostali odpoveď - že áno alebo nie.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Pán poslanec, čo sa týka VPS-ky, bude predložená kontrolná
správa v septembri.  Tak som sa dohodol s  riaditeľom VPS-ky,  tak isto aj s pánom
prednostom. Na najbližšom zastupiteľstve,  pardon.  Čo sa týka KŠK,  ja  neviem,  ak
dáte návrh, že chcete aby som kontroloval KŠK, ja kľudne kontrolu vykonám. Ja som
plán  kontrolnej  činnosti  konzultoval  s  pánom  poslancom  Buzášom  a  s  inými
poslancami.  S vami som to nekonzultoval.  Možno som mal.  Čiže ak vy sa tu teraz
rozhodnete a dáte návrh, že chcete prioritne kontrolovať KŠK ja kontrolu vykonám. Je
to na vás.

p. Zajac: ...ja vychádzam z toho, čo sme sa bavili ...

p. Čahojová, starostka MČ: Nie si prihlásený, Marcel. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.

p. Buzáš: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ako bol pán kontrolór spomenul, konzultovali sme -
aj doterajšiu kontrolnú činnosť spolu, aj...  aj túto navrhovanú činnosť na ďalší polrok.
Viem, že tie rozhovory nemal iba so mnou, mal ich s viacerými poslancami.  A ja by
som si na základe toho nášho  rozhovoru dovolil  požiadať pána kontrolóra,  či by v
kontrolnej činnosti si dokázal predstaviť bod 5 v znení zhruba - Kontrola objednávok,
zmlúv,  verejných  obchodných  súťaží  a  kultúrnych  podujatí  vystavených  alebo
podpísaných  a organizovaných  mestskou časťou Bratislava  - Karlova  Ves  za  roky
2006  až  2014  z  hľadiska  zákonnosti,  vecnej  a  formálnej  správnosti,  ako  aj
hospodárnosti a efektivity vynakladania finančných prostriedkov. Viem vám to dodať
v printovej podobe. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ja sa vrátim k predchádzajúcemu príspevku
pána poslanca  Zajaca.  V Pláne  kontrolnej  činnosti má  pán kontrolór v  časti A 1.3
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odsek - Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova
Ves. Čiže je tam aj VPS-ka.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Tá bude pokračovať aj v 2. polroku, aby som doplnil pani
starostku.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac s faktickou.

p.  Zajac:  Ja  už  som  to  nechcel  rozoberať.  Nezaujíma  ma  priebežná  kontrola.  Tomu
rozumiem, lebo,  však to je zo zákona - tu ste a tie veci sa dejú. To ja nepotrebujem
mať  taký plán.  Tu sa  udiala  nejaká  vec,  čo  sa  týka  vlastne  účtovníctva,  účtovnej
závierky. No nechcel som o tom tuná hovoriť.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, tiež si dostal odpoveď pána kontrolóra, že bude
správa predložená do komisie alebo na zastupiteľstvo, ktoré bude najbližšie riadne. Že
bude správa predložená. Pán kontrolór odpovedal.  Ďakujem pekne. Nikto iný nie je
prihlásený... faktickou k čomu?

p. Zajac:  K vystúpeniu pána kontrolóra. Že čakám teda vyjadrenie  k tomu návrhu, aby si
autoremedúrou...

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ja si kľudne môžem autoremedúrou osvojiť aj KŠK a tak isto
aj  to  ten  návrh,  ktorý predložil  pán  poslanec  Buzáš,  ale  vzhľadom na  to,  že  ja
podlieham predovšetkým vám, ako zastupiteľstvu, možnože by som aj od vás  chcel
počuť, že či áno chcete, aby som kontroloval KŠK?  A tak isto aj ten rozsah, ktorý
predložil pán poslanec Buzáš. Ja si ho samozrejme autoremedúrou osvojiť môžem.

p. Zajac:  Pardon. Skúsme začať tou prvou časťou návrhu odporúčania vypustiť bod 1.4 z
priebežnej administratívnej kontroly, ktorým navrhujete spracovanie dokumentu.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Možno by bolo úplne,  ideálne keby ste o svojich návrhoch
hlasovali,  tak ako hlasujte o všetkom ostatnom. Ja si to samozrejme osvojiť môžem,
ale  vzhľadom  na  to,  že  podlieham  vám,  tak  očakávam,  že  tie  návrhy,  čo  mám
kontrolovať budú vychádzať predovšetkým od vás.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Dobre.  Na  základe  vyjadrenia  miestneho  kontrolóra  dávam  návrh  na  zmenu
uznesenia- schvaľuje - atď. 2017 zostáva - a na konci sa pripája s vypustením bodu 1.4
a doplnením bodu 3 - Výkonu finančnej kontroly na mieste s kontrolou KŠK v časti A
-  Kontrolná  činnosť  a  termínom  predloženia  správy  miestnemu  zastupiteľstvu  na
zasadnutí 3. 10. 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Šíbl.
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p. Šíbl: Poprosíme všetky návrhy písomne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Keďže už nikto iný sa do diskusie nehlási,
diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrhy v takom poradí,
v akom boli v akom boli prednesené. Tzn. prvý bol návrh ... pána poslanca Dullu...
ako jediný?   .. A - prvý bol návrh pána poslanca Buzáša,  druhý bol pána poslanca
Dullu.

Návrhová komisia:  Dobre. Takže prvý pozmeňujúci...  pardon doplňujúci návrh je  od pána
poslanca Buzáša a  znie takto: ....

p. Čahojová, starostka MČ: Doplňujúci?

Návrhová  komisia:  Áno.  Doplnenie.  Bol  to  návrh  na  doplnenie  bodu  1.5  z  toho  plánu
kontrolnej činnosti pána kontrolóra. Pán kontrolór predložil plán činnosti, ktorý má v
časti A body 1... 1 až 1.4 a pán poslanec Buzáš, ak som mu dobre porozumel, tak dal
návrh na doplnenie o bod 1.5. A ten návrh je tu písomne, takže ja nevidím prekážku...
Dobre, ale predložil písomne návrh na doplnenie uznesenia.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Ak dovolíte,  ak  je  všeobecná  vôľa   zastupiteľstva,  ja  si
kľudne   obidva  tie  návrhy  osvojím,  v  rámci  autoremedúry,  ak  by  bol  problém  s
procedúrou ohľadne hlasovania.

p. Čahojová, starostka MČ: A aký máme problém s procedúrou, pán poslanec?

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ja žiaden.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh pána
poslanca Buzáša.

Návrhová komisia: Takže - návrh uznesenia, doplňujúci návrh od pána poslanca Buzáša je:
Doplniť plán kontrolnej činnosti o bod 1.5, ktorý znie - Kontrola objednávok, zmlúv,
verejných  obchodných  súťaží  a  kultúrnych  podujatí  vystavených,  podpísaných  a
organizovaných  mestskou  časťou Bratislava-Karlova  Ves  za roky 2006 až  2014  z
hľadiska  zákonnosti,  vecnej  a  formálnej  správnosti  ako  i  najmä  hospodárnosti  a
efektivity vynakladania finančných prostriedkov.

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

p. Dulla: Prosím vás, buďme k sebe úctivý. Keďže týmto sa obracal pán poslanec Buzáš na
kontrolóra, nikto netušil,  že to bude predmetom návrhu uznesenia a že by sa malo k
tomu, prípadne diskutovať. A teraz sa to zrazu o tom hlasuje bez toho, aby sa k tomu
návrhu  mohol  niekto  vyjadriť  pred  tým,  ako  sa  prednesie  ako  uznesenie.  Takže
neviem, či rokovací poriadok predpokladá takú situáciu, že počujeme návrh uznesenia,
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ktorý  neodznel  v  rozprave  a  nebolo  možné  ho  predpokladať,  že  to  bude  návrh
uznesení.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  som počula,  pán  poslanec  návrh  pána  poslanca  Dullu..
(Buzáša ) aj v rozprave a predložil ho písomne návrhovej komisie komisii.

p. Dulla: Ja by som poprosil...

p. Čahojová, starostka MČ: A rozprava skončila. Návrhová komisia predniesla návrh.

p. Dulla: Nespájať ma z hentým návrhom.

p. Čahojová, starostka MČ: Otvárať diskusiu teraz, keď....

p. Dulla: Ja neotváram diskusiu! Ja protestujem proti tomu predneseniu, lebo nebol dodržaný
ani litera ani duch rokovacieho poriadku...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Ing. Kosnáč.

p. Dulla: Ako sa s tým vysporiadate je druhá vec.

p. Kosnáč:  Takto. Návrh ...návrh pána  poslanca  Buzáša  odznel.  Áno.  Rovnako odznel aj
návrh  pána  poslanca  Dullu.  Hej.  Je  na  návrhovej  komisii,  aby  určila  ďalší  postup
hlasovania. Z procedurálneho hľadiska sa hlasuje o návrhoch obvykle tak, ako prišli, s
tým, že návrh je  buď prijatý alebo nie je  prijatý.  To čo je  prijaté sa potom vlastne
zapracúva do plánu, ale konečné uznesenie sa schvaľuje - ako to, čo máte predložené.
Tzn. schvaľuje sa plán kontrolnej činnosti aj s tými doplneniami,  ktoré vy schválite
dodatočne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Ďakujem  veľmi  pekne.  Myslím,  že  vyčerpávajúci
výklad. Takže návrhová komisia má slovo, nech sa páči.

Návrhová  komisia:  Čiže  ja  môžem len  zopakovať  to,  čo  už  som povedal,  že  návrhová
komisia  vyrozumela  príspevok pána poslanca... pána poslanca Buzáša ako návrh na
doplnenie Plánu kontrolnej činnosti. A preto sme ho, keďže sme obdržali aj písomne,
prečítali ako návrh na hlasovanie.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem. Takže diskusia je ukončená a prosím...

Návrhová komisia: Upozorňujem, že ešte pán kontrolór ..... 

p. Hrádek, miestny kontrolór: Bude vlastne návrh pána Buzáša je bod 1.5 doplnenie k bodu
číslo A.
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p. Čahojová, starostka MČ: Áno ako časť 1.5 časti uznesenia alebo návrhu Plánu kontrolnej
činnosti A. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Buzáša.

Hlasovanie:  Za  17  prítomných  poslancov,  proti  1,  zdržali  za  4  poslanci.  Tento  návrh,
doplňujúci, bol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla ďalší návrh.

Návrhová komisia:  Ďalší  návrh bol od kolegu  pána poslanca  Dullu.  Je  to opäť návrh na
zmenu... Teraz je to návrh na zmenu uznesenia. Z pôvodného uznesenia navrhuje pán
poslanec vypustiť  bod 1.4   ... Je tu napísané vypustiť bod 1.4 a doplniť o bod 3 -
Výkon finančnej kontroly na mieste s kontrolou KŠK v časti A - Kontrolná činnosť - a
termínom predloženia správy miestnemu zastupiteľstvu na zasadnutí 3. októbra 2017.
Takto znie písomný návrh pána poslanca.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pýtam  sa  -  prosím  pekne  -  je  doplňujúci  alebo  zmena
uznesenia?

Návrhová komisia: Je tu... je to návrh na zmenu uznesenia.

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

Hlasovanie:  Za  9  prítomných  poslancov,  proti 2  poslanci,  zdržalo  sa  10 poslancov.  Toto
uznesenie nebolo schválené.

p. Čahojová, starostka MČ: A teraz budeme hlasovať o uznesení ako o celku. Takže prosím
návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Čiže:  Miestne  zastupiteľstvo našej  mestskej časti berie  na  vedomie  a
schvaľuje  Plán  kontrolnej  činnosti  miestneho  kontrolóra  na  druhý  polrok  2017  s
doplnením bodu 1.5  o ktorý sme si už odhlasovali.

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

Hlasovanie:  Za  15  prítomných  poslancov,  proti  1  poslanec,  zdržali  až  4  poslanci.  Plán
kontrolnej činnosti na 2. polrok pánovi miestnemu kontrolórovi ste schválili.  Ďakujem
veľmi pekne.

Bod.2
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti BA-Karlova Ves na rok 2017

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Môžeme  pristúpiť  k  ďalšiemu  bodu.  Nefunguje...?  .Takže
prosím potom včas upozorniť, ak v prípade potreby treba zmeniť... znova zopakovať
hlasovanie.  Žiadaš zopakovať hlasovanie?  Dobre.  Takže pristupujeme  k bodu č.2 a
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tým je,  prosím pekne -Návrh na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti Bratislava-Karlova
Ves  na  rok 2017. Sú to zmeny,  ktoré si vyžiadal  život  a  problémy,  s  ktorými  sa
trápime a boríme. Hlavné dôvody zmien sú hlavne - v stručnosti, že potrebujeme sa
pripraviť  na  niektoré  kapitálové  výdavky,  pretože  sa  nám  schyľuje  k  začatiu
skutočnému reálnemu začatiu výstavby Karloveskej lodenice. Môžem teda potešiteľnú
správu  vám  oznámiť,  že  aj  v  mestskom zastupiteľstve  bola  už  schválená  zmena
rozpočtu s tým,  že nám bol schválený finančný  transfer.  Nevieme,  kedy nám bude
tento transfer,  kedy bude realizovaný.  Budeme o to vytrvalo  žiadať.  Po niekoľkých
opakovaných  uzneseniach  mestského  zastupiteľstva  sa  konečne  nastala  táto
skutočnosť.   Napriek  tomu, my  sme  pripravení  začať s výstavbou lodenice.  Máme
stavebné povolenie. Budeme mať čochvíľa, v priebehu pár dní, dokončený realizačný
projekt a budeme vyberať zhotoviteľa. To je jedna vec. Veľmi dôležitá. Potom, čo by
som spomenula,  najdôležitejšie  teda,  že v kapitálových výdavkoch,  že potrebujeme
vyčleniť  10.000 Eur na spoluúčasť,  lebo sa nám podarilo  získať grant na zakúpenie
úžitkového  automobilu  s  izotermickou  úpravou  na  rozvoz  stravy  pre  našich
poberateľov  zo  strany sociálneho  oddelenia.  Máme  tu  schválených  50.000  Eur  na
projektovú .... navrhnutých 50.000 Eur na projektovú prípravu parkovacej politiky, čo
vyšlo  teda  z  vašej  iniciatívy  na  budovanie  nových  parkovacích  kapacít  mimo
vozoviek.  A  ďalšie  akcie  vám  -  pán  vicestarosta  podrobnejšie  vám  to  vysvetlí.
Myslím,  že to nebude potrebné,  ale  ak budú nejaké  otázky,  radi vám zodpovieme.
Nech sa  páči,  otváram diskusiu.  Neviem teda,  či  ešte..Otváram diskusiu  k  tomuto
bodu. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou, nech sa páči. Dobre, takže nasleduje
pán poslanec Dulla. 

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Zvýšenie...  Ďakujem za slovo.... Zvýšenie  bežných príjmov
netreba  schvaľovať  v  podobe  zmeny  rozpočtu.  Je  to  proste  fakt,  ktorý umožňuje
rozpočtovým  opatrením  povoliť  prekročenie  limitu  výdavkov.  Problémom  je,  že
nemáme ´´Výkaz o stave rozpočtu k 30.6.´´, ktorý by jednoznačne potvrdil priaznivý
vývoj,  aj keď nepredpokladám nepravdivé informácie; ako zástanca zásady - dôveruj
alebo  preveruj,  odporúčam  vypustiť  zmenu  v  podobe  zvýšenia  príjmov  bežných
výdavkov. Zvýšenie príjmov finančných operácií použitím rezervného fondu na krytie
kapitálových  výdavkov taktiež nie  je  nevyhnutné  v celej  navrhnutej  sume  236.000.
150.000 na lodenicu pred poznaním zmluvnej ceny na základe súťaže podľa pravidiel
verejného obstarávania je predčasné. Nie je ešte ani prevzatý realizačný projekt. Nie je
vôbec prerokovaný v komisii  výstavby a už sa ide presúvať financie  v sume cca ¼
predpokladaných  nákladov.  Návrh  zvýšenia  na  informačný  systém  sa  javí  ako
chaotický, akoby sa nevedelo, či to treba a že to treba už dávnejšie. Zrazu je to priam
nevyhnutné  riešiť  ako  pri  živelnej  pohrome.  Návrh  na  zvýšenie  kapitálových
výdavkov na areál VPS nie je potrebný a asi ani oprávnený. VPS čerpala k 30.6. len
cca   160.000  z  rozpočtu  približne  530.000.  Potrebu  15.000,  ak  by  sa  ukázala
nevyhnutná,  bez  ktorej  by  činnosť  bola  vážne  ohrozená,  možno  riešiť  zmenou
štruktúry pôvodného príspevku. Zvýšenie kapitálových výdavkov na novú parkovaciu
politiku vychádza z uznesenia k záverečnému účtu. Pripomeňme si výsledky hlasovaní
k novej parkovacej politike dňa 27.6., v ktorých zastupiteľstvo podporilo ako prioritné
riešenie  zmenu  organizácie  dopravy  a  odmietlo  podporiť  budovanie  nových
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parkovacích kapacít  mimo  vozovky,  čo je  vlastne podstata toho pôvodného návrhu,
ktorý som predložil na zasadnutie komisie  a ktorý si neskôr osvojila  pani starostka.
Keďže  rozširovanie  parkovacích  kapacít  mimo  vozovky  nie  je  zaradený  medzi
priority,  nemá význam meniť  rozpočet roku 2017 presunom z rezervného fondu, do
ktorých možno do roka asi vrátime. Pokojne to počká na rozpočet roku 2018. Návrh na
zvýšenie kapitálových výdavkov na zvukovú aparatúru pre KCK opäť pripomína náhle
prebudenie.  3.000  bolo  voľných  už  v  čase  návrhu  rozpočtu.  Okrem  toho,  na
financovanie  aktivít  v  nebytových  priestoroch  sa  využíva  Fond  rozvoja  bývania.
Napríklad, pre KCK v roku 2017 sa predpokladá použiť 57.000 na sociálne zariadenia,
vstupný portál,  či okapové žľaby.  Pri aute pre opatrovateľskú službu  chýba  údaj o
hodnote schválenej dotácie,  spolu s ktorou to teda máme odfinancovať.  Odporúčam
najprv  urobiť  porovnanie  nájmu  s  právom odkúpenia  a  predložiť  na  bližšie  ...  na
zasadnutie  komisie  finančnej  a  podnikateľskej.  Na  základe  uvedeného  odporúčam
predkladateľovi upraviť návrh zmeny rozpočtu aj v časti kapitálových výdavkov aj v
časti účelových fondov. Ak to nie je možné prehľadne urobiť teraz, počas primerane
dlhej prestávky, tak  stiahnuť návrh na zmenu rozpočtu a pripraviť nový a predložiť ho
na  neplánované  zasadnutie  komisie  finančnej  a  podnikateľskej  a  následne
zastupiteľstvu v auguste tohto roku. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Buzáš. 

p. Buzáš:  Ďakujem pekne za slovo. Ja  som pôvodne mal  istú  predstavu nejakého  návrhu,
ktorý som chcel predniesť v bode Rôzne, ale keď už sme ho presunuli na začiatok, tak
sa  mi  zdá  najpríhodnejšie  vystúpiť  a  predniesť  svoj  návrh  k  tomuto   bodu.  V
predloženom materiáli máme ... nemám okuliare, tak to ťažšie hľadám – Podprogram
3.1 - Zmena bežných výdavkov  ... (o 2000,) - Činnosť matriky, tovary a služby. Chcel
by som iba pripomenúť, že toto je zhruba suma, o ktorú ročne prichádzame tým, že
sme vyhoveli protestu prokurátora a zrušili poplatky za vyberanie sobášov, sobášnych
obradov. Ja by som si dovolil požiadať predkladateľa, čiže teba, pani starostka, či by si
si autoremedúrou osvojila doplnenie bodu d) do toho rozhodnutia a to je -  že poveruje
pána  prednostu  vypracovaním  nového  predpisu  upravujúceho  odplatu  za  sobášny
obrad a umeleckú produkciu počas sobášneho obradu. Ak s tým súhlasíš, budem rád,
ak nie, tak to dám ako...

p. Čahojová, starostka MČ:  Ale  nestihla  som si to zaznamenať.  Rada si to osvojím,  ale
prosím písomnú,  áno. Pán poslanec Zajac nasleduje  s riadnym príspevkom, nech sa
páči.

p. Zajac: Ja teda najprv sa spýtam a možno keď mi odpoviete, tak už nebudem - a keď nie,
tak budem musieť  napísať  pozmeňovací.  Chcem sa spýtať  na  dve veci.  Chcem sa
spýtať k tej lodenici.  Tak je to taká veľmi podobná téma, ako bol bazén. A chcem sa
teda spýtať, že či nemôžeme použiť aj podobnú postupnosť, čo sa týka peňazí? Tzn. že
my by sme predsa mali niekde teda určiť použitie - podľa mňa v rezervnom fonde a
potom nemusíme meniť nejaký rozpočet, náš, ale teda nejakú sumu, ktorá je potrebná
na  toto  zhotovenie  by  sme  mali  definovať  v  tom rezervnom fonde,  kde teraz  tie
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peniaze sú na - práve náklady, ktoré budú spojené s výstavbou lodenice. A v prípade,
že teda bude naozaj aktuálne to stavanie, tak potom možno po nejakých tranžiach, lebo
my dneska nevieme, či sa bude platiť pred...  neviem ako tie platby budú - a my teraz
robíme  zmenu  rozpočtu.  Čiže  mne  tuto  keď  to  pri  1.  300.000-vej  stavbe  stačilo
opatrne, že sme si v rezervnom fonde určili koľko peňazí je, zdá sa mi, že to môžeme
aplikovať aj tu. A druhá vec, čo sa mi zdá, že, ja si myslím, že keď dostaneme peniaze
z mesta,  že by sme  ich mali  použiť ako prvé.  Preto, lebo  si myslím,  že my mestu
budeme musieť preukázať použitie tých peňazí do nejakého termínu. A mne sa proste
zdá, že ak teda je pravda to, čo ste tu povedali všetci,  že teda už je nejaké mestské
rozhodnutie - a nemyslím si, že by bolo rozumné teraz zmeniť náš rozpočet a čerpať z
titulu zmeny rozpočtu náš, keď v prvom rade by sme mali vyčerpať to mestské. Takže
ja teda ten návrh dám aj písomne, len to bude trvať, ak teda si ho neosvojí niekto z
vás. Neviem kto je predkladateľ v tomto prípade. A druhú otázku a pripomienku mám:
Mňa by zaujímalo, lebo sa to neviem dočítať, je to taká úchylka moja, že... táto vec -
oddelenie  sociálnych vecí požiadalo o vyčlenenie  finančných prostriedkov vo výške
10.000 na...  kofinancovanie  kúpi úžitkového automobilu  s izotermickou úpravou na
rozvoz stravy,  na ktoré nám bola  schválená  dotácia.  Bolo by možné nám povedať,
koľko bola schválená dotácia?   

p. Čahojová, starostka MČ: Približne polovicu musíme doplatiť. 11.000 presne.

p. Zajac: 11 000, aha. No, ja sa priznám, že pre mňa je to vecou... Ako - ja mám rád vždycky
na poslednú chvíľu tie 5 až 10%-né spoluúčasti. Pri skoro 50% spoluúčasti sa mi zdá
ako zmena  rozpočtu - ja  teraz neviem,  či to je  tak úžasné,  tak ...  bez komisií,  bez
všetkého.  No  nie  som  si  tým  celkom  úplne  istý,  ale  samozrejme  informáciu  mi
poviete, že jak je  to dôležité a jak je  to pre nás výhodné. Ale zdá sa mi to tiež tak
trošku systematicky, že ja  tomu chápem, keď ide o 5-10%. Zavri oči, zapchaj nos a
skoč do vody, lebo za tých 10% to vždy stojí.  Aj keď teda ja som nehlasoval ani za
školské  námestie  ani  za tie  predchádzajúce,  lebo  si  toto  osobne  nemyslím  -  a  ku
všetkým takýmto veciam by stálo za to o tom diskutovať. Ale keď je to skoro 50%, by
som chcel to vedieť trošku o tom viacej.  A posledná vec je aparatúra v KCK. No ja
mám pocit, že tomu KCK - akože to už je tak akože teraz im už, že ak boli nešťastní,
ako sme sa o tom bavili, že akí boli nešťastní a nespokojní pri schválení rozpočtu, ja si
myslím - buďme odvážni,  schvaľujme to pri rozpočte, lebo teraz sme ďaleko, podľa
mňa,  za tým,  čo bola ich pôvodná požiadavka.  A toto je  salámová metóda. Ja som
priateľom salámovej  metódy,  keď som na tej druhej  strane,  keď sa saláma  krája  v
prospech mňa, nie naopak - keď ja som tá saláma, z ktorej ukrajujú. Veľmi sa za toto
ospravedlňujem a preto by som bol voči tomuto taký, že by som to navrhol vypustiť,
aby sme  to dali naozaj do rozpočtu. Bez tej aparatúry - to sú čisto  technické veci.
Neviem,  či  tam ideme  teraz  robiť  nejaký  koncert,  ktorý to  zrovna  túto  aparatúru
vyžaduje. Ja by som o tom diskutoval pri tom rozpočte.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  Marcel.  Pán  vicestarosta  sa   prihlásil  o  slovo  s
faktickou, ale predsa len trošičku, aby ste tie informácie mali.  Čo sa týka zakúpenia
toho úžitkového vozidla pre naše sociálne oddelenie, pre opatrovateľskú službu, ktorá
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má  značnú  časť  klientov,  ktorí  len  poberajú  stravu,  zakúpenie  toho  automobilu
pravdepodobne-   alebo  snaha  o získanie  toho automobilu  bolo  prerokovávané  aj v
sociálnej komisii. Dúfam teda, že o týchto plánoch a o predstavách a víziách sociálnej
komisie  sa tam asi hovorí. Ale dôležité je,  že naše pani opatrovateľky naozaj veľkú
časť  svojho  pracovného  času  vyplnili  tým,  že  roznášali  dopravnými  prostriedkami
alebo  pešo  stravu.  Tým,  že  sa  zabezpečil  rozvoz  stravy  automobilom,  tak  sa  to
mimoriadne  zefektívnilo.  Počet  klientov nám neustále  narastá   aj  vďaka  tomu,  že
máme dobrú cenu za tie obedy a aj vďaka tomu, že poskytujeme aj diétne stravovanie.
Čiže zvyšujeme - ako keby - úroveň našej práce opatrovateľskej služby, ktorá sa môže
venovať  iným  činnostiam,  kde  sme  podstatne  v  deficite,  pretože  ten  dopyt  po
sociálnych  službách  je  veľmi  silný.  Čiže,  keď usúdime,  že to auto nepotrebujeme,
nemyslím si, že my by sme v rozpočte na to mali peniaze alebo že by sme schvaľovali,
ale  podarilo  sa,  uchádzali  sa  o  ten  grant  získať  nejaké  finančné  prostriedky  -  ak
usúdime,  že nepotrebujeme  a neschválime,  tak ho  proste nebudeme mať.  Ale  ja  si
myslím,  že by bolo dobré, aby sme ho mali.  To je jedna vec. A druhú vec, ktorú si
spomenul,  to  bol  ten  mikrofón.  Nemyslím  si,  že  by  sme  prekročili  požiadavky
oddelenia kultúry. Boli ďaleko vyššie a dobre vieš, že oddelenie kultúry funguje veľmi
racionálne.  A my si zvukovú aparatúru na väčšie  podujatia typu Majáles alebo typu
napr.  Karloveské hody - zapožičiavame.  Čiže to platíme.  A ak budeme disponovať
vlastnou,  nebudeme  musieť  do  budúcna  už  takéto  zápožičky,  ktoré  nás  vyjdú
podstatne drahšie, nebudeme musieť realizovať. Medzitým sa podarilo obstarať to gro
zvukovej techniky,  na ktorú ste schválili  v rozpočte v niektorom z fondov finančné
prostriedky a ušetrili sa tam finančné prostriedky. Tak je vysoko pravdepodobné, táto
zmena rozpočtu už bola nachystaná, že ten mikrofón, že týchto 3.000 Eur nebudeme
čerpať. Ale už to nebudeme meniť, lebo tam musí byť vyrovnaná bilancia. Takže tieto
prostriedky  sa  pravdepodobne  nebudú  uplatňovať.  Ale  iste  chcel  pán  Záhradník
doplniť niečo viac, nech sa páči, viac si nespomínam.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ja  zareagujem na tie ďalšie  dve
veci,  čo sa Marcel Zajac  pýtal.  Či  je  možné  použiť  vlastne prostriedky rezervného
fondu a aplikovať  to, ako sme  postupovali  pri bazéne. Už - to už vlastne nie,  lebo
ideme  do  tej  druhej  etapy.  My  vlastne  máme  v  rezervnom  fonde  ako  keby
zarezervované  tie  zdroje  na  lodenicu  už  dávno,  keď  sa  predal  pozemok  a  už
zastupiteľstvo, myslím  ani nie  predchádzajúce,  ale  ešte predtým,  to schválilo,  takže
nejakým  spôsobom  rezervovanie  tej  časti  v  rezervnom  fonde  bolo  na  mieste  a
vykonalo sa v celej výške  kúpnej ceny, ktorú získala mestská časť do rozpočtu. My už
dnes  potrebujeme  pristúpiť  k  realizácii  výdavkov  pri  začatí  stavby.  Prvé  sa  budú
realizovať nejaké - úhrada za projekčné práce, tzn. že my potrebujeme už čerpať. Preto
potrebujeme to dostať už do bežného kapitálového rozpočtu mestskej časti. Zatiaľ je to
naozaj iba  hrubý kvalifikovaný odhad tých 150.000. Je  to, samozrejme,  otázka ako
dopadne  obstarávanie,  ako  bude  obstaraná  cena,  kedy sa  začne  reálne  so  stavbou.
Takže my dnes musíme  pristúpiť k tomu transferu z toho dôvodu, že platí zákon o
rozpočtovej  zodpovednosti,  ktorý  umožňuje  mestskej  časti  urobiť  transfer  z
rezervného fondu ak sa to netýka mimoriadnych udalostí, havárie a pod., len do 31.8.,
tzn. preto to robíme, aby sme mohli v závere roka pristúpiť k čerpaniu. A druhá vec je,
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ktorú si povedal,  že my máme teda nejaký spôsob, je  schválený v meste uznesenie,
ktorý hovorí o nejakom finančnom transfere a sume. Súhlasím s tebou a tak sme sa aj
dohodli,  že prostriedky mesta budeme čerpať ako prvé.  Ale neviem ako ... nemáme
ešte  dokomunikovanú  procedúru  s  mestom  ako  to  bude  prebiehať,  či  oni  budú
kofinancovať a pôjdeme nejako pol na pol, alebo budeme môcť teda mestské zdroje
použiť  ako  prvé?  To  si  dohodneme.  Ale  my  musíme  vlastne  dnes  preto  prijať  to
uznesenie,  aby pri akomkoľvek vývoji  sme mohli aj z nášho kapitálového rozpočtu
čerpať,  ale  bude naším  zámerom vyčerpať najprv mestské zdroje a  môže aj nastať
situácia,  že  sa  týchto 150.000 ani  nedotkneme  v rozpočtovom roku 2017.  A to  je
vlastne všetko. Ďakujem.         

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla s faktickou.  

p. Dulla: Dobre,  ďakujem za slovo. No tak mohli  by sme  sa teda dozvedieť,  koľko je  tá
úprava  rozpočtu  hlavného  mesta  v  prospech  Karlovej  Vsi,  aby  sme  vedeli  vážiť,
merať. Ja osobne som presvedčený, že aj keď ešte nie je úplne známa tá technológia, v
tom  uznesení  by  malo  byť  povedané,  že  či  to  bude  transfer  alebo  či  to  bude
refakturácia  uskutočnených  nákladov.  Lebo  ...  forma  úpravy  rozpočtu  musí  byť
definovaná v uznesení.  Tá nie je ponechaná asi na svojvôľu exekutívy. A čo sa týka
toho, že  potrebujeme  zaplatiť  vykonávací  projekt,  ten je  podstatne lacnejší  ako  je
navrhovaná suma, takže nesedí mi to úplne a chýba mi časť informácií,  aby som sa
mohol  rozhodnúť.  Ja  osobne  som  proti  predčasnému,  napriek  tomu,  že  poznám
ustanovenie  do konca augusta.  Ja  nerád robím veci dopredu, lebo  potom už nie  je
náprava späť a treba počkať do 30.6.2018 ako tie peniaze nepoužité, môžeme znova
použiť  buď v rozpočte roku 2018 po 30.6.  Alebo  ich  znova uložiť  do rezervného
fondu. A toho sa najviac obávam, že stratíme reálny prístup k možno 130.000 v roku
2018. Úplne zbytočne. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla, je to, nehovorím, že úplne presne, ale je to
335.000 Euro. Je to finančný transfer je schválený pre mestskú časť, ale neviem kedy
sa nám ho podarí získať do nášho  rozpočtu. A náš úmysel  je  začať so stavbou čo
najskôr.  Prvá  časť  stavby  je  hrubá  stavba,  kde  sa  najviac  minie  na  materiáli,  na
výkopové práce atď. Všetko čo je  s tým spojené.  Čiže budeme sa snažiť minúť  čo
najviac  peňazí  a  samozrejme,  keď  prídu  mestské,  ale  pokiaľ  nie  sú  na  účte,  tak
nemôžeme sa na to spoliehať. Vieme ako to chodí. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.  

p. Zajac:  Ja len poviem, že k tej lodenici mi to stačí, tomu ja rozumiem.  Ale teda napriek
tomu  vysvetlenie,  ja  viem,  že  vy  to  viete,  ale  ja  to  neviem.  Takže  ja  proste  tú
aparatúru..není to tu napísané,  čiže ja  neviem,  či sme prekročili,  neprekročili.  Ja  si
myslím, že to počká.

p. Čahojová, starostka MČ:  Čiže tých 3.000 Euro ti prekáža na ten mikrofón s nejakým
príslušenstvom? Pokojne si to osvojujem, vypúšťam to z toho zmenu rozpočtu. Z toho
návrhu na zmenu rozpočtu. 3.000 Eur je to, hej?    
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p. Zajac: Áno, 3.000, áno.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže ja si to osvojujem.

p. Zajac: Dobre.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta má slovo.

p. Záhradník, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás
oboznámil s návrhom alebo stanoviskom finančnej komisie,  ktorý je reakciou na list,
ktorý  ste  všetci  obdržali  zo  včerajšieho  dňa,  pani  riaditeľky  Základnej  školy
Karloveská 61, pani Horníkovej, ktorá nás prosí o vyčlenenie finančných prostriedkov
na pomerne rýchle a operatívne financovanie opravy povrchov v školskej kuchyni na
Karloveskej  61.  Máte  k  dispozícii  aj  príslušnú  fotodokumentáciu  naozaj  pomerne
kritického  alebo  nepriaznivého  stavu  tých  povrchov.  Ako  viete,  padlo  rozhodnutie
tohto zastupiteľstva, že chceme aby mestská časť a škola mala vlastnú kuchyňu, aby
teda nám nevaril,  našim  deťom nevaril  súkromný  prevádzkovateľ  a  aby  tam bola
zriadená  vlastná  ....  vlastná  školská  jedáleň.  Tieto  kroky  sa  realizujú  s  bývalou
nájomníčkou, ktorá nám odovzdala priestory. Po odstránení techniky, ktorú tam mala,
je  teda ten skutkový stav aký vidíte.  A je  potrebné  na  to zareagovať.  Zdá sa nám
rozumné, aby sa vyčlenila nejaká finančná čiastka, aby sa tie povrchy zrealizovali ešte
predtým,  než sa zrealizuje  tá nová technika,  v  opačnom prípade  by sme  to museli
realizovať,  pravdepodobne,  keďže  sa  to  nedá  realizovať  počas  prevádzky,  kedy
kuchyňa varí, až teda realizovať to ďalšie prázdniny a rok by teda tam bol takýto stav
a  pravdepodobne  by aj niektoré zvýšené  náklady na  demontáž a  opätovnú montáž
kuchynských  zariadení  sme  museli  znášať.  Finančná  komisia  navrhla  takéto
uznesenie.  Navrhla  vypustiť  z  návrhu  rozpočtu  písmeno  B,  bod  12  -  zvýšenie
kapitálových výdavkov podprogramu 2.5 Miestny informačný systém, o 8.000 Euro a
zároveň doplniť do uznesenia v bode písmeno C ako bod 3 uznesenie, teda zásah do
rozpočtu  fondu  opráv  a  obnovy  škôl  a  školských  zariadení  použitie  finančných
prostriedkov vo výške 8.000 Eur na opravu povrchov v priestoroch školskej jedálne
ZŠ Karloveská 61 v školskej kuchyni. Takže vás ako predseda komisie a zároveň ako
poslanec prosím o zváženie tohto návrhu a prípadnú podporu. Ďakujem.

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

p. Zajac: Ja sa len chcem spýtať, opäť, že my sme tam do tej Karloveskej 61 na, a vtedy sme
to tak nie úplne, čiže sme to tak voľne akože povedali, že na všetky tie veci, ktoré sa
týkajú úpravy jedálne tak, aby mohla  byť prevádzkovaná, pretože ten zlý technický
stav ten tam, povedzme si pravdu, bol ešte pred tou pani Brinkáčovou. To nie je jej
zásluha. Za rok to nevedela ona takto dať dole. A teraz sa spýtam, že či tie peniaze už
sú vyčerpané alebo aspoň je  urobená nejaká predstava o tom ako bude tých 50.000
použitých. Ja neviem, či by sa to nezmestilo do tohoto. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta hneď odpovie. Marcel, Marcel máš odpoveď. 

23



p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Marcel, áno, v zásade došlo k úspore pri obstarávaní
veľkokuchynských zariadení zhruba možno aj o túto čiastku, je to zhruba 7.800 Eur.
Ale nemôžme to použiť, keďže to bolo účelovo viazané na veľkokuchynské zariadenia
a tu ide o opravu povrchov. Ja som nepovedal,  že to pani Brinkáčová zavinila  tento
stav.  Ten  sa  preukázal  po,  keď pani  Brinkáčová  odstránila,  ten  stav  je  dlhodobo
zanedbaný a vy ako členovia Rady školy, ktorí tam ste asi dlho o tom viete alebo mali
by ste vedieť viac. Je situácia naozaj taká, že teraz už bez ohľadu na to, kto to kedy
zavinil,  je potrebné sa pozerať do budúcnosti, opraviť to, nech tam naozaj tá kuchyňa
má proste moderné parametre. Ďakujem.  

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Takže aj tento príklad ukazuje, že bianko šeky, keď sa dopredu
dáva veľa peňazí, potom sa zrazu po verejnom obstarávaní získajú nižšie. Hovorím o
opačnom postupe,  najprv  poznať  výsledky  prieskumu  trhu alebo  iného  tohto a  až
potom uvoľňovať peniaze, lebo takto nám tam zostane tých 8.000, ktoré nemôžeme v
priebehu  roka nijako  lepšie  využiť  a  sú tam mŕtve,  hoci teraz by sme  tých 8.000
potrebovali ako soľ alebo by nám prišli veľmi vhod. A to isté sa môže stať, keď tam
dáme  tých  8.000,  lebo  nevieme  čo vygeneruje  prieskum trhu.  Hlavne  však  čo  mi
prekáža,  nemáme  ustálené  technicky  rozsah  potrebného  zásahu.  Ani  druhovo.  Tie
fotografie nám hovoria len o povrchu. Vôbec netušíme čo je pod tým, čiže nepoznáme
nejaký odborný názor, posudok, čo všetko musíme urobiť. Čiže ideme zase posúvať
peniaze,  aby sme si vytvorili  miesto, ale  druhá strana to využije  na to, že ich môže
minúť. Nič viac, nič menej.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Pán  poslanec  Dulla  dúfam,  že  si  druhou  stranou
nemyslel  nás,  ale ja by som na to podala vysvetlenie.  Verejne obstarávať nemôžme,
pokiaľ  nemáme  to  obstarávanie  finančne  kryté.  Presne  cieľom obstarávania  alebo
akýchkoľvek súťaží je, aby sa urobili alebo vysúťažila alebo zaobstarala čo najnižšia
cena za dodanie služby alebo nejaké produkty, takže my nevieme vopred výsledok čo
sa  podarí,  akú  cenu  vyrokovať  alebo  vysúťažiť,  vyobstarávať.  Pán  poslanec
Martinický, nech sa páči.

p. Martinický: Ďakujem za slovo. Čiastočne nadviažem. Predpokladám tak, že to nie je tak,
že to nebude, že máme 8.000, ktoré určite minieme  na nejakú opravu dlažby,  že to
nebude takto fungovať, ale tak, že je to nejaká horná hranica, do ktorej sa predbežne
zmestíme a spraví sa najprv nejaká technická prehliadka toho, nejaký projekt a nejaký
výber dodávateľa. Že teda takýto…

p. Čahojová, starostka MČ: Iste. Pán poslanec, presne podľa zákonov, podľa legislatívy a
my musíme urobiť aj výmery, že koľko toho je treba, technickú nejakú špecifikáciu a
netýka sa to len dlažby. Týka sa to aj obkladov. Na tých obrázkoch to veľmi dobre
vidno.  Čo sa ukázalo  v plnej  nahote,  keď sa demontovali  tie  zariadenia,  ktoré tam
namontovala  pani  Brinkáčová.  Ona  odstránila  aj  niektoré,  ktoré  tam  mala  ešte
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predchádzajúca nájomkyňa pani Havranová, ale  o tomto stave sme my vtedy neboli
informovaní.  A samozrejme budeme radi, keď sa to podarí urobiť lacnejšie.  Ešte pán
prednosta chce k tomu niečo doplniť, nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Tam práveže tá kalkulácia  je.  Ona je  vyššia
o 1.500 Eur, tzn. my budeme radi, keď nájdeme niekoho, kto bude ochotný za 8.000 to
robiť, takže v tomto čase. Čo nie je pravda? Je tu kalkulácia 9500 eur. To je prieskum
trhu. Tak ako hovorila  pani starostka, my nemôžeme vyhlásiť oficiálne obstarávanie
bez toho, aby to bolo kryté. Z toho dôvodu aj sa rieši ten automobil. To by som ešte
upresnil k tomu, že tam v podstate, keďže je to špecifický automobil,  ktorý musí byť
na  objednávku,  sú  tam presné  podmienky  ministerstva,  tak bude  trvať  výroba  3-4
mesiaca,  tzn.  keď vlastne  to  neschválite  teraz,  ale  až  v  októbri,  tak v  podstate  to
nebude  sa  realizovať,  lebo   to  vám  žiadna  firma  nedodá  a  musí  to  byť  kvôli
ministerstvu vyfakturované, vyúčtované do konca roka. Takže keď sa do toho auta
nepôjde  teraz,  tak  sa  nepôjde.  Čo  sa  týka  areálu,  pán  Dulla  čo  hovoril,  areál
verejnoprospešných služieb to nie je náklad na Podnik verejnoprospešných služieb, je
to náklad na to, že hľadáme momentálne vhodnejší areál pre ten podnik, pretože tento
areál tuná dole má rôzne problémy vrátane sťažností obyvateľov. Momentálne máme
rozrobené  nejaké  dve  alebo  tri  možnosti.  Hľadáme  najlepšie  riešenie  aj  kvôli
obyvateľom,  aj  kvôli  prevádzke.  Jasné.  Takže  toľko.  A  čo  sa  týka  tej  zvukovej
aparatúry, tak tam bola vysúťažená o 8000 nižšia suma ako bolo schválené, tzn. je tam
rezerva, ale teraz uvidíme, čo tam reálne dodajú, lebo máme tu už viac skúseností, že
jednoducho..Jasné. Takže tak..

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac má faktickú.  

p. Zajac: Chcel by som dve. Jednak na tú, ale potom si neodpustím aj k tomu autu. To sa mi
páči.  Takže, chápem Braňo, videl som ťa kývať  hlavou.  Ja chcem len povedať,  že
vôbec nespochybňujem, že to treba urobiť a to, že to bolo pred Brinkáčovou som, aj
sme na to upozorňovali. A teraz naozaj sa nevraciam k Brinkáčovej, ale vraciam sa k
nutnosti to opraviť. Myslel som si, že to  nejak ide. Ak sa ušetrili peniaze z tej 50 000
sumy, že by to bolo tu hore ako plus pre ten rozpočet a nemuseli by sme krátiť 8000
na nejaké technické. Išlo mi len o toto. Ale keď hovoríš, že to nejde, ja v týchto vašich
pohyboch účtoch hore dole nerozumiem ani trochu, takže robte si čo viete.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Ja  ti len  doplním  pán poslanec.  Prepáč,  ešte  si  chcel  niečo
povedať.  

p. Zajac:  Chcel som povedať k tomu autu, ale  presne o tom som, pán prednosta, hovoril.
Keďže tu je,  ja  som chlapec, ktorý veľa vidí ako sa roznášajú jedlá seniorom preto,
lebo  robil  som roky v podpore sociálnych  zariadení  a  musím vám povedať,  že ja
rozumiem, že to auto je nejaké super kondenzačné a poznám ministerstvo a jasné, keď
je dodávateľ za 20, z cudzieho neberie, toto je z Európskej únie alebo z niečoho, tu je
20.000, krásne kšefty.  Ale  toto sa dá rozvážať.  Ja upozorňujem,  že poznám rozvoz
potravín. To nie je nejaká atómová fyzika, hej. To je naložiť, čo najrýchlejšie odniesť
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a vyložiť. Dá sa kúpiť auto, pojazdné, za nejakých technických, za tých 10 000 veľmi
pekné. A nemusíme ísť do nejakého..Ja len chcem hovoriť o tom, že o týchto veciach,
keď sa jedná o takúto investíciu, by sme mali  hovoriť predtým. Preto, lebo mne sa to
uväzovanie  mašlí,  že nebude,  nepáči.  Môže byť  za  5000 a môže sa  s  ním  krásne
roznášať,  keď sa o tom dlhšie  porozprávame. Za 5.000 auto. A koľko stojí tá dácia,
pán kontrolór, čo sme minule pozerali? Ešte raz…

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pardón,  už  ste  prečerpal  dvojnásobne  faktickú.  Ja  ti  len
poviem..

p. Zajac:.kondenzačný chladiarenský systém..

p. Čahojová, starostka MČ: Potrebujeme,  lebo sú na to veľmi prísne,  sú na to normy na
rozvoz stravy dôchodcom...To ja neviem ako to robia na celom Slovensku. Viem aké
požiadavky sú na nás kladené a viem teda, že sú veľmi prísne. No ale ja som ti chcela
povedať niečo iné. A teraz už neviem čo...Nie, nie. Takže nebudem sa vyjadrovať. Pán
poslanec Martinický s faktickou. Na koho, neviem.

p. Martinický: Ďakujem. Budem stručnejší. Zdá sa mi, že sme sa s pánom prednostom trochu
nerozumeli. Ja som roky roky projektoval. Ja si viem predstaviť urobiť prieskum trhu
na  dodávku  motorového  vozidla  alebo  žeriavu  alebo  chladničky,  ale  neviem  si
predstaviť urobiť prieskum trhu na rekonštrukciu nejakých poškodených stavebných
priestorov, na ktoré nemáme spravený žiaden projekt, výkaz, výmera atď, atď. To si
naozaj neviem predstaviť takúto vec riešiť prieskumom trhu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Budeme to musieť nejako rieši. Budeme sa musieť posnažiť. To
som chcela povedať, pán poslanec Zajac, že v tomto prípade..

p. Martinický: Lenže nie prieskumom trhu..  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  V tomto prípade  sme  ešte  aj  v  časovej  tiesni,  lebo  my  tu
kuchyňu musíme realizovať do konca leta. Viete, že oni musia už, tuším, od polovice
augusta aj skúšobne začať variť, či ako to je. Presne si to teraz nepamätám. Tú tému
nemáme na dnes nachystanú. Čiže nemáme tam príliš veľa času na rozmýšľanie. Čiže
tam musíme konať, aby sa v septembri normálne pre deti varilo. Čiže sme v o to ťažšej
situácii. Pán poslanec Lenč, nech sa páči.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja chcem len povedať všetkým, ktorí nevedia ako
vyzerá  verejné  obstarávanie,  tak  prieskum  trhu,  teda  hlavne  tebe  Paľo  to  chcem
povedať, prieskum trhu slúži aj na to, aby sa zistila tzv. predbežná cena zákazky. To je
to, čo zastupiteľstvo schvaľuje, čo sa pánovi Dullovi nepáči, že to je potom menej a že
tie  peniaze  kdesi  ležia.  To  je  vlastne  maximum  tej  zákazky  a  potom vlastne  tie
subjekty súťažia o to, kto dá nižšiu  cenu, hej.  Nato slúži prieskum trhu. A žiaľ teda
alebo neviem či žiaľ, ale proste zákon je taký, že predpisuje, že treba nejako určiť tú
cenu predbežnú a prieskum trhu je metóda, ktorou sa to určuje. Pánovi Dullovi chcem
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teda povedať, neviem teda či som ja zle počul, Braňo oprav ma ak áno, ale ten termín
do konca augusta, to sa týka kapitálových, kedy je možná zmena? Tzn., že ak sú to
bežné výdavky, tak je kľudne možné do konca roka urobiť zmenu a ušetrené peniaze
presunúť niekam inde a použiť ich na niečo iné. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem. No, pán Lenč to pekne zakončil. Keďže sme si na komisii vysvetlili,  že
rozsah hentoho zásahu nepredstavuje dôvod kapitálových výdavkov, tak ustanovenie
limitujúce presun do konca augusta je  irelevantné.  Presne tak. Lebo to budú bežné
výdavky,  lebo  to  je  oprava.  Obnova  pôvodných  funkcií  výmenou  opotrebovaných
hmôt  za  nové  hmoty s  rovnakým funkčným  určením a  technickými  vlastnosťami.
Takže netreba sa teda triasť, že to treba urobiť do konca augusta. Čo sa týka verejného
obstarávania,  pán  Lenč,  mám  iné  skúsenosti  a  niekoľko  rokov som v  tej  oblasti
pôsobil.  Prieskum  trhu  je  legitímna  metóda  na  vybranie  úspešného  uchádzača  pri
istom  druhu.  Čiže  nie  je  to  len  otázka  na  kvantifikácie  predpokladanej  hodnoty
zákazky. Čo sa týka vyjadrenia pána prednostu aj pani starostky, nesúhlasím. Nikde v
zákone nie je povedané, že môžete obstarávať len na to, čo máte aktuálne rozpočtovo
kryté. Lebo v tom momente by ste nesmeli mať žiadnu zmluvu na kontinuálne plnenie,
ktoré prechádza do ďalšieho rozpočtového roka pred schválením rozpočtového roka a
napriek  tomu  ich  máme.  Nemyslím  len  my,  celé  Slovensko  ich  pozná,
telekomunikačné služby, vodné, stočné apod. Takže zákon iba hovorí o tom, že musíte
byť,  musíte  mať  zdroje,  ale  nemusí  to byť  okamžite  v rozpočte. A musíte  ich mať
obnoviteľné v prípade ďalších rozpočtových rokov. Čo sa týka ďalších vyjadrení, ako
je  mi  nepríjemné,  aby  poslanec,  ktorý  má  rozhodovať,  bol  poučovaný,  že  tomu
nerozumie.  Proste napriek všetkej úcte k osobám za stolom predsedníckym,  ja  tomu
veľmi  dobre rozumiem,  mám dostatok skúseností,  dostatočné  znalosti,  tak by som
poprosil  kúsok  ináč  sa  vyjadrovať,  lebo  ozaj  to  nebudí  žiaden  príjemný  pocit.
Nemienim  vás  naprávať.  A v každom prípade,  až budem poznať  technický rozsah
nevyhnutného zásahu, som ochotný za to hlasovať. Tak ako som povedal na komisii.
Som odporcom bianco šekov, lebo spôsobujú zmätky.   

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.  Nasleduje s faktickou poznámkou pán vicestarosta
Záhradník.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ja  by  som  len  chcel  upresniť  tú  rozpočtovú
procedúru.  V  prípade  týchto  8000  euro  navrhujeme  použiť  fond  obnovy  škôl  a
školských zariadení. Nie je to teda transfer z rezervného fondu a nevzťahuje sa na to
termín do 31.8. Ale kde ten termín 31.8. platí aj tu, lebo to potrebujeme zrealizovať do
začiatku školského roku. Toto je tá, len aby proste tú neodznela, že to kvôli tomu, že
to robíme ako transfer z rezervného fondu. My máme prostriedky v účelovom fonde
a môžeme  ich  použiť  a  chceme  ich  použiť  na  tento  účel.  Toto  je  posledné,
pravdepodobne, zastupiteľstvo, kedy sa to dá schváliť tak, aby sa to mohlo zrealizovať
počas prázdnin. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla, ale faktickou na faktickú sa nedá. 

p. Dulla:  No dobre.  Ale  potom ma  mrzí,  že sa tu šíria  také,  že je  to posledné.  Nie je  to
posledné. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán poslanec,  ja  by  som ešte  rada  upozornila,  že  nie  my
poučujeme, ale  mnohokrát ty poučuješ nás a trpezlivo to znášame.  Takže my chyby
robiť môžme, ty chyby robiť nemôžeš. Ale dobre. Toto je debata na iné miesto. Pán
poslanec Šíbl má slovo.

p. Šíbl: Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.

p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána Šíbla.  Dávam
hlasovať o návrhu pána Šíbla.    

Hlasovanie: Za 10 prítomných poslancov, proti 5, zdržalo sa 6. Tento návrh neprešiel.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  pokračujeme   v  diskusii.  Prihlásení,  ak  si  dobre
pamätám, bol pán poslanec Borovička. 

p. Borovička: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja som asi jeden z tých, ktorý asi súhlasí so
vším.  Súhlasím  samozrejme  s  tým,  jak  som  si  teraz  prezrel  tie  fotografie,  tú
dokumentáciu  ohľadne  tej  školskej  jedálne  alebo  kuchyne,  že  je  v  katastrofálnom
stave. Samozrejme súhlasím aj s rozvozom stravy, nakoľko hygienik to určite nepustí
len tak, že auto je možno drahšie, ale myslím si, že do tých financií by sme sa mohli
zmestiť. Akurát mi vadí to, keď som si prečítal teraz túto ponuku od pána Hájka, bol
som prekvapený, že si to nikto nevšimol, tam sú kumulované normálne 2krát dávané
stejné ceny. Keď ja si tam prečítam, že materiál, funglovačka, penetrák, tekutá izolácia
štvorka a tekuté izolácie, v tomto to ste si nevšimli,  že tam je o 800 eur už navýšený
normálne rozpočet na túto prácu? To sú také veci, ktoré by ste už aj vy mohli treba si
toho všimnúť, keď nám to predkladáte, že mi to pripadá jak keby ten dotyčný už sa
pripravoval na to, že si pomôže.                                    

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec,  musím ťa informovať, že toto je dokumentácia
alebo list s prílohami, ktorý nám poslala pani riaditeľka školy s predbežným nejakým
odhadom, návrhom alebo s niečím. Čiže to nie je náš materiál. Takže..  

p. Borovička: Rozumiem, ale hovorím, mrzí ma to, že tak si to..

p. Čahojová, starostka MČ:  No my vám predkladáme  to, čo nám poslala  pani riaditeľka
školy. Dostali sme to včera. Je to nejaká cenová kalkulácia. Nevieme kto to je a nikde
nie je napísané, že to tento pán bude robiť. To je ako táto súvislosť. A to neobstaráva
základná škola, ale úrad. A keď poradíš, že čo je v tej tabuľke sa dá poopraviť, veľmi
radi si necháme poradiť. Pán poslanec Dulla má faktickú k tvojmu príspevku. Nech sa
páči.
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p. Dulla: Ďakujem. Zdeno ďakujem, že si poukázal na obsah toho, čo sme dostali predložené.
No, je tam toho, niečo, čo byť nemá a chýba tam to, čo tam byť má. Čiže v podstate je
to  nekvalifikované.  Riaditeľku  školy  vynechám  z  hodnotenia,  lebo  jednak  sa  tu
nemôže brániť a materiály na zastupiteľstvo určite nepredkladá ona. Takže až by bola
kvalifikovaná  a výsledok ozaj prieskumu trhu, možno by to stálo  za kvalifikovanú
debatu. Takto je  to polotovar, ktorý skôr vzbudzuje  pochybnosti ako dôveru,  že to
môže  mať  hlavu  a  pätu.  A  uvidíme  aký  bude  výsledok.  V  každom prípade  toto
predstavuje  sen konkrétneho človeka,  koľko by rád dostal zaplatené,  ak by to išiel
robiť. A otázka je, čo by sme sa dozvedeli, keby sa on dozvedel, že robiť bude ďaleko
väčšiu plošnú výmeru a ďaleko iné činnosti, ktoré tam nie sú. Takže preto je to pre
mňa neprijateľné.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  za  tento  príspevok.  Ale  pán  poslanec,  ako  som
zopakovala,  to je  materiál,  ktorý som ja  videla  hodinu pred týmto zastupiteľstvom,
lebo ten list, keď si dám okuliare, tak vám poviem, kedy bol doručený na tento úrad. A
je  to  návrh  alebo  niečo,  proste,  cenová  nejaká  kalkulácia  z  prostredia  školy.
Obstarávať to bude úrad a ja naopak by som očakávala od teba pán poslanec, že keď
my po nejakom obstarávaní ale cenu znížime, tak že nás za to pochváliš, ale ty si už v
predchádzajúcich  príspevkoch  si nás  vlastne  obvinil  z  toho,  že sa snažíme  šetriť.
Hovoríme, jedná sa o nejakú predbežnú cenovú kalkuláciu,  ktorú my možno vôbec
nezoberieme ani do úvahy. Ja to teraz v tejto chvíli neviem. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem ubezpečiť kolegu Borovičku, že materiál
bol zatiaľ v jedinej komisii dnes, vo finančnej, prejednávaný a presne sme sa zhodli na
tom, že tam je asi 200% vate na tomto rozpočte, že to je úplne blud, takže nie je to tak,
akože nikto si nič  nevšimol.  Zároveň sa ale  zhodnem s tým,  že tá prax, ktorú tuná
praktizujú riaditeľky škôl, či už v súvislosti s telocvičňou na Tilgnerovej alebo s touto
kuchyňou, je pre mňa nepochopiteľné, že riaditeľka základnej školy zistí, že potrebuje
v kuchyni vymeniť podlahy až niekedy 16.,17.,18.7, keď má byť rekonštrukcia hotová
do konca roku. Čo robila  rok predtým a dva  roky predtým?  A do konca prázdnin.
Takže je mi to také podozrivé a taktiež čo sa týka rekonštrukcie na Tilgnerovej,  tak
najprv riaditeľka žiada veľké peniaze na rekonštrukcie podlahy a potom ako sa príde
na to, že treba robiť iné, ďaleko rozsiahlejšie zásahy. Takže je to nejaký systematický
nedostatok v celej štruktúre, ktorý by bolo treba náležite riešiť. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Tento príspevok považujem za naozaj zmysluplný.
Pán poslanec Dulla.       

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Pani starostka, nikoho neobviňujem z úspor, ale nepáči sa mi
dopredu  zbytočné  masy  peňazí  presúvať,  keď pravdepodobnosť  iného  výsledku  je
takmer  zrejmá.  Čiže  nevyčítam to,  že  sa  získa  lacnejšia  ponuka v rámci  postupov
verejného  obstarávania,  ale  to,  že  sa  zbytočne  dopredu dáva  bianco  šek  a  blokujú
potom peniaze na iné účely. To je moja podstata výhrad.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ: Pán poslanec  Zajac,  neviem na  koho reaguješ.  Na faktickú
poznámku  faktickou  poznámkou  sa  nedá,  takže  beriem  ti faktickú  poznámku,  ale
právo  na  faktickú  poznámku.  Ale  Vlado,  odporúčam ti  teda  pán  poslanec  Dulla,
odporúčam ti pozrieť si zvukový záznam z tohoto prejednávania tohto bodu, kedy si
poslancom podsunul myšlienku,  nechcem ťa poučovať,  že o výzvach  alebo  teda o
porovnaní,  o  cenových  ponukách  rozhoduje  miestne  zastupiteľstvo,  že  to  máme
predložiť miestnemu zastupiteľstvu. Všimni si ako si formuloval príspevok. Nie je to
pravda.  Je  to  kompetencia  miestneho  úradu,  exekutívy  a nie  poslancov miestneho
zastupiteľstva.  Pán poslanec  Buzáš  s riadnym  príspevkom sa prihlásil  do  diskusie.
Nech sa páči.     

p. Buzáš: Ďakujem. Chcel som dať znovu návrh na ukončenie diskusie.

p. Čahojová, starostka MČ: O tomto návrhu sa hlasuje. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  16 prítomných  poslancov,  proti 5,  nezdržal  sa  nik.  Čiže  tento návrh  bol
prijatý.

p. Čahojová, starostka MČ: Ale ešte do diskusie bol prihlásený pán poslanec Zajac, nech sa
páči.  Áno.  Takže  diskusiu  ukončujem.  Prosím  návrhovú..A  takto.  Ešte  vás  teda
upozorňujem,  počas  rozpravy  zaznel  návrh  pána   poslanca  Buzáša,  ktorý  vám
prečítam,  aby  som vám ho  zopakovala  a  ktorý si  osvojujem.  Máte ho? Návrhová
komisia  ho má? Výborne. A potom ešte zaznel návrh pána vicestarostu, že použitie
8000 euro, ktoré boli pôvodne ako 12 na zvýšenie kapitálových výdavkov na miestny
informačný systém, 12 vypustiť a dať ju v časti C ako bod 3 - použitie na opravu tých
povrchov v školskej jedálni na Karloveskej 61. Presné znenie si nepamätám, ale máte
to písomne.  A ešte zaznel  Marcelov návrh vypustiť  3000 euro na tie  mikrofóny a
niečo,  tak  to  si  tiež  osvojujem,  takže  to  automaticky..Iné  návrhy  nezazneli,  takže
prosím návrhovú komisiu,  aby..Boli ešte nejaké iné návrhy? Neboli,  takže poprosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení. 

Návrhová komisia:  Čiže  miestne  zastupiteľstvo  schvaľuje  v prvom bode zmenu rozpočtu
mestskej časti na rok 2017 v príjmovej časti podľa písmen A,B,C a v bode 2 zmenu
rozpočtu mestskej časti na rok 2017 vo výdavkovej časti podľa priloženého materiálu
s tým, že predkladateľ materiálu, nás oboznámila pani starostka pred chvíľou s bodmi,
ktoré si autoremedúrou osvojila. O tomto budeme hlasovať ako o celku. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prečítaný návrh. Hlasujeme o tomto
návrhu. Nech sa páči.   

Hlasovanie:  Za 16 prítomných poslancov, proti 2 poslanci a 1 poslanec sa zdržal. Ďakujem
veľmi pekne. Uznesenie bolo schválené.                         
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Bod 3
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mestskej časti BA-Karlova Ves č.5/2015,

ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť územného plánu zóny Majerníkova-severná
časť

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu č.3 a tým je Prerokovanie protestu
prokurátora proti VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.5 z roku 2015, ktorým
sa vyhlasuje  záväzná časť územného  plánu zóny Majerníkova-severná časť.  Len na
uvedenie do problematiky, najmä pre nových poslancov. To je hádam jediný územný
plán zóny, ktorý sa tejto mestskej časti zatiaľ podarilo dotiahnuť do konca schválením
VZN mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  dátum máte  v  názve  materiálu,  voči
ktorému  sa  prokurátor ohradil  protestom s  tým,  že  -  len  v  kocke,  že  namieta,  že
záväzná  časť  územno-plánovacej  dokumentácie  nebola  vyvesená  na  úradnej  tabuli
obvyklým  spôsobom  a  druhá  námietka  bola,  že  mestská  časť  bola  povinná
schvaľujúcemu  orgánu,  ktorý v  tomto prípade  bol  Okresný  úrad  Bratislava,  odbor
výstavby  a  bytovej  politiky,  povinná  predložiť  atď.  návrh  všeobecne  záväzného
predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť atď. My sa s týmito námietkami alebo s
týmto  protestom  prokurátora  nestotožňujeme,  pretože  sme  presvedčení,  že  sme
postupovali  legislatívne  správne. Záväzná časť územno-plánovacej dokumentácie  sa
zverejňuje až po schválení územno-plánovacej dokumentácie a dodnes je  zverejnená
na úradnej tabuli.  A v tej druhej námietke,  za povinný schvaľujúci orgán je  podľa
zákona  prináleží  táto  kompetencia  miestnemu  zastupiteľstvu.  V  tomto  prípade
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.  My  vám  navrhujeme  nevyhovieť  protestu
prokurátora. Toľko na úvod. Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Pán poslanec Dulla,
nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Výhrady prokurátora k aplikácii §24 vo vzťahu k schvaľujúcemu
orgánu nemajú  oporu v zákone, lebo  z §25, odsek 1 v spojení s odsekmi 2-4 jasne
vyplýva,  že  Okresný  úrad  preskumáva  návrh  územno-plánovacej  dokumentácie  a
návrh  VZN  pred  predložením  na  schválenie.  Zo  znenia  §26,  odsek  3  stavebného
zákona vyplýva,  že schválenie  je  zverené obci,  teda jej orgánu a nie  orgánu štátnej
správy, ktorým je Okresný úrad v sídle  kraja,  bývalý KSÚ. Jeho funkciu,  pozíciu  v
procese obstarávania územno-plánovacej dokumentácie najlepšie vyjadruje §25, odsek
2, druhá veta - výsledok posúdenia podľa odseku 1 so súhlasným alebo nesúhlasným
stanoviskom k návrhu územného plánu s jeho zdôvodnením oznámi príslušný orgán
obstarávateľovi do 30 dní. Pojmom stanovisko určite zákonodarca dostatočne zreteľne
vyjadril svoju vôľu aj postavenie Okresného úradu. Výhrady prokurátora k nesprávnej
aplikácii  §27,  odsek  4,  písmeno  a,  stavebného  zákona  sú  dôvodné.  Následná
prístupnosť na webovom sídle  nie  je  právne  relevantná  skutočnosť pre hodnotenie
splnenia povinnosti zverejniť záväzné časti územno-plánovacej dokumentácie po dobu
najmenej  30 dní pred účinnosťou na úradnej tabuli aj preto, že elektronická tabuľa je
len iným, v mieste obvyklým spôsobom a nemusí byť prístupná každému, kto prejaví
záujem, ale iba tomu, kto má potrebné technické zariadenie, programové vybavenie a
zručnosti.  Preto  odporúčam,  aby  si  predkladateľ  osvojil  zmenu  v duchu  vyhovieť
protestu, pripraviť a vykonať úkony, ktoré zabezpečia zákonnosť VZN.  
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nikto iný sa do diskusie nehlási, takže diskusiu
uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.      

Návrhová komisia:  Keďže sme  nedostali  žiaden materiál  na zmenu  uznesenia,  tak návrh
uznesenia je tak ako je v predloženom materiály, čiže nevyhovuje protestu.  

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

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 4
Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole

Karloveská 61 v Bratislave.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  ďalšiemu  bodu  a tým  je  Žiadosť
folklórneho  súboru  Dolina  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  Základnej  škole
Karloveská 61. Keďže pán prednosta je  ešte krátko prednosta a majetkovoprávnymi
záležitosťami sa zaoberá pomerne krátko, tak ja mám len také krátke úvodné slovo.
Myslím si,  že väčšina z vás poslancov už pomerne dobre  ovláda a pozná folklórny
súbor Dolina,  ktorý úspešne pôsobí už roky v Karlovej Vsi; momentálne svoje kroje
a svoje  rekvizity  skladujú  v  priestoroch  Karloveského  centra  kultúry,  ktoré  sú
nevyhovujúce aj pre Dolinu, ale aj pre využitie priestoru Karloveského centra kultúry.
Majú  tam aj takú provizórnu kanceláriu.  V objekte budovy školy Karloveská 61 sa
nachádzajú  voľné  priestory,  ktoré  sú  čisté,  okamžite  sú  spôsobilé  k  využívaniu
a folklórny  súbor  Dolina  tam bude  mať  aj  samostatný  vchod,  nebude  chodiť  cez
priestory  školy.  Zároveň  sa  ponúka  možnosť  využitia  priestorov  telocvične.  To
neznamená,  ako  na  miestnej  rade  padla  otázka,  že  či  nebudú  už  trénovať  v
Karloveskom centre kultúry  - ak budú mať o to záujem - samozrejme, že budú tam
môcť  trénovať.  Pokiaľ  viem,  tak  folklórne  súbory  alebo  aj  iné  tanečné  súbory
potrebujú  aj  také  nejaké  priestorové  javiskové  skúšky,  takže  táto  možnosť  stále
zostáva.  Rovnako ako využíva  aj ďalšie  priestory a ktoré máme na Púpavovej ulici
k dispozícii.  Čiže aj tam trénujú deti folklórny tanec. Myslím si, že by na túto žiadosť
mali  podporiť.  Je  to  žiadosť  na  ...  ktorá  sa  bude  schvaľovať  z  dôvodu  hodného
osobitného zreteľa a ak to schválite, ak podporíte tento návrh, tak bude mať folklórny
súbor Dolina domovské sídlo minimálne na 5 rokov, čo doteraz oni veľmi postrádali,
lebo tým, že sa zrušili ich možnosti v bývalom Parku kultúry a oddychu tak zostali ako
takí  trpení  bezdomovci  s  takým čiastočným  prechodným  pobytom v Karloveskom
centre kultúry – provizórnym.  Telocvičňu žiadajú  že by potrebovali  na svoj nácvik
v rozsahu 8 hodín týždenne;  je  na úvahe,  že či teda budú využívať  túto telocvičňu
alebo iné telocvične našich základných škôl, lebo táto telocvičňa je pomerne veľká a
pravdepodobne oni nevyužijú celý jej priestor, ale to sa uvidí až v priebehu rokovaní v
priebehu mesiaca august, kedy sa pripravujú rozvrhy a nájomné zmluvy na telocvične
aj na iných školách, aj na Karloveskej 61.  Dúfame, že príde k dohode, ktorá uspokojí
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všetkých záujemcov. Toľko na úvod, ak sú nejaké otázky radi vám ich zodpovieme.
Nech sa páči. Pán poslanec Dulla. 

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Podľa  prílohy  žiadosť  podali  19. 6.  pričom vedeli,  že  im
nevyhovujú podmienky nájmu v KCK ani na tej Púpavovej. Je to také - na poslednú
chvíľu,  čo sa mi  nezdá veľmi zodpovedné.  Zo žiadosti dôvodovej správy a návrhu
uznesenia vyplýva, že užívanie priestorov v základnej škole by malo byť lacnejšie  a
priestory teda menej hodnotné, pričom sa uvádza, že práve parametre telocvične  sú
také, ktoré znamenajú pre folklórny súbor potrebnú kvalitu a umožňujú činnosť ako
predtým v priestoroch KCK. Záujmová činnosť detí a mládeže si zaslúži podporu, ale
vyžaduje to opäť systematiku. Už dávnejšie sme sa dohodli, že v prípadoch osobitného
zreteľa budú údaje o komerčnom nájomnom - aby sme presne vedeli mieru faktickej
nepriamej  dotácie.  Osobitne  to platí aj pre folklórny súbor Dolina,  ktorého činnosť
podporíme  všetkými  možnými  i  nemožnými  spôsobmi  napr.  tak  že  dostáva  časť
dotácie určenej pre podporu športu, lebo zo záhadných dôvodov je  členom KŠK. V
dôvodovej správe ako zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa sa uvádza, že priestor
je určený na výchovno-vzdelávacie účely,  hlavne pre deti Karlovej Vsi. Niet pochýb,
že záujmová činnosť je  súčasťou výchovy k účelnému  využívaniu  voľného času. Je
otázne  či  je  súčasťou vzdelávania.  V dôvodovej  správe  sa  uvádza,  že uzatvorenie
nájomnej  zmluvy  možno  schváliť  trojpätinovou  väčšinou  prítomných  poslancov.
Podľa  § 9  a  ods. 9  písm.  c)  zákona  o  majetku  obcí  je  to  trojpätinovou  väčšinou
všetkých poslancov. Samostatnou záležitosťou je dôvod, pre ktorý nevyhovuje tanečná
sála  na  Púpavovej  a pre  ktorý  žiadajú  o telocvičňu.  Folklórny  súbor  potrebuje
podmienky pre nácvik tanečných choreografií aj pre tréning, pri potrebe spájať viacero
skupín detí, teda dosť priestoru pre väčší počet cvičiacich alebo pohybujúcich sa detí.
Podľa stavebného  zákona stavby a  ich časti,  ktoré vyžadovali  stavebné  povolenie,
možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Dovolím si pochybovať, že
telocvičňa ZŠ bola projektovaná schválená na takú činnosť a hlavne  pre taký počet
detí,  ktorý presahuje  počet  bežne  detí  v triede.  Rovno...  rovnako  pochybujem,  že
miestnosť  v  ktorej  sa  majú  skladovať  kroje  a iné  súčasti  výstroja  či  iný  materiál
potrebný  pre  činnosť  folklórneho  súboru  bola  schválená  ako  sklad,  prípadne  aj  s
materiálmi,  ktoré predstavujú zvýšené požiarne riziko. V zmysle stavebného zákona,
ak sa má miestnosť využívať aj iný účel ako bol schválený kolaudačným rozhodnutím
požaduje  sa  dodržať  postup  pre  zmenu  v užívaní  v  zmysle  § 85  a  súvisiacich
stavebného  zákona.  Preto  navrhujem,  aby  predkladateľ  stiahol  materiál,  preveril  a
preukázal prípustnosť užívania telocvične na účely tréningu v predpokladanom počte
detí spájaných  skupín  a  prítomnosť ďalších  osôb a vytipované  miestnosti na  sklad
odevov a iných materiálov potrebných pre činnosť folklórneho súboru. Následne ho
predložil na najbližšie zasadnutie komisie výstavby a územného plánu. 

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

p. Zajac: Ja začnem tak, že ...  Jedna veta ma zarazila v tom, čo si povedala, pani starostka, že
- teda po vyhodení z BKIS blúdili ako bezdomovci a teraz konečne budú mať svoje. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Nepovedala som BKIS  -  po zániku PKO. 

p. Zajac: PKO, no teda. Jasné. PKO.  No nie je to celkom tak. Preto, lebo v predchádzajúcich
obdobiach Dolina bola partnerom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, vystupovala
takto  v  celom  meste,  v zahraničí  a  mala  svoje  domovské  sídlo  v  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves.  Bezdomovcom  sa  trošku  vstala  keď  opustila  KCK,  ale
nejatrime  tieto rany.  Ja si vysoko cením to, že sa teda hľadá tento spôsob nájdenia
miesta pre mládežnícky folklórny súbor. Ja si osobne myslím, že sa jedná o 8 hodín za
hodinu v porovnaní 4 hodiny za hodinu ... bude taká, že to nie preto, aby oni ostali aj
tam - aj tam -aj tam, ale preto odchádzali z KCK, že 8 € za hodinu bolo veľa. A teda,
nemohli si to dovoliť takto...  takto tancovať v tej v tom priestore BAT-ky, ktorá teda
nakoniec ani nie je naša teda tam neznajú dňa ani hodiny, a preto sa mne zdá ten návrh
na to, ako prišiel ako... ako šťastný, keď mám pravdu povedať. Aj keď šťastnejší pre
mňa by bol, keby ostali v KCK. To nebudem klamať. Ale je to... ja veľmi oceňujem
to, že teda sa hľadá tento spôsob vnímam ten návrh veľmi pozitívne. Rozumiem tomu
prečo prišiel v lete preto, lebo  škola do septembra či do júla  školila  teraz sa niečo
vypratalo a ide teraz akože od septembra si zase robí nové, takže tomuto celkom aj
akože by som nič nevyčítal, takže naopak sa mi zdá, že ak teda nechceme, aby papiere
a pravidlá nás potopili, tak... tak niekedy sa správajme svojstojne. Ja si myslím, že... že
podobné by platilo aj v prípade chladiarenského zariadenia na auto. To bolo to, čo som
chcel ešte povedať. A o tých normách sa porozprávame  - akože 2 veci - čo si stanoví
ministerstvo, ktoré ponúka 20.000-vé auto je jedna norma a čo sú hygienické normy je
druhá  norma.  Opakujem -  rozvoz  stravy -  bežne  ste  to  doteraz  robili  trolejbusmi
a norma platila. Takže neklamte nás tu prosím.

p. Čahojová,  starostka MČ: Marcel,  prepáč, to, že opatrovateľky strávili  niekoľko hodín
nosením obedárov to vás po prvé.....

 p. Zajac: Ale teraz neohovárajme opatrovateľky.

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Ale  teda nepoužívaj  takéto slová!  To ..ako skutočne to  sa
musím ohradiť. 

p. Zajac: No , dobre. Aby sme teda... len chcem ukázať do akého ad absurda privádza, keď sa
príliš  držíme normy - pán poslanec je tiež toho trochu dôkazom. A a ja si myslím,  že
treba teda... Ja to uzavriem, aby sme sa tu ďalej nečertili na seba, že podporujem ten
návrh tak ako - je  -ale bolo by fajn keby sme teda si aj do tej minulosti trochu pozreli
a tak .. akože majme  radi Dolinu a buďme radi,  že tu tancuje a vytvorme im naozaj
priestor. Je to detský klub, na tej škole to má nielen o tom umení,  ale aj tom, že tam
má tých budúcich ... budúcich svojich svojich členov Dolina, nie je len vystupujúca,
robí veľa aj pre voľný čas detí a mládeže, čiže to nie  sú len profesionáli,  sú tam aj
tučnučké deti, aj nešikovné, aj také , onaké; nie je to profesionálny tanečný súbor. A
myslím si, že tam, kde ste našli miesto- je to fajn a ja teda podporujem tento návrh -
aby som to skrátil. Ale bolo by dobré, keby sme sa v tých rozpravách, ktoré tu máme,
sa skúsili  viacej teda nejako odosobniť a nepresviedčať - alebo trošku sa aj počúvať.
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Trošku je chybou, že tieto veci, ktoré dneska tu zaznievajú neboli v komisiách. Verím
tomu,  že  keby  sme  boli  na  riadnom  zastupiteľstve,  riadne  sa  o  týchto  veciach
rozprávali, tak tu dneska sme vybavení s týmto programom za polhodinu. Preto, lebo
toto sú také malichernosti, o ktorých sa tu teraz pýtame – žiaľbohu - berte aj nás ako
tých,  ktorí nie  úplne  majú  pod kontrolou to, čo sa  dneska na  tomto zastupiteľstve
prejednáva. A prečo vieme o tom tak málo a máme potrebu debatovať až do takých
podobností ako debatujeme. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec, táto téma bola prerokovaná v komisii,  v dnešný
deň. Ty si z objektívnych dôvodov nemohol sa zúčastniť,  ale bola. To je po 1. Po 2.
prepáčte, prosím, kolegovia musím sa vrátiť k tej opatrovateľskej službe. Roznášanie
opatrovateľkami  nie  je  v  rozpore  s  hygienickými  predpismi,  ale  je  maximálne
neefektívne a pre mestskú časť oveľa väčšou finančnou záťažou, ako keby používal ...
ako keď sa používa automobil alebo vozidlo. Je to rýchlejšie  a naše opatrovateľky sa
môžu  prednostne  venovať  starostlivosti,  ktorú  potrebujú  tí  klienti,  ktorí  potrebujú
osobnú nejakú pomoc s opaterou. To je prvá vec. 2. vec - vrátim sa k Doline.  Dolina
nebola  bezdomovcom.  To z vášho  podnetu,  vy ste  boli  nespokojní,   Marcel,  ty si
najviac diskutoval o umiestnení Doliny o cenníku v Karloveskom centre kultúry, ktorý
sme  zaviedli  a ktorý by mal platiť  pre všetkých nájomcov. Ty si bol nespokojný a
preto  sme  Doline  hľadali  lepšie  podmienky,  ktoré  budú  pre  ňu  z hygienického,
z technického hľadiska, priestorového hľadiska ale aj z tréningového hľadiska lepšie a
hlavne budú sa tam cítiť  ako doma a budú mať istotu a perspektívu niekoľko rokov
nerušeného  pôsobenia,  čo  v KCK nebolo.  To je  1  stránka veci  z  pohľadu Doliny.
A pýtal si sa na mestskej rade.... na našej miestnej rade, že tam majú horšie finančné
podmienky. Dostal si odpoveď od pani inžinierky, že za rovnakých podmienok budú
pôsobiť v Karloveskej 61, ako pôsobili v Karloveskom centre kultúry - do zdraženia.
To znamená ešte pred tým zvýšením cien. To bola odpoveď,  ktorá je veľmi dôležitá.
A 2. vec je, ako oni tam v tých priestoroch KCK fungujú. Však si uvedomte! Boli ste
sa  tam niekedy  pozrieť,  ako  je  tá  krojáreň,  ako  to  tam vyzerá?  Však  to  riešime
problém nielen ich,  ale aj náš. Áno, ja  sa ospravedlňujem... áno, ospravedlňujem sa.
Takže nech sa páči, máš  slovo.  Máš slovo.

p. Zajac: Ak reaguješ na mňa, tak ja som podporili to, aby išli tam. A po tom čo som sa pýtal
na rade, aj s tou cenou - ja som nepovedal na toto nič. Ja som povedal len na to úvodné
slovo. Lebo keď sami zabudneme vlastnú históriu, tak potom neviem, ako dopadneme.
Neboli bezdomovci.  A k tým opatrovateľským službám - Ja tým nehovorím,  ja  som
povedal,  že auto musia mať, že to zlepší.  Ja som len povedal,  že obyčajné auto bez
projektovej a tak ďalej - ja  len chcem,  aby sme boli  korektní.  Ja  vás mám naďalej
veľmi rád, všetkých troch, ako tam sedíte. A chcem aby sme boli k sebe veľmi veľmi
korektní, dobre? 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Povedal si,  že ťa klameme. Pani poslankyňa  Lukačovičová.
Slovo má pani poslankyňa Lukačovičová.
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p. Lukačovičová: Ja by som nadviazala trošku na tú debatu ešte teda k tomu automobilu  by
som  sa  teda  chcela  spýtať  v  tejto  súvislosti,  zo  stránky  mestskej  časti,  kde  sú
zverejnené faktúry... faktúra 1977/2016 a nie ...pardon ...pardon  1890 z roku 2016 na
automobil Citroen Berlingo za 13.999 pre oddelenie sociálnych vecí, že na čo teda toto
auto je využívané? Čiže predpokladám, že to bolo tiež určené na rozvoz stravy. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Je určené pre opatrovateľskú službu.  Ale  pani poslankyňa,
keďže tu nie  je  pani vedúca sociálneho  oddelenia,  ktorá by ti určite  vyčerpávajúco
odpovedala,  prosím ťa daj túto otázku ako interpeláciu.  Môžeš ju  aj dnes odovzdať
pánovi inžinierovi Kosnáčovi a dostaneš odpoveď písomne, dobre? Keďže do diskusie
sa nikto nehlási ďalej, takže k Doline uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu
aby predniesla návrh. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia - ako máte v predloženej podobe. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Čiže  návrh  uznesenia  tak,  ako  ste  dostali  v materiáli.
Upozorňujem,  že  sa  jedná  o  osobitný  zreteľ.  Tzn.,  že  tak ako  uviedla  správne  ...
uviedol pán poslanec trojpätinová väčšina všetkých poslancov, aby prešiel tento nájom
je potrebných 15 hlasov. Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti 1 nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené.
Ďakujeme veľmi pekne v mene folklórnych tradícií ktoré sú v Karlovej Vsi veľmi živé
a dúfam, že aj zostanú.

Bod 5
Rôzne. - Návrh poslanca Záhradníka: Spresnenie uznesenia č. 311/2017

p. Čahojová,  starostka MČ: Pokračujeme ďalším bodom a to je bod číslo 5, ktorý predkladá
pán vicestarosta pán doktor Záhradník  a odovzdávam mu  preto slovo. Je  to v bode
Rôzne. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy, páni, máte písomne
predložený materiál; dali sme ho do bodu Rôzne, lebo ide o spresnenie uznesenia číslo
311 roku 2017, ktorým sme schválili  prenájom jednotlivým nájomcom v objekte na
Majerníkovej  60.  Po  skutkovom  zameraní  a  vyhodnotení  vlastne  zreálnenia  tých
plôch,  ktoré budú používať  a s akceptovaním takej novej zásady,  že nájomcovia  si
musia  prenajať  aj tie  priestory - povedzme chodieb a kvázi spoločných  priestorov,
ktoré  využívajú  výlučne  len  pre  seba,  je  potrebné  pristúpiť  k zmene  metráže  pri
jednotlivých nájomcoch tak, aby vlastne sme mohli uzavrieť nájomné zmluvy a aby od
- vlastne 1. septembra tam mohli bez problémov fungovať. Je to spresnenie pôvodného
uznesenia v rámci toho skutkového zamerania a z hľadiska právnej istoty chceme, aby
zastupiteľstvo  rozhodlo  o  tých  presných  výmerách.  Je  to  aj,  myslím,  pozitívna
informácia z hľadiska nášho rozpočtu, lebo budeme vlastne nájomné účtovať z týchto
väčších výmer, ktoré užívajú. Predbežne sú s tým nájomcovia stotožnení s touto inou
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filozofiou; potom sa bude pristupovať aj lepšie k prepočítavanie tých energií, čo tam
boli  v  minulosti  pomerne  veľké  problémy.  Takže  predkladáme  tento  návrh  na
spresnenie uznesenia v tých troch bodoch, ako máte písomne predložený. Ďakujem. 

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Dôvodom  spresnenia,  ktoré  je  fakticky  právne  zmenou
uznesenia,  majú  byť  výsledky  technického  prepočtu  výmer.  Materiál  neobsahuje
informáciu o príčine vykonania prepočtu a prečo nebol výsledok k dispozícii už v júni,
aby zmenu mohla včas prerokovať komisia  výstavby,  územného  plánu a rozhodnúť
zastupiteľstvo  27. 6.  Materiál  neumožnil  overenie  správnosti.  Ak  porovnáme  údaje
podľa uznesenia 311/2017 a podľa návrhu na jeho zmenu, tak dostaneme rozdiel vyše
1.000 m². Materiál neuvádza kto zodpovedá za taký podstatný rozdiel a či - a ak áno,
aká  vznikla  škoda.  Preto  navrhujem  aby  predkladateľ  stiahol  materiál,  doplnil
chýbajúce informácie a predložil na najbližšie zasadnutie komisie výstavby, územného
plánu, komisie finančnej a podnikateľskej a až následne na zastupiteľstvo. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta s faktickou poznámkou. 

p.  Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Chcel  by som ...chcel  by som na  to  zareagovať
a vysvetliť. Neviem o akej škode sa hovorí? Lebo v podstate sa robí poriadok v tejto
budove. Tam v minulosti bolo reťazenie rôznych nájmov, v rôznych časoch, rôznym
subjektom. Skutkový stav niekedy nezodpovedal právnemu ... právnej situácii.  Tzn.
subjekty sa vzájomne dohodli, že túto triedu užívam - a jeden subjekt, ten zas druhým
spôsobom. Takže takýmto spôsobom len dávame do poriadku veci. A ten nárast tých
plôch je preto, že im neboli vlastne tie chodby - neboli prenajaté v minulosti. Toto je
nový prístup, hej? - že my, samozrejme, chodby ako sú spoločné schodiská, výťahy,
foyer, to sú priestory, ktoré spoločne užívajú kvázi všetci nájomníci. Ale potom sú tam
špeciálne  plochy,  ktoré  užívajú  jednotliví  nájomcovia,  lebo  ich  majú  na  svojom
poschodí;  žiadni  iní  nájomcovia  ich neužívajú.  A nevidíme  dôvod, prečo by za ne
nemali platiť. 

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

p. Dulla: Ja rozumiem slovám, ale stále nechápem. Povedal som ....??  či - a ak áno, vznikla -
tak aká škoda? Nebolo  tvrdenie,  že jednoznačne vznikla.  A ten rozdiel sme predsa
mohli vedieť, lebo to, čo prakticky užívajú je ..???  Ja nič iné nechcem, len aby v tom
materiáli bolo jasne povedané, že vzniklo to takým spôsobom – povedzme - ako bolo
teraz  opísané  a  škoda  nevznikla.  Alebo  naopak.  Je  úplne  zanedbateľná,   lebo
predstavuje 34,50. Nič viac nič menej. Čiže ja chcem, aby materiál bol komplexný. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Horecký má slovo. 
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p. Horecký:  Ďakujem za slovo.  Koncom školského  roka ma  oslovili  niektorí konatelia  či
štatutári podnájomníkov na Majerníkovej,  pardon...  áno...  na Majerníkovej  a chceli
konzultovať práve otázky podnájmu dlhodobého pôsobenia správy atď. Ako sme mali
poslanci možnosť navštíviť tie miesta a vidieť na tvári miesta podmienky v ktorých
tam tí podnájomníci  sú,  tak ja  som žiaľ nemal  ďalší  priestor na  to  sa venovať  tej
problematike,  ktorá ma zaujíma,  ako aj člena školskej komisie,  ale chcel by som sa
spýtať pána vicestarostu, lebo on tak len spomenul pri predkladaní tohto materiálu, že
oni s tým súhlasili.  Tak by som poprosil vás o takú explicitnú odpoveď, či štatutári či
konatelia  CENADY,  ESPRITU  ,  ale  aj  Karloveského  tanečného  centra  prejavili
porozumenie a dobrú vôľu podpísať takto rozšírené zmluvy o podnájme? Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Keďže toto rieši predovšetkým naše
majetkoprávne oddelenie, odovzdávam slovo pani inžinierke Mahďákovej a poviem v
krátkosti to, čo ste nám povedali na miestnej rade, aby ste tie informácie tak stručne... 

p.  Mahďáková,  MÚ  MČ:  Ďakujem  za  slovo.  Áno,  CENADA  je  uzrozumená  s tým
nárastom,  pretože  tam mnohokrát  vyšli  v ústrety,  keď  mestská  časť  požadovala  v
rámci svojich aktivít uvoľnenie priestorov, takže teraz prišlo k navýšeniu priestorov o
kinosálu,  ktorú bude mať  vo  výlučnom užívaní  napr.  Tak isto  Karloveské tanečné
centrum,  tam sa  premeraním zistilo,  že  tá plocha  je  technicky  ...  mierne...  nebola
správne zakreslená v projekte, takže sme... tam sa upravuje tá ...ten rozsah na niečo
menšie...  menšiu  výmeru.  A s ESPRITOM komunikoval pán vicestarosta, kde teda
predpokladáme, že by nemal byť žiadny problém. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Keďže  nie  sú  ďalšie  otázky,  tak
diskusiu  uzatváram a  upozorňujem,  že  aj  v  tomto  prípade  hlasujeme  o osobitnom
zreteli,  v tom režime. Takže poprosím je potrebná trojpätinová väčšina na schválenie
tohto materiálu, zo všetkých poslancov. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím návrhovú
komisiu, pardon. 

Návrhová  komisia:  Čiže  návrh  uznesenia  je:  Miestne  zastupiteľstvo  našej  mestskej  časti
schvaľuje  zmenu  uznesenia  číslo  311  z  roku 2017  nasledovne  -  a  v  týchto  troch
bodoch je úprava plochy prenajatých priestorov tak, ako je to v predloženom materiáli.

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

Hlasovanie:  Za  19  prítomných  poslancov  proti  nebol  nik,  zdržal  sa  1  poslanec.  Takže
uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujeme. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pokračujeme v bode Rôzne. Je ešte nejaká… nejaký príspevok
do bodu Rôzne? Nie? Takže bod Rôzne… - Lýdia bola prihlásená? Ja som nevidela.
Bod Rôzne. V bode Rôzne nikto sa neprihlásil. Pán poslanec Martinický v bode Rôzne
alebo interpelácia?

p. Martinický: V podstate to môže byť aj ako interpelácia. 
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Bod 6
Interpelácie

p. Čahojová,  starostka MČ:  Sme v bode Interpelácie,  v bode Rôzne sa už nikto nehlásil.
Prosím  pána  poslanca  Martinického,  má  priestor pre  svoj  diskusný  príspevok,  pre
interpeláciu.

p. Martinický: Ja som posielal aj kolegom z klubu aj pani starostke fotky; zistil som, že nad
Líščím údolím, pri lese,  sa začala dosť rozsiahla výstavba. Tak ja by som len prosil
informáciu, či to je proste schválené a zhruba – proste... ako čo tam - či sa o tom vie,
či  je  to  schválené  a  či  môžeme  dostať informáciu,  stručne,  že  ako  čo  tam bude?
Ďakujem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Môžem.  Žiadaš  písomnú  odpoveď?   To,  čo  viem môžem
povedať aj teraz. 

p. Martinický: V podstate mi stačí, keď... keď sa to dozviem ústne. Nepotrebujem... 

p. Čahojová,  starostka MČ: Tak ústne, informácia je, že bolo vydané územné rozhodnutie,
myslím  v roku 2014,  ale  na  výstavbu  komunikácie  a nejakých  sietí,  inžinierskych,
ktoré sa teraz asi realizuje. Avšak ten dotyčný, ktorý tam... bolo územné rozhodnutie,
ale  –  schválené,  pokiaľ  viem,  povolené  boli  len  nejaké  prípojky,  nejaké  siete.
Komunikácia - ešte nebolo vydané stavebné povolenie,  na výstavbu komunikácie.  Je
tam žiadosť k ... stavebné konanie o výstavbu komunikácie, ktoré je prerušené. Rieši
ho špeciálny stavebný úrad. Neviem teraz z akého dôvodu  je  prerušené. Ale ani tá
informácia  neprináleží.  To je  prenesený výkon štátnej správy a - na takúto verejnú
diskusiu. Tá komunikácia, bolo o ňu požiadané, z dôvodu výstavby rodinných domov.
Ale žiadne stavebné konanie ani územné konanie v tom území neevidujeme. Ale to, čo
sme zaregistrovali,  boli tam nejaké podnety, že sa tam vyčistil ten priestor, alebo ten
pozemok, v nepovolenom rozsahu - čiže už je tam určený termín štátneho dohľadu, či
sa  tam nekonal  nepovolený  výrub  -  so  všetkými  dôsledkami,  ktoré  teda  z  toho
vyplývajú. 

p. Martinický: No, ja samozrejme neviem ... ja len vidím, že tam bol nejaký výrub; vidím, že
je tam na veľkej ploche je

p. Čahojová,  starostka MČ: Všetci to vidíme...

p. Martinický: ...  vyrúbaná všetka.. proste zeleň aj proste tráva a výkopové práce a zemné
práce  sú  tam  naozaj  vo  veľkom  rozsahu  -  proste  viac,  ako  na  1  rodinný  dom,
štandardný proste býva to... 
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p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Konanie  o rodinné  alebo  bytové  alebo  akékoľvek  obytné
jednotky  sme  nezaregistrovali.  Registrujeme  len  konanie,  ktoré  je  prerušené  na
komunikáciu,  prístupovú  komunikáciu  k rodinným  domom.  Ak  sa  tam  vykonáva
nepovolená stavebná činnosť, môžeme to zistiť miestnym zisťovaním a pošleme tam
Štátny stavebný dohľad. Uvidíme, čo sa tam deje. 

p. Martinický: V sobotu sa tam realizovala veľká... realizovali veľké zemné práce. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pošleme Štátny stavebný dohľad. 

p. Martinický: ..By som potom prosil spraviť v rámci našich kompetencií a dať v najbližšom
nejakú informáciu. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Neviem objektívne posúdiť, čo sa tam naozaj deje. Takto - nie
som na to ani kompetentná osoba, ktorá by to vedela posúdiť, ale máme stavebníkov,
ktorí  nedodržiavajú  legislatívu  a postupujeme  voči  nim  razantne,  pokutujeme  ich;
dokonca sme už podali trestné oznámenie na marenie výkonu úradného rozhodnutia.
Myslím,  že už v dvoch prípadoch, možno, kedy stavebník  napriek zákazu stavebnej
činnosti pokračoval.  Takže my v tomto prípade, ak je to tak, tak budeme tiež konať.
Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 

p.  Horecký:  Pani  starostka,  kolegovia,  kolegyne  ja  som váhal,  že  či  vystúpim  s  týmto
príspevkom v Interpeláciách.  Ale  usúdil  som,  že tak to snáď tak aj  prijmete,  že je
užitočné dávať aj negatívnu spätnú väzbu. A ja by som to teraz rád spravil.  Chcel by
som  hovoriť  o tom,  ako  prebiehalo  dohodnuté  prebratie  materiálu  didaktických
pomôcok, zariadení na Veternicovej, ktorú si boli prevziať z našich dvoch základných
škôl - z Tilgnerovej a z Karloveskej 61. Bol som veľmi šokovaný a som ani nemohol
veriť tomu, čo mi pracovníci nášho elokovaného pracoviská Spojenej školy svätého
Františka hovorili,  o čom svedčili,  ako prebiehal tento proces. Nie je mi to ľahostajné
ani ako susedovi, ani ako učiteľovi, ako poslancovi, pretože považujem za neprijateľné
a nemali by sme cez to - podľa mňa - len tak prejsť, aby zodpovedná osoba napr. zo
Spojenej školy Tilgnerova, dokonca vo funkcii zástupkyne, demonštrovala také... taký
dehonestujúci  postoj.  Konkrétne  robila  také  veci,  že  zo  skrinky,  ktorá  ani  nebola
označená  v  oficiálnom  zozname  na  prevzatie,  kde  mali  učiteľky  1.  stupňa  nášho
alokovaného pracoviska svoju dokumentáciu, kde boli práce detí, tak ich vyhadzovala
na zem, stúpala po nich a jednoducho brala si tú skrinku, ktorá - aj keď - opakujem -
nebola  na zozname,  tak ju  určila  na to, aby bola prenesená na Tilgnerovu. Ja  som
vydal  pokyny  mojim  zamestnancom,  aby  nekládli  žiaden  odpor,  aby  boli  úplne
súčinní,  aby boli  zdvorilí  a trpezliví;  ale  myslím,  že boli  veľmi  dobre vyskúšaní  v
týchto cnostiach,  pretože ak učiteľky kolegovia,  kolegyne,  stúpajú  po prácach detí,
strhávajú ich z násteniek tieto si berú s tým, že poškodzujú to, čo tam je, že naozaj sa
rozbehli  ako  rabovači  po  tej  budove.  A  bez  ohľadu  na  to,  že  existujú  aj  nejaké
oficiálne zoznamy, tak v podstate si robili taký nový výber. Tí moji ľudia boli tomuto
vystavení, konfrontovaní, je pre mňa veľmi ťažké potom by ich nakláňať k spolupráci
s našimi školami, keď zažívajú takéto veci. Sám, ako poslanec a člen školskej komisie,

40



sa  snažím  pomáhať  školám,  ktoré sú  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  našej  mestskej
časti.  Pripadá mi  to nevysvetliteľné – ľudsky,  eticky aj profesionálne.  Tak by som
chcel tú interpeláciu zakončiť taký apelom na vás, aby ste im dali nejakú spätnú väzbu
o  tomto  a  aby  sme  naozaj  pestovali  inú  kultúru  vzťahov  v  našej  mestskej  časti.
Ďakujem za pozornosť. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Hoci mi je to nepríjemné, ale som rada,
že ste predniesli tuto tento príspevok, pretože bola som informovaná vtedy, keď sa to
dialo  a  musím  povedať,  že  v  tom zohrala  aj  istá  veľkorysosť  alebo  nepozornosť
miestneho  úradu,  pretože  poslalo  pracovníčky,  ktoré  boli  prítomné,  ktoré  zjavne
nedokázali túto situáciu korigovať tak, ako by bolo potrebné. A považujem za dôležité
upozorniť,  že tam boli  2  školy,  ktoré si  preberali  ten majetok  a mali  diametrálne
odlišné správanie  - aj voči zamestnancom Spojenej školy svätého Františka,  aj voči
tomu  majetku.  Čiže  jedna  škola  prebrala  majetok  kultivovane,  v pokoji,
disciplinovane. A druhá škola, ani to radšej nebudem komentovať-  aj takéto sú medzi
nami vzťahy; takže v budúcnosti musíme takýmto situáciám lepšie predchádzať a nie
až riešiť, keď sa  niečo takéto nastane – po. Pán poslanec Martinický. 

p. Martinický:  Ja by som chcel poďakovať za to, že sme tú informáciu dostali a vyjadriť
nádej,  že nejaká spätná väzba,  spätná reakcia  nás,  ako zriaďovateľa voči dotyčným
pracovníkom – ako – bude. A aj by ma celkom zaujímalo, keby som bol informovaný,
že aká bola. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Dotyční pracovníci nie sú zamestnancami miestneho úradu. Sú
zamestnancami  školy,  ktorá ja  samostatný právny subjekt.  Pán poslanec  Záhradník
chce na teba reagovať.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ja naozaj chcem povedať, lebo pán
riaditeľ a kolega poslanec má teda informoval v podstate bezprostredne po tom, čo sa
tie udalosti udiali.  Ja som hneď informoval pani starostku; sme tak zvažovali - naozaj
nás to osobitne mrzí, lebo práve pri tej delimitácii majetku a tom prerozdelení majetku
sme práve z toho pohľadu mimoriadne citlivo  pristupovali k tomu zoznamu potrieb,
alebo teda zoznamu majetku a potrieb tých jednotlivých škôl a snažili sme sa tak, čo
najspravodlivejšie  to rozdeliť a naozaj nenavodiť dojem,  že teda Veternicová sa má
teraz vyrabovať a takto pristupovať. A preto ma mrzí, že v tej realizačnej fáze to takto
prebehlo. Žiaľ, lebo naozaj z pozície, teda žiaľ, v jednej z našich škôl ten prístup tých
ľudí  bol  z  toho  popisu  naozaj  minimálne  vysoko...  vysoko  nekolegiálny  -  Už  ak
nebudem používať iné prívlastky a verím, že sa taká situácia nebude opakovať. 

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

p.  Lukačovičová:  Ďakujem  za  slovo,  ja  by  som  sa  chcela  opýtať  -  od  posledného
zastupiteľstva som teda - na poslednom zastupiteľstve som sa pýtala,  aká je situácia
ohľadom klubovne na Jurigovom námestí? A hlavne teda zabratie verejného priestoru
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-  keďže  naďalej  tam ten stav pretrváva  a sú  tam stále  tie  stoly  a  vlastne  de facto
neexistuje ani chodník. Tak by som chcela, že... že ako - treba to písomne?

p. Čahojová,  starostka MČ: Prosím pani poslankyňa... písomne. Pani Mahďáková neviem,
či je ešte niekde tu v budove, musíme ju zavolať, lebo rieši sa správne konanie... sa
vedie proti prevádzkovateľovi; aj stavebné konanie, samozrejme. 

p. Lukačovičová: Ako?... 

p. Čahojová,  starostka MČ: No ale oni zaujali verejný priestor nepovolenou terasou. Takže
tam sa vedie  správne  konania,  lebo  nedostali  ani  zaujatie  verejného  priestoru.  Pán
prednosta vám niečo povie. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Tam bolo udelených viacero blokových pokút,
ale iba... -že tam bolo udelených viacero blokových pokút, ale iba fyzickým osobám.
Tzn.  prevádzkarovi.  Momentálne  bol  tam  podnet  na  Regionálny  úrad  verejného
zdravotníctva, ktorý tam teda vykonáva šetrenie, keďže oni vlastne nemajú povolenie
na tú prevádzku vôbec žiadnu. Takže je to ...  je to na stavebnom konaní, teda resp. na
stavebnom úrade.  A  čo  sa  týka  správneho  konania,  tak  to  rieši  právne  oddelenie.
Podklady sú tam dané, sú tam každodenné záznamy toho, že tam bola tá terasa. Takže
taký je asi stav. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Na interpeláciu nemôže byť faktická poznámka. Ale ja by som
doplnila  pána  prednostu,  že  čo  sa  týka  stavebného  konania,  alebo  nepovolenej
prevádzky, minulý rok sme udelili  pokutu - neviem úplne, či to bolo 8.000 Eur alebo
10.000 Eur-  presne si nepamätám. A tento rok to zaplatili. Tento rok sme znova udelil
pokutu vo výške niekoľko tisíc Euro - myslím, že 8 - a odvolali sa voči nej a Okresný
úrad v tomto prípade v plnom rozsahu potvrdil výšku tej pokuty. Takže predpokladám,
že  už  možno  aj  zaplatili.  Nuž  ...  ale  kto  im  to  prenajal?  ...  Hlavné  mesto  im  to
prenajalo.  ... Budova je  - hlavné mesto im to prenajalo  za Euro a verejný priestor -
nemajú  povolenie  na užívanie  verejného  priestoru. To je  verejný priestor - Jurigovo
námestie, ...kto ho chce? -  Nech sa páči, nemáme faktické na interpelácie. Ale ak pán
poslanec Krampl chceš vystúpiť, máš priestor  s interpeláciou. 

p. Krampl:  Ja nechcem interpelovať,  len chcem nejaké informácie  možno poskytnúť pani
Lukačovičovej,  lebo  sa  o toto tiež  zaujímam.  Dával  som 211-  tku  práve  na  Úrad
verejného  zdravotníctva,  tiež som dal  potom následne  podnet,  keď mi  odpísali,  že
vlastne ich povolenie  na prevádzku bolo zastavené, vzhľadom teda na to, že nemal
kolaudačné rozhodnutie. Tak som dal tiež podnet na tento úrad aby voči nim konali.
Taktiež som v komunikácii s mestskou políciou  - túto zo štvorky. Momentálne jej šéf
pán Šuster je na dovolenke, takže čakám, kým sa vráti; myslím,  že do týždňa by sa
mal vrátiť.  A potom ... mám aj v pláne ho pozvať na zasadnutie, kde by nám potom
mohol  tiež  odpovedať  na  otázky ohľadne  aj  napr.  tejto  klubovne,  pretože  sa  tiež
domnievam, že už tam páchal trestný čin, že proste ignorujú tuná úradné rozhodnutia;
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že to už nie je len o priestupkoch a už to nie je na tú 30-eurovú pokutu, ale už je to
vážnejšie. Ďakujem. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Pán  poslanec  Martinický  máš  interpeláciu?  Potom mu to
povedz po zasadaní. Pán poslanec Šíbl. 

p. Šíbl:  Vzhľadom na extrémne  sucho, ktorého sme  svedkami aj na území našej  mestskej
časti,  by  som požiadal  o  informáciu  vo  veci  starostlivosti  o  dreviny  najmä  o  ich
polievanie v letnom období 2017. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Prosím trošku hlasnejšie. 

p.  Šíbl:  Informácia,  v  akom rozsahu  bolo  vykonané  polievanie  v  letnom období  2017  v
mesiacoch jún až september,  najmä  teda v akých  intervaloch,  akých termínoch,  na
ktorý lokalitách bolo vykonané polievanie drevín. Ide o dreviny - najmä stromy, ktoré
boli vysadené v rokoch 2015 až 2017. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem.  Pán poslanec Martinický, ospravedlňujem sa, ty si
chcel interpeláciu na pána Záhradníka? Nie? Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zrejme je málo hodín, pretože začali sme tuná vo
veľkom  interpelovať,  tak  ja  sa  zapojím.  Jedná  sa  o  účelové  komunikácie,  ktoré
priliehajú  ku  garážam,  ktoré  sú  na  rohu  Kolískovej  a Tománkovej.  Spoločne  so
stavbou  týchto  garáži  boli  vybudované  viaceré  účelové  komunikácie.  Dodatočne
poniže tejto stavby vznikla bytovka, ktorú realizovalo hlavné mesto a na prístup k tejto
bytovke boli využité aj tieto účelové komunikácie, čo v prípade osobných motorových
vozidiel  nepredstavuje  nejaký  problém,  ale  horšie  je  to,  že  sa  tam odváža  odpad
nákladnými  vozidlami a tieto komunikácie neboli  dimenzované na takéto zaťaženie.
Takže tá komunikácia, konkrétne jedna je už vo veľmi zlom technickom stave. A teda
pýtam sa, ak je to účelová komunikácia, ktorú financovali majitelia  garáží, či si tam
majú  dať závoru, alebo či sa to nejako preklasifikuje,  bude to verejná  komunikácia
a bude podliehať aj verejnej starostlivosti a s tým aj zimnej údržbe. Ďakujem veľmi
pekne. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Na túto otázku asi nevieme teraz odpovedať. Takže asi ... alebo
písomne. No nech sa páči, pán prednosta chce odpovedať. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Obidve  tie komunikácie nie  sú skolaudované.  Tzn. ani
Kolískova ani Tománkova nie sú skolaudované. Takže oni majú rovnaký štatút, či už
pripojenia  alebo...  tie  hlavné.   Takže  sú  tak dané.  Momentálne  riešime  s  mestom
postupne zaraďovanie a vyriešenie... Tieto sú problematické, lebo momentálne máme
zaradenú  komunikáciu  Pribišovu,  Ľudovíta  Fullu  a Jána  Stanislava,  už  je  to
právoplatné, to sú cesty 3.triedy. Ale tam bolo kolaudačné rozhodnutie. Na tieto dve
nie  je  kolaudačné rozhodnutie.  To znamená,  ťažko sa vyjadruje  ku komunikáciám,
ktoré formálne  nie sú skolaudované. Takže čo sa týka toho, ako boli dimenzované,
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momentálne  vám neviem  povedať.  Musíme  urobiť  skutočné  vyhotovenie  stavby  a
základe toho... Takže neviem vám odpovedať na to. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Dulla má faktickú, ale neviem či k interpelácii
môže byť faktická.  Takže nemôže. Tak jedine  s interpeláciou ďalšou. Pán poslanec
Dulla. Pán poslanec Rosina tiež.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Takže úplne jednoducho, aj na základe toho, čo povedal pán
prednosta, dochádza k protiprávnemu užívaniu neskolaudovanej stavby.  Bez ohľadu
na  to,  či  ju  financoval  súkromný  investor  alebo  verejný  investor.  Stavby,  ktoré
vyžadovali stavebné povolenie a nie sú skolaudované nemožno užívať. A máme teda
stavebný úrad, tak dúfam,  že zasiahne  náležite,  so  všetkými dôsledkami a  odpadnú
všetky okolnosti ďalších problémov. Čo sa týka používania  účelových komunikácií,
tak  snáď  teda  vieme  aj  o  tom,  že  sme  cestným  správnym  orgánom pre  taký typ
účelových komunikácií na území mestskej časti. A ako cestný správny orgán sa - že
má právo vydať o tom, či účelová komunikácia je verejná alebo neverejná,  v zmysle
zákona o pozemných komunikácia. Bavíme sa tu o šlabikárových - alebo ako by som
to povedal -  základných  faktoch.  A je  prekvapivé,  že to ďalej  tak funguje,  ako si
zákonodarca neželá. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ja len takú informáciu. Pri zmene a diskusiách o parkovaní, či
už dole na Karloveskej alebo hore na Dlhých dieloch sme prišli  na to, že niekoľko
obytných domov v Karlovej Vsi je  neskolaudovaných.  Takže pri komunikáciách by
sme sa nemali čudovať. Pán poslanec Rosina chce interpelovať. Nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem. Samostatnou interpeláciou chcem len doplniť, pretože z vyjadrenia pána
prednostu som nadobudol  dojem,  že  celkom sme  si  nerozumeli.  Nejedná  sa  ani  o
komunikáciu Kolískova ani Tománkova, ale sú to komunikácie vedúce vchodom do
garáží, napojené na - konkrétne na Tománkovu; takže ak Tománkova a Kolískova nie
je skolaudovaná a napriek tomu sa tam vykonáva zimná údržba, tak nevidím dôvod na
to, aby sa nerobila táto zimná údržba aj na tejto konkrétnej komunikácii. 

p. Čahojová,  starostka MČ: A nevykonáva sa tam? 

p. Rosina: Na Kolískovej a Tománkovej áno, ale na tejto o ktorej hovorím sa nevykonáva. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. ...

p. Rosina: Pardon. Ja teda dokončím. Keďže si to máme vykonávať sami a je to komunikácia,
ktorá  bola  zaplatená  a  vybudovaná  v  súvislosti  s tou  stavbou  garáží,  tak  budem
iniciovať to, aby sa všetky parkovacie miesta, ktoré sú tam , spoplatnili,  v prospech
majiteľov  garáží,  aby  sa  tam  dala  rampa  a  zamedzil  prístup  cudzím...  cudzím
účastníkom cestnej premávky.  Ale ja  si myslím,  že toto nie je  cieľ ani môj ani cieľ
mestskej časti. Ďakujem. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem aj ja.  Je ešte nejaká ..faktické teda asi neboli,  boli
interpelácie. Je ešte nejaká interpelácia? Keďže nie, tak uzatváram bod Interpelácie.

Bod
Záver

 p.  Čahojová,   starostka  MČ:   Vážení  kolegovia,  predtým,  než  ukončím  rokovanie
miestneho  zastupiteľstva  v  dnešnom dni,  tak by som teda  rada,  ako  ste  si  už iste
domysleli,  na  záver  vám  predstavila  pána  Michala  Drotována,  doteraz  vedúceho
Oddelenia  dopravy  a  životného  prostredia,  od  1. 7.  tohto  roku  ako  prednostu
miestneho  úradu.  A pokiaľ  teda konkurzom alebo  iným  spôsobom,  ak sa nepodarí
konkurzom,  neobsadíme  aj  miesto  vedúceho  oddelenia  dopravy  a  životného
prostredia, tak to bude viesť dočasne aj toto delenie. Takže dúfam v dobrú spoluprácu,
aj keď to k záveru trošku zaiskrilo, ale dúfam, že budete spokojní aj vy aj my. Želám
vám pekný zvyšok dňa a ďakujem vám za rokovanie.

v. r.                               v. r.

         …………………………………….                     ……………………………………..
               Mgr. Michal Drotován                                                       Dana Čahojová
                          prednosta                                                                       starostka

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Mgr. Ján Horecký                                ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      Ing. Juraj Kmeťko                                ………………………………………….
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