
Zápisnica

z  29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
05.09.2017   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H
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Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 1

1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017. str. 4
2. Návrh na spoluúčasť na projekte LIFE+DELIVER. str. 12
3. Rôzne.             str. 42

3.1 Návrh poslanca Rosinu: Vykonanie zisťovaní v súvislosti s potrebou zlepšenia                   
parkovacích možností. str. 42 

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 50

Úvod

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Dobrý  deň,  otváram  29.zasadnutie  Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  Vítam vás, vážení kolegovia
poslanci,  kolegov  odborných  zamestnancov  miestneho  úradu,  prípadne  médiá
a občanov,  ktorých  teda  v tomto  momente  neregistrujem  a nevidím.  Podľa  počtu
podpísaných  poslancov  na  prezenčnej  listine  konštatujem,  že  zastupiteľstvo  je
uznášaniaschopné. Chcem vás v prvom rade teda informovať  o tom, že pani starostka
čerpá  riadnu  dovolenku,  takže  sa  dnešného  rokovania  zastupiteľstva  nezúčastní.
Zastupiteľstvo budem viesť   ja.   Chcem vás  ďalej  požiadať,  aby ste,  v prípade,  že
budete vystupovať, vystupovali na mikrofón, keďže sa už nevyhotovuje stenografický
záznam, aby bolo možné spracovať zápisnicu. No a - na dnešné rokovanie sa písomne
ospravedlnili poslanci - mám tu poznámku: pán Svoboda. Neviem, či máte informáciu
o niekom ďalšom, kto sa ospravedlnil z dnešného rokovania? Ak tomu tak nie je, tak
zatiaľ  zostáva  ospravedlnený  pán  Svoboda.  Tak  isto  nemám  poznámku  o tom,  že
niekto avizoval neskorší príchod. 
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Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Pristúpime  teraz  k schváleniu  overovateľov
zápisnice  a návrhovej  komisie.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhujem  schváliť
poslancov  podľa  poradia.  Nasledujú  pán  poslanec  Lenč  a pani  poslankyňa
Lukačovičová.  Prosím?  Overovatelia  zápisnice.  Budete  počas  celého  priebehu?
Ďakujem  pekne.  Ak  nie  sú  nejaké  iné  návrhy,  tak  by  som  dal  hlasovať
o overovateľoch  zápisnice.  Nech  sa  páči,  prezentujme  sa  a hlasujme  o zvolení
overovateľov – pána poslanca Lenča a pani poslankyne Lukačovičovej.

Hlasovanie:  Za  bolo  19  poslancov,  nikto  nebol  proti,  1  sa  zdržal.  Konštatujem,  že  sme
overovateľov zápisnice schválili.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Pristúpime  teraz k schváleniu  návrhovej  komisie.
Na  základe  nominácie  z jednotlivých  poslaneckých  klubov  predkladám  návrh  na
zvolenie  návrhovej  komisie  v zložení:  pani  poslankyňa  Magátová,  pán  poslanec
Kmeťko  a pán  poslanec  Buzáš.  Sú  nejaké  iné  návrhy?  Nie  sú.  Ďakujem  pekne.
Budeme hlasovať o návrhovej komisii. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za bolo 20 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Konštatujem, že návrhovú
komisiu sme zvolili. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Návrhová komisia  už zaujala miesta pre návrhovú
komisiu.  Chcem vás  požiadať,  ak budete predkladať  návrhy  návrhovej  komisii,  je
potrebné tak urobiť písomne.  Predseda návrhovej komisie  prednesie po prerokovaní
príslušného bodu a uzatvorení diskusie návrh uznesenia v takom znení,  v akom bolo
predložené navrhovateľom. Tak isto členovia návrhovej komisie potvrdzujú schválené
uznesenie  svojimi  podpismi.  Toľko  teda  k procesným  pravidlám,  ktoré  už  všetci
poznáte, ale je potrebné, aby odzneli.   

Bod 003
Program rokovania – Zaradenie do programu

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Vážené dámy a páni,  pristúpime teraz k schváleniu
programu  dnešného  zasadnutia.  Program  zasadnutia  máte  v pozvánke.  Chcem  sa
spýtať,  či máte nejaké  návrhy na zmenu  alebo doplnenie  programu? Nech sa páči,
môžete sa prihlásiť. Ako prvý je prihlásený pán poslanec Zajac. Nech sa páči.
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p. Zajac:  Ja by som navrhol vymeniť  tie dva body. Že by sme pod prvým mali  ako druhý
a druhý ako prvý.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: To znamená prehodiť poradie.

p. Zajac: Áno.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Áno, ďakujem.  To je  jeden návrh.  Pán poslanec
Dulla. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem. To by som aj ja bol navrhol, takže..

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Nevidím  nikoho  prihláseného.
Takže  poprosím  návrhovú  komisiu,  keby  nám  predložila  návrh,  ktorý odznel,  na
hlasovanie.  Je  to  procedurálny  návrh.  Môžem ho  kľudne...  Ak  je  všeobecná  vôľa,
môžem si to, samozrejme, osvojiť, ale myslím si, že je to na rozhodnutí zastupiteľstva.
V tomto by som ponechal to rozhodnutie na zastupiteľstvo. Nech sa páči, pán poslanec
návrhovej komisie.

Návrhová komisia: Áno? Takže odznel jeden procedurálny návrh. Keďže máme vlastne dva
body na rokovanie, tak bol 1 bol odsunutý až za bod 2. Žiadne iné návrhy.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Áno.  To  znemená,  je  to  návrh  procedurálny  na
výmenu bodov tak, aby sme ako prvý bod prerokovali Návrh na zmenu rozpočtu a ako
druhý bod Návrh na spoluúčasť na projekte Life. Kto je za takýto návrh, nech sa páči,
budeme hlasovať.

Hlasovanie: Za bolo 13 poslancov, proti boli 2, zdržali sa 4. Tzn. konštatujem, že túto zmenu
programu sme schválili. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pristúpime teraz k schváleniu programu ako celku. 

Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nech sa páči, poprosím o spustenie hlasovania a vás
požiadať o hlasovanie o programe.

Hlasovanie:  17  poslancov  za,  nikto  nebol  proti,  nik  sa  nezdržal.  Konštatujem,  že  sme
program rokovania schválili 
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Bod 1
Návrh na zmenu rozpočtu

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  A pristúpime  teda  k prerokovaniu  prvého  bodu
programu  a to  je  -  Návrh  na  zmenu  rozpočtu mestskej  časti na  rok 2017.  Budem
zastupovať  pani  starostku,  ako  predkladateľku  tohto  materiálu.  Tak,  ako  máte  v
dôvodovej správe materiálu,  predmetom tejto zmeny rozpočtu je riešenie havarijného
stavu  strešnej  konštrukcie  na  Spojenej  škole  Tilgnerova  ...  strešnej  konštrukcie
obidvoch telocviční a náraďovne. Ako ste boli už informovaní, na základe znaleckých
posudkov bola prevádzka týchto telocviční  zakázaná z dôvodu ochrany bezpečnosti
žiakov a učiteľov. Je potrebné pristúpiť k sanácii  strešnej konštrukcie.  Úrad počas,
vlastne,  letných  prázdnin  intenzívne  pripravil  návrh  jednak  odborného  posúdenia,
následne spracoval projektovú dokumentáciu a návrh rozpočtov. My sme na základe
požiadavky finančnej komisie vám dnes expedovali aj podrobnejšie materiály týkajúce
sa  jednotlivých  posudkov znaleckých,  ako aj podrobných  rozpočtov.  Myslím,  že v
tomto  momente  je  všetkým  nám  zrejmé,  že  konáme  v  časovej  tiesni,  nakoľko
potrebujeme veľmi rýchlo pristúpiť k realizácii  sanácie tohto objektu, nakoľko začal
školský rok a je  potrebné,  aby čo najrýchlejšie  boli  telocvične  opravené,  aby boli
bezpečné.  Navrhujeme  financovať túto opravu z tej druhej tranže úveru,  ktorý sme
schválili  a  použiť teda rozpočtové zdroje  vo výške  133.000 Euro na sanáciu  tohto
objektu. Takže toľko z mojej strany na úvod, teraz by som otvoril diskusiu. Nech sa
páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ak sme teda dostali materiály dnes, tak ďakujeme aspoň za to,
hoci mohli byť skorej a mohli byť v stavebnej komisii,  aby sme to mohli rozobrať.
Lebo obsahy tých posúdení a hodnotiacej správy sú vážne a vyplývajú z toho nejaké
záväzky aj  procesnému aj hmotnoprávneho  charakteru.  Ale  k  tomu  čo sme  dostali
dnes.  Podstata toho zlého  stavu na  streche  je  nosná  konštrukcia.  Tá izolácia  alebo
izolácie  sú  čiastočne  tým  ovplyvnené,  ale  predstavujú  oddeliteľný  problém.  Keď
porovnáme ten rozpočet, ktorý vystavila obchodná spoločnosť so sídlom v Žiline,  tak
je  zrejmé,  že  je  to  typický  rozpočet  zhotoviteľa,  ktorý  sleduje  vlastné  záujmy  a
efektívnosť a hospodárnosť verejných financií  ho netrápi.  Smola je to, že ho netrápi
ani  vnútorná  konzistentnosť  vlastného  návrhu.  Keď  porovnáte plochy  jednotlivých
piatich súčastí,  tak zistíte, že chodba, šatne majú mať 211,2 a pohybové štúdio 216,
veľká telocvičňa 278 a tak ďalej. A k tomu sú ceny. No a potom príde také zaujímavé,
takže pohybové štúdio s plochou 216 za 7.254,73 a chodba a šatne s plochou 211 za
13.264,08.  Ide  o  zjavný  nepomer,  to  znamená,  niečo  tam nie  je  v  poriadku.  Ak
porovnáme  plochy  s  posudkom a  hodnotiacou  správou,  tak  zistíme,  že  sú  tam aj
podstatné  rozdiely.  Detaily  nie  sú  dôležité,  ale  povedzme  65  ku  75;  teda  13,6%
približne, tanečné, respektíve pohybové štúdio 99 ku 216, takže 118%; a v jednej časti
v správe je náraďovňa pri malej telocvični,  v rozpočte stavebnej spoločnosti to nie je.
V rozpočte stavebnej spoločnosti sú len chodba a šatne a v hodnotiacej správe – inde -
to nie je. Čiže tieto dve súčasti, ktoré sú predložené ako podklad  k rozhodovaniu nie
sú kompatibilné a vyvolávajú dôvodnú pochybnosť. Takže myslím si, že je v našom
záujme  riešiť  to najpodstatnejšie  a hlavne  ak chceme  teda naplniť  zámery v oblasti
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adaptácie  na  klimatické  zmeny  v  spojení  s  podstatným  znížením  uhlíkovej  stopy,
potrebujeme  profesionálne  spracované  alternatívne  návrhy  na  obnovu.  Je  veľkou
smolou,  že  ani  k  jednému  sme  nevideli  to  projektové  technické  riešenie,  iba
odporúčania  a  rozpočty.  Oprava  izolácie  je  časovo  závislá  na  odstránení  porúch
nosných  konštrukcií  a  podmienkou  je  projektová  dokumentácia  autorizovaného
inžiniera pre statiku, povolenie, alebo súhlas stavebného úradu. Samotná izolácia preto
prichádza do úvahy po zime  2017/18 a mala  by byť  tiež riešená projektom zelenej
strechy. Preto odporúčam predkladateľovi aby si v autoremedúre osvojil opravu sumy
zvýšenia  kapitálových  výdavkov  v  programe  7.2  pre  rok  2017  a  znížil  o
predpokladaný podiel na  izolácie,  a teda upravil  na sumu 76.120, a v tomto duchu
odporúčam upraviť  aj návrh uznesenia.  Ďalej  predkladateľovi navrhujem doplnenie
uznesenia ... pardón...o bod 2 v písmene B a to tak: - použitie kapitálových výdavkov
na sanáciu  nosných prvkov strechy je  podmienené  povolením,  respektíve súhlasom,
stavebného úradu. Okrem toho podávam návrh na doplnenie uznesenia o samostatnú
časť  so  znením:   -  žiada  prednostu  miestneho  úradu  zabezpečiť  obnovu  izolácie
strechy v súlade s opatrením PHSR podporujúceho adaptáciu mestskej časti Karlova
Ves  na klimatické zmeny. Ďakujem. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Tak  ako  povedal  pán poslanec
Dulla, myslím, že ste to zaznamenali,  naozaj ten proces tej sanácie sa skladá z dvoch
takých celkov. Jedno je sanácia, tá statická, tej strešnej konštrukcie, ktorú je potrebné
urobiť  naozaj  bezprostredne  a okamžite;  a  druhý  krok  je  vlastne  oprava  izolácie
zatekania tej strechy. Lebo ten problém, ktorý tam vznikol, bol preto, že roky rokúce
táto strecha proste zatekala a došlo ku korózii vlastne tých nosných železných prvkov.
To znamená, my samozrejme opravou nosných konštrukcií zabezpečíme bezpečnosť
a užívania schopnosť telocviční,  ale  bolo by rozumné, aby sme v nejakom  reálnom
čase, ale nehovorím, že to naozaj musíme urobiť bezprostredne a hneď, zrealizovali aj
opravu tej príčiny,  pre ktorú vlastne k tomu... k tomu stavu došlo. Samozrejme, to je
otázka -  to tam roky zatekalo,  to  nevzniklo  jednorazovo z týždňa  na  týždeň,  to je
dlhodobé zanedbanie starostlivosti o objekty škôl. A to tu o tomto hovoríme už celé
mesiace.  Vieme  v akom sme  stave a  naozaj pristupujeme  k takýmto mimoriadnym
ťažkým  rozhodnutiam  pod  tlakom  toho,  že  máme  neužívania  schopné  objekty  a
priestory a musíme to riešiť. Takže viem si predstaviť, že túto časť rozdelíme na dve
časti, to je realizovateľné. Samozrejme, poprosím, aby ste sa aj ostatní k tomu vyjadrili
ako to vidíte. A teraz s faktickou sa prihlásil pán poslanec Martinický. Nech sa páči. 

p. Martinický:  Ďakujem, ja  len z časti reagujem na to, čo hovoril pán kolega Dulla.  Mám
takú  otázku,  či  ten  ...  posudok  z  hľadiska  alebo  finančného  vypracoval  budúci
dodávateľ  alebo  nejaká  nezávislá  tretia  osoba?  A  či  sa  potom  bude  dodávateľ
špeciálne vyberať? Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán prednosta požiadal o slovo. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čo sa týka toho statického posudku obidvoch,
tak to robili osoby, čo nezabezpečujú tieto stavebné činnosti, to znamená, oni nemôžu
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ani teoreticky dodávať. Teoreticky, samozrejme, keby mali subdodávateľa, no ale nie
sú to firmy,  čo zastrešujú stavebné práce. Čo sa týka otázok pána Dullu,  čo sa týka
metrov štvorcových,  tak to nie  je  možné  porovnávať  v rámci  cien,  pretože tam je
rôzne, ...  rôzna strešná konštrukcia,  sú tam rôzne podpery v tých konštrukciách,  čo
sú... ako je to tu aj uvedené ...malá a veľká telocvičňa - tam sú ináč trošku ako v tých
ďalších miestnostiach. Kľúčové, aby sme nemuseli tú strechu dávať celú preč, tak sa
vlastne tie podpery vystužia; preto bol aj ten statický posudok, aby zistilo  sa, či by
váhovo a tak ďalej to postačilo a je možné to urobiť. Takže v podstate, čo sú tam tie
súčasné podpery pod tou strechou, tie nosníky, tak tie sa vlastne všetky majú ako keby
vystužovať ďalšími nosníkmi. Preto je tam tá cena iná, lebo tá náraďovňa a tie ostatné
miestnosti nemajú  také nosníky, ako sú v tých telocvičniach. Takže preratávať to na
metre štvorcové sa nedá. Lebo to je  tá horná, konštrukčná - to nie  je  podlaha,  to je
konštrukčná  strecha.  Čo  sa  týka  zelenej  strechy,  my  keď  sme,  alebo  -  teda  toho
udržateľného rozvoja - my sme preratávali, teda - nie my, ten statik preratával nosnosť
tej strechy a vyšlo nám, že tie podpery, plus oprava tej strechy so zateplením to vydrží,
ale hmotnosť nejakej zeminy alebo inej tam je prakticky nulová šanca. To znamená, to
by sa musela celá strecha opraviť. Keďže v minulosti sa opravovali parkety a to dole
sa opravovalo z dôvodu, ktorý ja  neviem,  prečo sa opravovalo skôr jak strecha, ale
nejak sa to opravilo; kebyže otvoríme tú strechu tak celé  to môžeme robiť odznova.
Preto sa robí tento spôsob, že sa urobia podpery a na to sa robí tá strecha v rámci toho
zateplenia a izolácie  toho, čo zateká. Lebo najjednoduchšie  by to bolo celé  otvoriť,
urobiť,  bolo  by to... nebolo  by to lacnejšie,  bolo by to... ale  bola by to kompletná
rekonštrukcia.  Ale  došli by sme o tie parkety,  o tú podlahu, o všetko vnútri.  Takže
preto sa  zvolilo  takéto riešenie,  kde sa tie  nosníky  vlastne  vystužia  ďalšími.  Je  to
vyrátané; na to boli aj dva posudky. Títo posudkári, čo to robili,  tak oni robili práve
tieto  posudky kvôli  tým nosníkom,  takže oni nebudú dodávateľ určite.  V žiadnom
prípade, takže nerobil si to niekto na mieru určite. Preto sú aj dva v podstate.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  prednosta..  nech  sa  páči
pokračuje... a nemôžeš sa prihlásiť pán poslanec? 

p. Dulla: No, aby nebol zase krik ako minule, lebo som predniesol príspevok, tak čím sa mám
prihlásiť, keď chcem reagovať na záver po tých, čo hovorili k môjmu príspevku?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Faktickou; prihlás  sa faktickou, áno. Udeľujem ti
slovo pán poslanec, nech sa páči. 

p. Dulla: Ďakujem. Takže ja by som veľmi rád upozornil prednostu miestneho úradu, že som
hovoril o plochách izolácie.  K nosným konštrukciám som nepovedal nič,  čo sa týka
spôsobu ohodnotenia, lebo ho robil autorizovaný človek - a pravé ten čo to realizovať
nebude.  Ale  napriek  tomu  v  jednom z  tých  materiálov  sa  hovorí,  že  sa  vyžaduje
projekt.  A  projekt  som zatiaľ  nevidel.  Možnože  niekde  v  zásuvke  existuje.  A  na
základe dlhoročnej praxe viem, že aj existujúce priehradové vestníky čo tam sú možno
spevniť natoľko, že unesie zelenú strechu. Proste v stavebníctve existuje stará známa

6



pravda: ak existuje priestor a peniaze, technické riešenie sa vždy nájde. Takže by som
bol veľmi rád nezavrhnúť niečo dopredu len preto, že niekto s tým vopred nerátal.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne pán poslanec.  Pán prednosta má
slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Čo sa týka tej projektovej dokumentácie,  tak je... tento
materiál  nešiel  cez  našu  kanceláriu,  takže  ja  som  nevidel  ani  jaké  máte  prílohy
a podobne. Ale je k tomu projektová dokumentácia, na základe ktorej by bola potom tá
súťaž. Takže vám bude zaslaná. Ja som nevedel o týchto veciach, že teda sa....

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  No  veď  to  sme  dokladali  dneska.  Sme  dávali
všetky... Správu. Tak som ja pochopil záver finančnej komisie,  že správu a rozpočty.
To sme expedovali. Ale je to k dispozícii.  Teraz by som naozaj možno upriamil vašu
pozornosť k  tomu  meritu,  teda,  že či  realizovať  len  tú sanáciu-  to bol  aj predmet
vystúpenia  pána  poslanca  -  len  tú  sanáciu  strešnej  konštrukcie  zhruba  v  tom
rozpočtovom náklade,  teraz kvalifikovaného  odhadu,  nie  vysúťaženej  ceny,  76.120
Euro, alebo to realizovať aj s tou novou strešnou fóliou a zateplením strechy? To je
jedna otázka, ku ktorej by som potreboval keby... ak sa môžete ešte vyjadriť aby sme
vedeli si vytvoriť nejaký názor. Nech sa páči pán poslanec Zajac.

p. Zajac: No, ja iba technicky, krátko poviem, že ak teda máme 3 fázy, jedna je konštrukcia,
druhá je  zateplenie a tretia by bola zelená strecha, tak sa kloním k tým dvom, nie k
jednej.  Lebo keby to malo mať 100%, tak tam je aj zelená strecha, ale tak teda to tu
nie sme. Ale ja si myslím, že keď sa raz začne vŕtať, tak odhliadnuc od všetkého toho
tam... má aspoň moja miera dôvery v úrad je  taký, že si myslím,  že to treba proste
spraviť.  Aj ten nosník,  aj to zatepliť.  Jedným,  aj keď možno ako dve aktivity; ale  v
jednom  tom rozpočtovom opatrení,  preto  lebo  mali  by  sme  rozobrať  školu  a  čo
najmenej sa tam po začatí školského roku motať a vŕtať. A to podľa mňa zaručuje to,
že to budeme robiť v nejakom jednom konaní. Takže to je môj názor..

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, ďakujem pekne pán poslanec.. Zase poprosím
keby sme nie faktickou. Teraz nasleduje pán poslanec Rosina... Pardón, ešte faktickou,
faktickou reaguje pán prednosta a potom riadny príspevok pán Rosina.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Čo  sa  týka  vašej  pripomienky,  tak  ja  by  som  to
zjednodušil tak, že tá konštrukcia sa musí urobiť,  aby tá strecha nepadla,  aby vôbec
tam mohli byť  deti.  Ale aj posledné dažde, čo boli teraz v auguste, tak jednoducho
zateká  tá  strecha.  Takže  tie  škody  neboli  také  veľké,  ale  je  tam ...  stále  riziko
poškodenia  tej novej...  novej palubovky.  Takže v podstate -  áno,  nemusí  sa urobiť
druhá fáza,  ale  to riziko po tých dažďoch v auguste, jak sme  videli,  tam stále  dosť
veľké je.  Takže preto  sme  navrhli  to v  rámci  jedného  investičného.  Bolo by to až
potom. Najprv sa to musí  samozrejme  vyspraviť  a to znamená,  že tá strecha by sa
robila až o niekoľko mesiacov...
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  A tým pádom aj hovoríme,  že nemusíme  kvázi o
tom rozhodnúť dnes. Bezprostredne hej. Hej, lebo to je... Chceli by sme to naviazať

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Áno, my sme to chceli ako naviazané stavby. Kvôli tomu
že to má ísť z toho úveru, aby to bolo v jednom balíku, že tieto dve akcie. Samozrejme
môže to byť aj na novembrovom, alebo v októbrovom zastupiteľstve, len je to jeden
projekt, jedna telocvičňa, jak sme to rátali, že to pôjde do jedného v rámci, aby sme sa
k tomu nemuseli vracať. Ale samozrejme, môže to byť aj v októbri aj inokedy..

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Hej, tak.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: ...to sa nemôže robiť predtým jak urobia tú prvú fázu

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno.. Pán poslanec Rosina. Neviem prečo mi zmizol
z.. je tam. Pán poslanec hovor.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dnešné mimoriadne stretnutie naše má v podstate
dva  body.  Jeden  je,  práve  sa  týka  tohto rozpočtu,  druhý  sa  týka  projektu  Life  a
zelených opatrení a tak ďalej.  Bolo by nešťastné urobiť teraz opravu strechy v roku
2017 a s vyhliadkou, že ... urobiť ju tak aby nezodpovedala tým požiadavkám, ktoré
chceme  zase napĺňať v tom projekte Life;  a potom keď sa to nepodarí,  máme to v
PHSR. Takže, takže som za riešenie také, aby sa dalo uvažovať aj s tým zazelenením
strechy. Ak terajší projekt to neumožňuje, tak zrejme asi treba upraviť ten projekt. To
je jedna vec. A druhá vec, súhlasím celkom s kolegom Dullom, že dá sa to rozdeliť na
dve časti. Ale v zásade asi by bolo lepšie schváliť celý balík peňazí. Ak sa neminie,
tak si myslím, že tento problém vyriešime veľmi, veľmi hravo. Ďakujem

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja by som teda si dovolil pripomenúť, že keď teraz schválime
tých  133.000  kapitálových  výdavkov  navyše  -  a  vieme  pritom,  že  k  realizácie
fakturácii toho, čo sa týka izolácii, príde na budúci rok, tak v podstate si umŕtvujeme
peniaze, ktoré by sme mohli použiť na iné. Skončia nám vo fiktívnom prebytku, ktorý
v skutočnosti nebude prebytkom a budeme vytvárať nepravdivý obraz o hospodárení
mestskej  časti.  Ja,  keďže  vieme,  že  to  riešenie  izolácie  stačí  neskôr,  tak  bude  z
budúcoročného rozpočtu. Ideme ho pripravovať, pamätajme na to, môže to byť jedna z
tých významných úloh zvaných priorít a môže to tam byť. Okrem toho, nie je pravdou,
že keď sa vymenia tie plechy, ktoré sú vodorovné, že by zaručene zatekalo. 

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

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Tie  plechy  sa  práveže  nevymenia,  lebo  kebyže  sa
vymenia,  otvorí sa strecha a celá podlaha všetko môžme robiť odznova. Ide o to, že
podľa súčasného  projektu by malo  byť...  tá telocvičňa prístupná pre deti od prvého
decembra, keď všetko bude v poriadku. A vtedy by sme začali tú druhú fázu. Takže
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nejde o to, že by druhá fáza bola až budúci rok. Áno, je možné, že bude až platená
budúci rok, ale pri verejnom obstarávaní musíme mať rozpočtovo kryté to, čo – viete,
jak to je, musíme  mať aj pri tom obstarávaní to už kryté. Aspoň čiastočne. Musíme
mať. Pretože nemôžeme obstarať bez toho aby to bolo kryté v rozpočte. Čo sa týka tej
zelenej strechy, áno, môžeme robiť nový projekt, môže sa riešiť nový dodávateľ, úplne
nová statika, ale to zase strácame zase mesiac dva, kedy tie deti jednoducho nebudú
mať  tú telocvičňu  k dispozícii.  Je  to... je  to aj časový aspekt,  nie  je to iba  aspekt
nejakého plánovania.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  No,  ďakujem  pekne.  S  faktickou  pán  poslanec
Martinický.

p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja  len  ako technická  poznámka,  že keď chceme  riešiť  izoláciu
strechy,  tak ju  treba robiť  pred tým,  než  začnú  dažde  a snehy  - aspoň v nejakom
väčšom ... no proste náraze. Hej? Čiže to je  základný princíp; a ak chceme robiť aj
niečo iné  a nechceme, aby sa nám to poškodilo.. proste - vodou a mrazom, tak, tak
treba postup riešiť v takomto poradí, že sa to najprv zaizoluje. Potom finančné veci a
tak ďalej, to teraz s týmto neriešim. Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne...  Kolegovia,  ešte  pán  poslanec
Dulla dal návrh na doplnenie uznesenia v bode 2 písmeno b) ... písmeno b bod 2 aby
bol zaradený a to je,  -  že použitie  kapitálových výdavkov je  podmienené  súhlasom
stavebného úradu. Ja len kvôli čistote právnej by som možno mierne preformuloval a
vtedy by som si to bol pripravený osvojiť   ... tú formuláciu  dať trochu inak. Lebo
stavebný  úrad  nedáva  súhlas  s  použitím  kapitálových  výdavkov,  ale  že  použitie
kapitálovej  výdavkov  je  podmienené  súhlasom  príslušného  stavebného  úradu  s
realizáciou sanácie strešnej konštrukcie.  Stanoviskom. Lebo výsledkom môže byť aj
to,  že  to  nie  je  potrebné  robiť  cez  povolenie  alebo  ohlásenie  a podobne.  To dnes
nevieme vám kvalifikovane odpovedať, ale stanovisko si vyžiadame. Pán poslanec -
alebo som ťa možno nie celkom správne porozumel? .... Ako?.. Ide o to, že stavebný
úrad nedáva povolenie k použitiu kapitálových výdavkov. Keby sme expresis verbis
mali naplniť toto uznesenie,  tak by sme mali požiadať stavebný úrad: „povoľte nám
kapitálové ...- v zmysle  uznesenia písmena b“.  Takže aby sme len precizovali,  že to
stanovisko  stavebného  úradu  k  realizácii  sanácie,  nie  k  použitiu  kapitálových
výdavkov... Hej? Je to obligátna vec, samozrejme, je to zásah do nosnej konštrukcie.
Bez toho sa nemôžeme pustiť dobrodružne do žiadnej aktivity, ale tá miera posúdenia
či to bude rozhodnutie,  povolenie,  ohlásenie,  to by som už nechal  na ten príslušný
stavebný  úrad,  ak pán poslanec  súhlasíš.  Dobre...Takže,  je...  sú  ešte  nejaké  ďalšie
návrhy?  Alebo  vystúpenia  v  diskusii?  Ak  nie  tak končím diskusiu  k  tomuto bodu
programu. Ešte pred tým, než dám slovo návrhovej komisii chcem vás informovať, že
v autoremedúre sťahujem z návrhu  uznesenia  časť v  písmene  c).  To sú tie  zmeny
rozpočtu; to je  ten presun tých 5.000 Euro v rámci  fondu opráv škôl a  školských
zariadení,  lebo to meritórne nesúvisí  s tou témou o ktorej sme  hovorili.  To je  skôr
rozpočtová  kozmetika,  ktorú  vyriešime  iným  spôsobom.  To  je...  je  odporúčanie
finančnej komisie, ktoré som si osvojil.  Takže písmeno C) by som vypustil a v rámci
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bodu  písmena  B)  by  som  doplnil  bod  2  ...  s  nasledovným  znením:  -Použitie
kapitálových výdavkov je podmienené stanoviskom, respektíve súhlasom príslušného
stavebného  úradu s  realizáciou  sanácie  strešnej  konštrukcie.  V takomto  znení.   O
ostatných  návrhoch  by  som  poprosil  keby  dala  hlasovať  návrhová  komisia,  ak
obdržala nejaké písomné návrhy. Nech sa páči, návrhová komisia.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  predkladá  návrh  uznesenia  podľa  predloženého
podkladu s tým, čo pán prednosta si osvojil,  a zároveň sme dostali od pána poslanca
Dullu návrh na doplnenie uznesenia: - Žiada prednostu miestneho úradu miestnej časti
Bratislava-Karlova  Ves  zabezpečiť  obnovu  izolácie  strechy  v  súlade  s  opatrením
PHSR, podporujúceho adaptáciu mestskej časti na klimatické zmeny.  To znamená, o
tomto návrhu pána poslanca Dullu budeme najprv hlasovať a potom, pokiaľ prejde, tak
bude zaradený do návrhu uznesenia.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: To znamená, ja len pre čistotu, pán poslanec nepodal
si písomne  návrh na zníženie  ten časti...  Ja  som to nechal  na  diskusiu,  tá diskusia
nebola jednoznačná, takže by som to možno nechal radšej na hlasovaní. Ak by si chcel
teda ten návrh podať...Pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ak teda by išlo  to podľa pravidiel,  že by sa mala riešiť
zelená strecha, tak teda môžeme začať vlastne od znova ten projekt, čo sme tie dva
mesiace strávili;  tá dokumentácia plus, plus ten statický posudok. Takže treba rátať s
tým,  že tým pádom sa o  minimálne  dva mesiace  by sa  posunula  celá  realizácia  a
vyhotovenie.  Takže tým pádom by to nebolo skôr ako koncom januára.  Lebo to sa
jednoducho nedá. Toto nie je ... akože zmeníme tieto posudky zrazu na zelenú strechu.
To by sme museli nové posudky objednať.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobre, návrhová komisia, nech sa páči.

Návrhová komisia: Tak po...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Prečítajme.

Návrhová komisia: Najprv o návrhu pána..

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ešte  faktickú  pán  Rosina,  ale  už  sme...  No,
kolegovia,  potom nechám pána poslanca  napísať  ešte tú zmenu uznesenia,  lebo  už
reagujeme, beží proces, ktorý riadi už návrhová komisia.  Niečo zásadné k procedúre
hlasovania  pán  poslanec,  Rosina?...  Ďakujem  pekne.  Ďakujem  pekne.  Návrhová
komisia.

Návrhová komisia: Tak, návrhová komisia - dáme najprv hlasovať na základe podkladu pána
poslanca  Dullu,  ktorý navrhuje  doplniť  uznesenie  tak  ako  som ho  čítal.  Mám ho
prečítať ešte raz?
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pre istotu ho prečítajte.

Návrhová komisia: Dobre. Návrh na doplnenie uznesenia: Žiada prednostu Miestneho úradu
miestnej časti Bratislava-Karlova Ves zabezpečiť obnovu izolácie strechy v súlade s
opatrením  PHSR  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  podporujúceho  adaptáciu
miestnej časti na klimatické zmeny.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Nech sa páči,  budeme hlasovať o tomto
pozmeňovacom... doplňujúcom návrhu. Nech sa páči, spustíme hlasovanie.

Hlasovanie:  Za 9 poslancov, proti 1, zdržali sa 13. Tento návrh nebol schválený. Návrhová
komisia.

Návrhová komisia:  Tak hlasujeme  podľa predloženého návrhu s tým, čo si pán prednosta
osvojil.... Prečítam..? 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Osvojoval  som si  ja,  ako predkladateľ,  nie  pán
prednosta, to len.. 

Návrhová komisia: No tak - ako predkladateľ, dobre, pardon.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ale to len upresňujem. Kvôli záznamu.

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia:  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava  –
Karlova Ves. Schvaľuje: po a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
na rok 2017 v príjmovej časti rozpočtu nasledovne: - 1. zvýšenie príjmových financií
operácií  prijatie  bankového  úveru  vo  výške  300.000  Euro. Po  b)  zmenu  rozpočtu
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 vo výdavkovej časti nasledovne: -
zvýšenie  kapitálových výdavkov v programe 7.2. Spojená škola Tilgnerova, sanácia
kompletnej strešnej konštrukcie,  nová strešná fólia  so zateplením strechy o 133.000
Euro. A bod číslo 2 ... pán prednosta.. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Použitie  kapitálových  výdavkov  je  podmienené
stanoviskom, respektíve súhlasom príslušného stavebného úradu s realizáciou sanácie
strešnej konštrukcie. Takže budeme hlasovať o takomto návrhu uznesenia ako celku.
Nech sa páči prezentujte sa a hlasujme. 

Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za boli 20 poslanci, proti nebol nik, zdržali sa dvaja. Uznesenie
sme schválili. Ďakujem pekne.
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Bod 2
Spoluúčasť na projekte LIFE DELIVER 

p. Záhradník:  Pristúpime  teraz k prerokovaniu bodu 2 a tým je  Návrh na spoluúčasť na
projekte Life plus deliver,  predkladateľom je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo
nech sa páči. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čo sa týka projektu Life Deliver, tak na úvod
by  sme  vám  určitú  prezentáciu  pripravili.  Pani  Hudeková,  pani  Nemcová  a  pán
architekt  Pifko  by  vám v  stručnosti  všetci  traja  vysvetlili  o  čo  sa  jedná  v  tomto
projekte. Potom samozrejme priestor na otázky. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne, takže vítam kolegov, tak, ako boli
predstavení a poprosím ich teraz o uvedenie návrhov materiálu.

p. Nemcová, MÚ MČ: /Len ...čakám na prezentáciu ... /  Dobrý deň. Moje meno je Lenka
Nemcová,  ak ma  niektorí  nepoznajú,  pracujem v  kancelárii  prednostu a  máme  na
starosti prípravu... prípravu projektov. /Už bližšie sa bojím.../  Takže... pracovali sme
niekoľko  mesiacov  usilovne  na  príprave  projektu,  ktorý  podávame  do  finančnej
schémy Life,  európskeho – teda - financovania.  Dead line  máme teraz vo štvrtok 7.
septembra. Radi by sme vám najprv predstavili,  že z čoho sme vychádzali, tzn. že aká
je súčasná situácia v našej mestskej časti. Sú to teda fakty - možno objektívne známe,
ale rada by som ich zopakovala. Máme vysoké náklady na prevádzku starých budov v
mestskej  časti -  hlavne  škôl  a škôlok;  zbytočné  náklady  na  ich  sústavnú  údržbu  a
čiastkové opravy, často krát nevyhovujúce prostredie pre deti v školách. Čo sa týka
hygieny, vetranie, tienenia, osvetlenia atď. Máme málo kvalitných zelených priestorov
pre obyvateľov Karlovej Vsi a tak isto  možno konštatovať nízku úroveň vedomostí
detí  a  verejnosti  ...  informovanosti  verejnosti  obyvateľov  mestskej  časti  v  oblasti
zmierňovania  dopadov  zmeny  klímy.  Toto  všetko  konštatuje  aj  program
hospodárskeho sociálneho rozvoja. Už sme aj v predchádzajúcom bode hovorili o tom
špecifickom cieli  9.3,  tzn.  pripravenosť mestskej časti na  negatívne  dopady zmeny
klímy,  kde sa v aktivite  9.3.1 mala realizovať príprava strategického dokumentu na
zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom klímy. Na základe teda týchto všetkých
informácií sme ... alebo - pracujeme na projekte, o ktorom základné informácie máte
teraz dúfam zobrazené.  Tzn.  ide  o  päťročný projekt,  ktorý začne  v júli  2018 - ak
všetko pôjde dobre. Zúčastňuje sa na ňom 5 partnerov. Mestská časť je  ako hlavný
koordinátor  a  podávateľ  projektu  a  ďalší  štyria  partneri  sú:  Karpatský  rozvojový
inštitút - expertná inštitúcia na oblasť zmeny klímy; CI2, nezisková organizácia, ktorá
sa zameriava na udržateľný rozvoj vzdelávanie,  publikačnú činnosť a venuje sa teraz
najmä  meraniu  uhlíkovej  stopy;  Inštitút  energeticky  pasívneho  dómu  -  združenie
fyzických osôb a právnických osôb chce podporovať uplatnenie princípov pasívnych
domov a udržateľnej  architektúry a  Bratislavské  regionálne  ochranárske  združenie.
Zároveň sme získali  podporné listy z Prvej stavebnej sporiteľne z Únie miest  a obcí
Slovenska  a  nadviazali  spoluprácu  s  Fakultou  architektúry  Slovenskej  technickej
univerzity.  Celkový rozpočet - tzn. na všetkých týchto piatich partnerov, predstavuje
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výšku  2.500.000, z toho najviac  aktivít  a teda aj nákladov bude pokrývať rozpočet
mestskej  časti  Bratislava  Karlova  Ves   -  1.640.000.  Čo  sa  týka  financovania,  tá
štruktúra vyzerá nasledovne: 60 % by poskytla Európska únia, 35 % by sme žiadali zo
štátneho  rozpočtu  na...  od  Ministerstva  životného  prostredia.  Tzn.  po  schválení
projektu Európskou komisiou predložíme žiadosť v rámci špeciálnej osobitnej výzvy
na  spolufinancovanie  v  októbri  2018.  Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  by  sa
podieľala na týchto nákladoch 5 percentami,  čo predstavuje teda výšku 82.000 Eur.
Toto spolufinancovanie je teda rozložené do piatich rokov, tzn., že by sa nevyplatilo
naraz,  ale  aby  sa  vyplácalo  priebežne  ,  ako  by  sa  čerpali  náklady.  Financovanie
prebieha formou zálohových platieb.  Tzn. že od ... prvá platba by už bola  od... do
tridsiatich dní od začiatku platnosti zmluvy.  Takže toľko k financovaniu.  No - a čo
sme dali do projektu, aké základné sú naše ciele.  Vychádzame teda z tých bodov tej
súčasnej situácie,  čo som spomínala na začiatku, tzn. že základné ciele  sú: redukcia
súčasných vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má mestská časť v správe,
eliminácia  nákladov na  ich  sústavnú  údržbu a parciálne  opravy,  výrazné  zlepšenie
kvality školského prostredia  najmä zníženie chorobnosti detí, skvalitnenie podmienok
výučby detí, skultúrnenie neverejných priestorov, zmiernenie dopadov zmeny klímy s
dôrazom  na  zelené  opatrenia,  lepšie...  zvýšenie  teda  kvality  života.  Zvýšenie
vzdelanosti deti a informovanosti obyvateľov mestskej časti v enviromentálnej oblasti.
To sú také teda základné ciele, z ktorých vychádzame a na základe týchto cieľov sme
postavili niekoľko aktivít. Väčšinu tých aktivít teda realizuje mestská časť Bratislava
Karlova  Ves;  niektoré  realizujú  partneri.  Čiže  teraz  by  vám  kolegyňa  Hudeková
predstavila  základné  aktivity projektu. A vždy v zátvorke uvedené,  ktorý partner je
teda zodpovedný za tú danú aktivitu. Nech sa páči Zuzka.

p.  Hudeková, MÚ MČ:  Ďakujem pekne za slovo.  Takže,  tak,  ako  už bolo  povedané,  ja
pôjdem  rýchlejšie  cez  niektoré  aktivity.  My  sme  si  vybrali  2  pilotné  budovy-
Základnú školu Alexandra Dubčeka, Materskú školu Kolískova, kde by mali kde by ...
mala vlastne prebehnúť rekonštrukcia. O Základnej škole Dubčeka - máme tu inžiniera
architekta .../ešte? tak aha/  Ing. arch.  Henricha  Piska,  ktorý vlastne vám to priblíži
bližšie,  nakoľko  spracováva  architektonickú  štúdiu  obnovy.  Ako  bolo  povedané,
jedným z partnerov je  CI 2  - organizácia  ktorá sa zaoberá uhlíkovou stopou. Tzn.
koľko  vlastne  vyprodukujeme  ekvivalentného...  ekvivalentnej  emisie  CO  2,  čo  je
hlavný skleníkový plyn.  A zatiaľ sme to spočítali za rok 2016 je  uhlíková stopa na
jedného zamestnanca 4,35 ton za rok. To je  také celkom zaujímavé číslo. My o tom
budeme publikovať viac; nakoľko len teraz sme dostali vlastne ku tomu relevantné
výstupy.  Za celú mestskú časť je  to vyše  12.000... 2.136 ton; a z toho - /poprosím
ďalší/  -  vlastne vyše  500 ton tej ... reprezentuje práve táto budova Základná škola
Alexandra Dubčeka. Čiže to znamená,  že spotreba energie na túto budovu je  naozaj
veľmi veľká. Je to 1/4 vlastne našej uhlíkovej stopy. O tomto viacej potom nechám
kolegu pána architekta hovoriť. Tu - sú možné obnovy -a vlastne štruktúra tepelných
strát. /Takže poprosím ďalší./  Tak, ako hovorila  kolegynka Lenka Nemcová, okrem
obnovy  budov my  vlastne  chceme  pilotne  ukázať,  ako by  sa  dalo  obnoviť  nejaké
verejné priestranstvo. A tak, aby vlastne, tí obyvatelia sa tam cítili dobre aj počas tých
letných horúčav, kedy veľmi príjemne vonku nie je a je vlastne potrebné nájsť  či už
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ten tieň alebo, aby to prostredie  bolo dostatočne vlhké,  zachytávať zrážkovú vodu.
Takže týchto opatrení je pomerne viac, vrátane v rámci prác na tomto projekte by sme
mali  vydať  aj  celý  katalóg  možných  opatrení.  /  Takže  poprosím  ďalší./   Tu  je...
predstavím  aktivitu  -  je  naozaj  veľmi  veľa,  nakoľko  je  to  5  ročný  projekt  s  5
partnermi;  ale  tu sú niektoré hlavné.  Takže my sa budeme vlastne  snažiť  vytvoriť
jednoduchý nástroj aj aplikáciu v mobile, ktorou by sa vlastne mohla dať merať merať
účinnosť jednotlivých opatrení, ktoré urobíme aj na úrovni samospráv aj jednotlivých
budov. Takže to je taký náš inovatívny prvok. Vydáme ten katalóg opatrení - ako som
už spomínala  - ako je  možné  realizovať  na  budovách verejných  priestranstvách.  V
súlade  s  schválenými  cieľmi  programu  hospodárskeho   a  sociálneho  rozvoja,  kde
jedna  z  aktivít  bola  príprava  stratégie  alebo  akčného  plánu,  čo  vlastne  naša
samospráva má robiť,  aby sme sa lepšie  popasovali s tými negatívnymi dôsledkami
zmeny  klímy.  Pripravíme  v  rámci  tohto  projektu  participatívnym  spôsobom,  zo
všetkých podkladov, takýto plán, ako jednak aj znížiť emisie a jednak aké opatrenia-
adaptačné, je potrebné prijať, aj s časovým, nejakým,  harmonogramom a s možnými
zdrojmi  financovania.  Čo je  veľmi dôležité  je  zvýšenie  informovanosti.  Ku tomuto
máme  pomerne  dosť  veľa  aktivít.  A  to  na  rozličné  cieľové  skupiny  -  či  už  na
obyvateľov, ale ... alebo aj na zainteresovanú verejnosť a ďalších.  Vždy v zátvorke
vidíte zúčastnených partnerov, alebo - ktorí sú hlavne, povedzme ...ktorí majú hlavne
danú aktivitu v zodpovednosti. Návrh legislatívnych zmien -  tí čo sa vlastne zaoberajú
aj územným plánovaním,  vedia, že stále vlastne tá problematika zmeny klímy nie je
dostatočne reflektovaná.  Takže Karpatský rozvojový  inštitút  by sa mal  venovať  aj
normotvorbe aj návrhom legislatívnych zmien. A budeme sa venovať aj súkromným
obytným budovám a to hlavne Inštitút energeticky pasívnych domov, ktoré by vlastne
mal  mať  demonštračné  aktivity  opatrení  na  rezidenčných  budovách.  /Ďalej./   Čo
získame?  Toto bude  asi  taká  otázka,  ....ktorá každého  zaujíma.  Takže  na  základe
štúdie, ktorá naznačí smerovanie obnovy, o ktorej viacej povie doc. Ing. arch. Henrich
Pisko,  v  rámci  tohto  projektu  žiadame  o  financie  na  zabezpečenie  realizačného
projektu. V zátvorke vidíte zhruba odhadovanú čiastku. Zároveň na realizačný projekt
obnovy verejného priestranstva.  To verejné priestranstvo vlastne vyberieme  v rámci
projektu,  preto  vám  nepoviem  teraz  presne,  nakoľko  sa  bude  robiť  zraniteľnosť
územia Karlovej Vsi. Čiže to znamená tie plochy, ktoré... kde je najviac horúco, alebo
najviac  je  potrebné  aplikovať  nejaké  opatrenia,  tie  sa  vyhodnotia  a  tam budeme
vedieť,  že je potrebné – povedzme- na tejto ploche a na tom verejnom priestranstve
niečo  robiť.  Ďalej  získame  investičné  prostriedky  na  realizáciu  hlavne  pilotných
moderných opatrení. Kolegynka nepovedala to, že my vlastne žiadame v rámci... teda
uchádzame sa o finančné prostriedky v rámci finančnej schémy Life, ktorá podporuje
inovatívne a demonštračné riešenia; takže na bežné, by som to povedala, zateplenie,
finančné  prostriedky  určite  Life  neposkytuje.  Takže  my  budeme  žiadať  finančné
prostriedky na  niektoré moderné  technológie  pri obnove  Základnej  školy  Dubčeka
a Kolískovu.  Bude  to  hlavne  v  súlade  so  zelenými  strechami,  čo  bol  prvý  bod
programu, s využitím dažďovej vody aj na sanitárne účely, pri ich rekonštrukciách na
takéto  niektoré  inovatívne...  postupy.  Ďalej  sa  budeme  venovať  –  a  teda  hlavne
kolegovia  z  Bratislavského  regionálneho  ochranárskeho  združenia  trošku prinesenia
ešte  viacej  tej  zelene  alebo  života  alebo  rôznorodosti,  biodiverzity,  na  verejných
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priestranstvách aj v budovách či už výsadbou krov, stromov, ale na budovách aktívnou
ochranou dážďovníkov,  netopierov. Takže toto je  vlastne  tiež jeden z významných
aspektov  projektu.  A  budeme  sa  snažiť,  tak  ako  som  povedala,  že  to  zvýšenie
informovanosti je  veľmi dôležité,  vytvoriť  také poradenské komunitné  centrum pre
odbornú a laickú verejnosť ako postupovať, keď sa vlastne obnovujú obytné aj verejné
budovy.  My vieme,  že  vlastne  tých  obnovených  alebo  teda  čiastočne  obnovených
alebo zateplených obytných budov je  veľa, ale  aj táto nová už je  morálne zastaralá.
Čiže vlastne bude treba vlastne obnovovať alebo postupovať, pripravovať sa na ďalšie
obnovy. Takže to poradenstvo je veľmi dôležité. Teda ak nám záleží, ako na tom bude
naša mestská časť, ako bude ďalej smerovať. Takže vytvorenie takéhoto poradenského
komunitného centra je jednou z ďalších aktivít. / Ďalej/  To je to posledné - teda čo nás
čaká, alebo teda, aký je ten ďalší proces. Možno nebol dostatočne zdôraznené, že aj
ten rozpočet, ktorý dneska prezentovala kolegyňa – v prvom rade musíme byť úspešní.
Tá úspešnosť získať tie finančné prostriedky, bohužiaľ, nie je veľmi vysoká. Naozaj,
tým projektom my musíme presvedčiť. A toto budeme vedieť na jar, či vôbec sme sa
dostali nad tú hranicu, kedy vlastne nastáva negociácia. Čiže - to aj dneska, pokiaľ sa
schváli,  je  možné,  že  poslať  túto  žiadosť  to  neznamená,  že  sa  už  schvaľuje  táto
finančná  čiastka.  Nakoľko -  aj  keď budeme  úspešní,  ešte  prebehne  negociácia.  Je
známe, že Európska komisia odmeňuje o 30 % viac žiadaných prostriedkov, ako sama
má. Čiže u všetkých tých projektov dochádza ku prevetraniu všetkých projektových
nákladov. A vlastne všade sa to snažia , alebo teda musia nájsť nejaké úspory. Takže
väčšinou tieto čísla má ... asi pôjdu dole; pokiaľ ku tej negociácii vôbec príde. Takže
my sme sa aj rozprávali,  že tento projekt - pokiaľ budeme úspešní,  znova prebehne
povedzme takáto diskusia aj o finálnych  číslach.  To je  ku tomuto mechanizmu.  Ak
teda by sme boli úspešní,  tak projekt by sa začal 15. júna 2018, čo je prvý najskorší
termín.  Nakoľko  teda  celá  tá  jar  prebieha  tá  negociácia  medzi  komisiou  a  tými
žiadateľmi,  ktoré boli  úspešní.  Zatiaľ,  do  konca  septembra  očakávame  spracovanú
štúdiu obnovy Základnej školy Dubčeka. Medzitým už bolo vypísané a teda úspešne
ukončené verejné obstarávanie na projekt obnovy Materskej školy Kolískova, kde sme
dosť usilovne pracovali na zadaní s tým, aby už v tom zadaní ten projektant riešil tie
oblasti  o  ktorých  som  hovorila.  Čiže  znova  pojednanie  zrážkovej  vody,  možno
využitie obnoviteľných zdrojov energie. Takže takto vlastne by mala byť obnovená aj
Materská škola Kolískova. Takže to je o najbližšom postupe na najbližších, povedzme
si, 6 mesiacov - ohľadom tohto projektu, keď budeme vedieť niečo viac. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Neviem, či teraz pán docent bude
ešte mať vystúpenie? Nech sa páči.

p. Pifko, projektant, architekt: /Počkáme ešte na spustenie prezentácie./ Zatiaľ sa môžem
predstaviť.  Volám sa Henrich Pifko, som architekt špecializujúci  sa  na energeticky
hospodárne budovy. Učím aj na Fakulte architektúry a v rámci tohto prípravy tohto
projektu  spracovávam  architektonickú  štúdiu  s  niekoľkými  alternatívami  obnovy
Základnej školy Alexandra Dubčeka. Čiže... ktorú pravdepodobne všetci poznáte, čiže
nemusíme  veľmi  na  tú  fotografiu  pozerať.  Zatiaľ  ešte  nie  je  tá  štúdia  dokončená.
Ukázalo  sa,  že  cez  prázdniny  skoordinovať  potrebných  odborníkov  nie  vždy  také

15



úplne  jednoduché.  Tu  je  naznačená  ,  v  rámci  tej  hmoty,  kde  by  boli  uplatnené
vegetačné  strechy,  kde  by  bolo  využívané  zachytávanie  dažďovej  vody,  ktorá  by
mohla  ,  len náhradou vody na  splachovanie  záchodov,  zhruba 80 % potreby pitnej
vody  ušetriť.  Ale  ťažisko  pozornosti  sme  venovali  zlepšeniu  energetickej
hospodárnosti prevádzky budovy. Tu je naznačená štruktúra tepelných strát. Tie horné
úzke – pomerne- pásiky sú straty cez nepriehľadné konštrukcie budovy. Žltá časť je z
tepelnej straty cez okná; a to v skutočnosti zelené, ten najspodnejší stĺpec, sú tepelné
straty vetraním a základné alternatívne možnosti, čo by sme s tým mohli robiť. Ten
prvý... tá prvá... ten prvý stĺpec je vlastne dnešný stav, kde už došlo k obnove okien,
výmene  okien.  Bohužiaľ,  za  okná  takého  štandardu,  ktorý bol  vyžadovaný  v čase
realizácie tej obnovy. Čiže zďaleka nie dáke najprogresívnejšie riešenie. Druhý stĺpec
ukazuje,  že  keď by sme  „v  úvodzovkách“  zateplili  tú budovu  bežným  spôsobom,
koľko  spotreby tepla  na  prevádzku,  na  vykurovanie  by sme  ušetrili.  Teplá voda v
tomto v tejto spotrebe tepla zahŕňaná nie je.  V tej základnej škole mimo  prevádzky
bazéna, mimo prevádzky kuchyne tá spotreba teplej vody je zanedbateľne, malá. Celú
by  sme  ju  vedeli  pokryť  niekoľkými  viac-menej  demonštratívnymi  termickými
solárnymi kolektormi. Tretí stĺpec ukazuje, že čo by sme dosiahli,  keby sme steny a
strechu  zaizolovali  v  štandarde,  ktorý bude  vyžadovaný  pre novostavby  verejných
budov po roku 2018 ... od roku 2018. Čiže vlastne v tom najvyššom štandarde tzv.
budov s takmer nulovou spotrebou energie. Vidíme, že napriek takto kvalitnej izolácii
nepriehľadných  konštrukcií  budovy,  to  zníženie  spotreby  tepla  nie  je  nijako
dramatické.  Je  to  spôsobené  jednak  tým,  že  nebudeme  po  niekoľkých  rokoch
vymieňať čerstvo vymenené okná, aby spĺňali požadovaný štandard; a tiež tým, že je
tam veľká tepelná strata vetraním.  Treba si uvedomiť,  že v školách sa musí  veľmi
intenzívne vetrať. Na školskej triede, čo je plocha bežnej garsónky, kde žije 1 človek,
ktorému  stačí  tá  výmena  vzduchu  0,5 ×  za  hodinu  na  komfort  bývania,  alebo
povedzme dvaja ľudia, tak keď vezmeme školskú triedu, kde je 20, možno niekedy aj
viac detí,  tak tie nároky na výmenu vzduchu sú podstatne väčšie.  A tým aj tepelná
strata vetraním je  podstatne väčšia.  Preto ten... tá zelená časť toho stĺpca dominuje.
Keď  vetráme  menej  dostávame,  zlú  kvalitu  vnútorného  prostredia,  vysokú
koncentráciu  oxidu  uhličitého,  zlé  sústredenie  detí  atď.  Nejdem  sa  tu  to  veľmi
rozoberať.  Čiže  rozumné  riešenie  je,  že  znížiť  aj  spotrebu  tepla  na  vykurovanie
použitím mechanického vetrania so spätným získavaním tepla z vetracieho vzduchu,
stručne tomu hovoríme rekuperácia.  A vidíme,  že v tomto prípade sa vieme  dostať
približne na polovičku. ...Takto - tuto sú tepelné straty, hovorili som, že potreba tepla
na vykurovanie ...nie je to ešte presné.  Toto sú tepelné straty tej budovy. Čiže keď by
sme pridali k tomu vetranie, tak sa dostávame zhruba na polovičku toho, čo tá budova
potrebuje...  má  tepelné  straty  dnes.  A keď by  sme  ešte  použili,  povedzme,  po 20
rokoch vymeníme  okná za tie  okná,  ktoré za predpokladu, ktoré dnešná legislatíva
vyžaduje pre novostavby po roku 2017, tak sa vieme dostať na potrebu ... na tepelné
straty v tom poslednom stĺpci. /Poďme na ďalší./ Tuto máme už porovnanie,  že čo z
toho  máme  pokryté  -  Tie  tepelné  straty  musíme  pokryť  rôznymi  zdrojmi:
-vykurovaním;  vnútorné  zdroje,  ktoré  sú  opäť  dosť  veľké,  lebo  tých  20,  30  detí
vyprodukuje dajaké metabolické teplo, svetlá nám tam svietia atď, čiže máme dajaké
vnútorné zdroje tepla. Cez okná zachytávame energiu slnečného žiarenia.  Čiže to, čo
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je žlté,  to sú tie slnečné lúče, oranžovým je pokrytie vnútornými zdrojmi a to čo je
červené,  čiže  tá  dominantná  časť  -  v  tom dnešnom  stave  približne  2  tretiny  -
pokrývame vykurovaním. Čiže to je vlastne to, čo reálne potrebujeme na vykurovanie.
Už tá bežná obnova nám potrebu tepla na vykurovanie pomerne citeľne zníži. /Poďme
na ďalší  slide/  A tu máme porovnanie  dnešného  stavu, s  tým,  že keby sme  použili
dobrú izoláciu aj mechanické  vetranie,  tak vlastne menej než tretinu tých tepelných
strát potrebujeme pokrývať tým vykurovaním. A vidíme, že vieme znížiť približne na
štvrtinu  tým...  týmito  opatreniami  prevádzkové  náklady  -  čiže  potrebu  tepla  na
vykurovanie  vieme  dostať na štvrtinu toho dnešného  stavu. Ten posledný obrázok,
opäť aj s  prípadnou výmenou okien,  ktorá teda v  dohľadnom čase neprichádza  do
úvahy. Je to tam len na ilustráciu. Poprosím ešte posledný slide, kde je to vyjadrené v
konkrétnych údajoch, či už kilowatthodiny na meter štvorcový ročne. V tom prvom
riadku  je  pôvodný  stav  ešte  pred  výmenou  okien,  vypočítané  hodnoty  na  meter
štvorcový budovy - ročne 80 kWh,  alebo  celoročná  prevádzka budovy - to je  bez
plavárne a telocvične 585.000 kWh ročne. Súčasný stav, budem hovoriť tie hodnoty
na meter štvorcový, podarilo sa to znížiť na 61, čo je vcelku slušná slušný parameter.
Obnova bežným spôsobom, ktorú odporúčal energetický audit spracovaný na základe
minimálnych požiadaviek v tom čase platných, keď sa to spracovávalo  znamená  47
kWh na meter štvorcový ročne.  A vidíme,  že výmena  izolácií  na najvyšší,  poviem
v úvodzovkách,  legislatívny  štandard  -  len  41;  čiže  tam my  vieme  sa  dostať  na
hodnotu približne  o  tretinu lepšiu  oproti súčasnému  stavu.  To čo skutočne  prináša
potom úsporu je  využitie  vetrania  so spätným získavaním  tepla,  kde tá vypočítaná
hodnota sa nám dostala - by som to zaokrúhlil skôr hore, čiže približne na tú štvrtinu
súčasného stavu. Takže toľko taký stručný prehľad, že kam sa rôznymi opatreniami
vieme dostať. Ďakujem za pozornosť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Poprosím ešte pána prednostu.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ja  by  som  to  iba  zhrnul.  Ako  ste  videli,  teda
s prezentáciami,  v  minulosti  sa  riešilo  zatepľovania  a  výmena  okien.  To bola  taká
mantra všade. Teraz chceme  ísť  o krok ďalej  a využiť  aj tú nevýhodu, že vo veľa
školách sa neriešilo skoro nič. Nemáte zateplené prakticky nič. Aby sme preskočili ten
krok a išli rovno do 21. storočia. Tento projekt nám vie nakalibrovať na týchto dvoch
objektoch možností aj pre obnovu ďalších budov. Čo sa týka toho ušetrenia,  tak ste
videli,  že v rámci  rekuperácie  tepla,  v rámci  výmien  a podobne sa dá ušetriť  ešte
výrazne viac, ako bežným zateplením a výmenou za klasické bežné plastové okná. Je
to projekt, ktorý Európska únia financuje v rámci udržateľného rozvoja.  Takže je to
vyšší  level,  ako  sme  zvyknutí  všeobecne  na  Slovensku.  Samozrejme,  je  to  nejaká
nadstavba. Ale ako spomínala kolegyňa Nemcová, tie základné veci - ako je zateplenie
a podobne - to už žiadne eurofondy nepreplatia v súčasnosti. Takže musíme začínať s
takýmito projektami a popritom sa snažiť po vlastnej línii v rámci tých projektových
dokumentácií využiť tie podklady na to, aby sme aj urobili tú časť, ktorú potrebujeme
aj tak urobiť v budúcnosti na školách. Čo sa týka... čo sa týka tých škôl, tak je to tiež
určitý  dlh.  Tu je  nevýhoda,  že   veľa  tých  škôl  je  rovnaký  vek  postavenia,  takže
rovnako  budú  aj  končiť.  Takže  vidíme  to  ako  pozitívne,  že  sa  to  môže  riešiť.
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Samozrejme, sú rôzne otázky od poslancov, radi ich zodpovieme. A tak isto je tu aj
pán  odborník,  ktorý  sa  tomu  venuje  a  bude  vedieť  vám  aj  odborne  odpovedať.
Nebude to iba nejaké varenie z vody, takže ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne,  tak  isto  všetkým,  ktorí  ste
prezentovali projekt na úvod aj pánovi prednostovi a otváram diskusiu k tomuto bodu
programu. S faktickou sa prihlásil pán poslanec Martinický nech sa páči.

p. Martinický:  Ďakujem.  Ja som sa prihlásil  s faktickou, lebo je  to v podstate 1 otázka k
poslednému.  Sú tam zaujímavé  čísla.  Všetky...  alebo  väčšina  ...väčšina  tých  čísiel
štatistík  boli  -  koľko  sa  tam  ušetrí  pri  spotrebe  energie  atď.  Mňa  by  zaujímalo
porovnanie, aké sú náklady jednak na ten vyšší vyšší level zateplenia a hlavne aké by
boli  náklady  na  zmenu  vetrania,  na  ten spôsob,  ktorý tam navrhujete,  na  takejto
budove? Aké by boli náklady na toto? A potom prepočet - pri tom ušetrení energie - za
koľko desaťročí , moja predstava, by sa tie náklady vrátili? Ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ: Ďakujem pekne.  Neviem,  či budeme  diskutovať
takže odznie viacero príspevkov a potom by kolegovia reagovali? Prosím?

p. Dulla: Je tu problém technológie rozhovoru...

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Nech  sa  páči.  Čo  pán  poslanec  myslíš  pod
technológiou rozhovoru?

p. Dulla:  Ide o to, že boli tu odprezentované tri vystúpenia.  A podľa rokovacieho poriadku
má každý z nás len právo 2× vystúpiť. Raz 5 minút a raz 3 minúty v tom istom bode.
Pritom tá  prezentácia  1,  2,  3.  časť  boli  dlhšie  ako  to  najdlhšie  možné  dovolené
vystúpenie.  Takže  nie  sme  v  rovnocennej  pozícii.  A  rokovací  poriadok  na  to
nepamätá. Takže chcel by som skôr ako sa začneme hlásiť poznať teda či budeme na
našej  strane  striktný  voči  rokovaciemu  poriadku  a  dostaneme  teda  možnosť  len
hovoriť 5 a 3 minúty, prípadne technické poznámky, ak sa bude dať? Alebo budeme
môcť  tiež  rozprávať,  tak ako  mohli  rozprávať  prezentujúci,  bez  ohľadu  na  časové
obmedzenie?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec, rokovací poriadok je platný. Ale je na
rozhodnutí zastupiteľstva.   Je to dokument,  ktorý môžme sa dohodnúť na nejakých
iných  pravidlách.  Dali  sme  tento širší  priestor  odborníkom aj  na  základe  toho,  že
včerajšej  finančnej  komisií,  žiaľ tá prezentácia  nedopadla tak, ako povedzme dnes.
Dnes  to  bolo  výrazne,  výrazne  lepšie  a  výrazne  viac  informácií,  dôležitých,  sme
dostali.  Takže  z  tohto pohľadu  preto  som nechal  ten priestor,  aby  naozaj  o  takto
-myslím,  že špecifickom a vážnom rozhodnutí - mali  možnosť vystúpiť ... všetci tí,
ktorí vystúpili. Zatiaľ nevidím nejakú extrémnu diskusnú aktivitu prihlásených. Takže
by  som najprv  navrhoval,  že  poďme  teda  podľa  štandardných  pravidiel  a  potom
prípadne sa dohodneme, že ak by niekto potreboval extra čas alebo by chcel vystúpiť
tak si myslím, že zastupiteľstvo určite vyhovieme takejto ... požiadavke. Lebo chceme
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sa rozprávať, chceme mať v tom jasno, chceme sa dohodnúť, chceme vedieť, že sme
sa rozhodli správne. Takže ten priestor na tú diskusiu  tu je.  Pán poslanec Rosina s
riadným príspevkom. Nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keďže odznelo z úst predsedajúceho, že sa nikto
nehlási - tak myslím si, že ten záujem bude ešte dosť veľký. Ja by som chcel jednak
nadviazať  na otázku kolega  Martinického,  čo sa  týka rekuperácie.  Sú to  technické
riešenie aké by sa dalo realizovať na tejto škole. A potom-  aké sú... aká je energetická
náročnosť alebo zrejme pôjde o nejaký vzduchotechnické zariadenie, ktoré musí mať
objem vzduchu atď. – že koľko bude nejaký energetický vklad do tohoto systému? A -
to je jedna otázka. Druhá otázka na pani Nemcovú, ktorá už troška mi zodpovedala, že
bude tam nejaká zálohová platba.  Ale  mňa  by zaujímalo,  že aký je  ten cash flow?
Pretože ak to je zálohová platba, že dostaneme 5 % a potom na konci roka alebo na
konci päťročného obdobia máme... predložiť to, čo sme spravili a odsúhlasia nám, že
či ti to vyhovuje,  alebo nevyhovuje dosť ... dosť veľká suma na mestskú časť.  A v
podstate si to nemôže dovoliť financovať z vlastných prostriedkov. Takže ... troška
bližšie  by  sa  ten  cash  flow.  A  teda  taká...  možno  som,  ja  sa  uchyľujem  k  takej
konkrétnosti -  ale  mňa zaujíma,  že čo treba predložiť,  alebo čo sa predpokladá, že
bude treba predložiť na záver komisií na to, aby schválila tie prostriedky? Či to bude v
mašličkách niečo zaviazané alebo čo to bude niečo hmatateľné? Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ak by ste.. neviem,  čo vám viac vyhovuje? Že či
reagovať okamžite a ísť ďalej, alebo budeme to zbierať a potom v nejakom vystúpení?
Asi je praktickejšie - kolegovia môžu zareagovať hneď a aby sme sa netočili okolo a
prípadne ďalšie veci. Hej? Nech sa páči, takže poprosím ak chcete zareagovať.

p. Pifko, projektant,  architekt:  Radšej by som zareagoval hneď... Lebo môže to vyvolať
potom ďalšie otázky, takže...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Občan ... docent nech sa páči.

p.  Pifko,  projektant,  architekt:  Tu bola  vlastne  základná  otázka,  že  ten vetrací  systém
s rekuperáciou,  čo  bude  stáť.  Zmyslom  tej  štúdie,  ktorá bola  bohužiaľ  ešte  nie  je
dokončená, je práve nájsť optimálne riešenie - aj z ekonomického hľadiska, ako takýto
systém zrealizovať; kde niekoľko technicky zásadne odlišných možností. Od dajakého
centrálneho systému, cez semicentrálny, s niekoľkými vetracími jednotkami, ktorý sa
podľa  tých  prvých  skíc  javí  najvýhodnejšie  až  po  individuálne  vetranie  v  každej
učebni,  ktoré  je  práve  najbežnejšie  pri  obnovách  budov,  lebo  vyžaduje  minimum
stavebných zásahov. Čiže to hľadanie, že čo bude pri podrobnejšom rozpracovaní, na
základe ktorého už možno aj dajaký náčrt rozpočtu urobiť,  vlastne má byť finálnym
výsledkom  tej  štúdie,  ktorý  vám  teraz  bohužiaľ  ešte  neviem  odprezentovať.  Ale
niekoľko takýchto obnov bolo už na Slovensku zrealizovaných, alebo sa momentálne
realizujú.  Čiže tam som zistil,  aké mali približne náklady na meter štvorcový, alebo
meter kubický. A z toho mi vyšiel odhad investičných nákladov okolo 700.000 Eur, že
by  to  stálo.  Čiže  to  je,  proste,  taký  ten  kubíkový  odhad,  kto  ste  odborníci
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v stavebníctve,  viete  asi,  že  aká  je  jeho  presnosť.  Ale  momentálne  vám  lepšie
ponúknuť neviem. Pokiaľ ide o návratnosť tej investície, vidíme, že ťažisko možných
úspor na spotrebe energie práve tento systém prináša. A opäť, bez toho, že by som to
mal  konkrétne pre toto riešenie  spočítané,  tak analógia  s inými  riešeniami  -  nerád
používam ako - ekonomický termín-  návratnosť. Tomu by som sa radšej vyhol,  ale
nechcem  zbytočne  o  tomto  diskutovať.  Pýtali  ste  sa  na  ňu.  Tá  návratnosť  býva
približne okolo 15 rokov. Pokiaľ sa bavíme o vetraní so spätným získavaním tepla. Z
tých opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov vlastne najlepší... je to -
najlepšie  vychádza doplnenie tepelnej izolácii nepriehľadných konštrukcii.  Tam je tá
návratnosť  alebo  ekonomická  výhodnosť  určite  najväčšia.  Na  druhom  mieste  je
použitie kvalitných okien; čo tu to máme bohužiaľ taký kompromisné riešenie. A toto
spätné získavanie tepla z vetracieho vzduchu je z hľadiska ekonomickej výhodnosti na
3. mieste. Ale stále  je  to opatrenie,  ktoré je  ekonomicky výhodné a po dobu svojej
životnosti prináša pozitívnu ekonomickú bilanciu, výrazne pozitívnu. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobre. Ďakujem pekne, pán docent. Ešte tam bola
otázka  od pána  poslanca  Rosinu  k tomu  cash  flow,  z  hľadiska  toho  ako  pobežia
financie. Veľmi vážna otázka.

p. Nemcová, MÚ MČ: Áno. Čiže cash flow si vlastne plánujeme my. Tzn. že, keď príde k
podpisu  zmluvy,  my  si  musíme  presne  naplánovať  -  naozaj  na  mesiace,  aké  tie
náklady predpokladané budú.  A potom môžeme pri podpise zmluvy už požiadať o
prvú splátku. Tá výška splátky záleží na nás.  Tzn. že keď si naplánujeme, že na rok
potrebujeme toľko a toľko, dajú nám tých 60 %, ktorých teda nám oni - Európska únia
sľúbila. A keď dosiahneme 85 ... 80 percent vyčerpania tej splátky, môžeme požiadať
o ďalší. To je taký klasický mechanizmus.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tam je ale riziko, dovolím si doplniť kolegu Rosinu,
aby čo... čo sa pýtal,  že – čítam- nedochádza k nejakej evaluácii na koniec, že či sú
splnené ciele projektu a potom následne, aj keď budú poskytnuté zálohy, aby nebola
mestská  časť  pod  tlakom,  že  bude  musieť  kvázi  vracať  tieto  zálohy,  lebo  neboli
naplnené ciele projektu. Povedzme sa nedosiahlo zníženie tej uhlíkovej stopy alebo a
podobne,  aby  takéto to  je  obrovské  riziko  pre  rozpočet  mestskej  časti.  Proste  1,6
milióna,  ak mala prefinancovať v konečnom dôsledku mestská časť, je to - nechcem
maľovať katastrofické scenáre, ale je to proste nad naše možnosti.

p. Nemcová,  MÚ MČ:  Samozrejme,  tá ďalšia  splátka je  vždy naviazaná  na reportovaciu
správu. Tzn. že máme normálne reportovacie správy, každých 18 mesiacov, a oni na
základe toho vyhodnotia, či nám môžu poskytnúť tú ďalšiu splátku.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tzn., že nie je možné, aby na konci projektu bolo
skonštatované, že ciele sa nenaplnili a dotácia nebola použitá účelne? Nie? Dobre.

p. Nemcová, MÚ MČ: Nie. Na konci určite nie.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže faktické poznámky pán poslanec Rosina a pán
poslanec Dulla.

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Ja ešte mám doplňujúcu otázku na pána docenta čo sa
týka tej rekuperácie.  Pri - aj keď teda nemáte rád ten termín návratnosť,  ak je  to v
horizonte 15 možno viacej rokov, aká je životnosť tohto zariadenia? Aby to vlastne sa
zaplatilo? To je prvá otázka. Druhá otázka, čo ma teda zaujíma, ako to je  s hlukom
týchto  zariadení?  Lebo  viem,  že  vzduchotechnické  zariadenia  všetky  produkujú
emitujú hluk. A to je tiež jedno jeden zo zdrojov znečistenia, a obzvlášť keď sú tam
deti. Ako to ako to vyzerá z tohto hľadiska? Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Ešte poprosím pána poslanca Dullu.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. No tak ja by som k tomu financovaniu. Podľa mojich informácií
je  to  kúsok  inak.  Európska  komisia  financuje  formou  dvoch  zálohových  platieb,
najviac do 80 % hranice príspevku. Potom zastavuje financovanie a čaká na záverečné
hodnotenie.  A  záverečné  hodnotenie  môže  dopadnúť  negatívne.  Podľa  vyjadrení
ministerstva.  Približne  do  pol  roka  od skončenia  aktivít  dochádza  k  záverečnému
vyrovnaniu.  A to v závislosti od veľkosti projektu, od kvality  final  reportu a počtu
partnerov. Ďalším faktorom sú rôzne aspekty, ktoré hodnotia - a až úplne na záver je
teda to uvoľnenie  poslednej platby, tej vyrovnávajúcej;  a môže to mať väčší časový
odstup od skutočného hodnotenia. Čiže minimálne 20 % zo sľúbených 60 % a 20% zo
sľúbených 35 % musíme  do konca financovať zo svojich.  Okrem toho, pre verejný
sektor platí pravidlo „plus 2 %“. Také je vyjadrenie Ministerstva životného prostredia.
A týka sa to teda vlastného vkladu žiadateľa. A čo sa týka financovania zo štátneho
rozpočtu, je to podobné. Okrem toho teda, že to nasledujú až potom, keď sa Európska
komisia pozitívne vyjadriť k záverečnému hodnoteniu. Teda najprv schváleniu, potom
záverečné hodnotenie.  Ale  čo je  najdôležitejšie,  momentálne  Ministerstvo životného
prostredia pripravuje aktualizáciu  pravidiel.  Jej  výsledná podoba nie  je  zaručená a
základné podmienky vedia zosumarizovať; ale naozaj, odporúčajú osobne kontaktovať
a  riešiť  to vtedy,  keď to bude ozaj známe.  Je viac  ako isté,  že teda financovanie
prebieha formou zálohových platieb....   Ale v skutočnosti záver má formu refundácie
na základe individuálnych potrieb žiadateľa. Takže je tu otázka, kam sa dostaneme,
koľko budeme musieť to ťahať,  dokiaľ to rozdelíme... spotrebu 80 % záloh a 100 %
výdavkov  po  dobu  piatich  rokov?  Toľko.  A  čo  sa  týka  k  tým  rekuperačným
technológiám. Sú mimoriadne náročné - aj na priestor, aj na energetickú podporou a sú
náročné ekonomicky.  To, čo tu nebolo zaznelo,  a možno by bolo treba povedať, že
prírastok toho, čo  nás...  čo  získame  väčšiu  úsporu,  tak prírastok na  nákladoch má
približne  priebeh  funkcie  tangens.  Malý  prírastok  vecných  jednotiek  je  výrazný
prírastok ekonomických nákladov. A to je  tak pri obstarávaní,  teda inštalácií,  ako aj
neskôr pri prevádzke.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  poslanec.  Chcú  kolegovia
zareagovať? Na tie faktické poznámky, ktoré odzneli. Pani Hudeková, nech sa páči.
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p. Hudeková, MÚ MČ:  Dobre ja  ku tej ... môžem...  nebude to dlho  trvať,  takže ja  si aj
postojím.  My sme sa zúčastnili  aj s kolegyňou Petrou Vančovou na Life Info Day,
ktorý bol v júni,  kde boli vlastne okrem zástupcov Ministerstva životného prostredia,
ktorý je národný kontaktný bod, aj ďalší odborníci kde prezentovali aj financovanie aj
posledné spolufinancovanie... aj spolufinancovanie ministerstva.  Veľmi odporúčali –
samozrejme- a málo je žiadateľov zo Slovenska, ešte menej je úspešných žiadateľov
zo  Slovenska.  To  čo  tu  napríklad  odznelo,  neodznelo  vôbec,  ak  sa  nám  podarí
pripraviť úspešnú žiadosť, čiže prejdeme - alebo teda Brusel to bude.... Brusel našu
žiadosť schváli,  tak dostaneme  5 000 Euro. To je  vlastne dosť také výnimočné  - z
Ministerstva životného prostredia - ako keby na tieto náklady prípravné, alebo proste
odmenu za to, že sa nám podarilo pripraviť niečo takéto úspešné. Takže to napríklad tu
vôbec neodznelo. Takže tá spolupráca, alebo ten národný kontaktný bod, ktorý je na
ministerstve je veľmi nápomocný pri spracovaní; dokonca tu to funguje asi tak, keďže
tá žiadosť sa podáva elektronicky - ja som tam odklikla,  že tento národný kontaktný
bod, ktorý ste asi kontaktovali aj vy, má možnosť pozerať na našu žiadosť a je veľmi
nápomocný. Ja osobne som pracovala na dvoch Life projektoch a kolega poslanec Jaro
Šíbl určite ešte na viacerých. Takže aj tá implementácia, myslím si, že v porovnaní s
bežnými  projektami  zo  štrukturálnych  fondov  naozaj  funguje  inak.  A  aj  to
financovanie a hlavne teda mimovládna organizácia, ako /?? BROSKA??/ .. ktorá žije
z Life projektov, vie veľmi dobre, že je to najvýhodnejšia finančná schéma akú máme.

p. Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Teraz je  s  riadnym príspevkom
prihlásený pán poslanec  Zajac.  Pán docent,  nech sa  páči tak ešte  ak by ste mohli
odpovedať pánovi poslancovi.

p. Pifko, architekt,  projektant:  Ešte by som odpovedal na otázky, ktoré tu padli.  Prvá sa
týkala životnosti toho vetracieho systému. Dáke praktické skúsenosti hovoria o 20, 25
rokoch,  čo  sa  týka  zariadení,  ktoré  boli  vyrobené  plus-mínus  pred  štvrťstoročím.
Odkevdy ten technický vývoj šiel ďalej, akurát to, čo sa inštaluje dnes, tam praktickú
skúsenosť zo životnosti ešte nemáme. Ale môžeme očakávať, že bude skôr vyššia - po
generálnu opravu. Tá životnosť sa ráta, že – áno, už mi odišli ventilátory a pod., čiže
samotný ten systém jeho podstata môže slúžiť podstatne dlhšie. Ale za cena dajakých
nákladov ďalších. Pokiaľ ide o hlučnosť, tá hlučnosť je veľmi nízka. Povedal by som,
že  podstatne  nižšia  než  bežne  poznáme  z  dajakých  klimatizačných  zariadení  vo
verejných budovách. Mala by sa pohybovať v rozmedzí od 45 do 50 decibelov. Keď to
porovnáme s vetraním oknami,  v tom momente, keď otvoríme okno, tak zaručene -
skutočne zaručene - v mestskom prostredí máme vnútri väčšiu  hlučnosť než z toho
vetrania.  Takže  je  to  skôr  nástroj ako  znížiť  hlučnosť  v priestore,  než  dáke  riziko
zvýšenej hlučnosti. Pokiaľ ide o ekonomickú stránku prevádzky, že spotreba energie
a podobne, opäť to závisí  od kvality  toho systému  zariadenia,  ktoré spĺňajú  dajaké
aktuálne  požiadavky  aj  na  certifikáciu;  tak  tam  tá  spotreba  energie  na  chod
ventilátorov je podstatne nižšia než povedzme bežne poznáme z dajakých klasických
veľkých klimatizačných vetracích zariadení z minulosti.  .....
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Poprosím  kolegovia,  aby  tu  nebol  takýto
interpersonálny dialóg.

p.  Pifko,  architekt,  projektant:  Ako  -  tie  náklady,  samozrejme  –  kvalitná...  za  kvalitu
musíme  niečo  zaplatiť.  Na  druhej  strane  by  som podčiarkol,  že  dostávame  vyššiu
kvalitu vnútorného prostredia. A – ako - by som parafrázoval televíznu reklamu jednu,
že niektoré veci sú na nezaplatenie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac:  Tak, ja  by som mal  možno  niekoľko otázok a potom aj jeden návrh.  Ale  teda
uvidíme,  jak  sa to celé  vyvinie.  Ja  chcem len v prvom rade povedať,  že absolútne
nespochybňujem  nevyhnutnosť  a  potrebu  všetkých  tých  riešení  o  ktorých  autori
projektu  hovoria;  a  teda  zhrniem  to  všetko  tým  slovom -  a  použijem  vetu  pána
prednostu - vykročme do 21. storočia v Karlovej Vsi. A preto ma aj mrzí hlasovanie
kolegov v predchádzajúcom hlasovaní, lebo mali sme možnosť vykročiť. Stálo by nás
to 2 mesiace - do 21. storočia-  na streche Základnej školy Tilgnerovej a nevykročili
sme. Ale to už je ...nechajme to dajako na takú horu slov. Poďme teraz k tejto veci. Ja
mám veľa otázok na projektovú časť, lebo sa mi zdá, že to, čo sa nám dostalo do rúk,
žiaľbohu nie je ten projekt taký. Sa teším, inak, veľmi, že debata sa vedie hlavne o tom
zásadnom a to je  projekt a nie  o 83-tisícoch, ktoré má zaplatiť  mestská časť.  Preto,
lebo  ja  beriem  projektovanie  vážne  a  beriem  akt  odovzdania  projektu  za  vážny
záväzok mestskej časti naplniť a dostať istým prísľubom, ktoré v tej... v tom projekte
sa píšu. Preto, ako som už aj v predchádzajúcich fórach, kde sme sa stretli,  ma mrzí
len to, že teda je tak málo času na komunikáciu a vzájomnú diskusiu. Nebudem sa k
tej predchádzajúcej - akože-  debate vracať; to už sme si vypovedali. Mám teda jednu -
ešte pre mňa veľmi zásadnú otázku, ktorá už bola vypovedaná, ale je pre mňa stále ako
keby...  nemám  na  ňu  odpoveď.  Ja  by  som sa  chcel  spýtať  -  lebo  vy  ste  autori,
projektový  tím  -  a  ja  som  dostal  materiál,  ktorý  v  bode  1  má,  že  –„zvýšenie
energetickej efektívnosti vybraných verejných budov v správe mestskej časti Karlova
Ves“.  To ja  považujem za cieľ; relevantný cieľ,  že chceme teda zvýšiť  energetickú
efektívnosť vybraných budov. Je to tak. Potom tento cieľ je rozobratý v aktivitách a ja
sa len chcem opýtať - teraz už som pochopil a ospravedlňujem sa, za to že som včera
nevidel tie čísla, ktoré teda v tej správe sú, že ak som si to dobre prečítal, tak naplnenie
tohto cieľa by v prípade Majerníkovej stálo 2,6 milióna  Eur a v prípade Kolískovej
280.000 Eur. A ja sa len chcem úplne teda na poslednú chvíľu spýtať, lebo okolo toho
sa točili  tie  všetky uznania,  neuznania,  lebo  či už sa nám to páči alebo  nepáči,  to
predfinancovanie  je  fázové ale  na záver príde,  či projekt naplnil  alebo nenaplnil  tie
kritéria, ktoré teda naplniť mal,  vychádzajúce z toho základného záväzku, ktorým je
odovzdanie projektu. A môže sa - bude hodnotenie - a môže sa stať, že naplnil alebo
nenaplnil.  To nenaplnenie je... naplnené alebo teda je odmenené istou sankciou - buď
teda zaplatením,  ak je  naplnené, alebo nezaplatením, poprípade vymáhaním,  keby aj
boli  zaplatené  a  cieľ  nebol  naplnený.  Takého  donora,  ktorý  by  bol...  schopný
...spokojený  s  konštatovaním  na  záver  projektu  „ciele  sa  nesplnili,  ale  už  som to
zaplatil“,  tak takého mi ukážte. Európska únia tým donorom takýmto nie je. Aké má
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mechanizmy, nebudem zabiehať do podrobností. Ale neverím tomu, že ak nenaplníme
zásadné ciele projektu, že nám budú zaplatené tie peniaze. A preto sa chcem spýtať -
vy ste projektový tím a viete; ak sľubujeme niečo, čo aj sami priznávate, že by malo
stáť  260.000,  pardon  2.600.000,  je  možné  to  tými  dodatočnými,  perfektnými
opatreniami, technologickými „par excellence“, ekologickými „par excellence“ všetko
docieliť  to  tento  cieľ  splnenie  toho  zásadného  cieľa,  ktorý ja  zopakujem  –  a  je
jednoduchý a prostý. Volá sa: „zvýšenie energetickej efektivity vybraných verejných
budov“. Vieme to tými 500.000 z tých 750 - lebo súčasťou je aj rozpočet s objemom,
ktorý sami odhadujete na 2,6 milióna - vieme tento cieľ naplniť? Lebo ak ho vieme
naplniť, tak je to fajn. V predchádzajúcich debatách padlo aj to, že toto všetko už sme
mali mať a tento program je na to navýšenie. Ale my to všetko nemáme. Čiže my keď
teraz schválime to navýšenie, nám sa môže stať, že sa zaviažeme na to všetko, čo už
sme  mali  mať.  To  je  moja  základná  otázka.  Nemá  to  veľmi  s  projektom a  jeho
ambíciou  spoločné,  ale  teda naozaj  je  to  vecou toho, že...  že sa  cítim  byť  trošku
ohrozený tým záväzkom do budúcna, ktorý žiaľ bohu dnes nemáme. Ja by som ešte
teraz využil to, že /neviem hovoriť krátko/ - dal tu druhú takú závažnú otázku a potom
prečítal ten návrh, ktorý mám. Ja si totiž myslím, že ak teda - a tu chcem povedať, že
to ste naozaj vy,  ako projektový tím nemohli  tušiť.  Samospráva nie je  vždycky tak
dobrým partnerom pre písanie Lifeových projektov ako sú mimovládne organizácie.
Samospráva úplne nie je slobodná. Ja keď budem ??BROZKA...?? . tak si vyberiem,
ktorý si vyberiem a autonómne, keďže som vlastná právna subjektivita, ten cieľ budem
istým spôsobom hľadať, napĺňať a pôjdem si po ňom, keď som o ňom presvedčený. Ja
chcem teraz povedať k tomu výberu tých škôlok o ktorých sme sa rozprávali. Ja mám
s týmto proste zásadný problém. Ja mám zásadný problém s objemom investícií, ktoré
táto mestská časť dáva do jednej a tej istej základnej školy.  Máme tu bazén, ktorým
sme zaviazali,  že budeme robiť Základnú školu Majerníkova. Ja viem,  že vy o tom
neviete,  že  vy  to  nemôžete  ani  brať  do  úvahy;  ja  tomu  rozumiem.  Preto  tá
komunikácia  s tým, kto je  predkladateľom projektu, to je  samospráva - očakával by
som ju nie v hodine, že za 5 minút 12 alebo 5 minút po dvanástej. Ja proste si myslím,
že  keď  sme  oddĺžovali  dlhy  v  tepelných  dlhoch,  tak  sme  nakoniec  pristúpili  k
oddlženiu  všetkých škôl,  nielen jednej  školy.  My tu... my sme poslanci všetkých 3
škôl, ktoré zriaďujeme; všetkých materských škôlok; ja už teraz presný počet  neviem,
ktoré zriaďujeme. Ten objem financií a to všetko nás ťahá k tomu 21. storočiu. Ja si
myslím – 4 a 5 myslím .............takže... 4 a 5 čo je, čo je veľa. A teda ďaleko viac ako
tieto dva vybrané. A ja mám proste s tým problém. Vykročme do 21. storočia, ale celá
mestská časť. A preto ja dávam pozmeňujúci návrh – ale nie  som si celkom istý,  či
v tom projekte sa to dá zmeniť,  a ja teda ten pozmeňujúci návrh mám, že v projekte
vypustiť cieľ A) - aktivita 1) - Zvýšenie energetickej efektívnosti vybraných budov v
správe atď. a nahradiť ich „s cieľom vypracovať stratégiu zvýšenia efektivity všetkých
verejných budov v správe mestskej časti Bratislava... minimálne do úrovne projektovej
dokumentácie“.  A teda to, čo Hanka povedala,  že to je  pre ňu to najdôležitejšie,  že
nám ostanú projekty - tak to riešme  ako stratégiu mestskej časti všetkých objektov.
Riešme to do projektovej fáze všetkých projektov, nezaviažeme sa tým na to, že jednu
školu - dáme tam 700 perfektných diamantových návrhov - ale vypýtame tým pádom
2,1 milióna Eur aby sme ten základ doplnili,  lebo ten tam musí byť - podľa mňa, aby
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sme  tú  efektivitu  naplnili.  A  teda  podávam to aj  písomne.  Neviem,  či  je  to  ešte
akceptovateľné pre vás, alebo nie je to akceptovateľné...?

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Vyjadria  sa  kolegovia,Marcel.  8  minút  takmer!
Tak ... skúsme ...skúsme trošku hospodáriť s časom. S faktickými na tvoje vystúpenie
sa prihlásil pán poslanec Šíbl a pán poslanec Dulla. Pán poslanec Šíbl nech sa páči.

p. Šíbl: Ja by som len stručne fakticky sa pokúsil odpovedať kolegovi Marcelovi na jeho dve
otázky. A potom v samostatnom príspevku by som to okomentoval viacej. Čiže na tú
druhú otázku hovorím rovno - že nie. V tejto fáze to nie je priechodné. A vysvetlím aj
prečo.  Európska  komisia  pri  posudzovaní  projektov  tohto  typu  okrem  iného
posudzuje,  či tie aktivity tzv.  aktivity typu A - čiže prípravné - majú  potom nejaké
pokračovanie  v  aktivitách,  ktoré  sú  typu  C  -  čiže  praktická  realizácia.  Čiže  ak
spravíme nejakú stratégiu, tak chcú vidieť aj nejaký konkrétny výstup na realizáciu tej
stratégie.  Čiže,  ak spravíme  stratégiu pre jednu školu,  chcú vidieť že zrealizovali sa
opatrenia na tejto škole. Ak by sme spravili stratégiu pre všetky školy,  museli by sa
zrealizovať  opatrenia  na  všetkých  školách.  Čo  nám,  samozrejme,  rozpočet
neumožňuje. Čiže hovorím – nie, v tejto etape to není rozumné tam dávať. Odpoviem
ešte na jeho prvú otázku. Tam je... vo svojom riadnom príspevku... to je dôležitejšie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Pán poslanec Dulla nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Marcel, k tomu čo si sa pýtal, na peniaze, snažil som sa to včera
na rokovaní komisii dosť jasne povedať a tak to zopakujem. Tie čísla, ktorú sú tam, sú
hrubými  predstavami  a  nepredstavujú  reálne  hodnoty.  Už len preto nie,  že keď zo
750.000 , predpokladaných,  má byť 250 na opatrenie Materskej školy Kolísková; a
chceme za to... a chceme v rámci toho urobiť komplexnú obnovu tejto budovy, tak to
za 280.000 asi nepôjde.  Proste ide o podstatne viac  peňazí.  To isté sa týka budovy
Základnej  školy  Majerníkova.  Ak  si  počul  dnes  odhad,  že  len  problematika
rekuperácie  by  si  dnes  odhadom  vyžadovala  700.000,  tak  skús  neskôr  na  to  si
spomenúť,  lebo  prakticky  to bude  oveľa  viac,  keď príde  k  realizačnému  projektu.
Proste je to o tom, že pravda je ďaleko náročnejšia. Spomeňme si na plaváreň - ako to
začínalo a kam to dospelo? Čiže toto sú praktická stránky investičný a tieto čísla sú
orientačné a výpovedná hodnota je niekde na úrovni 80 - 82%.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Kolegovia, chcete reagovať na vystúpenie
pána poslanca Zajaca? Na návrh, ktorý formuloval? Nech sa páči.

p. Hudeková, MÚ MČ: Dobre. Zaznelo tu toho viac, nie  je  možné si všetko pamätať, tak
začnem takto. Na návrh, ktorý bol naformulovaný tak, ako odpovedal poslanec Šíbl  -
to samozrejme nie je možné. Nielen z tých dôvodov, ktoré uviedol pán poslanec Šíbl a
napríklad aj z toho na Life Info Day bolo jasne povedané, že únia nechce vidieť kopec
papierov. Chce naozaj vidieť, že sa niečo aj realizuje. Čiže my chceme zrealizovať tie
zelené opatrenia. V podkladoch, ktoré máte , tieto boli ...boli tam dané údaje, ktoré sú
naozaj kvalifikovaný odhad a údaj na rekonštrukciu Materskej školy Kolískova bol
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naozaj,  by som povedala,  skoro dosť dobre rozpočtovaný.  Obnova  Materskej školy
Kolískova, myslím si  - a teda asi vedenie by ma malo doplniť, alebo teda by malo ku
tomu zaujať stanovisko. Toto je materská škola, ktorá mala ísť do obnovy takže my
sme ju  zaradili  vlastne do tohto projektu. Zaradili sme ten vyšší štandard, ktorý aby
nám teda Európska únia zafinancovala tie časti alebo tak ten projekt, ktorý inak by
vlastne musela  financovať  mestská časť.  Takže vlastne sa jedná  o finančné  úspory
našej mestskej časti, ktoré my sa takto vlastne snažíme hľadať a nájsť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne...  prepáčte.

p. Pifko, architekt, projektant: Ešte by som, ešte by som doplnil k tým rozpočtovým číslam,
ktoré som spomínal. To nie sú čísla, ktoré dáky rozpočtár od oka nahodil. Tie čísla sú
analógiou  vysúťažených  cien,  realizovaných  alebo  v procese  realizácie  obdobných
rekonštrukcií školských budov. Čiže sú to ceny, ktoré - nehovorím, že práve mne sa
v Bratislave, ale v nedávnej minulosti rok, dva maximálne 3 dozadu - boli výsledkom
reálnej súťaže. Čiže sú to podľa mňa pomerne realistické čísla, bez dajakých väčších
očakávateľných odchýlok než 10, 15%.

p. Hudeková, MÚ MČ:  Ešte môžem ja? Zabudla som ešte na prvú poznámku, alebo teda
otázku pána  poslanca  Zajaca,  ktorý vlastne  chcel  zmeniť  cieľ  -  alebo  teda  -  bola
otázka, či neplníme  jeden z cieľov, ktorý bol zníženie  uhlíkovej  stopy. My sme  si
vybrali tieto 2 objekty,  z čoho Materská škola Kolískova má  ísť - alebo mala  ísť -
vždy do rekonštrukcie. Čiže my keď vlastne získame financovanie, aj keď len z časti,
alebo  tam  sa  odhaduje  financovanie  150.000   -  sme  dali  na  investičné  náklady
Materská škola  Kolískova- tak vlastne  už  naplníme  cieľ,  ktorý...  ktorý je  zníženie
uhlíkovej stopy. Je to vlastne pilotný projekt, ktorým vlastne dokážeme, že sa to dá. V
tých podkladoch, ktoré máte,  kde je  uvedené investičné  náklady na Základnú školu
Dubčeka - 2,8 milióna  - my otvárame  ako keby okno alebo  dvere tým,  že sa nám
podarí  -  a teda,  ak  sa  nám  podarí  získať  financie  na  tento  projekt  -  vypracovať
projektovú  dokumentáciu,  bez  ktorej  sa  naozaj  nepohneme.  Bez  projektovej
dokumentácie nie je možné žiadať ďalšieho donora o finančné prostriedky, na... ktoré
chceme aj ďalšie získať. Čiže keď to zhrniem, už len rekonštrukciou Materskou školou
Kolískova, spĺňame vlastne to, čo sme si stanovili.  Znižujeme uhlíkovú stopu - a na
jednom z tých slidov,  ktoré som prezentovala,  je  vidno, čo vlastne všetko môžeme
získať od únie a čo nám otvára dvere na ďalšie investície.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac, nech sa páči s
faktickou.

p. Zajac: No, ja by som len chcel povedať, že ja som teda nečítal cieľ 2 - Zníženie množstva
uhlíkovej stopy, ale čítal som z materiálov, ktoré mám k dispozícii cieľ 1 - Zvýšenie
energetickej efektivity vybraných verejných budov v správe mestskej časti. Takto sme
dostali pripravené materiály.  Čiže ja reagujem na to, čo môžem, že čo mám písomné
podklady. A  ja to vnímam tak, že je to cieľ 1. Lebo hlavnými cieľmi projektu, ktorý
vypracujeme  zo schémy sú- 1 Zníženie  energetickej  efektivity.  A ja  sa preto na  to

26



pýtam,  ak  to  vypustíme  a  bude  potom  to  zníženie  množstva  uhlíkovej  stopy  -
súhlasím,  že tam si potom vyberieme  to, čo má najväčšiu  uhlíkovú stopu. A keď to
znížime,  tak to bude fajn.  Ale ja  sa pýtam aj na to, že či tie opatrenia,  tie nové, tie
moderné – to... to všetko či to bude stačiť? Či  nepotrebujeme aj ten základ? Či naozaj
znížime  tú uhlíkovú stopu natoľko, keď teda tam urobíme zelenú  strechu, ale  bude
nám to zlými oknami a všetkými tými ...týmito... A k tej druhej otázke - no tak dobre.
Tak ja  chápem,  že to nebude nebude realizácia,  povedzme - taká stopercentná,  ale
nemôžeme naozaj teda urobiť tú stratégiu celej mestskej časti a všetkých našich..? A
potom nejaké základné opatrenia všetkých našich objektov? Musíme to nasilu  proste
dávať...? Mne toto ... táto snaha evokuje naozaj potom to, že my musíme  sústrediť
predsa len tie sily do toho... do toho zníženia energetickej závislosti - čo je ten prechod
A... niečo do A1, A0. Že to bude predsa len to kľúčové. Lebo inak keby nie,  tak za
tých 750.000 urobme opatrenia na každej tej škole. Ja sa len tomu prihováram - teraz
je asi na to neskoro, ale hovorím, že mestská časť nie je len prevádzkovateľom jednej
školy. Keď budem BROSKA, vyberiem si ju. Ale keď som mestská časť, ťažko mi je
vyberať si. Všetci sú naše deti. A všetky potrebujú znížiť náklady ....

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Marcel,  si vo faktickej.  Ďakujem.  Pán prednosta,
nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: No, čo sa týka ostatných škôl a škôlok, tak chceme robiť
audit  kompletný  a  takisto  aj  audit  na  energetické  náročnosti.  Tento  projekt,  ako
povedal  Jaro  Šíbl,  tá  projektová  dokumentácia  nemôže  byť  gro nákladov.  Tzn.  že
nevieme  urobiť  na  všetky  tieto;  ale  tak  isto  jak  povedala  Lenka  Nemcová  alebo
Zuzana,  neviem  teraz ktorá z  nich  to  hovorila,  že  tá  projektová  dokumentácia  na
Kolískovú by sa aj tak pripravovala.  Bola  by to jedna  z tých dokumentácií,  čo by
mestská časť robila. Takže teraz nám to, keď budeme úspešní, teraz Európska únia vie
preplatiť.  Takže  určite  sa  budú robiť  všetky škôlky  postupne.  Ale  niečím  sa  musí
začať. A samozrejme, to rozhodnutie, či tá škola alebo ona, to je vždycky voči tej, čo
je  tá  druhá  alebo  tretia  v poradí,  je  vždycky  ťažko  komunikovateľné.  A  dá  sa
odkomunikovať iba  vtedy,  keď viete postupnosť krokov, že v nasledujúcich rokoch
bude toto, to ďalej; to chcem všetko pripraviť. Len tie projekty sa podávajú do zajtra.
To znamená, že nevieme teraz to riešiť, to, čo ste navrhovali. A ešte by som sa predsa
len vrátil, ako ste spomínali,  že trošku máme rozpor s tým predošlým bodom. Ja som
sa nevyjadril, že 2 mesiace by to bolo iba predĺžené, ale ide o to, že 2 mesiace aby sme
mali doklady, či je vôbec to možné realizovať.  Keď nie,  tak by sme museli tie... tie
plechové strechy,  ktoré majú  0,9 centimetra vymeniť  a tým pádom otvoriť strechu.
Lebo je možné, že - jedna vec je nosnosť konštrukcie a druhá vec je  nosnosť tých...
tých plechov. Takže tie 2 mesiace bolo minimálna... je možné, že by sme to nemohli tú
zelenú strechu realizovať bez kompletnej výmeny celej strechy. Takže to sú veci,  čo
ťažko sa dá ohodnotiť. Takže...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.
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p. Zajac:  Jednu otázku. Chcem sa teda spýtať –preto- fatálna,  že zajtra je  dead line.  Je to
posledný Lifeový dead line?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Vieme odpovedať?

p. Hudeková, MÚ MČ: Výzva je jedenkrát za rok. Aj tak, ja som už asi povedala, že tá...
veľmi často sa stáva, že v rámci tých jarných mesiacov Európska komisia  pošle ten
evaluation report, vyhodnotí tú našu žiadosť - tak ako ju zajtra dáme - a dá nám svoje
pripomienky, vecné, ktoré sa dajú použiť aj na zlepšenie. Veľmi často sa stáva, že až
potom znova je  R...???  M ..?? ............. alebo teda znova sa podáva ten projekt  so
zohľadnenými  pripomienkami.  Keďže  však  my  musíme  vychádzať  z  ...application
gate ........  takže teraz som samá  angličtina,  lebo  je  to v angličtine  -  z  aplikačného
manuálu - a my vlastne, tak ako povedal Jaro Šíbl, jednoducho, sú naozaj aktivity tieto
prípravné, ktoré musia mať nejakú realizačnú koncovku. Takže toto určite by nebolo
priechodné. Ja len teraz chcem ešte zodpovedať - a možno som nezodpovedala úplne
správne, lebo mne sa v hlave energetické úspory, energetická efektívnosť a uhlíková
stopa - má to veľmi veľký súvis. Čiže ja keď som povedala uhlíková stopa - a keď ju
potrebujeme  znížiť,  zároveň  znižujeme  -  aj  teda  zvyšujeme  energetické  úspory,
zvyšujeme  energetickú  efektívnosť.  Takže  to,  čo  som povedala,  nijako  nevylučuje
tento cieľ aký bol povedaný

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Faktická, Marcel, nech sa páči.

p. Zajac:  /Nie,  nie.... nie-   nedá mi to ... cez to všetko ... /  -  áno, nevylučuje  - ale  to je
terminus  technicus,  ktorý máme  napísaný  - ktorý proste,  je..  je  taký,  aký je.  Keď
zvyšujeme  energetickú efektívnosť vybraných budov, tzn. že prechádzame z nejakej
kategórie energetickej náročnosti  jednej do lepšej. Toto sa inak nedá vykonať. Áno. A
súčasne tým, samozrejme, znižujem tú ... tú uhlíkovu stopu. Tým sa ale nechcem teraz
venovať; lebo to nie je až také podstatné. Podstatné je naozaj to, že teda naozaj, že  ...-
ako ...-  ja viem, že pre tento rok ten ... už ten ... "lajf" nebude... Ale... ale bude na ten
ďalší  rok. Veď ... veď keď sme  dostali  informáciu,  že tu je  organizácia,  obrovská,
ktorá  opakovane žiada - a má veľké skúsenosti, no tak toto nie je predsa ten posledný
dead line  na takýto projekt. A ja  teda ... ja  si myslím,  že - môj názor je  ... že výjsť
proste z tej cesty a pripraviť to ... pripraviť to poriadnejšie - keď mám pravdu povedať.

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

p.  Pifko,  architekt,  projektant:  Ja by som ešte  na tú predchádzajúcu pripomienku  alebo
poznámku zareagoval. Že - prečo sa tu sústreďujeme na jednu školu a nie na všetky?
V 1. rade, preto, že to má byť pilotný projekt, na ktorom  - ideálne  v tej realizačnej
forme, ale minimálne  v tej projektovej príprave do úrovne realizačného projektu, sa
mnohé veci overia. Mnohé veci, ktoré ešte dnes nepoznáme; mnohé z tých vecí, ktoré
sa tam budú riešiť sú relatívne nové. Treba overiť vo viacerých alternatívach, potom
tie ďalšie projekty už s tými skúsenosťami sa môžu realizovať podstatne jednoduchšie,
rýchlejšie, s menšími nákladmi. Možno,  keď sú to dáke typové školy, do istej miery aj

28



opakovane-  napr.  riešenia  detailov  a pod.   Čiže  to  je  ten dôvod toho sústredenia.
Pokiaľ  ide  o výšku  tých nákladov,  je  to povedzme že - taký ideálny  stav,  v   čom
figuruje napr. aj kompletná výmena elektroinštalácie  osvetlenia,  ktorá skôr či neskôr
bude  musieť  prísť.  Otázka,   v  ktorej  časovej  etape  príde?   Čiže  tam dajaká  tá
etapizácia ešte môže prísť; tie náklady nemusia byť také, že všetko teraz naraz musí
prísť. Ale... možno zbytočne podrobne o tom hovoríme. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.

p. Hudeková, MÚ MČ: Môžem ešte iba jednu poznámočku?...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Nech sa páči. 

p. Hudeková, MÚ MČ: Ja si myslím, že je dôležité ten projekt pripraviť poriadne z pohľadu
cieľov Európskej komisie; nie  z pohľadu - pripraviť poriadne - poslanca Zajaca, lebo
peniaze nám dáva Európska komisia.  A my dostaneme evaluation report na základe
toho projektu, čo dáme Európskej komisii.

p. Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Pani  poslankyňa  Hanulíková  s
riadnym príspevkom. Nech sa páči.

p. Hanulíková: Ďakujem. Ako prvé by som chcela uviesť, že určite... že určite podporujem
všetky konkrétne - konkrétne projekty - na získavanie úspor. Ale v tomto projekte, už
včera  na  finančnej  komisii  som  položila  niekoľko  otázok. Včera  to  bola  celková
hodnota 2,2  milióna.  Čiže  som sa  pýtala  aj  na  tých 1.600.000 aj na  tých 600.000
ostatných.  Dneska  už  nie  je  to  600.000,  ale  tých  900.000  ostatných,  ktoré  budú
používať vlastne naši partneri.  Ale  chcela som sa spýtať - ten rozpočet, ktorý je tu
predložený- má položky: personálne náklady. Čiže to keď som... ľahkou matematikou
vypočítame - je to 360.000 na 5 rokov. Čiže traja ľudia... traja ľudia budú mať 5 rokov
mesačne po 2.000 Eur.  Že či je do projektu ...  akože  ... celý ... celých tých 5 rokov
budú tí traja  ľudia priamo  na tom projekte takto pracovať? To je  jedna otázka.  A
potom sú tu ďalšie  ...ďalšie  veci spojené ...s tým je  tu veľmi veľa peňazí na tlačové
materiály,  propagačné materiály,  administratívne náklady. Že vlastne na  samotný ten
projekt,  tých   2  a  pol  tisíca  zostane  750  tisíc,  čo  je  približne  jedna  ...  (čo  som
povedala?) ... 2 a pol milióna  - zostane... zostane 750.000  priamo na realizáciu. Čiže ,
to známená 1/3.  Ostatné sú omáčky...  a ...  neviem , jako ...aspoň ja  to tak vidím.
Lebo ja by som ... moja teda otázka znie: - že konkrétne čo hmotné je v tom, na... na...
z tých 750.000?  Lebo ostatné ... vieme; sú pomenované.  Ozaj, tak, ako som povedala,
že ... že personálne otázky, brožúry, tlačové, administratívne, kúpenie počítača... zase
náklady na externé služby, experti , dozor.  To sú ďalšie  náklady 280.000 na ďalších
ľudí.  Takže chcem sa spýtať: Tých 750.000 čo konkrétne je?  Čiže my... výsledkom
tohto,  keby  sme  k  tomuto dospeli,   bude,  že  budeme  mať-   napríklad:  zateplenú
Materskú školu.... zateplenú školu  Majerníkovu, alebo budeme mať konkrétne všetky
tie  zelené  strechy na  všetkých  školách?  -  budeme  tam využívať  dažďovú vodu? -
budeme tým pádom ... tá dažďová voda bude využívaná na splachovanie,  čiže bude
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tam ...bude tá úspora? - či niečo  hmotné pre nás,  pre mestskú časť u tohto  celého
projektu za 2 a pol milióna  bude, alebo  .... alebo  teda  -  čo konkrétne? Ja chcem
konkrétne  veci.  To  je  teda  moja  otázka.  A   potom ešte  tých  ...  lebo  ...   my  tu
hodnotíme  1.600.000;  cena...   celého  projektu   -  2  a  pol  milióna.  Čiže  či  z  tých
900.000  budú opäť personálne odmeny, odmeny na administratívu,  odmenu  na tlač a
takéto veci? Či teda - alebo tých 900.000 - aspoň tých ostatných, od našich partnerov,
pôjde na niečo konkrétne? Čiže ... toto je moja otázka.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:   Ďakujem pekne.  Poprosím  kolegov aby  mohli
zareagovať na vystúpenie pani poslankyne Hanulíkovej. Nech sa páči, pani Nemcová.

 p. Nemcová, MÚ MČ: Začnem tými personálnymi nákladmi.  Bolo to napísané, že sa jedná
približne  o 3 úväzky. V skutočnosti je  to viac ľudí na čiastočné úväzky. Tzn. že, ak
chcete vedieť konkrétne, tak za tých 5 rokov na tom bude robiť 1 projektový manager
na 50 percentných úväzok, to znamená, ten , čo bude koordinovať všetkých ostatných
partnerov. Bude tam projektový manažér komunikačný; to je povinnosť z Európskej
komisie,  aby sme  takéhoto mali,  ktorý zase musí  komunikovať  navonok výsledky.
Opäť musí ... teda koordinovať aj všetkých partnerov - ten je  na štvrtinový úväzok.
Finančný  a projektový asistent -  ten je  na 50 %  úväzok. Ten má na starosti celú
logistiku a ... reportovanie, čo tiež pri takomto objeme a takomto veľkom projekte nie
je  málo práce.  Potom je tam projektový lead expert na 50 percentný úväzok, ktorý
zase bude vykonávať tú odbornú prácu; zastrešovať všetkých ostatných expertov aj na
strane partnerov a iných spolupracovníkov. A finančný manager na 50 %, ktorý bude
mať na starosti  už naozaj tie detailné, nákladové,  účtovacie záležitosti. Takže toľko k
tomu. Že to teda nie sú traja ľudia, ale že je to rozporcované medzi viacerých ľudí na
menšie úväzky.  Čo sa týka tých nákladov, tak to bolo spomenuté v tom slide-  teda
tých  konkrétnych  opatrení.  To  bolo  spomenuté  v  tom  slide,  čo  mala  kolegyňa
Hudeková, že ... tých 750.000 bude vynaložených  naozaj na realizáciu konkrétnych
opatrení na "Dubčeka" na Kolískovej.  Ale  v tejto fáze vám nevieme  povedať,  či to
bude iba strecha alebo iba... ja neviem - proste časť... tých prototypových riešení, ktoré
budú navrhnuté v tej dokumentácii.  To  sa naozaj vyrieši až potom, keď tie peniaze
naozaj  nám  priklepnú.   ..  .Pardon,  ešte  tam bola,  pardon,  jedna  otázka  na  tých
partnerov, projektových. Tak tí nemajú žiadne investičné náklady. To sú naozaj všetko
.... tá väčšia časť je proste na nás. Tie ostatné sú tie expertné; a tie výstupy, ktoré tam
boli  spomínané  -  vytvorenie  nástroja   na  meranie  účinnosti  opatrení,  tá  aplikácia
katalóg  opatrení, stratégie, adaptácie, demonštračné aktivity na opatrení,  rezidenčný
dosah ... čiže ...  To hovorím o tých  partnerských ...hej? ... rozpočtoch. Že teda oni
nemajú tam investičné náklady. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán prednosta ešte chcel doplniť. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ja by som povedal, ešte k tým 750.000 -  teda - mimo tých
750 ...  to ... nie  sú omáčky. Pretože tých 289.000  na projektovú dokumentáciu, na
inžiniering, na stavebné povolenia, atď. - celý proces. To znamená, to je vec, čo tam
musí  byť.  Takže  -  tá  realizačná  fáza  bez  toho  nebude.  A tak isto  infraštruktúra ,
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náklady, výška odpisov je 62.000, to sú tiež síce možno účtovné nejaké veci; a zas sú
reálne veci, ktoré budú... ktoré  mestskú časť ušetrí. Takže z tých 1,6 milióna ide ... ide
približne  1,1  na  konkrétne  veci.  Lebo  naozaj,  bez  tej  projektovej  dokumentácie  a
všetkých ostatných  ďalších fáz v rámci povoľovacích procesov sa nedostaneme do tej
fázy realizačnej.  Takže, určite,  sú to potrebné veci.  Môže sa to nazvať omáčka , ale
dokumentácia stojí, aj všetky tieto veci budú stáť. Takže... 

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  S  faktickými  sú prihlásení  pán
poslanec Martinický, nech sa páči.

p. Martinický: Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať, čo ste čítali,  tie  ...  ľudí a percentá -  máte
zrátané tie percentá dokopy? To robí tých troch ľudí?... Keď.. 

p. Nemcová, MÚ MČ: Dva a pol úväzku  je to ... dokopy... 

p. Martinický:  Dva a pol ... úväzku... Dobre , to stačí.  Znamená, že tá - by som povedal -
hodinová mzda z toho výjde,  jako-nejako...  proste ako nejaké percento z toho...Ako
keby mal niekto ... tých ...  ako ... 2.000 Eur na mesiac?

p. Nemcová:  Nie, nie. Je to menej.  Tam je to tiež ...  tie ... denné náklady sú rozdelené na
jednotlivé funkcie. Nie každý má rovnako... rovnakú funkciu ...   A teda vychádza sa z
tých  limitov,  ktoré  sú  bežné  pri  takýchto  európskych  projektoch.  Nie  je  to
nadhodnotené.  

p. Martinický: Dobre. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Hanulíková.
Nech sa páči.

p. Hanulíková: Ďakujem.  Vy ste povedali  - ja som to vyčítala z toho, čo ste predložili -  že
3  plné úväzky.  Takže nemôžete mne teraz zazlievať,  že ... poviete- tam je  viacero
ľudí, lebo tu, čo sme dostali do...  k dispozícii - 3 plné úväzky. A 360.000 deleno ...
deleno 12 , deleno 5 je 2.000 Eur; 6.000 mesačne, čiže 2.000 na jedného . Z toho som
vychádzala; ľahká matematika. Takže to bola jedna vec. A 2. vec - moja otázka znela :
- my tu stále hovoríme, že celkové náklady spolu sú 1.638.000. Ale hneď úvodom ste
povedali,  že  celý  ten projekt  bude  stáť  2  a  pol  milióna.  Preto  sa  pýtam -  o  tých
900.000. Tie tu nemáme rozložené na drobné. My tu vidíme milión šesťsto. Že tých
900.000- či tie ... tých 900.000 pôjde na konkrétne veci? Pretože vy ste mi nevedeli
odpovedať,  ani  ste  mi  neodpovedali,  ale  určite  tú  predstavu  musíte  mať,  keď ste
pripravovali projekt, čo bude výsledkom za tých 750.000; čo asi predpokladáte, že čo
za to bude? Ako - konkrétnu hmotnú vec. Že aby sme nezostali iba,  že tu máme takéto
... no - nehnevajte sa , ja to beriem - že aby niekto ... niekto si  nespravil nejaký projekt
a výsledkom bude - keď to tak poviem -  hmotne... hmotne -  hmotne nič.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: S faktickou pán poslanec Dulla. Nech sa páči.
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p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No, je  to zaujímavé  počúvať;  v jednej časti prezentácie bola
hodnota projektu, ktorý sa predpokladal ... spracovať - a bolo pod  80.000 a potom ešte
realizačné atď. Takže v tých externých službách je toho ozaj hodne. A potom neviem,
prečo by tí ďalší mali  tiež,  ako, ... spolupracujúci byť   ďalší  experti.  Tak buďto sú
externé služby, a nech je to  ... to na jednom mieste a nech vidíme celú štruktúru - tých
289.000, ale aj tých 900.000. Lebo ak to nie sú investičné, tak ten pomer hmotných a
personálnych výdavkov, teda osobných a  vecných je ešte žalostnejší. Tak ekonomicky
sa tomu povie  "hrôza".  Viac  nás  stoja  všetky personálne  okolnosti,  ako je  hmotný
úžitok projektu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme videli celú štruktúru tých položiek.
Lebo tie F-ká to sú nejaké formuláre, podľa manuálu - a sú iba sumármi ich obsahu. A
znova pripomínam, čo som povedal včera. Pán prednosta nebol na komisii - odpisy nie
sú finančné náklady - a účtovné, tak ako to tu odznelo. A preto by tu nemali čo hľadať.
Lebo toto je o peniazoch. Toto nie je o účtovných nákladoch. Druhá záležitosť je tá, že
máme to rozbité a tvárime sa, že sú to rozdielne veci;  a administratívne náklady,  a
vybavenie výpočtovou technikou, a propagácia - a všetko možné, to je  v podstate to
isté  .  Lebo  stále  hovoríme  o  tom,  že  niečo  spracúvame  a  ...  s  niekým  niečo
komunikujeme  ...  a  niečo  na  to  využívame;  Také,  alebo  onaké  nástroje,  hmotné  i
nehmotné.  .   elektronické.  Napríklad:  elektro-materiály  budeme   spracovávať  za
strašné peniaze spolu s inými; budeme chodiť na konferencie - a to za  - vyše 12.000
cestovných a...skoro 38.000 iných nákladov. Tie vnútorné  štruktúry, napriek tomu, že
existuje  nejaká obvyklá  schéma,  vyvolávajú   normálne  chvenie  u ekonomického  ...
citlivého obyvateľstva , určite aj záchvaty.  Je zrejmé , že treba sa k tým... v rozpočte
vrátiť.  A práve sa prikláňam k tomu, čo povedal pán poslanec Zajac.  Nikdy nie  je
neskoro povedať, že to pripravíme  lepšie,  s inou vnútornou štruktúrou a budeme sa o
to uchádzať o rok. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem.  Pán poslanec .... Holecký mi  zmizol z
obrazovky...  Než som ti stihol, pán poslanec, dať slovo.  Ďalej je prihlásený s riadnym
príspevkom pán poslanec Šíbl. Nech sa páči. 

p. Šíbl:  Ďakujem za slovo. Využijem svojich 5 minút.   Možno trošku začnem od začiatku.
Mal  som to šťastie,  že bol som pri tom, keď projekty Life  začínali  na  Slovensku.
Poľská republika pristúpila k týmto projektom až v roku 2003;  a viac ako 10 rokov
som  sa  profesionálne  venoval  príprave  a  realizácii  takýchto  projektov.  Môžem
povedať,  že  naozaj  v  súčasnosti  nepoznám  lepší  mechanizmus  na  financovanie
projektu v tejto oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzoity.  Tie pravidlá sa
od  toho  2003  roku  postupne  vyvíjali,  spresňovali.  A  spresňovali  sa  aj  kontrolné
mechanizmy zo strany Európskej komisie.  A súčasne došlo k zaujímavej diferenciácii
v 3. sektore na Slovensku a to na mimovládne organizácie,  ktoré boli schopné tieto
prostriedky Life čerpať. A to sú v súčasnosti možno 4 alebo 5 organizácii, ktoré naozaj
patria momentálne k najvýznamnejším na Slovensku. A projekty, ktoré realizujú majú
ohlas nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí a sú veľmi vysoko cenené aj medzi
odbornou aj medzi  širokou verejnosťou.  Prekvapivo  málo  sa o  tento typ projektov
zaujímali  samosprávy.  A poviem vám aj prečo. Pretože - keďže mali  iné  možnosti
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financovania,  tak nikdy neboli  nútené investovať  toľko do svojho  inštitucionálneho
rozvoja,  do svojho rozvoja ľudských zdrojov aby vôbec boli schopní takýto projekt
pripraviť. Takže ja som na 1. mieste veľmi rád, že vôbec takáto diskusia  -  aj keď teda
trochu  zvláštna,  ale  -  že  tu  vôbec  môže  prebiehať.  A   na  1.  mieste  som chcel
poďakovať celému vedeniu našej mestskej časti a nášho úradu - a najmä kolegyniam,
ktoré tento projekt pripravili. Jedine ten, kto si v život takýto projekt aspoň 1 raz skúsil
pripraviť, vie čo to je za robotu. A môžem otvorene  povedať, že sme jedna  z mála
samospráv na Slovensku, ktorá vôbec takýto projekt dokáže pripraviť. Nie je to naozaj
jednoduché; verte mi.  teraz by som sa možno vrátil  k tej odpovedi na prvú otázku
kolegu ...  pána poslanca  Zajaca,  ako je  to s  tým rizikom,   ktoré tu  bolo  viackrát
vyslovené,  ale  cítim,  že aj viackrát nebolo  vyslovené - a s tými obavami,  že čo sa
stane, keď na konci projektu Európska komisia  vyhodnotí, že projekt nebol úspešný,
ciele  neboli splnené a nerefunduje nám mám tú poslednú splátku. Tak v 1. rade by
som chcel upozorniť na to: -  Všimnite si, aká je štruktúra financovania toho projektu?
Tie  aktivity,  ktoré  my  tam  navrhujeme  za  mestskú  časť,   tak  podstatne  viacej
dostaneme,  ako  sami  prispievame.  Takže  financovanie,  štandardne,   je  zo  strany
Európskej  komisie  -  čiže  ten objem posudkov,  ktoré financuje  Európska  komisia
rozdelené do troch splátok.  Prvé dve sú zálohové, posledná je refundačná. Počas tých
vyše 10 rokov, ktoré som...  ktoré pracoval na realizácii týchto projektov, sledoval som
aj  všetky  ostatné  projekty  Life  na  Slovensku  a  v  blízkom zahraničí,  v  okolitých
krajinách.  A  môžem vám povedať,  že...   k  tomu,  že by Európska komisia  niečo
nepreplatila  občas  Dochádza,  ale  sú  to  veľmi  špecifické  a  svojím  spôsobom
výnimočné prípady. A tie prípady sa dajú tušiť s istým rizikom od samého začiatku.
Obrovská výhoda mestskej časti, že do tohto projektu vstupuje praktický bez takýchto
rizík.  vysvetlím  vám  v  čom to spočíva.   Všetky  tie  aktivity  sú  plne  pod  našou
kontrolou. Tzn. tie objekty,  ktoré ideme riešiť sú v našom vlastníctve, v našej správe.
Sú projekty,  ktoré majú  za cieľ,  alebo  mali  za cieľ  riešenie  problémov,  ktoré boli
mimo  dosah tej organizácie.  Čiže  napr.  nemali  tam vlastnícke  práva;  alebo  nemali
proste ...potrebné povolenia.  My máme  vlastne všetky potrebné nástroje,  na to aby
sme ten projekt úspešne zrealizovali.  A pokiaľ ide o ten súlad-  dosiahnutie  cieľov.
Európska komisia  hodnotí,  či ciele projektu, tak, ako sú napísané v tejto žiadosti, sú
súlade s tými aktivitami, konkrétnymi,  a s tými konkrétnymi indikátormi, ktoré sú tak
isto v tej žiadosti napísané.  Čiže ona v podstate hodnotí ten súlad ešte v tejto etape
podávania žiadostí. A v prípade,  že by tam ten súlad nebol, tak  alebo si to vyžiada v
tej revíznej fáze,   aby sa to uviedlo  na poriadok, alebo  ten projekt  jednoducho - tú
žiadosť-  neschváli.  Čiže  potom,  počas  realizácie  projektu,  by  v  tom záverečnom
hodnotení,  na základe ktorého vlastne je tá posledná refundácia,  už sa nehodnotí, či
ten projekt spĺňa ciele, de facto, ale hodnotí sa len to, či plníte tie jednotlivé aktivity a
tie jednotlivé indikátory a kritéria,  ktoré sa dajú -takpovediac- odškrtávať. Sú to  tzv.
míľniky projektu. Čiže  to sa oveľa jednoduchšie dá vyhodnotiť a dá sa to aj odrátať.
Čiže nehovorím, že to riziko tam nie je, ale pri takomto nastavení projektu ... by som
teda povedal - primerané tomu možnému zisku, ktoré môžeme ...z tohoto projekt mať.
A - budem určite hlasovať za realizáciu toho projektu; nevidím žiadny dôvod, tak, ako
je pripravený,  aby sme to odkladali o rok.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.   S  faktickou  pani  poslankyňa
Hanulíková.

 p. Hanulíková: Ďakujem. Ja som sa len chcela teda spýtať - Za 750.000  neviete, čo bude. A
chcem sa spýtať, čo bude za tých 900.000  - od tých partnerov? Že čo tam v tom je?
Že čo bude za to realizované? Lebo celý projekt  je  2 a pol milióna.  Takže toto tu
máme teda dané; to vidíme. Ale že, čo bude s toho hradené? 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ešte pardon... ešte s faktickou pán poslanec Zajac a
potom by ste odpovedali.  Faktická by mala  byť  na príspevok predrečníka.   Marcel
nech sa páči, faktickú na Jara. 

p. Zajac: No ... ja teda som počúval - určite ešte raz by si mi to mal povedať, aby som možno
viacej pochopil.  A to , čo som z toho pochopil,   ja teda si vyberám  takéto dôležité.
Že... či teraz teda bude hodnotiť Európska komisia  súlad cieľov? Hej? Teraz to bude
hodnotiť.  A keď nebudú v súlade, tak teda ten projekt ani neschváli.   - Áno.  To je
inak pre mňa strašne dôležitá vec. Preto, lebo to mi hovorí len jedno. Že slova, ktoré
dnes tu v projekte píšeme,  sú tie najdôležitejšie. A ja sa ešte raz opýtam - na to si mi
neodpovedal. Ak v projekte píšeme -  a ja neviem, čo píšeme v projekte konkrétne -
ale ešte raz - doblba prečítam, to čo je napísané tuná. Že : "prvým cieľom je zvýšenie
energetickej efektivity vybraných verejných budov v správe mestskej časti".  Toto tu
čítam napísané. Ja nie som ani projektant, ani energetik, ani nič - takéto... technické.
Ale  ja  mám  pocit,  že  tento  cieľ  sa  meria  len  spotrebou  elektrickej  energie  pred
opatreniami a po zavedení opatrení. Ak  ... ak je to ... ??... tepelných opatrení.  Ak je to
inak, tak mi povedzte. že to tak nie je.  Ale ja  žijem v tom, že to,  že či sme zvýšili
energetickú  efektivitu  sa  meria  len  tým,  že urobím ...  nameriam  spotrebu   pred a
nameriam spotrebu po opatrení.  A ja  sa pýtam, že či to, čo sa urobí - preto sa pani
poslankyňa pýta, čo sa má urobiť?  - Či to, čo máme v hlave, že sa urobí? Naozaj nám
naplní ten cieľ? A ja chápem, že už Európska únia, sa s ním nebude hrať. Ale ja - ak
podporím budovu a zvýšenie efektivity - a mám po opatreniach budovu, ktorá nemá
tie...  tie..  nenamerala  tie  ušetrenia  najmä  elektrickej  energie,  po  zavedení  týchto
opatrení, ktoré ja očakávam, tak ja som nespokojný s naplnením cieľa. Ja nehovorím -
s hodnotením cieľa - hovorím  o spokojnosti s naplnením cieľa. Jediná moja obava je,
ktorá by sa možno rozptýlila, keby sme takto o tom debatovali na stavebnej komisii. A
boli by sme sa tými tepelno-technickými  trošku vyhrali.  Lebo to nie  je  taká sranda.
Tak jediná moja obava je, že to, čo sa  tam dá spraviť za tých 500.000 - lebo to zase
hovorí ten váš  rozpočet,  alebo  tá  ...   to  jak  som tu teraz  počúval,  že  za 500.000
neurobíme  tie  opatrenia  také  a  toľko,  aby  sme  naplnili  cieľ  číslo  1  -  Zvýšenie
energetickej efektivity vybraných budov. A hovorím o nákladoch na naplnenie tohto
opatrenia, ktoré tu vôbec nie sú spomenuté.  Ale budeme ich musieť ... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: ...Si tretiu minútu... 3 minúty vo faktickej,   prosím
ťa. Už je to veľa. Ďakujem,  Vlado Dulla s faktickou.
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p.  Dulla  :  Ďakujem za  slovom.  Ja  som vystúpenie  pána  poslanca  Šíbla  vnímal  tak,   že
neexistuje  skúsenosti v oblasti územnej samosprávy s takým projektom. A preto by
som  hodnotenie  minulostnej  praxe  nebral  ako  dostatočný  relevantný  fakt  pre
hodnotenie toho nášho - až sa dostaneme ... na tú fázu, kde plieska bič. Druhá  vec, čo
som z  toho vystúpenia pochopil, že napriek tomu, že existuje oficiálny manuál, kde sú
texty jasné,  aj keď sú v angličtine;  sa   vo verejnosti šíri  povedomie,  že je  to také
jednoduché, že potom sa to všetko dá dodatočne požehnať,  napriek tomu, že to nie je
úplne  jasné.  Bol by som rád, keby sme  opatrne sa vyjadrovali,  lebo  nevieme,  ako
pristúpi k tomu,  keďže to má byť prototyp, pilot. Niečo, čo sa ešte nedialo. 

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

p. Šíbl:  Pokúsil by som sa zase trošku odpovedať kolegovi Zajacovi.  Tá Európska komisia
naozaj pri hodnotení projektov nehodnotia to úradníci z Bruselu,  majú na to svojich
externý tím,  expertov, ktorí sú vybraní tak, aby plus-mínus pokrývali tú šírku záberu
tých tém jednotlivých projektov. A my sa teraz snažíme, alebo hráme sa na niečo, čo
nám neprináleží. A to - hodnotenie, skutočne odbornej a vecnej kvality toho projektu.
Ešte raz môžem zopakovať, že podľa môjho názoru, ten projekt je pripravený dobre, je
pripravený  v súlade  s  pokynmi,  s  manuálom Európskej  komisia  a  je  pripravený  v
súlade s celkovou filozofiou a ... s princípmi toho programu Life. A ak to  Európska
komisia,  teda jej  expertný hodnotiaci  tím posúdi  -  zdôrazňujem -  v  konkurencii  s
množstvom iných projektových žiadostí z celej Európskej únie, z rôznych krajín .. Ak
- môže byť projekt hodnotený aj veľmi vysoko -  ale jednoducho, ak tam budú lepšie
projekty, tak sa my dostaneme pod čiaru. A napriek tomu, že náš projekt je síce dobrý,
ale  bol pod čiarou, tak jednoducho nebude vybraný na financovanie.  Čiže vôbec by
som sa v tejto fáze v tejto diskusii nesnažil robiť robotu za niekoho iného a hodnotiť tú
kvalitu projektu v  tých jednotlivo oblastiach, či tie ciele sú splnené. Lebo - jednak na
to nemáme - pri všetkej úcte, tie odborné predpoklady, a jednak, čo je zaujímavejšie -
naozaj to hodnotenie  do určitej miery je  subjektívne.  Tzn.  sumárny výsledok toho
hodnotenia  odráža  individuálne  skúsenosti  a  odbornosť  jednotlivých  členov  toho
hodnotiaceho kolektívu.  A vždy to tak je. A prekvapuje ma, Marcel,  že ty to - ako
keby si na to zabudol.  Veď vieme,  ako sa hodnotia  projekty.  Nikdy to nemôže byť
stopercentne objektívne,  v rámci možností,   samozrejme, oni sa snažia to hodnotiť,
ale zaujímavé je, že keď dáte jednému kolektívu expertov posúdiť ten istý projekt  a
druhému  kolektívu,   tak  môžete  dostať  často  krát  mierne  až  diametrálne  odlišné
hodnotenie  toho istého  projektu.  Čo  určite  -  tí ,  ktorí s  projektami  robíte,  tak mi
môžete  potvrdiť,  že  tak  sa  to  jednoducho  stáva.  Čiže  nehrajme  na  to,  že  sme
najmúdrejší!  Nie  sme  najmúdrejší.  Ani  tí experti Európskej komisie  možno  nie  sú
najmúdrejší, ale raz rozhodnú - a bude rozhodnuté. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Števo ďakujem. Marcel, už ti nemôžem dať faktickú
na  faktickú.  Lebo  už to bola  posledná  faktická,  záverečnú  pána  Šíbla,  na  ktorého
príspevky ste reagovali.   Ani...  ani už ...ani ďalšie  slovo. S riadnym príspevkom je
teraz pripravený  pán poslanec  Horecký.  Potom v prípade  môžeme  aj  vysvetliť...  /
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Nech sa páči, samozrejme... jasné  ... kto potrebuje odísť,  nikoho nedržíme násilím.../
Janko, nech sa páči. 

p. Horecký: Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, keby som bol poslanec Európskeho
parlamentu, tak hlasujem proti a poviem - nechajme tie dane tam, kde sa tvoria, a nech
si tí ľudia  efektívnejšie  za menší peniaz zrealizujú to, čo potrebujú, v štruktúre ako
chcú. Ale ja  nie  som poslanec Európskeho parlamentu, ale miestneho zastupiteľstva
budem hlasovať za. A poviem vám kvôli čomu. Jednoducho,  ako poslanec nemám
ochotu, kapacitu ani možnosť ísť až na koreň vecí ako profesista - byť rozpočtárom,
stavbárom, byť ekonómom, byť projektantom a  musím používať určitú mieru dôvery
voči  úradu   a  odborníkom,  ktorí  sú  na  to  ustanovení.  Tú  bazálnu  mieru  dôvery
používam a samozrejme,  som si  vedomý aj  určitého  rizika,  lebo  ľudia  sú omylní.
Napriek  tomu mám aj vlastnú skúsenosť - budem hlasovať teda za - napriek  tomu
mám  vlastnú  skúsenosť  s  projektmi  z  EÚ;  úspešne  som bol  managerom jedného
projektu u nás, 188.000 Euro, teraz sme tesne pred tým, než sa nám ... pred podpisom
zmluvy na ďalší projekt na 200.000 Euro. Mám okolo toho veľmi veľa boľačiek -  a
námetov na knihu, ale zároveň viem, že je len interval vecí,  ktoré môžete ovplyvniť.
Štruktúra výdavkov  aktivít  ,   nevyhnutné  zabezpečenie,  personálna  matica,  všetky
možné aktivity a profesie, ktoré stanovuje donor Európska únia, môžu byť predmetom
diskusie v Európskom parlamente, nie tu. Už tu aj odznelo to, že ... orientujeme tento
projekt na Alexandra Dubčeka - ZŠ Alexandra Dubčeka, kde  riešime zároveň bazén.
No mne sa to zdá synergické a zdá sa, mi to rozumné, vzhľadom na to, čo bolo tu
prezentované.  Že je  to budova s najväčšími  tepelnými  stratami,  a  preto sa mi  zdá
najefektívnejšie  a  najúčelnejšie  využiť  prostriedky práve tam,  kde sú ...  kde je   tá
návratnosť percentuálne najväčšia. Preto som za. Tie  ciele projektu, tak som ich si to
prečítal z materiálu, ako som to počul v tej diskusii, sú ciele, ktoré by som si osvojil,
ako riaditeľ školy a ako správca každej, nielen verejnej budovy. Zdá sa mi, že môžeme
získať  nielen  finančné  prostriedky,  ale  aj  cenné  know-how na  to,  ako  zabezpečiť
prevádzku budovy,  ktorá je  nielen  ekologická,  ale  v  zásade ekonomická.  Na záver
mám úplne takú malú konkrétnu otázku, či tá vzduchotechnika s rekuperáciou má len
funkciu  vetrania  alebo aj klimatizačnú? ... Ide mi  totiž aj o tie  kvalitatívne  aspekty
života detí v  škole,  ktoré sú v súčasnosti katastrofálne.  Horšie  majú  len pacienti v
nemocnici. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. ...Pán docent, prepáčte, s faktickou
pán poslanec Dulla a potom vám dám slovo... aby ste zareagovali.

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Ja  teda...  by  som si  dovolil  pánovi  poslancovi  Horeckému
povedať len toľko, že je síce pekné rozdeľovať sa podľa toho, koho sme poslancami,
ktorého orgánu, ale  peniaze sú verejné rovnako. A ten sľub, ktorý  sme skladali  by
sme mohli rešpektovať aj v širšej súvislosti. Ďalšia záležitosť je tá, čo ste hovorili,  že
považujete za konzistentné toto riešenie  vo vzťahu k plavárni.  No,  s poľutovaním,
technicky  a  technologicky  z  hľadiska  stavebného  sú  to  nesúmerné  riešenia.  Je  je
možné,  že  nakoniec  sa  dospeje  k  tomu,  že  aj  objekt  bazéna  bude  musieť  byť

36



prehodnotený, lebo to sme zatiaľ nepočuli a ten projekt, ktorý  máme - z veľkej časti -
dáme do zásuvky -  myslím  tú plaváreň, hej?- revitalizáciu. Dobre... Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Poprosím, pán docent, o reakciu.
Prípadne pani Hudeková, nech sa páči.

p. Hudeková, MÚ MČ : Ja sa predbehnem, lebo -  neviem, či ako žena - jedna kolegyňa už
musela  odísť,  ja  musím odísť  rovnako. Takže ,  možno iba  zareagujem na poslanca
Zajaca a poslanca Dullu.  Neviem, či budúci rok tu bude ochota  nejaký projekt Life
pripraviť.  Takže - to je moje posledné slovo.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán docent, nech sa páči.  

p. Pifko, architekt, projektant : Ja by som k tomu vetraniu len spresnil, že v prvom rade ide
tu o výmenu vzduchu,  s tým, že bez toho, aby sme ten vzduch ohrievali aj najväčších
mrazoch  ho  dostávame  do  tried  s  teplotou  okolo  17  -  18  stupňov.  Môžeme  ho
ohrievať,  trošku  využiť  na  kúrenie,   ale  akonáhle  tam máme  vykurovací  systém
jestvujúci,  tak nemá veľký zmysel investovať niečo navyše do plnenia funkcie, ktorú
tam už máme pripravenú. A dať tam možnosť chladenia  - dáke výraznejšie chladenie
prináša určité hygienické problémy, vyššie nároky na údržbu rozvodov. Čiže je to vec,
ktorej sa radšej vyhýbame,  by som povedal,  z hľadiska blbovzdornosti prevádzky a
spoľahlivosti z toho hygienického hľadiska. Ináč by sme museli každý rok investovať
do čistenia  rozvodov. A koniec  koncov tá škola  - na  júl  ,  august  je  vlastne  mimo
prevádzky.  Čiže  to chladenie  nie  je  až taký problém.  Vlhkosť vzduchu tiež v tých
školách problém nie je. Čiže nepotrebujeme ďalšiu ... úpravu vzduchu. Samozrejme,
ten vzduch je čistený,  filtrovaný, čiže... ale dáka iná úprava sa tam nepredpokladá.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne, pán docent. Pán poslanec Rosina
nasleduje s riadnym príspevkom. Nech sa páči.  

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nadobudol som dojem, že už sme si povedali
všetko, čo sme si povedať chceli  a mohli  a že sa začíname zamotávať , opakovať .
Preto dávam návrh na ukončenie diskusie. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Je to procedurálny návrh o ktorom
dám bezprostredne  teraz hlasovať.  Dávam návrh  na  hlasovanie  o  návrhu  poslanca
Rosinu - a to na ukončenie diskusie. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Za 11 poslancov, proti 4, zdržali sa 3. Konštatujem, že diskusiu sme  ukončili. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ale  majú  právo  vystúpiť  poslanci,  ktorí  boli
prihlásení ešte pred hlasovaním o ukončení diskusie. Nech sa páči. Počkám, kým mi
systému ukáže, kto bol prihlásený. Ale myslím, že to bol pán poslanec Dulla. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Počkaj Vlado... Áno.... Nie... 
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p. Dulla: Dobre. Ďakujem za slovo.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Je  tam  pán  poslanec  Dulla.  /Nasleduje  Dulla
červeným - ale to...treba zmazať, lebo.../

p. Dulla: To aj, aj to, že som druhýkrát..

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ale odhlásil sa zrejme pán Šíbl.

p. Dulla: Poprosím... Ďakujem za slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec Dulla, máš slovo, ako posledný.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja... ja vítam, ja vítam informáciu,  že sa budú robiť projekty.
Som trocha prekvapený,  že niekto zadal to, čo sa nazýva architektonická štúdia, bez
toho, aby o tom rokovala  stavebná  komisia.  Čiže  sa  ide  robiť  nejaká  predstava  o
zásahu do hmotného majetku, do stavby, bez toho, aby dala na to súhlas alebo sa k
tomu vyjadrila stavebná komisia. Dnes sme počuli, že ešte hotová nie je - táto práca - a
ešte  bude.  Tak  verím,  že  bude  predložená  na  zasadnutie  stavebnej  komisie  alebo
komisie  výstavby a územného  plánu a že sa tam bude dať viesť  ešte ďaleko hlbšia
odborná  diskusia  ako  tu;  lebo  tam  je  veľa  vecí,  ktoré  sú  zrelé  na  polemiku  a
pravdepodobne k realizačnému projektu dospejeme  na úplne inom princípe.  Takisto
vítam to, že existuje nejaký projekt na Kolískovu, ak som  dobre rozumel. Ale takisto
sa hnevám,  že to ešte nevidela  komisia  výstavby a už sa tu to zahŕňa do...Proste...
materská  škola  Kolískova,  pokiaľ  má  byť  komplexne  obnovená  tak,  ako  je  tam
napísané, bude musieť byť odstavená z prevádzky. To tu vôbec neodznelo. Je to naša
najväčšia materská škola a jej komplexná prestavba ... pod vedomím, že raz  urobím
jedny rozvody pod omietkou, druhýkrát urobím iné rozvody, nie naraz urobím niečo,
je  vyslovene  neefektívnym  prístupom.  A celý  ten prístup by  bol zvráteným oproti
tomu, čo chceme dosiahnuť.  Druhá záležitosť je  to, že neviem či to je  ozaj pilotný
projekt,  lebo  neviem čo obsahuje.  Obávam sa,  že komplexná  obnova takej typovej
stavby je už dávno vyriešená aj zrealizovaná; a ten projekt možno vôbec nie je pilotný,
z hľadiska toho, čo sa tam píše pre účely tejto výzvy. Takže práve preto odporúčam
ešte  raz  nehlasovať  za  teraz  predložené  výzvy,  ale  zopakujme  si  to  o rok,  po
predchádzajúcej  ďaleko  kvalitnejšej  príprave  a  zapojení  odborných  útvarov,
odborných  komisií,  lebo  zastupiteľstvo  nie  je  tým  odborným  orgánom,  ktorý má
predpoklady na komplexné posúdenie; tak, ako sme tu počuli od pána poslanca Šíbla.
Ale  verím,  že keď si  sadneme  v komisii  výstavby,  tak pán poslanec  Šíbl  prispeje
odbornými  poznatkami  k  tomu,  aby  stavebno-technické  riešenie,  priestorové
usporiadanie a iné bolo kvalitnejšie.  Všetky nároky, čím ideme vyššie,  tým to bude
drahšie. A nakoniec sa ukáže, že odhadované sumy sú ozaj nad úrovni tých 80, 82%.
Taká je pravda v praxi. 

p. Záhradník: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán prednosta, nech sa páči.
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p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka projektu, tak, keďže na tom robil určitý tím,
ako Jaro  Šíbl  spomenul,  nie  je  to  ľahké robiť,  tak predpokladám,  že budeme  mať
problém nájsť zamestnanca alebo odborníka,  čo by bol ochotný robiť znova na tom
projekte  na  budúci  rok.  Takže  predpokladať,  že  budúci  rok by  sme  nejaký  ďalší
rovnaký projekt riešili  je skoro nulová. Lebo ja napríklad pani Hudekovú a podobne
neviem donútiť, aby urobila  projekt, keďže robila tento projekt teraz. Iná vec je, keď
ten projekt nebude schválený a na základe tých nedostatkov sa bude znova predkladať
upravený projekt. Čo sa týka teda tej otázky pána Zajaca, čo ju nedostal zodpovedanú
ohľadom bodu jedna,  tak práve tá dokumentácia má vytvoriť také riešenie,  ktoré v
najväčšej miere zníži emisné plyny a takisto zvýši  úsporu pri energiách. Tzn. práve
preto celý ten projekt, aj v rámci dokumentácie, aj toho pilotného riešenia, je založený
na tom, že má nájsť také riešenie, ktoré pre tú budovu, alebo pre tie dve budovy, bude
najlepšie.  Tzn.  ušetrí  najviac.  Preto  nevieme  povedať  jednoducho,  že  či  to  bude
zateplenie alebo výmena nejakého okna alebo výmena vetracieho systému. To je práve
vec čo oni majú zistiť a má to byť najefektívnejšie riešenie. To znamená, nie je to čisto
iba že výmena okien. Preto vám kolegyne nevedia povedať - lebo ten projekt má nájsť
pilotné,  najlepšie,  riešenie.  Veľa  sa  tu  hovorilo  o návratnosti.  Tá  návratnosť,  pán
docent hovoril 15 rokov, v niektorých tých technológiách je 10 rokov, ale sú tam veci,
ktoré sa menej spomenuli a to je zlepšené prostredie pre tie deti, lepší vzduch, menej
hlučnosti atď., lebo vetranie je hlučnosť atď. Tzn. to sú veci, čo naozaj nemôže sa na
to pozerať iba cez ekonomickú stránku, ale aj cez tú kvalitu toho života. Ten projekt
sám má určiť najlepšie riešenie, ktoré bude nielen ekonomicky, ale aj ekologicky a tak
isto aj v rámci prostredia pre tie deti a učiteľov najlepšie. Takže preto vlastne ten bod
jedna musí byť splnený a v čím najväčšej miere. Práve to má urobiť tá dokumentácia.
Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: S faktickou pani poslankyňa Hanulíková. 

p. Hanulíková: Ja, aj ako som povedala, že veľmi rada podporím všetky projekty, ktoré majú
znižovať  nejaké  náklady  mestskej  časti,  ale  je  mi  veľmi  ľúto,  že  mi  nebolo
odpovedané na tie otázky čo bude za 900.000 a čo bude za 750.000? Takže nedostala
som odpoveď na otázky.  Tak je  mi  to ľúto, nemôžem to podporiť,  lebo  sú to dosť
veľké peniaze. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Šíbl, nech
sa páči. 

p. Šíbl: Ja by som len chcel zdôrazniť to, čo pred chvíľou povedal pán prednosta..

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Faktickými môže. Môže reagovať.

p.Šíbl:  Je v celku bežná prax, že keď podáte projekt tohoto typu a Európska komisia  nie je
celkom...  nájde  tam nejaké  nedostatky,  tak vám to samozrejme  vytkne  v písomnej
podobe a vy máte samozrejme šancu sa dozvedieť veľmi cenné informácie,  ktoré sa
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nemáte  šancu  dozvedieť  žiadnym  iným  spôsobom,  keď  tú  projektovú  žiadosť
nepodáte. Bežne sa stáva, mne sa to osobne stalo, že jeden projekt som podával trikrát
- a až na tretíkrát, že som dostal proste 10 strán pripomienok, že čo by tam všetko
malo  byť  alebo  čo by tam všetko nemalo  byť.  A až na tretíkrát ten projekt  už bol
takpovediac dokonalý z pohľadu Európskej komisie, že už im neostalo nič iné, ako ho
schváliť. A vy sa o túto možnosť v prípade nepodania tejto žiadosti naozaj dostávať tie
najkvalifikovanejšie možné pripomienky dobrovoľne pripravíte.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla bude asi...áno,
áno ty na záver, lebo ešte pán docent chcel vystúpiť.  Nech sa páči Marcel,  ty si sa
hlásil s faktickou.

p. Zajac:  Mne je  to strašne ľúto, ale my si nerozumieme  vzájomne. Ja rozumiem tomu čo
hovorí, čo hovorí Jaro. Aj ako rozumiem tomu čo hovoríte vy, pán prednosta. Ja len
teda si  myslím,  že moja  obava vyplýva  z toho, že urobíme  nejaký  záväzok,  ktorý
nebudeme schopní dostať. Preto, lebo  tie veci,  ktoré sú tam naplánované, ho proste
nenaplnia.  Bojím sa o to preto, lebo aj Jaro potvrdil, že sila tých slov je podstatná. A
chcem len povedať ešte dve veci. Trošku z tej debaty mi je ľúto, že vyplýva, ako keby
my  sme  tu  boli  pre  programy  Európskej  únie.  A  ja  žijem  v  tom,  že  programy
Európskej  únie  sú  tu  pre  mňa.  Niekoľkokrát  to  tam tak  zaznelo.  Ja  viem,  že  o
Európskych úniách a o týchto veciach sa hovorí „take or leave it“ a ja naozaj teraz v
tomto momente skutočne tento program vyhodnocujem ako... Nemyslím  si,  že sme
zrelí na to, aby sme túto výzvu "tejkovali" teraz. Je mi to, je mi to strašne ľúto, ale za
tých informácií, ktoré máme.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Poprosím pán docent
záverečné slová a potom odovzdám slovo pánovi poslancovi Dullovi.

p. Pifko, projetant,  architekt:  Ja by som len skúsil  vysvetliť,  že zmyslom tejto  štúdie je
práve  pripraviť  podklady  pre  miestne  zastupiteľstvo,  aby  sa  vedelo  kvalifikovane
rozhodovať.  Čiže posúdiť rôzne alternatívy toho, čo sa s tou školou dá urobiť, čo to
bude stáť, aké to bude mať dôsledky; počínajúc tým, že sa neurobí vonkoncom nič, až
po to, čo je taká vízia,  že pokúsiť sa dostať tú budovu do štandardu takmer nulovej
budovy, čo je na Slovensku určite ešte doteraz nie realizovaná vec. Nepoznám  jedinú
školu,  ktorá by bola obnovená do takéhoto štandardu. A vo svete by sme ich našli
pomerne málo;  určite  nie  v technologicky,  technicky,  architektonicky takých budov
ako táto. Čiže aj z hľadiska tej Európskej komisie si myslím,  že ten prístup by mohli
považovať za dostatočne inovatívny.  Aj keď možno tá inovatívnosť by sa ukázala v
takých  čiastkových  riešeniach.  Nechcem  vás  teraz  tými  podrobnosťami  veľmi
zaťažovať, lebo je to už o tých technických riešeniach, o ktorých potom, až to bude
dotiahnuté,  dokončené;  teraz  sa  bavíme  nad  polotovarom,  preto  aj  moje  trošku
vyhýbavé odpovede niekedy, že to ešte nie je dotiahnuté, domyslené všade. Tak na tej
stavebnej  komisii  sa  môžeme  potom  baviť  o  tej  technickej  stránke  a  bude  na
rozhodnutí mestského zastupiteľstva,  že či si povie,  že ideme touto cestou, nejdeme
touto cestou. A možno práve preto je aj určitá taká... nie úplne konkrétne hodnoty v
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tom projekte nie  sú uvádzané,  lebo  ešte  nevieme,  že ktorým smerom sa  nakoniec
pôjde. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Vždy treba ísť správnym smerom. Pán docent Dulla.

p. Dulla: Ďakujem... za slovo. Ja môžem len toľko povedať, že chápem čo hovorí pán docent
Pifko, nemám s tým problémy. Robil som v tej brandži dlho rokov profesionálne. Ale
hentá  budova,  principiálne,  pán docent,  sa  nedá  dostať do hentoho  stavu.  Typový
projekt,  tak,  ako  bol schválený  medzi  školskými  stavbami,  to  vylučuje.  Teórie  sú
pekná vec, ale prakticky to nepôjde. To by bol zázrak! A nie len na Slovensku. To je
prvá  vec.  Druhá  vec,  k  tomu,  čo  hovoril  pán  prednosta.  Áno,  nie  je  všetko
o peniazoch,  hej,  o ekonómii,  ale  my sme  tí,  ktorí majú  teraz rozhodnúť o tom, či
dáme súhlas na to uplatniť výzvu, z ktorej budú vyplývať spotreba verejných peňazí.
A teda či sme zodpovední k peniazom a potom k technickým riešeniam. Ja hovorím
najprv technické riešenia, potom viem koľko to môže stáť, lebo potom budem vyberať
alternatívu. A preto hovorím nie!

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni,  diskusia je
ukončená, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Rosina:  Pán predsedajúci,  ja  ako predseda klubu  by som chcel  požiadať o prestávku k
poradu klubu. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Po formálnej stránke je potrebný súhlas aj druhého
klubu.

p. Rosina: Pardón, že vám oponujem... že ti oponujem pán predsedajúci, keď je počet klubov
menší ako 3, stačí žiadosť...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ah prepáč..

p. Rosina:...stačí žiadosť jedného klubu.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Žijem  ešte  v  minulých  obdobiach,  kedy  bola
pluralita  ďaleko  pestrejšia.  Takže  pán  predseda...  pán  predseda  klubu,  do  koľkej
požaduješ prestávku?    ....  15 minút. 18:50. 19:05, kolegovia. Dobre, skúsme presne,
aby sme ukončili. Ďakujem pekne. 

....PRESTÁVKA....

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  19:06.  Ďakujem pekne,  že  sme  dodržali  čas  na
ukončenie  prestávky.  Diskusia  je  ukončená.  Budeme  hlasovať.  Poprosím návrhovú
komisiu ... /jeden člen telefonuje, pán predseda návrhovej komisie, poprosím ťa./ Už
máš pokyny telefonické, tak môžeme pristúpiť k..
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Návrhová  komisia:  Dovolím  si  pána  predsedajúceho  upozorniť,  návrhová  komisia  nemá
predsedu ...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Prepáč, som ťa vnímal ako neformálneho lídra.

Návrhová komisia:  ...zároveň si  dovolím  pred predložením písomného  návrhu  na  zmenu
uznesenia  jednomyseľne  vyjadriť  nesúhlas  návrhovej  komisie  s  tým,  ako  bol
prerokovávaný bod číslo 2, kedy opakovane... bol porušovaný... rokovací poriadok. A
najväčší  krikľúni  si brali  slovo  do slova  ako kedy chceli.   A mám pocit,  že týmto
smerom by...  sa to nemalo  uberať.  Lebo sa nám to vymkne  z rúk úplne.  Návrhová
komisia  obdržala...  jeden  návrh  na  zmenu  uznesenia  k  návrhu  na  spoluúčasť  na
programe Life Delivery. Takže návrh na zmenu uznesenia: -V projekte vypustiť cieľ a
aktivity. Za 1.) - zvýšenie energetickej efektivity vybraných budov v správe mestskej
časti  (ZŠMA),  čiže  Majerníková  a  Materská  škola  Kolískova.  Nahradiť  cieľom
-vypracovať stratégiu zvýšenia efektivity všetkých verejných budov v správe mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves až do úrovne projektovej dokumentácie pre navrhované
riešenia. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Bol prečítaný návrh tak, ako bol
predložený, takže dám o ňom hlasovať. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

Hlasovanie:  Za 5 poslancov,  proti 4,  zdržali  sa 10. Návrh nebol schválený.  Nech sa páči,
návrhová komisia. 

Návrhová  komisia:  Takže  prejdeme  k  pôvodnému  návrhu  uznesenia  tak,  ako  máme  v
predloženom materiáli. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Nech sa  páči, budeme hlasovať o uznesení tak, ako
je navrhnutý v materiáli.

Hlasovanie: Za bolo 14 poslancov, proti boli 3 a zdržali sa 2. Konštatujem, že sme uznesenie
schválili. Ďakujem pekne, týmto sme ukončili bod číslo 2.

Bod č.3
Rôzne

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: A pristúpime k bodu č.3 a to je bod Rôzne. Nech sa
páči, otváram bod Rôzne. Pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Vopred  sa  všetkým  ospravedlňujem,  že
predlžujem toto sedenie o ďalšie  minúty,  ale  mám na srdci jednu, myslím si,  vážnu,
vec.  Súvisí  to s parkovacou politikou, kde teda sme  zaznamenali  a zaznamenávame
progres, čomu sa všetci ...alebo  mnohí tešíme. Mnohí sme sa, nie len ja, ale viem, boli
teraz pozerať na tú zónu, novovytvorenú , Hlaváčiková-Veternicová. A taktiež aj ja
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som sa bol pozrieť; a bolo to už dávnejšie - na tieto zóny. A čo ma veľmi upútalo sú
kontajnery umiestnené na parkovacích miestach, na miestnych komunikáciách, ktoré
jednak  zaberajú  parkovacie  miesta  a iste,  ak sa  tvorili  normy na  parkovanie,  nikto
nepočítal  s tým,  že  na  parkovacích  miestach  budú  kontajnery.  Takže -  to  je  jeden
problém. Druhý problém je ten, že kontajnerové stojiská bránia vetru atď., šíreniu tých
odpadkov, takže na uliciach máme zbytočné smetiská. Veľmi ma veľmi mrzí, mal som
fotodokumentáciu,  ktorá by to veľmi dobre dokumentovala,  ale  žiaľ bohu, nejakým
omylom som to nechal  doma.  Ďalším  problémom sú kontajnerové stojiská,  hlavne
teda  v starej  Karlovej  Vsi,  ale  aj  na  Dlhých  Dieloch,  ktoré  boli  postavené,
vyprojektované,  hlavne  tuná,  dole,  na  iné  typy  kontajnerov a teraz  stoja  opustené.
Jednak zaberajú priestor, špatia; takže mali by sme s tým niečo robiť. A ako taký prvý
krok  k tomu,  aby  sa  riešila  táto  problematika,  považujem  spraviť  nejakú
inventarizáciu.  Jednak  zabratých  parkovacích  miest  iným  spôsobom,  ako  je
parkovanie  a druhé,  týchto kontajnerových  stojísk.  A ešte  jeden problém je  ten,  že
každé alebo temer každé kontajnerové stojisko má značku zakazujúcu neobmedzené
parkovanie  alebo  dokonca  zastavenie  vozidla  pri  tomto,  čo  je  úplne  nezmyselné.
Taktiež by bolo potrebné urobiť nejakú inventarizáciu týchto miest, ktoré by sa dali
s časovým obmedzením,  myslím  si,  využiť  na parkovanie.  Dovolil  som si pripraviť
návrh uznesenia.  Aj som to poslal pánovi Kosnáčovi,  ale žiaľ už mal iné povinnosti
a nedostal sa k ďalšej distribúcii.  Takže prečítam návrh uznesenia a budem vás prosiť
o podporu, pretože si myslím,  že to je  reálna vec,  praktická,  užitočná. Takže návrh
uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  Bratislava-Karlova  Ves  žiada  starostu  mestskej
časti,  aby v súvislosti s potrebou zlepšenia  parkovacích možností na území mestskej
časti  Karlova  Ves  vykonal  nasledovné  zisťovanie:  Po  a)  vykonal  súpis  všetkých
parkovacích miest v mestskej časti, ktoré sa využívajú na iný účel ako je parkovanie;
v ktorom bude uvedené:  presná lokalita,  počet parkovacích miest,  prípadne rozmer,
akým spôsobom sa parkovacie miesto užíva a kto je užívateľom parkovacieho miesta.
Po b) - aby sa vykonal súpis všetkých potencionálnych parkovacích miest, na ktorých
je státie a zastavenie  obmedzené z dôvodu odvozu odpadu, v ktorom bude uvedené:
presná  lokalita,  počet  parkovacích  miest,  prípadne  rozmer.  Po  c)  -  vykonal  súpis
všetkých  nevyužívaných  kontajnerových  stojísk,  v ktorom  bude  uvedená  presná
lokalita,  rozmery stojiska,  kto je  vlastník,  resp.  užívateľ stojiska  a informácia,  či je
možné  na  miestne  nevyužívaného  kontajnerového  stojiska  vybudovať  parkovacie
miesto. Termín na predloženie materiálu: do 20.11.2017 na riadne zasadnutie komisii
pred decembrovým zasadnutím miestneho zastupiteľstva. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Odovzdaj, prosím ťa,
návrh návrhovej  komisii.  Predpokladám,  že ostatní kolegovia  chcú  hovoriť  k iným
témam. Tzn. by som navrhol, aby sme vždy, ak padne návrh na uznesenie, odhlasovali
a išli teda k ďalšiemu kolegovi. Áno. Preto chcem sa spýtať, či niekto chce zareagovať
na  vystúpenie  pána  poslanca  Rosinu?  Pán  prednosta,  nech  sa  páči.  A potom pán
poslanec Dulla.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ja by som iba doplnil, že pri tom vypracovaní tohto súpisu
vyzveme aj všetkých správcov, aby riešili svoje kontajnerové stojiská a zabezpečili si
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ich riadne umiestnenie a uzamknutie. Pretože niektoré bytové domy a spoločenstvá to
riešia, niektoré čakajú na zázrak. Budeme ich odstraňovať z tých komunikácií. Pre nás
je,  samozrejme,  výhodnejšie,  ak sú komunikácie  využívané na parkovacie miesta za
účelom, na ktorý boli vybudované. Tí obyvatelia budú si musieť sami hľadať miesto
na kontajnerové stojisko. Na niektorých miestach, ako na Veternicovej,  sme to brali
ako kompromis,  že sme im ponechali to miesto, keďže tam sú problémy priestorové.
Ale  samozrejme,  vieme  ich vyzvať,  aby si to zabezpečili.  A potom ich buď brať...
vyberať daň zo zabratia verejného priestranstva, alebo ich donútiť, aby ich odstránili.  

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne pán prednosta.  S faktickou ďalej
nasleduje pán poslanec Dulla. Nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Som rád, že to pán poslanec Rosina predniesol, lebo ozaj je tá
situácia  vážna.  Všetky  domy  na  všetkých  4  stavbách  na  Dlhých  dieloch  boli
schvaľované  so stojiskami  kontajnerov mimo  vozoviek.  Je  zázrak, ak má  niekto na
vozovke. Tá plocha bola zväčša vyriešená tak, že je to na predĺženom chodníku, je to
o úroveň vyššie, alebo bývalo to o úroveň vyššie. Tam, kde sa to v minulosti zabralo z
vozovky, máme dva prípady - alebo teda ja poznám dva prípady, je to roky a na úkor
toho  neboli  zabraté  tam,  kde  pôvodne  to  stojisko  malo  byť  vzadu.  Takže  je  ozaj
najvyšší čas urobiť v tom poriadok. Správcovia sa bránia zamykaniu, lebo je to náklad
navyše,  lebo  nemajú  v jednom  stojisku  iba  jeden  dom.  S poľutovaním,  tak  to  je
naprojektované, tak to bolo schválené k užívaniu. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac: Ja len chcem dať otázku...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Marcel, prosím ťa do mikrofónu..

p. Zajac:  ...Nesúvisí to s parkovacou politikou. Len otázku, že či budeme na tej dopravnej
komisii  ešte  vyhodnocovať  túto  fázu  Veternicová-Hlaváčiková.  Lebo  ma  mám
pomerne veľa písomných takých podnetov od občanov. A sú tam veci, ktoré by som sa
chcel spýtať, že či nejako je možné ešte zmeniť alebo není možné zmeniť? A týka sa
to - je to tak, že táto zóna je trošku citlivejšia na to,  tí rezidenti tam majú väčší tlak na
to, pretože cítia,  že je  viacej rezidentov ako parkovacích miest.  A teda mám takých
zopár podnetov od občanov. Či to budeme na komisii nejako vyhodnocovať alebo nie?

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Pán prednosta, viete zareagovať, prosím
vás?

p. Drotován, prednosta MÚ  MČ:  Na komisii,  samozrejme,  sa bude aj toto riešiť.  Teda
tajomníčka určite bude riešiť.  Ale na vyhodnocovanie, keďže to bolo spustené od 1.
septembra a ešte ani ten režim nie je  nastavený tak, že by sme informovali tých, čo
tam nemôžu parkovať atď., tak ťažko vyhodnotiť. Lebo na budúci týždeň, v pondelok,
ak si  dobre spomínam,  je  komisia,  takže...  Áno,  áno.  Určite.  Veď práve  preto  ich
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voláme  tie  projekty stále  pilotné,  lebo  oni sa  stále  môžu  obidva  meniť  a môžu sa
meniť  aj do bodu 0.  Že sa zrušia,  samozrejme.  Samozrejme.  Ako - tie projekty sú
pilotné. Oni sú není sväté písmo. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem pekne  za  slovo.  Žiaľ,  musím  konštatovať,  že  dvaja  predchádzajúci
rečníci  debatovali  k úplne inej téme ako bola téma príspevku.  To malo  byť  v úplne
inom bode. Čo sa týka príspevku k bodu, ktorý predniesol pán prednosta, má úplnú
pravdu; ale to je troška predbiehanie. Ja si myslím,  že ten prvý krok je spraviť súpis,
aby sme  vedeli  o čom sa  bavíme.  Či  sa o 5,  o 500 alebo  o 5000 miestach bavíme.
A teda veľmi - ešte raz zopakujem, že bol by som rád, keby sme podporili tento návrh.
Ďakujem.

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

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ešte  jednu  vec  k tomu.  Samozrejme,  keď  budeme
využívať tie stojiská, ako pán poslanec Dulla spomínal,  ktoré sú už aj vybudované, aj
kolaudované  za  týmto  účelom,  tak  to  bude  znamenať  vo  veľa  prípadoch   napr.
zrušenie parkovacích miest napr. Hany Meličkovej,  resp. tam dole, ako je ten oblúk,
tak  tam vlastne  sú  reálne  tie  miesta;  takže  to  nebude  niečo,  že  plus,  že  dajú  sa
kontajnery inde a bude viac miest, ale možno že ich bude ešte menej. Takže chcem aj
na  to  upozorniť.  Preto  je  tu  taký  stav.  My  sme  vyzývali   magistrát.  Veľa  tých
kontajnerov je na magistrátnych, na Kuklovskej atď., aby ich ako správca riešili, lebo,
hej, tam lietajú. Oni sa tvária, že nič. Takže... Ale nie je problém vypracovať...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Kolegovia,  poprosím teraz, keby
sme  mohli  hlasovať  o návrhu  uznesenia  pána  poslanca  Rosinu  a potom budeme
pokračovať v diskusii v bode Rôzne. Poprosím návrhovú komisiu. Neviem, či budeme
ešte raz čítať, návrhová komisia,  alebo? Asi by bolo.... Je to pomerne dlhé, ale ak si
želáte,  prečíta  návrhová  komisia.  Netreba?  Vieme  o čom  hlasujeme?  Uznesenie
odznelo, tzn. ak viete - podľa predloženého návrhu..

Návrhová komisia: Dobre. Tak návrhová komisia teda navrhuje hlasovať o návrhu poslanca
Ruda Rosinu o parkovacej politike, vlastne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno.

Návrhová komisia: Tak, ako to bolo prečítané.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu pána
poslanca Rosinu. Nech sa páči. Prezentujte sa a hlasujeme.

Hlasovanie: Za 16, proti nik, nezdržal sa nik. Uznesenie sme schválili.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v bode Rôzne.
Pokiaľ si pamätám, bol prihlásený pán poslanec Buzáš. 

p.  Buzáš:  Ospravedlňujem sa,  hlasoval  som so  zariadením kolegu  Kmeťka,  ale  sám som
nehlasoval.  Ak  to  vyhodnotíme  ako  zmätočné  hlasovanie,  tak  by  som  poprosil
o opakované hlasovanie.  Ak sa uspokojíme  s týmto prehlásením,  kolega Kmeťko tu
nie je, najprv som použil jeho hlasovacie zariadenie a až potom som zistil,  že je tam
jeho meno.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ja  si  myslím,  že  by  bolo  seriózne,  keby  sme
zopakovali hlasovanie v tomto prípade. Bude to istejšie.  Teraz. Áno... áno... pararely
s Národnou radou nás viacerých napadli,  ja  som to hneď videl.  Hneď som to videl.
Pán poslanec Buzáš, seriózne to oznámil, takže tam zlý úmysel nebol. Takže poprosím
ešte raz opakovať hlasovanie o návrhu pána poslanca Rosinu.

Hlasovanie: Za 16. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Verím,  že  teraz  každý  hlasoval  so  zariadením
ktorým mal právne v rukách. Pokračujeme v bode Rôzne. Pokiaľ si dobre spomínam,
bol prihlásení  pán poslanec Dulla.  Áno, je  to tak.  Nech sa páči pán poslanec,  máš
slovo.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Pevne verím, že mnohí si pamätajú nedávnu víchricu na území
Karlovej Vsi. Na viacerých miestach došlo k vážnym škodám na drevinách. V našom
okolí 15 stromov v zóne medzi doma domami Pribišova-Majerníkova. Je to najväčší
krutý zásah, ktorý si za 25 rokov tam nepamätáme. Ďalšie  fotky sme videli  z iných
častí,  Dlhých  dielov prevažne.  Preto by som bol veľmi  rád,  bez návrhu uznesenia,
keby miestny úrad pripravil nejaký materiál o cielenom postupe výsadby,  ktorým sa
nahradia  tieto  polámané  a neskôr  vyrúbané  alebo  odrezané  stromy,  spílené.
A v súvislosti  s tým  aj  prípadnú  revitalizáciu  najbližšej  dotknutej  zelene.  My  sa
snažíme  o revitalizáciu zelene pri tých, čiastočne bývalých  stromoch , už 3-3,5 roka
a stále sa nevieme pohnúť; pritom je to dosť jednoduchá záležitosť. Takže bez ohľadu
na to, či to ... je to najdôležitejšie, a chceme, aby tí ľudia dobre vnímali to prostredie
a prispeli  by sme  teda k minimalizácii  negatívnych  dôsledkov klimatických  zmien.
Tak by som poprosil  pripraviť  návrh na vysádzanie  stromov,  nielen  tam,  kde boli
víchricou zničené, ale aj inde, kde sa to dá, kde sa to hodí. Aby sme teda prispeli k  tej
adaptácii  na klimatické  zmeny aj inými  ako úpravami  stavieb.  Ja  viem,  že sa tam
hovorí o tom, že urobíme ten projekt, program a verejné priestranstvá, no je to všetko
pekné, ale to je na dlhý lakeť. Toto by sa dalo urobiť ďaleko rýchlejšie. Ďalšia otázka
je tá, že máme, v súvislosti s tým, v teréne spústu schodov. Je to osobitný stav, ktorý
máme a tak isto by si zaslúžili nejaký monitoring a pasportizáciu atď. Voláme po tom
už dlhší  čas a tak by som bol rád,  keby sa v rámci prípravy rozpočtu na rok 2018
venovala  zvýšená  pozornosť,  lebo  terénne  schody  sú  zdrojom  možných  vážnych
úrazov a výrazne zhoršujú pohyblivosť  hlavne  starších občanov; a častokrát nemajú
kadiaľ inakadiaľ chodiť alebo za cenu dosť veľkých obchádzok. Takže bolo by dobré
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venovať pozornosť aj tomuto. A ďalšia  z takých oblastí - a týka sa to dopravy. Ešte
s pani inžinierkou Kratochvílovou sme rozprávali o tom, že tak ako máme  urobený
prechod cez Majerníkovú, kúsok nižšie ako je škola, kde sú dobré rozhľadové pomery,
máme o ulicu nižšie  prirodzenú líniu  pohybu chodcov od pešej zóny, tam, kde je  tá
nefungujúca  fontána,  cez  Malé  trhovisko,  medzi  Pribišovou  a Majerníkovou,
s priamym pokračovaním k tomu, čo kedysi sa chodilo  pod cestu, ale  teraz je  to na
úrovni,  lebo  to  čo  bolo  pod  cestou,  je  to  zavreté.  Takže  tam je  veľmi  problém
s bezpečnosťou. A nikto snáď neočakáva, že ľudia budú chodiť 80-100 metrov hore do
kopca, aby potom prešli  cez ulicu a zase išli  80-100 metrov dolu kopcom. A druhá
záležitosť, bezpečnosť výjazdu vozidiel.  Áno, Majerníkovu ulicu, tú hlavnú, nemáme
v správe,  ale  myslím  si,  že  sme  schopní  v spolupráci  s magistrátom  zabezpečiť
doplnenie  bezpečnostného zariadenia  v podobe zrkadla,  ktoré pomôže tým, čo majú
výjazd z tej slepej ulice Majerníkovej na tú hlavnú, aby sa cítili lepšie, komfortnejšie.
Lebo ozaj, rozhľadové pomery sú tam výrazne zhoršené. Takže bol by som rád, keby
sa tomuto miestny úrad venoval. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Na tvoje vystúpenie
bude reagovať pán prednosta. Nech sa páči.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Neviem,  predpokladám,  že  vám  prišiel  mail,  že  do
budúcoročného rozpočtu chceme aj vaše priority nejaké  dať,  konkrétne veci.  Čo sa
týka  zelene  alebo  opravy schodov,  tak je  to viazané  na rozpočet.  Minulý  rok bol
rozpočet vyšší ako tento rok. Viete, že schody sa aj u vás nejaké robili.  Samozrejme,
nie je to dostatočné. Bolo by lepšie robiť ich vo väčšej miere a veľmi radi by sme ich
robili.  Ale práve tie vaše priority pomôžu aj nám pri tvorbe rozpočtu, aby sme vedeli
argumentovať, že prečo chceme  dať viac peňazí.  A určite chceme dať na tieto veci
viac  peňazí,  len  ja  som minulý  rok ako vedúci  oddelenia,  navrhoval  zvýšenie  ešte
oproti predošlému na tieto účely,  ale žiaľ bohu nejakým spôsobom sa to ešte znížilo
dokonca. Takže je  to na tom rozpočte. Takže určite tie schody chceme ako prioritu
riešiť,  a v rámci  toho  rozpočtu,  čo  máme.  Schody  a chodníky.  Snažíme  sa,
momentálne teraz dávame viacej do chodníkov a do schodov ako do opráv ciest. Lebo
tie cesty, čo sú využívané aj ako chodníky, aj ako cesty, opravujeme prioritne. Takže
keď  si  zoberiete  ten  pomer,  tak  na  chodníko-cesty  alebo  čisto  chodníko-schody
dávame viacej ako na opravu komunikácií zatiaľ, momentálne. 

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

p. Martinický:  Ďakujem.  Ja mám len jednu  otázku. Týka sa to práve tejto  témy.  Ja som
niekoľkokrát  upozorňoval na potrebu opraviť  schody na Dlhých  dieloch v blízkosti
toho námestia pred kostolom, úplne priamo pri kostole. V nedeľu som si všimol, že sa
začali opravovať, resp. už sú tam tie diery urobené. Zaujímalo by ma, či to spravil náš
úrad alebo niekto iný.
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p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Momentálne,  čo  boli  také  drobné  opravy,  17  kusov
rôznych  takých  na  rôznych  miestach,  takých  nie  že  súvislých,  ale  takých  ako  vy
hovoríte,  tak zastrešuje  úrad  na  17  miestach.  Tzn.  toto  je  jedno  z tých  miest,  čo
robíme. Nie súvislé úseky, ale také, aké sme robili aj v minulosti, tie schody najhoršie
a tak. Lebo radšej na viacerých miestach treba. 

p. Martinický: Sú tam zaplátané tie proste ako najväčšie diery a proste...

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Robíme viacej vecí... na viacerých miestach ...

p. Martinický: Dobre, ďakujem.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Prosím  vás,  kolegovia,  jednak  treba  sa  hlásiť
a jednak treba hovoriť do mikrofónu. V tom prípade aj pána prednostu by som o to
poprosil. S riadnym príspevkom nasleduje pán poslanec Horecký. Nech sa páči.

p. Horecký:  Ďakujem pekne.  Chcel by som len takú drobnú vec,  dokončiť  veci  ohľadne
majetku  na  Veternicovej  20.  Máme  tam zistené,  že sú  tam nejaké  zvyšky,  nejaký
nábytok, ktorý má inventárne čísla  a ktoré teraz už spravuje obec. No a samozrejme
nechceme...  informácie  mám od správcu,  aj  som mu  vydal  také pokyny  -  s týmto
majetkom nič robiť.  Čo je  nepoužiteľné,  tak môžeme svojpomocne zlikvidovať,  ale
potrebujeme na to de facto súhlas obce, pretože tie veci boli aj na zozname tých vecí,
ktoré si  mohli  riaditelia  iných  škôl  zobrať.  Preto  by  som si  dovolil  navrhnúť  bez
uznesenia  návštevu  nejakého  zodpovedného  pracovníka,  prípadne  pripravenie
kontajneru a naši ľudia sú pripravení to pomôcť zlikvidovať, preniesť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán poslanec,  ďakujem.  Len obávam sa,  že musí
prebehnúť aj administratívno-právne vyradenie,  nielen fyzické a faktické,  aby ste sa
nedopustili nejakého problematického konania potom následne. Pán kontrolór, bez tej
mimotechnickej,  nonverbálnej  komunikácie,  ak by sa dalo.  Pán prednosta,  treba asi
kompetentné oddelenie poprosiť, aby poskytlo súčinnosť pánovi riaditeľovi, aby sa to
aj papierovo, aj potom následne fyzicky usporiadalo.  Ďakujem pekne. Pán poslanec
Borovička.

p. Borovička: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel pridať k tomu, čo tu hovoril kolega, pán
Dulla, a chcel by som sa opýtať, keď teda už teda nám tieto stromy padli, že víchrica
nám to akože vylámala,  či prídu aj zamestnanci  a vyberú  tie  korene? Lebo  niekde
ostali nám aj celé korene, dajme tomu s pol metrovým kusom ako to bolo vylomené.
Takže to je neupravená pôda. Je to nepríjemné. A ešte jednu takúto maličkosť. Ja som
asi pred rokom, dokonca pán Drotován aj vám, poslal fotografiu z konečnej, ako sa ide
z Majerníkovej a odbáča sa z konečnej na Fullu, pri tomto prechode, je tam výmol. Je
tam veľká diera.  Tam je... kus asfaltu,  čo tam vlastne chýba.  Keď človek odbočuje
doprava alebo doľava z opačnej strany, tak vždy to tam narazí tak auto, že tam môže
prísť k nejakej kolízii alebo odtrhnúť to. Chcel by som vás poprosiť, keby tam chlapci
došli, dali tam záplatu nejakú...
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pán prednosta, do mikrofónu...  Pán prednosta do
mikrofónu, lebo..

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ale konečná tam je, Fullu. To je Beniakova, myslíte, hej?
Aha..

p. Borovička: Z konečnej autobusu dolu na Beniakovu.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobre kolegovia, to už aj po skončení rokovania si
upresníte to miesto. Dôležité je, čo hovorí pán poslanec Borovička a už...

p. Borovička: Chcem sa opýtať, či teda chlapci vyberú tie korene a tieto veci. Na Pribišovej,
pred vchodom 35, ešte tam ostal jeden zhodený strom alebo skôr velikánsky krík. Bolo
by dobré to... odrezať, dať do preč. A na Pribišovej ešte z druhej strany, 35-33, pred
rokom tam bol vylomený strom, polovička sa odrezala, druhá tam ostala a je v takom
stave, je to hnilé všetko, čiže by bolo dobré odstrániť tento strom, nech to nepadne na
nejakého človeka. Ďakujem.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka..

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

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka odstraňovania koreňov, tak sa to v minulosti
nerobilo. Ale samozrejme, vieme traktorom zabezpečiť nejaké odstránenie, keď bude
na to časový fond, tzn. niekedy v jesenných mesiacoch, po zbere lístia, keď tam bude.
Lebo už musia aj oni trochu pustiť tie korene, lebo aby to tam zas vyzeralo... Takže
v zimných mesiacoch, keď nebude mrznúť a nebude sneh, tak to vieme dať preč.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina. Nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade chcem všetkým poďakovať, ktorí
hlasovali za môj návrh, ktorý odznel v rámci tejto rozpravy. V druhom rade by som sa
rád  spýtal  alebo  vrátil  sa  k jednému  z tých  hlavných  bodov  a to  je  rekonštrukcia
telocvične na (??)Tilgnerovej(??)  . Obrátili  sa na mňa rodičia  a deti, ktoré tam majú
poobede krúžky a teda zjavne tam najmenej pol roka tie krúžky tam mať nebudú; že či
je nejaká kapacita telocviční na poobedňajšie hodiny pre tieto krúžky. A teda týmto sa
obraciam nielen  na  mestskú  časť...  ale  aj  na  kolegu  Horeckého,  či  náhodou v ich
telocvični by sa nenašlo nejaké miesto? Časopriestor.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec, je to veľmi vážna vec. Momentálne
budeme mať, aj príde pani riaditeľka v piatok na rokovanie  na úrad. Pani riaditeľka
spojenej školy.  Musíme nájsť naozaj riešenie, ktoré v prvom rade vyučovací proces -
zabezpečenie riadne a potom prípadne ďalšie aktivity. A hľadáme -v okolí je niekoľko
priestorov, telocviční, ktoré by sa mohli využívať. Z praktických dôvodov je potrebné
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hľadať  tie,  ktoré  sú  fyzicky  najbližšie,  aby  nebol  nejakým  spôsobom  narušený
harmonogram vyučovacieho procesu. To nie je celkom Karloveská 32, ako najbližšia.
Takže momentálne hľadáme tie riešenia  vo faktickej blízkosti školy na Tilgnerovej.
Tam je  niekoľko  možností.  Ak  ťa to bude  zaujímať,  budeme  ti vedieť  asi  budúci
týždeň dať presnejšiu informáciu. S faktickou pán poslanec Horecký. Nech sa páči.

p. Horecký: Stručná odpoveď. My na Karloveskej 32 sme museli vybudovať 2 svojpomocné
malé  telocvične,  pretože  kapacita  nepostačovala  ani  nám.  Ale  na  Veternicovej
pomáhame CENADe, kde viete,  obmedzením používania bazénu, tak jednoducho nie
je tam dostatok priestoru v telocvični na Majerníkovej pre všetky subjekty, takže celý
rok sme  im  bez  akejkoľvek  odplaty  dávali  tú možnosť  navštevovať  telocvičňu  na
Veternicovej. Držíme sa zásady: Deti ako deti. Ďakujem. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne aj za takýto prejav solidarity, ktorý
je medzi školami, aj keď majú iných zriaďovateľov, ale fungujú v Karlovej Vsi. Beží
to - a je to, myslím,  veľmi záslužné. Aj momentálne bude potrebovať Spojená škola
Tilgnerova pomoc, samozrejme, aj z ostatných subjektov. Tak verím, že sa nám podarí
nájsť  schodné riešenie  a samozrejme  čo najrýchlejšie  opraviť strechu. Pán poslanec
Buzáš, nech sa páči.

p.  Buzáš:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Chcel  som sa  spýtať  pána  prednostu,  keďže
v uplynulých  týždňoch,  minulých,  sme  sa s kolegami viac pohybovali  na verejnosti
a dostali  sme  viac  podnetov  od  občanov;  nemám  potrebu  ich  teraz  verejne
prezentovať,  či  teda  môžem  sa  zastaviť  za  pánom  prednostom  a v mene  týchto
občanov tie problémy, ktoré predniesli, potom osobne odkomunikovať? Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Určite áno. U mňa majú všetci poslanci dvere otvorené.
Len  sa  ...treba  nahlásiť  termín  v kalendári  čo  máme,  keď je  to  voľné,  tak nie  je
problém sa dohodnúť kedykoľvek. Budúci týždeň tu nebudem, mám dovolenku, ale
kedykoľvek. 

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem.  Ďakujem.  Ďakujem pekne.  Kolegovia,
nevidím  nikoho  prihláseného  do  bodu  Rôzne.  Je  19:38,  vyčerpali  sme  program
dnešného zasadnutia. Veľmi pekne vám ďakujem za aj vašu trpezlivosť, aj za cenné
diskusné  príspevky,  za  rozhodnutia,  ktoré sme  prijali.  Ďakujem ešte  raz  a končím
rokovanie zastupiteľstva. Dovidenia.
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v. r. v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Ing. Peter Lenč                                     ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      JUDr. Iva Lukačovičová                       ………………………………………….
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