
Zápisnica

z  30. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
03.10.2017   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

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

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. str. 6
2. Návrh poslanca Bendíka: Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľnosti –         
pozemku parc. č. 2667/10 a časti stavby - 1.nadz. podlažia, miestností č. 1-13            
nehnuteľnosti – stavby, parc. č. 2667/6, súp. číslo 6038, vedených  na LV č. 1712                          
v k. ú. Karlova Ves Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za účelom jeho využívania               
na športové účely. (Nový bod zaradený do programu rokovania). str. 7

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) rozpočtové určenie príjmov             
Bratislavy a mestských častí. (Nový bod zaradený do programu rokovania). str. 12

4. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu          
Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na Základnej škole                       
A. Dubčeka, Majerníkova 62. (V pôvodnom návrhu č. 2). str. 21

5. Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 3). str. 24
6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. (V pôvodnom návrhu č. 4). str. 27

7. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti                                 
Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2017. (V pôvodnom návrhu č. 5). str. 33
8. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
(V pôvodnom návrhu č. 6). str. 35
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení nie-
ktorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom ná-
vrhu č. 7). str. 49
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10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne                   
záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa
20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií. (V pôvodnom návrhu č. 8). str. 52
11. Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava.
(V pôvodnom návrhu č. 9).             str. 53

12. Návrh poslankyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky
v lokalite Kráľova hora. (V pôvodnom návrhu č. 10). str. 62

13. Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej
škole Karloveská 61 v Bratislave. (V pôvodnom návrhu č. 11). str. 65

14. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv
na pozemky v k. ú. Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 12). str. 66

15. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom
pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.
(V pôvodnom návrhu č. 13). str. 69

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

16. Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o.z. 
CirKus-Kus v sezóne 2017/18. (V pôvodnom návrhu č. 14). str. 76

17. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.          
(V pôvodnom návrhu č. 15) str. 77

18. Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom návrhu č. 16). str. 77

19. Rôzne. str. 78 

19.1 Návrh poslancov Bendíka a Krampla: Návrh na vypracovanie zásad na zverejňovanie majet-
kových priznaní. str. 90

20. Interpelácie. str. 102

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 104
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Úvod

p. Čahojová,  starostka MČ: Je nás dosť na to, aby sme začali, takže prosím, zaujmite svoje
miesta.  Takže vážené  panie  poslankyne,  páni poslanci,  vážení  kolegovia  miestneho
úradu  ...  z  miestneho  úradu,  vážený  pán  kontrolór,  vážení  zástupcovia  médií  a
verejnosti, dovoľte, aby som otvorila 30?  ... 30. miestne zastupiteľstvo v 7. volebnom
období. Je 3. október roku 2017. Sme uznášania schopní, takže môžeme začať. Vždy
obligátne na začiatok vás upozorňujem, že kedykoľvek sa prihlásite do diskusie, aby
ste,  prosím,  hovorili  priamo  do  mikrofónu,  pretože  sa  robí  zvukový  záznam a  zo
zvukového  záznamu  sa  robí  prepis  do  písomnej  podoby.  Na  dnešné  rokovanie  sa
písomne ospravedlnila pani poslankyňa Lukačovičová a neskôr príde pani poslankyňa
Džerengová, pán poslanec Martinický a pán poslanec Šíbl ... a pán poslanec Rosina
príde  neskôr.  Ďakujem.  Skôr musí  odísť  pán poslanec  Horecký.  Ďakujem.  Je ešte
niekto, o kom viete? Neviete. Dobre. Takže to by sme mali. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Ako  prvé,  musíme  si ... vítam aj pána Kadnára,  vedúceho
Karloveského  športového  klubu,  nech  sa páči.  Prosím,  aby  ste  ...  pani  poslankyňa
Magátová - za overovateľa zápisnice,  súhlasíte? Pán poslanec Martinický tu nie  je,
pani Džerengová tu ešte nie je. Pani poslankyňa Poláchová? Že by sme ťa navrhli za
overovateľku? Čiže navrhujeme  za ... navrhujem za overovateľov zápisnice schváliť
pani  poslankyňu  Magátovú  a  pani  poslankyňu  Poláchovú.  Prosím,  hlasujte  o
predloženom návrhu. 

Hlasovanie: Za 15 prítomní poslanci, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Návrh ... overovateľov
zápisnice máme schválených. 

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Čahojová,  starostka MČ: Teraz pristúpime k schváleniu návrhovej komisie. Zatiaľ máme
2 kandidátov - pán poslanec Buzáš a pán poslanec Borovička. Potrebujeme niekoho do
tretice. Chcelo by to ženu. Kto ešte nebol? Lívia ... Zuzana ... Hanka ... do návrhovej
komisie? Kto sa hlási dobrovoľne? Takže, keďže... by som povedala, že teraz ... asi
musím vyvolať. Pán poslanec Kadnár ...? To nie... ale tak, ženy vyslovili nesúhlas ...
Janko  Labuda  ...  Tak  z  druhého  klubu  -  pani  poslankyňa  ...  Pani  poslankyňa...
prepáčte, teba som  zabudla menovať. Nie? Boli ste minule.  Takže, ľudia, kto nebol?
No, však sa prihláste. Richard, poď. Tak ste sa tam stretli traja. Nech sa páči. Ďakujem
veľmi pekne. Takže do návrhovej komisie máme navrhnutých: pána poslanca Buzáša,
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pána poslanca Borovičku a pána poslanca Savčinského. Hlasujeme  o tomto návrhu.
Hlasujeme, prosím.

Hlasovanie: Konštatujem, že návrhovú komisiu sme schválili  počtom hlasov 14, proti nebol
nik, nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi pekne. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pripomínam znova, že návrhy pre návrhovú komisiu podávajte
v písomnej podobe. Návrhová komisia ich bude čítať tak, ako boli doručené; a prosím,
aby ste svoj návrh podpísali.  Zároveň aj členov návrhovej komisie,  aby každý návrh
teda podpísali, ktorý im bol doručený. 

Bod 003
Program rokovania – Zaradenie do programu:

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristupujeme k
programu, ktorý ste dostali v pozvánke. Ja by som vás chcela upozorniť, že niektoré
materiály neboli prerokované v miestnej rade, a preto budeme o ich ... o tých návrhoch
hlasovať  samostatne.  Najskôr  by  som chcela  vás  požiadať,  aby  sme  doplnili  do
dnešného  rokovania  2 veľmi dôležité,  úplne  čerstvé materiály.  Prvý je  to materiál,
ktorý Igor, pán poslanec Bendík, vám ho uvedie. Ale je to materiál, ktorý si vyžaduje
stanovisko miestneho zastupiteľstva, ktorý bol prerokovaný na BSK minulý  týždeň.
Pán poslanec Bendík, chceš k tomu niečo povedať ako ... ? Áno, dobre. Čiže pri bode
sa  vyjadrí.  Navrhovala  by  som zaradiť  tento  materiál  za  bod  č.  1.  A  hneď  ako
nasledujúci,  ďalší veľmi dôležitý materiál - je to materiál,  ktorý vám v elektronickej
podobe preposlal  pán poslanec  z  mestského  zastupiteľstva,  Ján Hrčka.  Je  to návrh
na ... nazýva sa ... Prerozdelenie daní príjmu fyzických osôb - Stanovisko miestneho
zastupiteľstva  k  Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta.  Týka  sa  rozpočtového  určenia
príjmov pre mestské časti. Takže to by som zaradila, pre extrémnu dôležitosť, pre naše
budúce fungovanie, ako bod po návrhu pána poslanca Bendíka. A potom by som vás
ešte poprosila o samostatné hlasovanie o návrhu pána poslanca Šíbla. Je to pod bodom
...  pod poradovým  č.  9  -  Návrh  zonácie  územia  Mestských  lesov.  Ešte  tu  nie  je
prítomný. A.. neviem teda ... Cez  ... cez mestskú radu neprešiel ani bod č. 2 - a tým je
Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu
Modernizácia  odborných učební.  A bod číslo...  bod číslo  10 našej pani poslankyne
Poláchovej,  ktorá si ho  uvedie.  Takže toto je  môj  návrh.  Nech sa páči,  otváram k
tomuto bodu diskusiu. Hlási sa niekto do diskusie? Keďže nie, tak budeme hlasovať.
Tak  ...  Vymenovala  som  asi  všetky  návrhy.  Takže  hlasujeme  najprv  o  zaradení
materiálu pána poslanca Bendíka ako bod po 1. bode - Plnenie uznesení. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Než pristúpime k hlasovaniu o ďalšom návrhu, patrilo by sa,
aby som vám uviedla,  prečo nie  je  prítomný pán prednosta,  pán Drotován. Pretože
rovnaký materiál,  ako o ktorom ideme teraz hlasovať, ktorý som si ja osvojila a vám
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ho  predkladám,  a  to  je  Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  dodatku  Štatútu
hlavného  mesta  -  pán  Hrčka  je  autorom  toho  materiálu;  a  súčasne  prebiehajú
zastupiteľstvá v  Rači  a v  Podunajských  Biskupiciach  a pán Drotován je  ten,  ktorý
predkladá  materiál  v  Miestnom zastupiteľstve  v  Rači.  Je  veľmi  dôležité,  aby  ten
materiál bol prerokovaný v čo najväčšom počte miestnych zastupiteľstiev. Čiže preto
tu pán Drotován nemôže byť. A sedí vedľa mňa pán Ing. Šutara, náš nový pán ... no,
nový ... staronový pán kolega. Pán Ing. Šutara je zástupcom pána prednostu. Pre tých,
ktorí z vás ho ešte nepoznajú.  Ospravedlňujem sa,  že som vás  nepredstavila  hneď.
Takže pristupujeme k hlasovaniu o bode, ktorý bude nasledovať za materiálom pána
poslanca  Bendíka,  a  to  je  Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  zmeny
dodatku Štatútu hlavného mesta SR. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Zmena bola ... teda
doplnenie bolo schválené. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Potom by som ... sme mali hlasovať o návrhu pána poslanca
Šíbla - Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava, ktorý máte pod poradovým
č.  9.  Nech  sa  páči.  /Pán Beňo,  nefunguje  hlasovacie  zariadenie,  takže prerušujem
hlasovanie.  Komu nefungovalo? Pani poslankyni  Magátovej.  Hlasovanie  prerušené./
Sme pripravení? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Spúšťame hlasovanie o návrhu pána
poslanca Šíbla, ktorého máte uvedeného ... uvedené ... uvedené pod poradovým č. 9.
Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 14 prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržal sa  1.  Takže návrh pána
poslanca Šíbla bol zaradený do programu. 

p. Čahojová,  starostka MČ: A hlasujeme o bode, ktorý máte uvedený pod č. 10 - návrh pani
poslankyne  Poláchovej  -  Návrh  možnej  spolupráce  pri  starostlivosti  o  pozemky  v
lokalite Kráľova hora. Nech sa páči.

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

p. Čahojová,  starostka MČ: A posledný bod, ktorý nebol prerokovaný na miestnej rade, a
to  Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu
Modernizácia odborných učební na Základnej škole Alexandra Dubčeka, ktorý máte
pod poradovým bodom č. 2. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Keďže v diskusii  neodzneli žiadne iné  návrhy,  tak s týmito
doplneniami hlasujeme o návrhu programu ako o celku. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Takže návrh
programu máme schválený a môžeme začať pracovať. 
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Bod 1
Plnenie uznesení MiZ splatných k 30. zasadnutiu MiZ 2017.

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Začíname  bodom č.  1,  vážení  kolegovia,  a tým je  Plnenie
uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva
v roku 2017. Pán zástupca prednostu, chcete niečo ... úvodné slovo? Takže otváram k
tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Uznesenie  č. 88/2007/C5 - Ak sa vie,  že časť uznesenia  je  v
rozpore so zákonom,  asi  by sa mal  predložiť  návrh  na  jej  zrušenie.  V  informácii
predloženej miestnemu zastupiteľstvu na zasadnutie 14.2.2017 to nie  je uvedené ako
problém. Podľa textu, prílohou materiálu má byť informácia o verejnom obstarávaní.
V prílohe sú informácie iba o sporoch. Uznesenie č. 426/2013 - Navrhovaný termín
09/2017 je už deviaty. Dôvod potreby - posun o ďalších 9 mesiacov nie je uvedený.
Ak existujú objektívne prekážky začať skôr, verejnosť si zaslúži ich poznať. Takto to
vyzerá,  že  začatie  nie  je  veľmi  dôležité,  alebo  že nie  je  dosť peňazí.  Podľa mňa,
uznesenie už stratilo zmysel a bolo by lepšie zrušiť ho. Predkladateľ by mohol opraviť
návrh. Uznesenie č. 255/2016 - V texte - v časti Plnenia je preklep o návrhu predĺženia
do 31.1.2017. Príloha je bohatá. To je to, o tých súdnych sporoch. Jednotlivé spory sú
popísané  dosť odlišne.  V niektorých  sú  úplne  detailné  údaje  a  opakujú  sa,  iné  sú
stručné, až strohé. Popis posledného predstavuje extrém. Viacero sporov predstavuje
vysoké  istiny.  Bolo  by  dobré  poznať,  ako  sú  ohodnotené  riziká  aspoň  tých
státisícových a miliónových, resp. aké rezervy sú tvorené v zmysle predpisov. Niekto
môže namietať, že pre prípad núdze máme rezervný fond. Ale do toho už aj tento rok
miestne zastupiteľstvo opakovane hlboko zaťalo. Možno si ešte niektorí spomenú na
upozornenie, že správa mala byť predložená podstatne skôr a reakciu, že by to nebolo
podľa  stavu  k  30.6.  Kto  má  záujem,  môže  si  vyhľadať  materiály  pre  zasadnutie
zastupiteľstva  z  28.6.2016  a  pozrieť  prílohu  č.  1  k  Plneniu  uznesení  miestneho
zastupiteľstva. Je spracovaná k 20.6. Tentoraz k 31.8. Podľa mňa bolo by správne, aby
sa používal jeden princíp spracovania a predkladania. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujeme  za poznámky.  Ich opodstatnenosť preveríme. Ak
tam je niečo, čo tam ... nie  je  niečo, čo tam malo  byť,  tak sa ospravedlňujem.  Pán
poslanec Buzáš. Prosím mikrofón pre pána poslanca Buzáša.

p. Buzáš: Ja by som len podotkol,  že Uznesenie o súdnych sporoch je  č. 19 z roku 2015.
Predmetné uznesenia, ktorým sa  ... zaoberal môj kolega, je o poskytovaní služieb ...
sociálnych služieb sociálnym skupinám v mestskej časti. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ja by som si dovolil povedať toľko, že to Uznesenie 19/2015 ukladá, aby prílohou
materiálu  „Plnenie  uznesení“  bol  stav  súdnych  sporov.  Hovoril  som o  prílohe  k
materiálu vyhodnotenie plnenia uznesení. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: A verejného obstarávania ešte.

p.  Dulla:  Ale  to  je  presne  napísané  v  texte,  že  bude   ...  že  je  prílohou.  A  nie  je.  Ja
konštatujem. Ja netvrdím, podľa akého uznesenia. Ale v texte toho uznesenia,  v jeho
vyhodnotení, je napísané, že v prílohe je informácia o verejnom obstarávaní. A to tam
nie je. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán Beňo, chcete niečo doplniť?

p. Beňo: Áno, pán Dulla má pravdu. Ten materiál bol distribuovaný tak trošku na poslednú
chvíľu.  Tá tabuľka je  spracovaná, dop ... Dodatočne to doplníme  aj na web. Takže
vznikla vlastne chyba iba pri tej distribúcii, ale tabuľka je spracovaná.

p. Čahojová,  starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem, pán Beňo. Čiže kto má záujem pozrieť
sa na tú tabuľku, tak si pozrie materiály k Miestnemu zastupiteľstvu. Pán Beňo to tam
doplní. Ospravedlňujeme sa. Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný do diskusie nie
je  ...  prihlásený,  ju  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia:  Návrhová  komisia  neobdržala  písomne  žiadny  návrh na zmenu  alebo
doplnenie  uznesenia,  takže  návrh  uznesenia  je  tak,  ako  máte  v  predkladaných
materiáloch - časť A a časť B. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dávam o tomto návrhu hlasovať. Nech
sa páči. 

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

Bod 2.
Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – pozemku  parc.  č.  2667/10 a

časti stavby – 1. nadz. Podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc. č.
2667/6, súp. Číslo  6038, vedených na LV č. 1712 v k.  ú. Karlova Ves, mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely

p. Čahojová,  starostka MČ: Pristupujeme k bodu, ktorý sme si schválili  ako nasledovný, a
to je návrh pána ... alebo materiál pána poslanca Bendíka. Nech sa páči, odovzdávam
mu úvodné slovo. 

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,  dovoľte mi,  aby
som vám predniesol návrh tohto uznesenia,  ktorý sa skladá z 2 častí:  Po a) berie na
vedomie   -to,  čo  je  podstatné.  V  piatok na  rokovaní  zastupiteľstva  Bratislavského
samosprávneho  kraja  bol schválený  môj  návrh na  prenájom ihriska  ...  futbalového
ihriska,  ktoré sa  nachádza  v  lokalite  na  Patrónke.  Všetci  asi  viete,  z  jednej  časti
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Patrónky prebieha masívna výstavba spoločnosti J&T, z druhej strany máte Kaufland,
uprostred toho vzadu je DSS Rosa. Časť z toho areálu Bratislavský samosprávny kraj
ešte v apríli  tohto roka chcel predať. Súčasťou toho ... areálu,  ktorý bol ponúknutý,
alebo  teda ktorý kraj  chcel  predať,  je  aj futbalové  ihrisko,  ktoré sa  využíva  iba  v
obmedzenej miere. Musím povedať, že aj vďaka klubu SaS na kraji sa podarilo tento
predaj zastaviť. V júni tohto roku bol schválený zámer na  ... na dlhodobý prenájom
tohto ihriska pre mestskú časť Bratislava - Karlova Ves za účelom športových aktivít
pre ... pre deti Karlovej Vsi. V piatok na zastupiteľstve kraja som podal návrh na ... na
dlhodobý prenájom. Tie podmienky, ktoré ... ktoré sú súčasťou schváleného uznesenia
na kraji, máte aj v bode b). Tzn. ten dlhodobý nájom bude po dobu 5 rokov. Ďalšie ...
ďalšie  podmienky  tam  teda  vidíte,  máte  ich  tam  uvedené.  Tento  prenájom  bol
schválený. Aj kvôli tomu, že jednou z podmienok tohto prenájmu je ... je podmienka,
ktorá je  označená  pod  n),  a  to  je:  Nájomca  preukazuje  pred  podpisom  nájomnej
zmluvy uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava - Karlova Ves,
ktorá ... ktoré obsahuje súhlas s týmto nájmom v celom rozsahu. Aj z tohto dôvodu
predkladám tento návrh, tzn. aby sme schválili  nielen podmienky tohto nájmu, ale aj
aby sme teda zobrali na vedomie, že ... že bolo prijaté uznesenie, ktorým mestská časť
bude nájomcom tohto športoviska a aby sme aj schválili  samotný nájom; aj keď to
zákon  nevyžaduje,  tak  kvôli  tomu,  že  je  to  v  tejto  podmienke,  ktorá  ...  ktorá  sa
nachádza v uznesení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Na záver by
som chcel povedať - určite všetci vieme, keď si pozrieme históriu tohto ... tohto mesta,
ako nám ubúdajú  športoviská -aj preto  som rád, že sa podarila  ...  možno, že prvé
športovisko,  čo  sa  podarilo  zachrániť  pred  developerskými  aktivitami.  Preto  vás,
vážené kolegyne a vážení kolegovia,  poprosím o podporu tohto  ... tohto uznesenia.
Ďakujem pekne.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Bendík. Je prihlásený do
diskusie  pán poslanec  Lenč.  A ja  sa  tiež hlásim  do diskusie  za pánom poslancom
Lenčom a odovzdávam vedenie schôdze pánovi Záhradníkovi, aby ste vedeli,  pánovi
vicestarostovi. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Pochvala pre Igora Bendíka, aj celý klub SaS. Ale
chcem teda poznamenať, že aj iné ... iné poslanecké kluby sa podieľali na schválení
tohto uznesenia.  Ja mám k tomu jednu takú poznámku a jednu otázku. Podľa mňa
zbytočný je bod h), pretože je totožný s bodom d). A otázka je teda na to ... na bod g)
v ... v časti B je tá odrážka- g) - nájomca je povinný uhrádzať ostatné prevádzkové
náklady  vzniknuté  pri  používaní  predmetu  nájmu  na  základe  faktúry  vystavenej
prenajímateľom. To by ma zaujímalo, čo to sú za náklady a čo môžeme teda očakávať
od prenajímateľa,  že nám vystaví?  Aby sme  neboli  teda nejako nemilo  prekvapení.
Ďakujem.

p. Záhradník: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bendík. Nech sa páči.

p. Bendík: Ďakujem pekne. Aby sme si všetci uvedomili,  tu už nejdeme sa rozprávať o tom,
že či chceme, alebo nechceme tie podmienky. My ich na tomto zastupiteľstve máme
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iba  schváliť.  Tzn.  tieto  podmienky  boli  schválené  na  kraji.  Čo  sa týka,  ak tam je
nejaká  duplicita,  myslím  si,  že  ...  že  nie  je  tam škodlivá.  Ak  tam je,  tak ju  tam
nechajme.  Tá druhá vec,  čo sa ma pýtal pán poslanec - tými ostatnými nákladmi sa
napr. myslí  teplo. Nie ... nie sú tam namontované nejaké merače, a preto bude sa to
rozpočítavať podľa m2.  Ale  toto všetko sa bude riešiť  v nájomnej  zmluve,  ktorá ...
ktorá sa bude  riešiť  teda medzi  ...  medzi  mestskou časťou a  medzi  Bratislavským
samosprávnym  krajom.  Všetky  tie  spresnenia  k  tým  ...  k  tomuto  uzneseniu  budú
riešené naozaj v tej nájomnej zmluve. Tzn., že vždy to uznesenie keď sa robí, tak sa
robí, aby boli v podstate jasné rámce, ako sa bude tvoriť samotná zmluva. A mestská
časť bude tú zmluvu  môcť pripomienkovať práve už pri ... pri tom, keď sa ...  ešte
pred ... samozrejme pred tým podpisom. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ďalšia do diskusie bola prihlásená
pani starostka, nech sa páči.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja ... 5 minút mám, som si prečítala v
rokovacom poriadku. Kolegovia,  pravdepodobne viacerí z vás vôbec nepoznajú  ten
areál.  On je  tak nenápadne skrytý za tými betónovými  zastávkami na Patrónke, na
Dúbravskej  ceste.  Je  to areál Domova sociálnych  služieb,  Detského rehabilitačného
zariadenia  Rosa.  My sme  dostali  na  vedomie,  alebo  žiadosť o vyjadrenie  mestskej
časti, lebo je to v našom katastrálnom území,  že sa chystá predaj tohto areálu. Viete
asi, kde to je. Na Patrónke, na hlavnej ceste. A z dôvodu, že nielen mestská časť, ale
Bratislava vôbec, trpí tým, že v dôsledku rozvoja nebývalého Bratislavy,  stavebného
boomu,  atď.,  Bratislava  prišla  o  množstvo  existujúcich  športovísk,  ktoré  nie  sú
nahrádzané novými - už aj preto, že mestské časti nemajú na to peniaze, je to veľmi
drahé. Ale veľmi vážny dôvod je aj to, že nemajú kde, lebo nemajú vhodné pozemky.
Tuná  je  existujúce  ...  existujúci  športový areál,  je  tam hipodróm,  je  tam futbalové
ihrisko, je tam nejaké príslušenstvo k tomu, a my, ako mestská časť, sme požiadali o ...
prejavili  sme  záujem  o  nájom  tohto  pozemku.  No  nebolo  to  privítané  s  veľkým
nadšením,  ale predsa sme sa usilovali a musím naozaj vyjadriť veľkú vďaku pánovi
poslancovi Bendíkovi, že sa tejto témy ujal, zhostil a že skutočne sa snažil nájsť také
schodné riešenie - aj medzi poslancami župy, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých a
ktoré by teda bolo v  konečnom dôsledku aj schválené.  Samozrejme,  zastupiteľstvo
župy nám stanovilo aj nejaké podmienky, ktoré budeme musieť dodržať. Ale dôležité
je pripomínať aj to ... to, čo povedal predo mnou pán poslanec Lenč, že boli tam aj iné
poslanecké  kluby;  sú  tam poslanci  za  KDH,  bývalí  poslanci  alebo  súčasní  Siete,
SDKÚ, Mostu. A samozrejme veľkú úlohu a ich lobby  musel vykonať v náš prospech
aj pán náš zástupca v župnom zastupiteľstve, pán Juraj Kadnár, poslanec župy, ktorý
naozaj mestská časť získal asi takú dôveru v očiach poslancov, že tento nájom bude
dobre zúžitkovaný a že naozaj máme deti, mládež, ktorí chcú športovať, ale nemáme
pre  ne  vhodné  podmienky.  Takže  dostali  sme  tento  areál  na  dobu  určitú.
Pravdepodobne teda ... je málo pravdepodobné, že by tá doba určitá bola ukončená z
nejakých iných dôvodov. Ale ... ale na 5 rokov je vysoká pravdepodobnosť, že bude
kde športovať. Takže ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem, ktorí ste sa zúčastnili, aj
pánovi  poslancovi  Savčinskému,  ktorý  prišiel  na  rokovanie  župy,  a  to  zvlášť
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zdôrazňujem,  chcel  vystúpiť,  len  nebolo  umožnené  vystúpiť,  pretože  starostovia
automaticky dostanú slovo. Pán poslanec Savčinský bol riadne písomne prihlásený do
diskusie a nebolo mu umožnené vystúpiť. Takže ja prosím, aby ste si aj vážili pomery,
ktoré u nás panujú,  že u nás dostane slovo každý; a keď príde verejnosť, ani o tom
zastupiteľstvo  nehlasuje.  To  je  všetko,  čo  som chcela  povedať.  Ďakujem za  vašu
pozornosť. Pán poslanec Savčinský, nech sa páči.

p. Savčinský:  Ďakujem,  pani starostka. Keď som nedostal tam slovo, tak sa vyrozprávam
aspoň tu. Karlova Ves v podstate zažila  minulý  týždeň 2 dobré správy - tou prvou
správou je tento bod, druhou správou je bod číslo -  neviem, čo sme ho dali ďalej ... 3.
Toto sú veľmi dobré správy. Chcem sa takisto poďakovať Igorovi Bendíkovi za to, že
odrobil  kus  neľahkej  roboty  v  tom prostredí  a  nakoniec  to  bolo  schválené  teda
jednomyseľne.  Chcem  sa  ale  poďakovať  aj  pani  starostke,  že  svojou  osobou  tú
dôležitosť jednoducho zdôraznila tým, že prišla na zastupiteľstvo, vystúpila a myslím,
že to tiež  bolo veľmi dôležité.  No a rozprávať o ihriskách v Bratislave  - skúste sa
každý zamyslieť. Ja som si našiel jeden ... jednu informáciu - či si trúfnete tipnúť, že
za  posledných  20  rokov -  koľko futbalových  ihrísk  trávnatých  a škvarových  bolo
zlikvidovaných? Ja vám poviem to číslo - je to 43. 43 ihrísk, čo je pre ľudí, ktorí sa
pohybujeme  okolo  športu,  ktorí sa  pohybujeme  okolo  športovania  detí,  to je  niečo
nenormálne.  Je to výsledok tejto doby, hodnôt, aké máme, ako vnímame ... vnímame
športovanie a dôležitosť ... čo je dôležité. Preto možno odbočím - dôležité je pre nás
všetkých,  aby  sme  pokračovali  v  budovaní  týchto  ...  týchto  ihrísk  a  možností  na
športovanie.  Tzn. vrátane plavárne,  aby sme mysleli  na to, že toto sú dôležité veci,
lebo niekedy ... niekedy na to ... na to zabúdame. A ešte raz veľká, veľká vďaka. A
dúfam teda, že tak, ako tento ďalší bod, aj tento bod nie je  len karloveským bodom,
ale je to bodom celej Bratislavy. Že sme dokázali,  tak jak povedal Igor, dokázali sme
sa  postaviť  tým tlakom na  ...  na  zlikvidovanie  ďalšieho  ihriska.  A -  ja  sa  teším.
Ďakujem.

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

p. Bendík: Ďakujem za slovo. Samozrejme zabudol som v tom úvodnom slove poďakovať,
pani starostka, za to, že si prišla a vystúpila.

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

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  No,  nebudem  opakovať  slová  chvály.
Samozrejme, veľká vďaka za to, čo sa podarilo a darí sa takéto dielo. Ale podľa mňa
je to zase len začiatok niečoho a tá hlavná úloha, hlavná vec ešte čaká. A ja by som bol
veľmi,  veľmi  rád,  keby  sa  zrodila  myšlienka  relevantná  a  prišla  do  tohto
zastupiteľstva, prešla komisiami, aby sme už čím skôr mohli rozhodnúť, ako naložíme
s  týmto  materiálom,  ako  sa...  s  týmto  areálom,  ako  sa  zabezpečí  financovanie  a
využitie,  pretože  mať  areál  a  neprevádzkovať  ho  optimálnym  spôsobom,  je
trestuhodné. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Áno, pán poslanec, len doplním informáciu - bez súhlasu tohto
zastupiteľstva nemá zmysel pokračovať. Čiže vám sme to predložili  túto informáciu
ako prvú. Je to podmienené. Ďakujem. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V jednej časti ma kolega Rosina predbehol, ale k druhej. - Chcel
by som ... /stáva sa/ ... chcel by som sa predkladateľa spýtať, či je nevyhnutné súčasne
brať na vedomie  to isté,  čo schvaľujeme? Môj názor k návestiu  "berie  na vedomie"
poznáte - zásadne ho odmietam, lebo nemám čo hlasovať o tom, či som niečo zobral
alebo nezobral na vedomie. Ale tu keď vidím, že mám schvaľovať a k schvaľovaniu sa
určite  pridám,  lebo  sa  mi  to  páči,  slovne  poviem  -  vítam informáciu  o  prijatom
uznesení, ale určite nebudem hlasovať za to a pokiaľ tam zostane "berie na vedomie".

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný do diskusie prihlásený
nebol, tak ... pán poslanec Bendík s druhým príspevkom, nech sa páči.

 
p. Bendík: Ďakujem pekne. Myslím si, že bod a) a bod b) sú v podstate totožné, až ... až na

to, že jedno je ... je schvaľovacie a to druhé je informačné. Aby sme dosiahli naozaj
jednoznačnú podporu a naozaj aj ... aby aj tá protistrana videla,  že naozaj myslíme
vážne aj ten ... - pre mňa je to nejaký taký boj proti ... proti tomu, aby sa likvidovali
športoviská na úkor ... na úkor developerskej zástavby,  aj z toho pohľadu chcem, aby
všetci zahlasovali za. A preto autoremedúrou, alebo ... ten bod a) vypúšťam a ten bod
b) mením na bod a). A budeme hlasovať ... tým pádom bez označenia. Tzn., že bude
tam len  ... schvaľuje. Ďakujem pekne. 

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

p. Martinický: Ďakujem. Najprv by som len jednou vetou chcel poďakovať všetkým, ktorí sa
o to akýmkoľvek spôsobom pričinili, lebo  ... naozaj ten úbytok aj zelene, aj priestorov
pre kultúru je katastrofálny v Bratislave. A v tom zrejme patrí Bratislava k ... má jeden
z neslávnych  ...  primátov v rámci  kultúrnej a  demokratickej  Európy,  vďaka  zlému
riadeniu mesta. Myslím si že, teraz k tomu, čo hovoril predrečník - myslím si, že ten
bod "berie na vedomie" má ... má istý zmysel,  aby sa niekto prihlásil,  kto len schváli,
že to oné ... zahlasoval, a - pritom to nemusí schvaľovať. Ale myslím, že tak ... takáto
situácia k tomuto ... k tomuto bodu rokovania nehrozí a že naozaj väčšina to odsúhlasí,
lebo je to veľmi užitočná skutočnosť. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Takže  nikto  iný,  nikto  ďalší  nie  je
prihlásený  do  diskusie.  Diskusiu  uzatváram  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Takže  tento  materiál  sme  dodatočne  schvaľovali  do  programu.
Predpokladám,  že materiál aj s návrhom uznesenia  všetci poslanci  obdržali.  A teda
hlasujeme  o  návrhu  uznesenia  tak,  ako  je   v  predloženom  materiáli,  ale  po
autoremedúre pána poslanca Bendíka, kedy sa bod a) vypúšťa, bod b) sa škrtá a ostáva
len text "schvaľuje dlhodobý nájom" a pokračuje.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sme všetci rozumeli. Nech sa
páči, hlasujte. 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Hneď si vybavím termín na župe. Ďakujem. /Dúfam, že
tam niekoho nájdem... Prepáčte./

Bod 3
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta

Slovenskej  republiky  Bratislavy  –  článok  91  písmeno  b)  rozpočtové  určenie
príjmov Bratislavy a mestských častí

p. Čahojová , starostka MČ:  Bod číslo 3 , ktorý sme si schválili  . A tým je - Stanovisko
miestneho zastupiteľstva k návrhu zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a
mestských  častí.  Keďže,  vážení  kolegovia,  dovoľte  mi  úvodné  slovo,  keďže  som
jedným z predkladateľov na mestskom zastupiteľstve; som sa pridala k iniciatíve  pána
poslanca mestského zastupiteľstva, pána Hrčku, ako ďalších 26 kolegov z mestského
zastupiteľstva, tak nebudem až taká dôsledná, nepôjdem tak do detailov, ako by vám
to  tu  rád  vysvetlil  pán  Hrčka  ale  keďže  prebiehajú  rokovania  v  Podunajských
Biskupiciach a v Rači, tak uprednostnil tieto zastupiteľstva, ktorých informovanosť nie
je taká, ako naša a menej ho poznajú, takže ... dovoľte, aby som sa znova,  keď už si
ďakujem verejne, veľmi, veľmi poďakovala za prácu, ktorú pán hrčka venoval tomuto
materiálu.  Je  to  niečo  - možno  sú tú  naši  kolegovia,  ktorí nemajú  v tom -  ak si
prečítajú materiál,  tak už by v tom mali mať jasno, ako sú financované obce, ako sú
financované správy mesta a mestskej časti.  - Že teda gro  našich financií  , ktorými
disponujeme   pochádza z daní z príjmov fyzických osôb, a časť z dane z príjmu  z
nehnuteľností,; že ako sa to - akým spôsobom sa to delí a opravuje.  Všetci,  už dlhé
roky sa  o tom hovorí, že sú tam isté vždy,  isté deformácie,  istá vecná nesprávnosť
alebo  nespravodlivosť.  Roky  sa  o  tom hovorí,   diskutuje-   aj  na  regionálnom  ...
združení starostov mestských častí, aj na mestskom zastupiteľstve, pri každoročnom
schvaľovaní  rozpočtu; a keď sa hovorí o solidarite. Roky sa o tom hovorí, ale nikdy sa
nenašiel  niekto,  kto  by  sa  tejto  tematike  dôkladne  venoval,  kto by si   zhromaždil
všetky potrebné dáta a kto by  našiel riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých ,
bez toho,  aby vážnym spôsobom utrpelo mesto alebo nejaká mestská časť. Bratislava
má  o  to  zložitejšiu  situáciu,  a  vlastne  tá  deformácia  vzniká,  keďže  tu  máme
dvojstupňové  riadenie,  máme  tu  rozpočet  hlavného  mesta,   a  rozpočet...  rozpočty
mestských častí, máme tu kompetencie hlavného mesta, kompetencie mestských častí,
podľa zákona o Bratislave a dochádza k tomu ďalšiemu, ako keby prerozdeľovaniu
toho podielu  z tých daňových príjmov štátu. Ak ste si nestihli prečítať,  poprosím vás,
aby  ste  tomu  venovali   pozornosť do  budúcna.  Pán poslanec  Hrčka,  ako  poslanec
mestského zastupiteľstva nemá možnosť samostatne iniciovať - ako poslanec - zmenu
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štatútu hlavného mesta. A preto návrh svojho uznesenia predniesol pri prerokovávaní
Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  o  procesnom  opatrovníkovi.  Jeho   návrh  získal
podporu  väčšiny  poslancom prítomných  na  mestskom zastupiteľstve.  Ale  napriek
tomu,  úplne  správne  si  želá,  aby  to  bolo  prerokované  aj  v  jednotlivých  ...  v
jednotlivých  zastupiteľstvách mestských častí.  .  Keby to bolo  iniciované  zo  strany
vedenia hlavného mesta, tak sa to sem dostane tak, či tak. Čiže pán poslanec využíva
priestor  a  snaží  sa   predstaviť  svoj  ...  a  prerokovať  svoj  návrh  na  všetkých
zastupiteľstvách  mestských  častí.  My  sme  jednou  z  nich.   Asi  ste  pochopili  z
predloženej  dôvodovej správy,  ako sa prerozdeľujú  - daň z príjmu  fyzických osôb,
prerozdeľovanie  dane  z nehnuteľnosti  sa  nemení,  daň  z  príjmu  fyzických  osôb sa
skladá z viacerých  častí.  ten vzorec,  ak ste si ho našli,  tak 23 % z dane z príjmov
fyzických osôb sa odvíja od počtu obyvateľov a koeficientu nadmorskej výšky. 32  %
od veľkostného koeficientu, 40 % objemu od počtu prepočítaných detí v materských
školách,  školských kluboch  detí atď., zariadení školského stravovania.  A 5 % toho
podielu je ...sa odvíja od počtu osôb starších ako 62 rokov. Tá najväčšia deformácia je
viditeľná  práve v počte prepočítaných žiakov. Iste viete,   že kompetencia hlavného
mesta sú deti, ktoré navštevujú základné umelecké školy.... základné umelecké školy,
cirkevné , súkromné školy a niektoré stravovacie zariadenia. A originálne kompetencie
mestských  častí sú:  školské  kluby detí,  zariadenia  školského  stravovania,  materské
školy.   Zjednodušene  povedané  - štát posiala  na prepočítaného  žiaka  určitý  objem
finančných prostriedkov ale  pri prerozdeľovaní ... medzi mestské časti a mesto, gro
tých  finančných prostriedkov zostáva v rozpočte hlavného mesta , ktoré má menšie
kompetencie  -  alebo-  na  počet  prepočítaných  žiakov,  menšie  ako  mestské  časti
súhrnom - a neminie všetky tie prostriedky na tých prepočítaných žiakov, ale rozpúšťa
ich v iných kapitolách svojho rozpočtu, na rozdiel od mestských častí, ktoré doplácajú
na tieto kompetencie z iných - ako keby- samosprávnych funkcií; tie prostriedky, ktoré
prichádzajú  na  žiaka  nestačia  na  originálne  kompetencie.  Čiže  -  pán Hrčka  našiel
riešenie,  ktoré je  všeobecne  prijateľné,  zdá sa;  a  v  dôsledku toho mestská časť v
budúcoročnom rozpočte - ak by všetko išlo  tak, ako si predstavujeme - získa navyše
niekoľko stovák  - vyše 700.000 Euro ... na príjme ...do rozpočtu. Keďže, možno ste si
to prečítali,  možno  niektorí  tomu  rozumiete  ešte  lepšie  ako  ja,  takže   otváram k
tomuto bodu diskusiu.  A prosím niektorých kolegov, ktorí sa k tomu chcú vyjadriť,
aby využili tento priestor. Nech sa páči. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. V každom prípade je  to mimoriadne zaujímavé  čítanie.  A je
prekvapivé, že vlastne tí, ktorí žijú tak isto z našich daní a plnia svoje úlohy v zostave
magistrátu, museli o tom vedieť, že sa to deje. Asi samozrejme, ako obvykle, statočne
mlčali;  aby sme sa o tom nedozvedeli.  Taký prístup ma mimoriadne mrzí, lebo dane
sme odvádzali v domnení,  že sú používané zodpovedne v náš prospech, rovnomerne
na  princípe  padni-  komu padni.  Ak  teda štátny rozpočet  posielal  dlhé  roky -  také
príspevky na žiakov škôl a v úplne inom pomere sa rozdeľovali pre mestské časti, tak
vlastne skupina ľudí okradla deti. Deti, ktoré sa nevedia brániť. Nevedia vôbec o tom,
že niečo také existuje. Takže okrem potešiteľnej zložky to má aj tú smutnú súčasť, že
niekto pracoval - a možno ešte aj pracuje v zostave  mesta,  napriek tomu, že vlastne
sa podieľal na krádeži. Ďalšia záležitosť je tá,  že tá vysoká suma - vyše 700.000 pre
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mestskú časť vyzerá veľmi príťažlivo. Nepredpokladám, že by sa pán Hrčka v tam bol
pomýlil.  Mne sa nepodarilo  napočítať; ale  to neznamená,  že neexistuje,  že sa k nej
nedostane; ale je závislá od veľmi mnohých premenných.  Takže vopred hovorím, že
tak, ako sa menia aj jednotlivé parametre, okrem nadmorskej výšky - to sa nám asi
meniť nebude... No, horotvorné pohyby ja nepredpokladám. Dúfam... že nezažijeme
ďalšie  vrásnenie  ...  ,  takže  skúsme  byť  takí...  ako  -  menej  optimistickí,  že  by  to
zakaždým bolo zaručene toto - a viac. Občas to bude môcť byť aj menej. Ďakujem.

p. Čahojová , starostka MČ:  Pán poslanec Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. Budem stručný. Ja osobne už dávno nepredpokladám, že moje dane
v tomto štáte a v tomto meste sú spravodlivo  rozdeľované  podľa ...- treba zmeniť
zákon -  keď nehovorím o iných princípoch; lenže toto je snaha aspoň v niečom sa k
tomu spravodlivejšiemu rozdeľovanie priblížiť. A preto ... preto za ňu ďakujem a preto
ju podporujem. Ďakujem. 

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

p. Savčinský:  Ďakujem za slovo. Toto je tá druhá dobrá správa pre mestskú  časť. Napriek
tomu, že to čítanie je veľmi bolestivé a veľmi nepríjemné. Veľká vďaka patrí pánovi
Hrčkovi. Aj materiál je spracovaný veľmi podrobne, veľmi zrozumiteľné, veľmi jasne.
Jedná sa o revolučnú zmenu, čo sa týka financovania štatútu. Uvedomme... treba si ale
možno uvedomiť, že to bolo len 1. kolo, aj keď dopadlo, teda,  nad očakávanie, čo sa
týka hlasovania.  Je predpoklad, že ešte to nie  je  rozhodnuté, ale  verím,  že všetci tí
poslanci, ktorí hlasovali v 1. kole, budú hlasovať, teda po predpokladanom -asi- vete
-pána  primátora...  Keď si uvedomíme  ,  v  kontexte toho, čo riešime  pomaly  každú
komisiu školstva, každé zastupiteľstvo - stav našich budov, školských zariadení a škôl,
keby táto  deformácia tu nebola celé roky, možno dneska sa bavíme o inom a máme
stavy  ...  stavy  budov  v  inom stave.  Ale  aj  to  je  obraz  -  musím  teraz  troška  sa
posťažovať,  ako človek zo školstva,  obraz toho, ako sa štát  správa k školám.  Prvá
facka vzdelávaniu ...  prvú facku, ktoré dostali ... dostalo školstvo bolo odovzdanie ...
odovzdanie budov zriaďovateľom v takom stave ... - a obciam - v takom stave, akom
bolo odovzdané. Na to trpelo celé Slovensko a...  my sme dostali v Bratislave druhú
facku,  a  to  je  tento  štatút,  doteraz  -  a  spôsob  financovania;  spôsob  financovania
originálnych kompetencií. Takže - a čo mňa ešte zamrzí - asi možno neviem či najviac
-  ale  čo je  veľmi  bolestivé,  včítane,  čo som si  všimol-  ja  si  to  dovolím  prečítať:
"Hlavné mesto, ktorému  vďaka  prevádzke.. ... ...  financovania neštátnych zariadení
prišlo  na  prepočítaných  žiakov do  rozpočtu mesta zo  štátu  19,000.000 Eur,  si  na
základe Štatútu zobral 48,6 milióna" - a teraz pozor - "a minulo na túto kompetenciu
17,2 milióna. Zvyšných 31,4 milióna minulo na úplne iné veci." Čiže to je presne ten
obraz, ako sa správame... správame k vzdelávaniu.  A verím, že... že toto, čo sa teraz
udeje  - a verím,  že sa to udeje,  že sa to schváli,  zmena  tohto Štatútu, naštartuje  v
podstate aj možno ten iný pohľad na vzdelávanie. Ďakujem pekne.

p. Čahojová , starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Zajac.  
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p. Zajac:  To čo teraz Rišo povedal, tak by som, bol zareagoval,  že  - možnože, to je námet
pre  predkladateľa  ...  že  to  je  námet  pre  predkladateľa,  -   že  či  tiež  nejako  sa
nezaviazať,  že  tie  peniaze  budú  použité  pre  školstvo;  ktoré  teda  takto  prídu  do
mestskej  časti  navyše.  Lebo  ...   lebo  to,  čo  povedal  Rišo  je  pravda.  A  keď teda
povieme A) - že mesto sa správalo nezodpovedne, tak by sme mali vedieť a dokázať
povedať aj to B) , že ani mestská časť by sa nemala správať inak, ako zodpovedne.
Čiže,  ja  neviem - kto predkladá - ale  asi tu nie  predkladateľ-  Ale ak nie,  tak ja  si
zoberiem papiera a napíšem taký pozmeňovací návrh,  že  teda by sme mali tiež nejako
deklarovať ten záujem - peniaze, ktoré takto dostane mestská  časť navyše,   by mali
skončiť  ...  systéme  škôl.  Ale  to  ja  už   len  reagujem  na  to,  že   čo  povedal  pán
predrečník.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Do rozpravy sa  prihlásila  pani
starostka. Nech sa páči. 

p.  Čahojová ,  starostka  MČ:  Ďakujem ...  ideme  príkladom...  hlavnému  mestu.  Marcel  ,
mestská časť sa správa veľmi zodpovedne už dlhý čas. Lebo my to dofinancuvávame.
My sa snažíme,  máme  tabuľkové platy - v  týchto školských jedálňach,   školských
kluboch detí.  Snažíme  sa - to, čo vládzeme.  A my vlastne máme vnútorný dlh voči
iným svojim kompetenciám,  lebo  roky sa to vlastne už dofinancováva.   Čiže ak by
sme  teraz prijali,  podľa mňa  by to bolo  trošku absurdné,   aby sme  povedali,  že z
celých tých - neviem-čo  - celý ten, čo teraz nám príde navyše, minieme na školstvo.
Ani by sme to nevedeli - hej? - v tomto momente. Ale určite mestská časť sa posledné
roky  správa  voči  svojim  školám,  voči  svojim  školským  jedálňam,   voči  svojim
školským zariadeniam veľmi zodpovedne. Aj kapitálové investície  - stačí si pozrieť.
Hej?  Takže  ďakujem  za  túto  poznámku;  nemusíte  sa  o  to  obávať.  Pán  poslanec
Rosina, nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som rád nadviazal na myšlienku kolegu
Savčinského, a jedná sa mi presne o tie peniaze,  ktoré mali  ... ktoré dostalo hlavné
mesto pre školy a ktoré využilo  na úplne iný účel v tomto roku, tak sa chcem pýtať
teba, ako  mestskej poslankyne,  či je  možné použiť nejaký mechanizmus  na to, aby
tieto peniaze naozaj išli  do školstva, pretože ja poznám jednu školu, ktorá patrí pod
mesto - je to tuná naša ZUŠ-ka, ktorú my ... všemožne podporujeme a mesto  takto ...
takto ich doslovne okráda o peniaze. Žiaci si kupujú struny a vybavenie a neviem čo, a
pritom sú - podľa mňa - ...fenomenálni-  výkony sú úžasné; takže toto je 1. bod.  Že či
je možné  ešte spraviť zmenu v rozpočte, v tohtoročnom? A 2. otázka, keďže sa to
takto robilo... keďže sa to takto robilo dlhé roky - a ja sedím tak troška šikmo a rovno
vidím na nášho kontrolóra,  tak aj v meste je nejaký kontrolór; mal by sa zaoberať ...j
zrejme kontrolou  ... tou skutočnosťou, kam  - nie náš, samozrejme, ale mestský,  kam
tieto peniaze putovali -  a prečo?  Radi by sme vedeli takúto odpoveď. Prinajmenšom.
A radi by sme... ešte ... by sme boli najradšej, keby tieto ... aspoň  dodatočne - sa dali
použiť .... na  účel, na ktorý  ... na ktorý  to malo byť; a najlepšie,  keby sa presunuli na
mestské časti.  To by bolo úplne super. Ďakujem veľmi pekne. 
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p. Čahojová , starostka MČ : Pán vicestarosta, nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Kolegovia,  v  tom všeobecnom
nadšení by som bol rád, keby sme zostali trochu v takej pragmatickej realite. To  čo sa
40 % váhového kritéria prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb prepočítava podľa
počtu žiakov v školách,   a že medzi mestom a mestskými časťami došlo vlastne k
matematickej .... nespravodlivosti pri prerozdelení toho balíka,  neznamená,  že to sú
peniaze účelovo viazané na školstvo. To nie je transfer na túto oblasť.  Tak, ako keď
5 % je  podľa počtu obyvateľov nad 62 rokov, tak to neznamená,  že tých 5 % - tú
sumu-  musí mesto alebo mestská časť použiť len na financovanie potrieb obyvateľov
nad  62 rokov. Je to len kritérium pre - ako sa prerozdeľuje. Potom je autonómnym
právom každého zastupiteľstva rozhodnúť rozpočty. Ja viem, prečo to hovoríte. Lebo
my v Karlovej Vsi cítime veľmi akútne problémy so stavom školských objektov, so
stavom školských areálov - ale  prosím,  nemýľme si to s účelovým použitím dotácií
podľa...podľa  normatívov  a  pod.  Je  to  naozaj  prerozdelenie  podľa  zložitého  a
komplikovaného kľúča. Mesto tam si to prerozdelenia naozaj ...sa zachovávalo roky
asi tak, ako je popísané. Ale už potom použitie tých zdrojov je v kompetencii orgánu,
ktorý o  použití tých zdrojov rozhoduje. Ďakujem.

p. Čahojová , starostka MČ : Ďakujem veľmi pekne. Veľmi správna poznámka; to sme sa
trošku.... Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pani starostka. No, na ospravedlnenie mesta chcem povedať to,
že tak, ako ...ako je neporiadok  v stave majetku mesta, že nikto vlastne nevie, čo patrí
mestu a čo nepatrí mestu, tak si dovolím povedať, že aj tento komplikovaný systém
prerozdeľovania - povedal by som, že aj predchádzajúci primátori sa v tom celkom
nevyznali  - ako sa to vlastne rozdeľuje. A ... chcel by som  na tomto mieste oceniť
sizyfovskú  prácu  Jána  Hrčku,  ktorý toto celé  rozlúštil,  rozbil  to a   navrhol  takéto
spravodlivé riešenie. Ďakujem.

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

p. Rosina: Keďže už ... pardon ... takže ...hlási sa pán kolega Zajac, takže až po jeho faktickej
poznámke budem odpovedať na všetky ... faktické poznámky.  

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

p. Zajac: Ja som len chcel poďakovať vlastne Braňovi za vysvetlenie.  Aj tá moja ... ten môj
vstup o tom, že by sme mali viazať tie peniaze, bol skôr ako kedy pripomenutím toho,
že keď to chceme od mesta,  mali by sme to vedieť aj my povedať, ale tak ako si to
vysvetlil,   samozrejme,  ja  to  akceptujem;  zmenu  nepodávam  žiadnu  lebo   tomu
rozumiem. Ale aby sme aj v tom nadšení vedeli byť trošku pri zemi.  Preto lebo, lebo
potom sa nám to vracia - ako keby jednými dverami to vyhodíme von , ako úžasnú vec
a potom sa nám to vráti. Našťastie sa nám vrátilo veľmi rýchlo. Takže našťastie sme
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sa stihli  spamätať,  resp.  ja  som sa stihol spamätať,  takže chápem a beriem  to ako
veľmi užitočné, že tieto slová  tu padli a to vysvetlenie prišlo. Takže, je to v poriadku. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne predrečníkom za ich faktické poznámky. ... Pán vicestarosta
veľmi správne to, ako právnik zhodnotil, ale mne viacej-menej ide  nie o  hodnotenie
právne, pretože viac ako sú právne normy, sú morálne normy. A my, ako obyvatelia
tohto mesta, by sme naozaj radi vedeli,  že mesto dostalo nejaký balík  peňazí viacej-
menej, na základe istého kritériá a toto nerešpektovalo. De facto tie deti hlavné mesto
okradlo. Na čo sa minuli  tie peniaze? Toto by sme mali vedieť.  Ja nechcem nikomu
stavať šibenicu,  ani vešať ho , ani ho kriminalizovať,  ale  ...  rád by som vedel -  a
myslím si, že aj ostatní občania tohto mesta, ako sa s týmito peniazmi naložili? Aké sú
to čiastky? Lebo za tento rok - aj je to vyše .. .alebo - rádovo 30,000.000 viac... alebo
temer dvojnásobok toho, čo išlo  školám,  tak je to otrasné. Ako to bolo v minulých
rokoch? Toto si teda povedať. A hlavné mesto nemá záväzok. Ale morálny záväzok je
viacej ako ...ako záväzok, ktorý sa dá vymáhať súdnou cestou. Ďakujem.

p. Čahojová , starostka MČ :  Ďakujem aj ja.  Len jednu vetu odpoviem,  že napr.  hlavné
mesto minie  tieto prostriedky na zimnú  a letnú údržbu ,  ktorú teraz intenzívne  pán
hlavný  kontrolór  -  aj s  pánom  ??Noričkom?? kontroluje.   Ďakujem.  Pán poslanec
Buzáš. 

p.  Buzáš:  Ďakujem  za  slovo,  pani  starostka.  Už  sa  nebudem  opakovať  po   mojich
predrečníkoch o tom, že čo sme sa dozvedeli z tohto materiálu, je niečo spektakulárne,
ani o tom, že celé roky - aj poslanci - mestskí,  aj odborné komisie,  aj úrad túto vec
vedome , či nevedome prehliadali. Pre mňa je príznačné, že magistrát sa nepomýlil vo
svoj neprospech. To je  pre mňa skutočne príznačné. Ja...ani sa nechcem opakovať a
skladať obdiv a vďaku pánovi poslancovi Hrčkovi.  To je heroický výkon. Len by som
chcel utlmiť to... to nadšenie, aby sme nedelili kožuch, keď ešte medveď behá po lese.
Ďakujem za pozornosť.

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

p. Martinický:  Ďakujem.  Znovu budem stručný.  Ak možno niekoho inšpirujem,  keby som
bol mestským poslancom,  tak by som interpeláciou žiadal vyčíslenie,  výpis,  kde , v
ktorých rokoch tieto prostriedky - a ako boli rozdelené. Ďakujem.

p.  Čahojová ,  starostka  MČ :  Ďakujeme.  Pána  poslanec  Zajac...  No ...to bola  faktická.
Ďakujem. Pán poslanec Horecký.

p. Zajac:  Ďakujem pekne. Nevedel som, že budeme dnes taký zaujímavý  bod. Keby som
vedel,  tak prinesiem si informácie, ktoré by vás tiež mohli zaujímať. Ja oceňujem tak
isto prácu pána Hrčku, aj ... jasné svetlo do vecí ktoré vnášal, pretože tak ako povedal
aj Peter Lenč, aj na magistráte ťažko nájdete niekoho, kto tomu rozumie a kto vie, ako
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sú financované školy, školské zariadenia. -Nie to ešte, keď je vec zložitejšia, že nie sú
len obecné, ale sú aj súkromné  a cirkevné. Ja som si prečítal celý tento text  som to tu
stihol, aj v predchádzajúcich bodoch, každé písmeno   - a budem hlasovať - keby som
mohol mať 3 hlasy,  dám 3 hlasy - ale budem podľa pravidiel len jedným gombíkom
hlasovať určite za.  Ale nedá mi,  aby som vám nepovedal... nereagoval na niečo, čo
som tam našiel  v  tej dôvodovej  správe.  Kde  som si  prečítal,  že "podfinancovanie
školských  zariadení  mestských  častí  vedie  k  tomu,  že  tieto  sú  nahrádzané
súkromnými"  -  o  cirkevných  tam nie  je  nič  -  a  žiadne  školské  ...  všetky školské
zariadenia nemožno dať do jedného vreca. Ale chcem vás informovať o jednej veci.
Ak žiaci  školských zariadení mestských častí dostanú ku zmene peňazí ako nápočet
do rozpočtu magistrátu, ktorý ich  rozdeľuje podľa tohto kľúča -a  naozaj je  v jeho
originálnej kompetencii, čo s nimi urobí - ako povedal pán vicestarosta ... Záhradník ...
Ale... ale...to  prerozdeľovanie, samozrejme, sa robí podľa kľúča, ako sme tu počuli,
ako je tam vysvetlené, aj podľa ...teda všetkých kritérií. Nuž a faktom je, že - z toho,
čo hovoríme,  čo dnes  konštatujeme,  že mestské časti sú  ukrátené,  respektíve  žiaci
mestských častí pritom nápočte do našich  rozpočtov,  tak z toho má  dostávať žiak
napr. cirkevného zariadenia,  zákonom garantovaných aspoň 88 %. Pričom vidíme, že
tých 100 % nestačí. Nuž a pravda je taká,  že od roku 2011 žiaci cirkevných školských
zariadení v Bratislavskej  arcidiecézy dostávajú v priemere 77 % z toho, čo nestačí.
Každý  jeden  rok  od  roku  2011  zarobí  Magistrát  hlavného  mesta  Bratislava
100.000 Euro v priemere len na tom, že existujú žiaci cirkevných zariadení. Znamená
to, že do kasy Hlavného mesta Bratislavy príde - podľa tohto kľúča - o nápočte ....
prerozdeľovania dane z príjmov -  príde o 100.000 Eur viacej, ako je potom presunuté
priamo z magistrátu nášmu zriaďovateľovi. Čiže veľmi ma bolí ... alebo - nerád čítam,
keď často počujem medzi poslancami, alebo teda vo verejnosti, hovoriť o tom, že žiaci
cirkevných  alebo  teda - neštátnych zariadení  - akoby odoberajú z tohto koláča.  Tu
vyhlasujem,  a  viem  to  podložiť  faktami,  že  hlavné  mesto  zarába  na  žiakoch
cirkevných školských zariadení. Ďakujem.

p. Čahojová ,  starostka MČ  :  Ďakujem veľmi pekne. S týmto sa plne  stotožňujem.  Pán
vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne.  Vážené dámy a páni, v súvislosti s
touto témou, by som naozaj chcel upriamiť  vašu pozornosť na problém s ktorým sa
boríme  v podstate od začiatku tohto volebného  obdobia  - zastupiteľstvo aj vedenie
mestskej časti. A to je práve ten problém podfinancovanie školstva. Lebo v podstate
vo... v každom z vás - vystúpení - zaznelo upozornenie na to, že si uvedomujeme, že
školstvo, ktoré máme svojej zriaďovacej pôsobnosti, ale aj školstvo, ktoré je .... ktoré
funguje v rámci mestskej časti, a  teda sú to aj  školy súkromné alebo školy cirkevné,
tak  zápasia  s  nedostatkom  financií.  Keď  sme  hlbšie  vnikali  do  problematiky
prerozdeľovania  - a teraz nielen  daňových príjmov,  ale  aj z hľadiska  normatívneho
financovania zo štátu, tak viete, že tieto problémy - sme nimi boli konfrontovaní, pri
problémoch Základnej školy Veternicová - ako s 1. problémom, kedy nám prevádzka -
samotná prevádzka školy - nebolo možné pokryť z normatívneho financovania, ktoré
dostávame od štátu a vlastne hrozilo,  že bude musieť obec zo svojich originálnych
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príjmov  dofinancovať  prevádzku  školy.  To  bol  jeden  problém.  Ďalšie  okruh
problémov je  stav školských objektov. V našom konkrétnom prípade havarijný stav
bazéna,  školského  bazéna  na  Základnej  škole  Alexandra  Dubčeka.  Teraz  aktuálny
problém telocviční na Spojenej škole Tilgnerova. My sme konfrontovaní tým, že na
takéto  veľké  rekonštrukcie  zanedbaných  objektov  by  sme  mali  používať  vlastne
financie  mestskej  časti;  ale  pri  obmedzenom  rozpočte  sa  musíme  rozhodovať  -
rozhodujete  o  tom vy,  v  zastupiteľstve  -  či  teda  bude  prioritou  sanácia  havárii  v
školách,  ale  v  rovnako...  v  rovnakej  miere  máme  povinnosti  v  zimnej  údržbe,  v
starostlivosti o verejné priestranstvá, zeleň a pod. Tam nie školstvo nadradené. My nie
sme školská agentúra, ktorá má len sa starať o školy - i keď niekedy, keď si pozriete
našu výdavkovú stranu rozpočtu a vidíte, že 2/3  výdavkov my vlastne smerujeme do
školstva,  v tom širšom význame,  tak mnoho občanov - keď vás konfrontuje,  tak sa
pýta, že- " dobre - a prečo nie je toto urobené,  a iné ?" -  a my musíme naozaj veľkú
časť alokovať. A dnes, keď vidíme tento materiál pána Hrčku, tak vlastne začíname
prichádzať  a  začína  sa  svetlo  ukazovať  v  tom,  že  štát  pri  prerozdeľovaní  daní  z
príjmov  fyzických  osôb  myslí  aj  na  kritérium  počty  žiakov  v  školách.  Tzn.
neprerozdeľuje dane len jednoduchým aritmetickým prepočtom - štát  vyberie toľkoto
daní,  toľkoto máme obyvateľov, ktorá obec má koľko obyvateľov - na  ... hlavu to
bude jednotné číslo, lebo aj štát si uvedomuje,  že treba zohľadňovať kritériá, či v tej
obci - okrem počtu obyvateľov - funguje  škola,  nefunguje škola - a že to má svoju
ekonomickú kvantifikáciu. A teraz ideme k tomu, čo povedal aj kolega Rosina. Otázka
nejakého  morálneho  princípu - alebo  právneho. Ja som zástanca toho, že by aj ten
právny postup by mal zodpovedať aj ...aj elementárnej spravodlivosti. A teraz znie tá
otázka tak, že: -"Ak bol medzi mestom a mestskými časťami ...boli prerozdeľované
financie tohto ...tejto časti koláč - dani z príjmov fyzických osôb nezákonne - teda nie
podľa stanoveného vzorca a pravidla tak som presvedčený, že existuje  právny nárok
pre  mestské  časti,  ktoré boli  takto  poškodené,  aby  sa  domáhali  vydania  takéhoto
bezdôvodného obohatenia. A by som odporúčam, aby sme to naozaj ... sa poradili s
kolegami v iných mestských častiach a zvážili postup voči magistrátu z toho hľadiska,
ak mesto teraz bez ohľadu na to či to robili nejakí úradníci, alebo to bolo s nejakým... s
nejakou legitimitou vedenia mesta, sa dopustilo toho, že neuplatňovalo vzorec, ktorý
uplatňovať malo. Ak však sa ukáže, že vzorec - teda hoc nespravodlivých, ale zákonný
bol,  tak pravdepodobne  už  neprichádza  do  úvahy  nejaké  retroaktívne  pôsobenie  z
hľadiska vymáhania do minulosti a budeme sa musí pozerať na tú zmenu Štatútu tak
ako  je  navrhnutá,  teda  pro  futuro  od  1. 1.  2018.  Ale  to  by  som nechal  ešte  na
posúdenie,  keď dôjde  k  schváleniu  tohto Štatútu,  aby mestské časti naozaj  pozreli
bližšie na to, či neboli poškodené nesprávnym, teda nezákonným postupom hlavného
mesta pri prepočítavaní tejto časti podielových daní. Ďakujem. 

p. Čahojová , starostka MČ :  Ďakujem veľmi pekne. Ja už len drobné doplnenie,  než ti
odovzdám slovo, pán poslanec, že táto práca pána Hrčku nevstala jednu noc - ani dve
noci   pred  zastupiteľstvom,  ale  to  bola  niekoľkomesačná  práca;  aby  sme  si  to
uvedomili,  že toto by mali robiť ľudia,  ktorí sú za to platení, a on to robil na úkor z
iných  činností.  A  druhá  vec,  že  tento  jeho  návrh  zavádza  ešte  mechanizmus  tzv.
kontroly.  Že  budú...  bude  mesto  zúčtovávať  -   každoročne,  každoročne  sa  bude
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kontrolovať, čo bolo poslané, na základe akých výpočtov, na základe akých prepočtov,
aký počet  žiakov,  štruktúru...  štruktúru - aj toho výpočtu pre hlavné  mesto  aj  pre
mestské časti si budú navzájom  odsúhlasovať.  Takže  to je  veľmi  dôležité.   Toto
doteraz nefungovalo. Pán poslanec Lenč. 

 p.  Lenč:  Ďakujem za slovo,  pani  starostka.  Či to bolo  zákonné  alebo  nezákonné,  mesto
funguje  na  základe  Štatútu.  A  Štatút  schválili  poslanci,  takže  ja  si  myslím,  že  to
zákonné právo. Ešte keď som hovoril o tých primátoroch, tak musím ešte poznamenať
jednu vec, že istý poriadok do toho vniesol pán primátor Ftáčnik, ktorý vymyslel tzv.
Ftáčnikov vzorec,  kde  sa  dosadzujú...  teda tie  počty žiakov,  dôchodcov,  kilometer
ciest chodníkov a iné veci .. Či je  to spravodlivé alebo nie - ukazuje sa, že asi celkom
nie, keďže pán kolega Hrčka vymyslel niečo, čo sa viac pozdáva všetkým. Ďakujem.

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

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len pár vecí povedať. Že - pravda je to,
čo urobil pán Hrčka, to je, proste,  neuveriteľná práca. Takže veľká vďaka. Ale chcel
by som touto cestou vyzvať pána primátora Nesrovnala, ktorý pred pár dňami - a túto
vystupoval a hrdil sa, čo všetko spravilo pre mesto, pre Karlovu Ves. Pamätajúc jeho
slová, že z Bratislavy dokáže spraviť veľkomesto typu Viedeň, Brusel, Paríž, atď. atď.
Tak jeden z  malých krokov na priblíženie k týmto veľkým mestám by mohlo byť to,
aby  túto  nespravodlivosť  dostal  do  nejakých  normálnych  koľají.  Takže  ešte  raz  -
vyzývam ho, aby podpísal toto uznesenie  a dokázal,  že je  chlap. Ďakujem.  /Aby to
(s)zrovnal, tak/ 

p. Čahojová , starostka MČ :  Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto viac do diskusie nie  je
prihlásený,  tak diskusie  uzatváram a prosím návrhovú komisiu,  aby nám predniesla
návrh uznesenia o ktorom bude hlasovať.

Návrhová komisia:  Nakoľko nebol doručený žiadny písomný návrh na zmenu a doplnenia
uznesenie,  tak predkladáme  na  hlasovanie  návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schvaľuje návrh Dodatku Štatútu hlavného je
mesto SR Bratislavy -  rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí. 

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

Hlasovanie:  Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržal sa  1 poslanec.  Ďakujem
veľmi pekne.
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Bod 4
Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu

Modernizácia  odborných  učební  –  jazykovej  a  prírodovednej  -  na  Základnej
škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.

p.  Čahojová  ,  starostka  MČ:  Pristupujeme  k  bodu,  ktorý nasleduje  bod  4  -  Návrh  na
schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  Modernizácia
odborných  učební  –  jazykovej  a  prírodovednej  -  na  Základnej  škole  Alexandra
Dubčeka, Majerníkova 62.  Predstavíme pána inžinier Šutaru; odovzdávam mu slovo.
Nech sa páči.

p.  Šutara,  MÚ  MČ:  Vážené  panie  poslankyne,  páni  poslanci,  na  dnešné  rokovanie
zastupiteľstva  predkladáme  návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na
spolufinancovanie  projektu  Modernizácia  odborných  učební  na  Základnej  škole
Alexandra  Dubčeka.   Mestská  časť  predložila  žiadosť  na  schválenie  hodnotiacej
správy na hlavné  mesto, 26.6.2017. Dňa 21. 9.  sme boli vyzvaní,  aby sme prijali  -
alebo bolo schválené uznesenie v predkladanom ... v predkladanom návrhu - alebo v
predkladanej  formulácii.  Celková  výška  spolufinancovania,  ktorú  sa  zaväzuje
prefinancovať  minimálne  mestská  časť  je  2.463,95  Eura.   Predpokladaná  výška
finančného  príspevku,  ktorú môže  získať  mestská  časť  je  viac  ako  49.000 Eur.  V
rámci tejto modernizácie sa majú rekonštruovať prírodovedecká a chemická učebňa.
Kompletná...  kompletný   nákup  a  inštalácie  didaktických  pomôcok,   interaktívnej
tabule,  dataprojektor  a  vybavenia  laboratórií  ...  laboratórneho  pracoviska  pre  33
žiakov.  Všetko..

p.  Čahojová  ,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  No,  myslím  si,  že  vo  svetle
predchádzajúceho  uznesenia   by  ste  nám toto mohli  podporiť.  Takže  ja  prosím  o
podporu tohoto materiálu. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán kontrolór žiada slovo.
Nech sa páči.

p. Hrádek,  miestny kontrolór:  Ďakujem pekne,  pani  starostka. Ja  by som sa iba  kolegu
chcel  opýtať-  schvaľuje  v  bode  4  -  Zabezpečenie  financovania  prípadných
neoprávnených  výdavkov  z  rozpočtu  mestskej  časti.  Ako  mám,  ako  kontrolór,
rozumieť pojem  "neoprávnené výdavky"?  

p. Šutara, MÚ MČ:  To sú výdavky nad rámec  projektu,  ktoré neuzná - vlastne - v tom
vyúčtovaní  ...  Že  ktoré  neuzná  v  tom vyúčtovaní  vlastne  ten  poskytovateľ  tejto
dotácie.  Takže  v  prípade,  že  po  vyúčtovaní  sa  ukáže,  že  nejaké  výdavky  nie  sú
oprávnené - v zmysle daného projektu, tak bude ich musieť znášať mestská časť.  

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Čiže sa... čiže dôjde vlastne k navýšeniu financií , tých 5 % -
2.463 Eur - v bode 3?  

p. Šutara, MÚ  MČ: Áno. V prípade, že by takýto neočakávaný ... proces sa vyskytol. 
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p. Hrádek, miestny kontrolór: No ... tak ale potom by bolo asi vhodné, keby ste poslancom
povedali, aká bude  ... aké bude konečné číslo - predpokladané možné - neoprávnené -
v zmysle bodu 3. Že to nebude to 2463, ale že to môže dosiahnuť číslo 10, 15.000...
Neviem...  

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

p. Horecký: Naša škola podala ... teda moja škola podala ten istý projekt na túto výzvu, preto
poznám podmienky tohto projektu a tej výzvy.  A tam je možné, ako to býva, kde sú
nevyhnutné stavebné úpravy - v konečnom dôsledku tú celkovú sumu navýšiť o 15 %.
To ešte stále sú oprávnené výdavky.  A ten termín "neoprávnené výdavky" sa naozaj
používa , tak ako povedal pán zástupca prednostu ako terminus technicus,  keď sa z
akýchkoľvek dôvodov - najčastejšie  administratívnych  - tým riadiacim orgánom pri
monitorovacích správach niektorý z tých výdavkov vyhlási za neoprávnený.  Toto by
som sa  skôr  chcel  spýtať....  Vyhlásiť  za neoprávnený,  napr.  kvôli  tomu,  že nie  je
dodržaný termín predloženia  nejakých účtovných dokladov alebo niečo podobné. Ja
by som sa chcel v tejto súvislosti spýtať - či sme, ako žiadateľ o tento projekt - boli -
obec? A či sme tam  boli... My nie sme platca DPH, že ako sú tam ... ako je tam DPH
pre stavebné firmy zaúčtované? - či do oprávnených alebo neoprávnených výdavkov?
Ak my to viete odpovedať. 

p. Čahojová , starostka MČ:  Než vám dám priestor na odpoveď, ešte pán poslanec Zajac,
nech sa páči, pán poslanec . 

p. Zajac:  Pán poslanec sa k tomu priblížil,  preto, lebo  neoprávnené sú -  "alebo  ak nebol
definovaný v projekte". Aby sme boli veľmi presní.  Čiže ak to teraz nebudeme mať
definované v projekte, aj keď tá rozširujúca otázka pána poslanca , no tak oni to potom
dajú za neoprávnené.  A to by malo byť jasné.   Čiže otázka DPH,  otázka odvodov
zamestnancov,   otázka  dovoleniek,  preplácanie  zamestnancov,  otázka  stravných
lístkov; zákon nám niečo prikazuje, a my  zamestnáme niekoho; Ale keď teda sme si v
projekte definovali,  že im zaplatíme len základný plat, no tak potom musí znášať ten,
kto  predkladá projekt - odvody, stravu, dovolenky. Lebo inak tieto náklady budú ... A
ich nezaujíma, že náš zákon hovorí, že keď máte niekoho zamestnaného, musí mať aj
stravu  aj  odvody  musia  byť  zaplatené  .  Čiže   toto  je  to  vyčíslenie  tých  -  ako
predkladateľ  by mal  vedieť,  čo  do  projektu  napísal  a  ak sú  tam na  veci,  ktoré si
nepožiadal exaktne, no tak potom nám môžu byť vrátené. 

p.  Čahojová  ,  starostka  MČ:  Ja  si  myslím,  prepáč,  pán  poslanec  Dulla,  že  toto  bolo
nadbytočné, ako keby - časť uznesenia -nadbytočná - lebo mestská časť, tak či tak,  ak
nejaké neoprávnené ... vytvorí, tak musí zaplatiť.  My nemáme inú možnosť. Myslím
si, že to je úplne zbytočné o tom diskutovať. Samozrejme, že ich nechceme. Lebo my
chceme, aby sme čo najviac prostriedkov získali z projektu. Pán poslanec Dulla,  nech
sa páči.
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p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Takže,  podľa  materiálu  Karlova  Ves  požiadala  -  bez
predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva.-  Spolufinancovanie a nevyhnutné stavebné
úpravy neboli prerokované ani jednou komisiou, ani dodatočne. Moderné učebne sú
dôležité   a  potrebujeme  ich.  Rovnako  je  ale  dôležité  ,  aby  exekutíva  rešpektoval
zásady  súčinnosti  s  miestnym  zastupiteľstvom  a  jeho  komisiami  a  nevytvárala
opakovane  nátlak  predkladaním  na  poslednú  chvíľu.  Návrh  uznesenia  neobsahuje
identifikáciu zdroja financovania  a vopred predpokladá  financovať tie neoprávnené
výdavky na ťarchu rozpočtu, bez ohľadu na dôvod ich neoprávnenosti a výšku - čiže
neobmedzene.   Takto  mojim  jazykom  je  jasný  bianko  šek.  Ak  budú  výdavky
neoprávnené,  možno nebudú smieť byť  ani financované z rozpočtu mestskej časti.
Lebo  príčina  môže  byť  porušenie  všeobecne  záväzných  predpisov.  Z  odborného
hľadiska  by  iste  bolo  v  zaujímavé  poznať  odôvodnenie,  ako  súvisí  budovanie
odborných  učební v priestoroch školy s územným plánom - odkedy existuje územný
plán mestskej časti? Rovnako dôvod, prečo nie je v bode 1. návrhu uznesenia  uvedená
aj suma žiadosti, aby bolo zrejmé horné obmedzenie pre potrebný podiel 5 percent.  V
tomto  duchu,  v  bode  3  návrhu  uznesenia  by  malo  byť  jednoznačne  -  5 %  z
oprávnených  výdavkov,  aby  sa  vyjadrili  podmienky  pri  dodržaní  ktorých  súhlasí
miestne zastupiteľstvo so spolufinancovaním. Návrhu uznesenia v predloženom znení
je zmätočný,  nezaručujú ochranu záujmov Karlovej Vsi v zákonnosti. Ďakujem.

 p. Čahojová , starostka MČ:  Ďakujem pekne. 5 percent je uvedených v dôvodovej správe.
Ale  - možno  to mohlo  byť  aj súčasťou uznesenia.  Keďže nikto iný sa do diskusie
nehlási,  uzatváram  diskusiu  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia. Nech sa páči.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia... návrhovej komisii nebol doručený žiaden návrh na
zmenu ani doplnenie uznesenia  v písomnej podobe. Takže návrh uznesenia: Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 4 body. V 1. bode je
predložené  žiadosti -  tak ako máte predložený  materiál.  V 2.  bode -  zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 3. bod- zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške 2.463
a  95  centov  .  A  4.  bod-  zabezpečenia  financovania  prípadných  neoprávnených
výdavkov z  rozpočtu mestskej časti.  

p. Čahojová , starostka MČ:  Ja by som poprosila  pána inžiniera  Šutaru,  aby neprišlo  k
zbytočnému ...  konfliktu autoremedúrou stiahnuť tento bod číslo 4. Je to možné, pán
inžinier? Takže autoremedúrou časť 4. stiahneme. Hej? 

p. Šutara: Takže ...sťahujem tento ... túto časť ... z predkladaného uznesenia . 

p. Čahojová ,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne. Takže hlasujeme  o tak prednesom
návrhu ako predniesol pán Savčinský, okrem časti 4. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 11 poslancov, proti 1, zdržali sa 6. Uznesenie bolo prijaté . 
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Bod 5
Návrh  štatútu  Dozorného  orgánu  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves.

p. Čahojová , starostka MČ:  A prichádzame k ďalšiemu  bodu. A tým je -  Návrh štatútu
Dozorného  orgánu príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Na  žiadosť  miestneho  zastupiteľstva,   v  spolupráci  s  pánom hlavným  ...  s  pánom
kontrolórom  mestskej  časti  ho  pripravil  pán  ...  doktora  Hrádek.  Nech  sa  páči.
odovzdávam mu slovo. 

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Ďakujem  veľmi  pekne,  pani  starostka.  Vážené  panie
poslankyne,  páni  poslanci,  na základe  úlohy,  ktorá mi  bola  uložená  v rámci  plánu
kontrolnej  činnosti  som  pripravil  návrh  štatútu  Dozorného  orgánu  príspevkovej
organizácie - našej  VPS-ky. Viac-menej tento návrh som inicioval aj z toho dôvodu,
že v rámci  prebiehajúcej kontroly som  zistil,  že tento dozorný orgán nemá  žiadny
nejaký vnútorný poriadok,  čo aj konštatuje v samotnej správe o kontrole VPS. Tak
sme po dohode s pánom Buzášom, ktorý je členom tohto kontrolného orgánu zaradili v
rámci  bodu -  alebo-   plánu  kontrolnej  činnosti  spracovanie  tohoto návrhu.  Chcem
povedať,  že  tento  návrh  bol  nejakým  spôsobom  odkomunikovaný  s  vedúcimi
zamestnancami miestneho úradu. Rovnako som vám ho poslal na nejaké neformálne
vyjadrenie.  Pripomienky,  ktoré  som  od  vás  dostal  som  zapracoval,  ale  súčasne
oznamujem, že v rámci autoremedúry som dnes pripravený si osvojiť akýkoľvek váš
pozmeňujúci  návrh,  ktorý  vy  uznáte  za  vhodné.  Myslím  si  osobne  ,  že  možno
najväčším  problémom  bude  bod  h)  v  rámci  čl. 2   kde  sa  dáva   do  kompetencie
dozorného  orgánu  istá  právomoc  spolurozhodovať  o  nejakých  investíciám  nad
20.000 Eur. Nechám na vaše zváženie,  či takéto niečo tam v tomto materiáli  chcete.
Ďakujem pekne.

p. Čahojová , starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a prosím,  kto chce
diskutovať sa môže prihlásiť. Nech sa páči.  Pán Dulla, nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Takže podľa mňa,  zásadným omylom je  predstava,  že štatút
vnútorného  kontrolného  orgánu  príspevkovej  organizácie  je  oprávnený  schváliť  a
vydať niektorý z orgánov zriaďovateľa. Je to návrh aktu vnútorného riadenia;  ak to
teda zostáva dozorný orgán VPS, na ktorý nemá mať dosah nejaký orgán, ktorý stojí
mimo príspevkovú organizáciu.  Návrh na odmeňovanie členov dozorného orgánu na
základe aktu miestne zastupiteľstvo nemá oporu v zákone. Vyvoláva dojem, a možno
to  je  aj  cieľom,  že  dozorná...  orgán  je  vlastne  kontrolným  orgánom  miestneho
zastupiteľstva a to popri miestnom kontrolórovi. Vznikla by duplicita, alebo by došlo
k  nepriamemu  oklieštené  pôsobnosti  miestneho  kontrolóra.  V  zmysle  pracovno-
právnych a ekonomických predpisov o odmeňovaní osôb plniacich úlohy vnútorného
kontrolného orgánu, ako aj iného vnútorného orgánu, organizácie rozhoduje výlučne
jej štatutárny orgán, okrem iného aj preto, lebo sa financujú na ťarchu jej výdavkov.
Ak má dozorný orgán dohliadať na výkon všetkých činností,  tak prípustné stretanie
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raz za polrok nedáva  predpoklad  na  dobrý a úplný výkon úloh dozorného  orgánu.
Dohliadanie v  zmysle návrhu si vyžaduje nepretržitú, často sa opakujúcu činnosť; a to
aj preto, aby sa prípadné nedostatky zistili  včas , kedy dôsledky ešte nie sú kritické.
Ak sa zistí závažné porušenie či nedostatky v hospodárení,  vari by mal byť ako prvý
informovaný miestny kontrolór. Inak to vyzerá naozaj tak,  že dozorný orgán VPS je
kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva a miestny kontrolór už nebude musieť,
alebo  ani môcť kontrolovať VPS. Tomu napovedá aj návrh na polročne podávanie
správ  miestnemu  zastupiteľstvu  o  činnosti  dozorného  orgánu.  Podpis  starostky  ...
starostu mestskej časti je úplne  mimo rámec zákonnosti.  Ďakujem. 

p. Čahojová , starostka MČ: Ďakujem pekne.  O slovo požiadal pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, tiež by som sa chcel
krátko  vyjadriť  k  tomuto  materiálu.  Kreovanie  dozornej  rady  v  príspevkovej
organizácie  nie  je  zo  zákonná  povinným  ...  povinnou  náležitosťou.  Príspevkové
organizácie nemusia mať dozorné rady, ale zákon nezakazuje.  Takže takáto dozorná
rada môže byť  vytvorená;  bola vytvorená v našej zriaďovacej listine,  bola dokonca
personálne  obsadená  a  je  zapísaná  do  príslušných  registrov  ktoré  vedie  štát.
Samotná...  samotný  ...materiál,  teda  štatút  dozornej  rady ja  vnímam  ako  materiál,
ktorý má  spresniť  to  poslanie,  ktorým sme  dozornú  radu  vykreovali  a  personálne
obsadený,  keďže v minulom roku, keď sa vlastne len kreovala organizácia,  tak ešte
samozrejme  dozorná  rada  nemala  tie  ...  možno-  úlohy  alebo  povinnosti  presne
zadefinované.  Nakoniec  organizácia  samotná  de  facto  nevykonávala  podnikateľskú
činnosť.  A  je  to  aktuálne  dnes.  Ja  sa  domnievam,  že  prijatím  tohto  materiálu  sa
nezasahuje  do  kompetencií  miestneho  kontrolóra  v  tom  zmysle,  že  tie  sú  dané
zákonom. Zákon má prednosť pred takýmto interným aktom alebo internou normou,
ktorú sme - nejakým spôsobom by sme prijali.  Kontrolór je suverénny aj vo vzťahu k
tomu. kde a akým spôsobom môže vstupovať do kontroly. Bolo by veľmi nesprávne,
keby si práve príspevková organizácia,  jej management  vyložili  prijatie tohto štatútu
ako ochranu - v úvodzovkách - pred pôsobnosťou miestneho kontrolóra. To by bolo
veľmi nesprávne. To tak nie je. Kontrolór môže požiadať o všetko to, čo ho zákon ....
nejakým  spôsobom  oprávňuje.  Teraz  k  tomu  bodu  h)  o  ktorom aj  pán  miestny
kontrolór povedal,  že to vyvolalo  ...vlastne určitú polemiku  - aj... aj v rámci úradu.
Tzn. ako keby kompetencia  pre dozornú radu schvaľovať ...obstaranie  investičného
majetku príspevkovej organizácie v nejakom finančnom limite. Tak isto sa neviem ja
úplne stopercentne stotožniť,  prečo práve je  tam tá hranica 20.000 Eur a pod. Ja by
som navrhoval  možnosť  zvážiť  pánovi  miestnemu  kontrolórovi,  keby  ten  bod  h)
mohol  byť  preformulovaný  v  takom  zmysle,  že  by  znel  :  Prerokovanie  návrhu
rozpočtu  príspevkovej  organizácie  na  príslušný  kalendárny  rok.  Obdobu  máme  v
Karloveskom  športovom  klube,  kedy  rada  KŠK  prerokúva  návrh  rozpočtu
príspevkovej  organizácie;  súčasťou toho rozpočtu sú aj investície  -  teda kapitálové
výdavky,  takže by mohla dozorná rada takto každoročne prerokovať, ešte pred tým,
než sa návrh rozpočtu príspevkovej organizácie stane súčasťou veľkého, teda rozpočtu
celej  mestskej časti.  Myslím  si,  že takýmto...  s  takýmto oprávnením by nemal  byť
problém  ani  v  tej  aplikačnej  praxi;  a  by  sa  vlastne  tým dozorná  rada  vyjadrila  k
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rozpočtu tak, ako ho management  tej organizácie predkladá,  mali by možnosť si to
prediskutovať a vlastne takýmto spôsobom získať podporu pre návrh rozpočtu tak, ako
ho   organizácia  navrhuje,  ale  ...zároveň s  tým vedomím,  že o  definitívnej  podobe
rozpočtu aj príspevkovej  organizácie  v konečnom dôsledku rozhoduje toto miestne
zastupiteľstvo. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ak sa spomína  rada KŠK,  tak pripomínam,  že je  to takmer
impotentný orgán. Ešte ani raz nerokovala o rozpočte. Ak si spomíname záverečný
účet za rok 2016, ktorý sme  nedávno mali  na stole,  tak sme  sa dozvedeli,  že KŠK
nemala schválený rozpočet na rok 2016. Takže o ňom ani nerokovali ... lebo  žiaden...
riadne zasadnutie  rady KŠK to v programe nemá  a nemá  to ani vo svojom štatúte.
Takže zrovna rada KŠK  nie je šťastný model.  A obdoba je to aj s dozorným orgánom
VPS. Predchádzajúci súhlas na  minutie na jednorazový nákup je možno jediné, čo je
ako-tak logické v tom návrhu štatútu dozornej rady. Podobne,  keď si zoberieme, že
mestská časť má obmedzenia pre priamo voleného predstaviteľa, starostku/ starostu a
tiež  ma  len  minimálne  kompetencie,  tak niečo  podobné  je  asi  tento  návrh.  Ale  v
každom prípade nikto nehovorí,  že by sa to nemohlo vyložiť  ináč, ako by sme si to
vyložiť chceli. Ďakujem.

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

p. Savčinský: Mala to byť skôr faktická. .. Ale faktická na faktickú nie je ... Pán Dula, viem,
že ste - v podstate- odborník na všetky oblasti. V tejto... v tomto ...ste asi sa pomýlili.
Neviem,  kde  máte  informácie,  že  Rada  KŠK  sa  ...neschádzala;  že  nerokovala  o
rozpočte? Asi  došlo k nejakej mylnej informácii, lebo to nie je pravda. 

p.  Čahojová  ,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Keďže  nikto  iný  do  diskusie  nie  je
prihlásený ... len kontrolór - záverečné slovo, nech sa páči. 

p.  Hrádek,  miestny kontrolór:  Ďakujem pekne.  Ja  si  autoremedúrou beriem návrh pána
vicestarostu  za  svoj.  Súčasne  by  som  chcel   ešte  doplniť,  že  viac-menej  celé
zdôvodnenie  existencie  dozorného  orgánu  je  zdôvodnené  v  dôvodovej  správe  a
súčasne v mojej  správe o kontrole.  Ja  taktiež nechápem dozorný orgán ako nejakú
náhradu za miestneho kontrolóra. Ja v svojej správe o kontrole píšem, že je to do istej
miery  taký  veľmi  zvláštny  prvok  na  Slovensku  sa  vyskytujúci,  asi  len  v  dvoch
existujúcich prípadoch;  my budeme tretí. Ale zákon - nie je to je úplne v rozpore so
zákonom  o  rozpočtových  pravidlách,  ktorý  niečo  takéto  nezakazuje;  a  v  zmysle
zákona o obecnom zriadení,  vy,  ako zastupiteľstvo, si máte právo zvoliť  akýkoľvek
stály alebo dočasný kontrolný výkonný orgán. Čiže z môjho pohľadu nebol porušený
zákon a je čisto na vás, aké kompetencie vy dáte dozornému orgánu. Ďakujem.

p. Čahojová ,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  Koniec  diskusie.  Prosím návrhovú
komisiu aby predniesla návrh.
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Návrhová komisia:  /Už môžem, pán Dulla?? ... Počkám, kým si svoje poznámky vyriešite/
Návrhová  komisia  neobdržala  žiadny  písomný  návrh  na  zmenu  alebo  doplnenie
uznesenia. Pán kontrolór v dokumente, ktorý pripravil a autoremedúrou spravil úpravu
v  bode  h)  -  Tento   prečítam:  Prerokovanie  návrhov  nepodlieha  ...  rozpočtu  na
kalendárny rok. Bodka.  Koniec  vety.  Čiže  suma,  ktorá tam bola  predtým uvedená,
20.000 Eur  sa vypúšťa.

p. Čahojová , starostka MČ: Porozumeli sme? ... návrhovej komisii? Ďakujem.  Takže... 

Návrhová  komisia:  Dokončím ešte  -  teda  -  po a)  schvaľujeme  predložený návrh  štatútu
Dozorného orgánu príspevkové organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Po
b  )   -  žiada  starostku  vydať  predmetný  štatút  po  formálnej  úprave  predloženého
návrhu. Ďakujem, pani starostka.

p. Čahojová , starostka MČ:  Ďakujem aj ja. Hlasujeme o tomto návrhu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 2 poslanci,  zdržali sa 4 poslanci.  Ďakujem
veľmi pekne. Návrh bol schválený.

Bod 6
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pristupujeme  k  bodu  číslo  4  a tým  je  Správa  o  činnosti
miestneho kontrolóra. Pán kontrolór odovzdávam vám slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka...

p. Čahojová, starostka MČ: ...Nie 4 , prepáčte, pôvodne bolo 4, teraz je to bod číslo 6. Nech
sa páči, pán doktor.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. Vážení páni poslanci a
pani poslankyne.  Na základe dohody s organizačným oddelením predkladám takúto
formu správy, ktorá sa skladá z dvoch častí. Prvá časť pojednáva o priebežnej kontrole
príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby.  Druhá  časť  pojednáva  o úlohe,
ktorá mi bola uložená v rámci plánu kontrolnej činnosti - Kontrola objednávok za rok
2006. Neviem,  či je  k tomu treba nejaký obsiahlejší  komentár? Ja si myslím,  že tie
správy  sú  dostatočne  jasné,  zreteľné,  takže som pripravený  zodpovedať akékoľvek
otázky. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne  za úvodné slovo.  Otváram diskusiu.
Nech sa páči. Pán poslanec Dulla.
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p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ku kontrole VPS. - Podľa zmluvy o spolupráci mestská časť
zabezpečovala  účtovníctvo,  nákup  prevádzkového  materiálu.  Podľa  mňa  to  nie  je
zákonné. Účtovníctvo pre iný subjekt  môže zabezpečovať ten,  kto má  takú činnosť
zapísanú v predmete podnikania.  Podobne aj nákup pre iný subjekt. Prípadné príjmy
za  také  činnosti,  po  odpočítaní  priamych  nákladov  na  kúpu  toho  prevádzkového
materiálu,  podliehajú  zdaneniu.  Zistenia  o kosení  trávnatých  porastov  nie  sú
v predmete návrhu uznesenia. Ak vieme, že robíme a financujeme údržbu nezvereného
majetku  hlavného  mesta,  nestačí  to  vziať  na  vedomie.  Dochádza  pravdepodobne
k neoprávnenému  použitiu  rozpočtových  prostriedkov.  Zistenie  o prenájme  za
symbolické Euro , bez zverenia majetku do správy, poukazuje na vážne, hlavne však
zbytočné  porušenie  zákona.  Rovnako  zistenie  o  nezákonnom  financovaní  údržby
prenajatého  majetku.  Zostáva  si  len  uvedomiť,  že  zistenia  vlastne  potvrdzujú
oprávnenosti  nesúhlasu  a varovanie  v minulosti.  Podľa zistenia,  mestská  časť  štyri
mesiace  vydávala  stravné  poukážky zamestnancom VPS.  Nie  je  uvedený  začiatok
a koniec  obdobia,  čo  by  malo  byť.  VPS  si  zabezpečila  tieto  poukážky  koncom
februára.  Poukážky  sú  ceniny  a  práca  s  nimi  podlieha  sprísneným  pravidlám.  Zo
správy nemožno zistiť, či výdaj cenín, ktoré boli a sú majetkom inej účtovnej jednotky
... boli  s nimi  v súlade.  Rovnako sa nedá zistiť,  ako bolo  zabezpečené a na  ťarchu
ktorého  subjektu oprávnené  nároky zamestnancov -  do nákupu poukážok. Nedá sa
zistiť,  ale dá sa predpokladať,  že to boli poukážky,  ceniny - mestskej časti.  To tiež
vyžaduje samostatne postupy, ktoré tu ... ... boli popísané, ale pravdepodobne neboli
dodržané.  Zistenie  o vedení  účtovníctva  na  základe  zmluvy  o vykonávaní  práce  z
26. 4.2017 poukazuje,  že VPS porušila  zákon o účtovníctve,  keď v prvom štvrťroku
2017 neviedla účtovníctvo priebežne. V súvislosti s tým je otázne, či sa porušovanie
neopakovalo aj v druhom a treťom štvrťroku. V súvislosti so  zmluvami  na základe,
ktorých niektoré odborné činnosti vykonávajú zamestnanci mestskej časti je  otázne,
čie  vybavenie  používajú.  Zo zverejnených faktúr, či zmlúv,  nemožno zistiť,  že VPS
má licenciu  na účtovný software; a zo správy - v akej bolo forme  bolo spracované
účtovníctvo,  ktoré je  predmetom hodnotenia.  Konštatovanie  o  zostatku  na  účte  k
31.marcu nedáva obraz o čerpaní rozpočtu ani záväzkov, objednávok a zmlúv, ktoré sú
známe.  Tak  predpokladám,  že  to  bude  v tom  pokračovaní  kontroly.  Kontrola
objednávok  zistila  porušenie  zákona  o  finančnej  kontrole,  nesprávnym  spôsobom
výkonu  základnej  kontroly.  Porušením zákona je  ...  nezverejňujeme  včas či vôbec.
Neuvádza sa nič  o kontrole tohto o.. ... plnenia  tejto povinnosti. Podľa stránky VPS
prvých  11  faktúr  v  roku  2017  zverejnili  22. 5.  Podľa  týchto  faktúr  prvú  až  piatu
evidovali 17. 2. až 22.3. Viacero nemá evidenciu - odtlačok príjmovej pečiatky a od
siedmej  vyznačené  poradové  číslo  o evidencii  došlých  faktúr.  Zistenie  o  nevedení
účtovníctva napriek založenému účtu a pohybom na ňom dokazujú dve skutočnosti. Po
prvé,  že účtovná  závierka,  ktorú vypracoval  bývalý  prednosta miestneho  úradu po
skončení  poverenia  výkonom  funkcie  riaditeľa  je  zavádzajúca,  nezodpovedá
skutočnosti. Obsahuje iba nulové hodnoty. A po 2.) , že schválenie tejto závierky bolo
protiprávne. Zistenia podnikateľskej činnosti sú závažné. Poukazujú na nedostatočný
spôsob zabezpečenia správneho nakladania  s cudzím majetkom.  Je otázka, nakoľko
bola dodržaná finančná  disciplína.  Ťažko spisovať iba  na vrub vzniku  príspevkovej
organizácie.  Kontrolné  zistenia  a z nich vychádzajúce návrhy opatrení by mali  byť
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premietnuté do návrhu uznesenia. Už len pre ich existenciu nie je dôvodu na to, aby tá
správa o kontrole VPS-ky vzala iba na vedomie.  Jedným z najzávažnejších zistení je
konštatovanie  o  premrhaní  šiestich  mesiacoch  v  roku  2016,  kedy  bol  poverený
výkonom funkcie  riaditeľa bývalý prednosta miestneho úradu. Druhým,  podľa mňa
oveľa vážnejším,  že ani  ďalších  šesť  až deväť  mesiacov nestačilo  na konsolidáciu
pomerov súčasnému riaditeľovi. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: K tomu len toľko, že –pán poslanec-  v návrhu uznesenia je, že
berie  na vedomie,  ale  aj ukladá  riaditeľovi  odstrániť  zistené  nedostatky,  ktoré pán
kontrolór zistil vo ...svojej kontrole  - aj s termínom plnenia. Takže – tak. Nikto iný sa
do  diskusie  nehlási.  Pán  kontrolór  si  berie  záverečné  slovo.  Nie?  Ešte  aj  pán
vicestarosta?.. Pán kontrolór nech sa páči.

p.  Hrádek,  miestny kontrolór:  Ja by som chcel  ešte  podotknúť - tá  správa  odzrkadľuje
nejakú realitu, v podstate, na začiatku tohto roka a podstate do leta. Musím povedať,
že  VPS-ka  nabrala  ľudí,  začala  nedostatky  odstraňovať.  Ja  s  nimi  priebežne
komunikujem  a  kontrola  tým,  že  pokračujúca  alebo  priebežná,  tak  bude  naďalej
pokračovať. A ja pevne dúfam v zlepšenie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Nie,  že dúfate  -  ja  myslím  si,  že už  sú náznaky
zlepšenia, pán doktor...

p. Hrádek, miestny kontrolór: Zlepšenie ako také komplexné a dlhodobé - a na konci,  že
bude to všetko v poriadku, tak.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Môj vstup sa týka tej druhej časti úlohy, ktorú
dostal  pán  kontrolór.  To  je  kontrola...  teraz  presne  si  nepamätám,  ako  znelo  to
uznesenie, ale mám veľmi silný dojem, že to bolo - Kontrola za roky 2006 až 2014.
Bol by som veľmi rád, keby ten postup mohol byť na tej časovej osi presne opačne, že
- poďme od roku 2014 smerom dozadu – tie zistenia.  Pretože tie najaktuálnejšie  nás
najviac  zaujímajú.  A  ...  ešte  ...ako  -  logické  mi  vyplýva,  že  nestačí  kontrolovať
objednávky.  Bolo  by  treba  kontrolovať  faktúry  -  a vždy  k  nim  príslušný  doklad,
súvisiaci, tzn. buď objednávku alebo zmluvu na základe ktorej sa tak párovalo.  Treba
tieto ... tieto veci párovať. Ďakujem veľmi pekne za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kontrolór, chcete reagovať?

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ja chcem iba v krátkosti reagovať. Úloha neznela párovať
faktúry a objednávky. Nemám s tým problém, budem ich kľudne párovať. Ak už sme
sa teda dostali k tejto druhej časti, dovolím si urobiť také nejaké zhrnutie. Ja som vám
tam napr. urobil aj fotografie toho, v akých ...akú povahu, vlastne...alebo akú podobu
majú  dneska  objednávky,  a  akým  spôsobom sú  evidované.  Tak  isto  aj  tá  knižka
objednávok.  Sú  tam ...chýba  zhruba...  –  ja  neviem-  som  to  tam presne  vyčíslil,
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chýba ...  49 objednávok z roku ... z celkového počtu 187. Ďalej potom tie zistenia, že
jednoducho objednávky neboli dostatočným spôsobom vypĺňané. Z tých objednávok
častokrát nie je vôbec zrejmé, že čo vlastne objednávame; chýbajú tam ceny. Neviem,
no  -  je  na  vás.  Opakujem -  dneska  už  hodnotiť  nejakým spôsobom roku 2006 je
jednoducho v pasé. Z toho sa treba poučiť. Ja môžem povedať, že mestská časť urobila
obrovské zlepšenie, čo sa týka vystavovania objednávok. Tieto ...nedostatky, ktoré ja v
týchto  objednávkach  konštatujem,  sa  v nových  objednávkach  nevyskytujú.  Riadne
prebieha finančná  kontrola.  A čo sa týka vášho návrhu, pán poslanec,  zobrať si rok
2014, -13  - samozrejme akceptujem, zoberiem. Ja som to jednoducho bral tak, ako to
bolo naskladané. Tak som proste zobral prvý rok. – A, samozrejme, som chcel poznať
aj váš návrh,  či máte takúto predstavu o výkone a tejto kontrole týchto objednávok?
Lebo  je  to  veľmi,  naozaj,  špecifická  činnosť  -  kontrolovať  jedenásť  rokov  staré
objednávky, ktoré sú nečitateľné a ktoré najprv musíte prepísať, aby ste s nimi vôbec
vedeli pracovať. Ďakujem.

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

p. Zajac: Súhlasím s tým, že ísť naopak je asi efektívnejšie. Čiže to sa... to podporujem...  Ale
chcel by som ešte, ak sa teda bavíme o tom, že dopĺňať veci...

p. Čahojová, starostka MČ: Prepáč Marcel, zle ťa počuť.

p. Zajac: Ak sa bavíme o tom, že dopĺňať ešte veci, tak ja si myslím, že tam rozhodujúce aj
preberanie  vykonaných....  Ono sa hovorí,  že zaplatenie  faktúry je  vlastne formálne
prebratie prác. Jedna vec je objednávka, druhá vec je vystavenie faktúry. A ďalšia vec
je to, že niekto poverený a zodpovedný v tomto úrade, mal tú prácu podpísať, že teda
bola vykonaná. lebo toto je podľa mňa tiež vec, ktorá - aj keď to dáme vyrobiť, tak to
zaujíma aj verejnosť -  teda, keď sme zaplatili za zimnú údržbu, tak či tá zimná údržba
bola urobená? Lebo potom sa tu len šuchoce po mestskej časti, že padla jedna vločka a
my sme nevysypali  kilá  soli.  Ale niekto tú faktúru, ktorá ... proste bola vystavená -
zaplatil. Ja verím tomu, že ten kto platí, má podpísaný vzor, ale nie je kompetentný a
zodpovedný za ... kvalitu toho ... kontrolu kvality toho, čo vlastne zaplatil.  Čiže ten
systém... mne táto vec, ako keby chýba, v mestskej časti. Že tu proste platíme, platíme
-  a nikto  tu  moc  nepreberá.  Možno  niekde  sa  to  deje,  ale  teda...   keď  párujeme
dokumenty, tak treba tie dokumenty...

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec,  ja  dúfam,  že hovoríš v minulom čase, že si sa
pomýlil.

p. Zajac:  No, ja  neviem,   veď o tom bude hovoriť tá kontrola.  Hovoríme  o roku 2014 až
2006. Stále sa bavíme o tejto kontrole. Či o niečom inom?

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem... Hovoril si v prítomnom čase. Ďakujem

p. Zajac: Hovoríme o kontrole  -06 - 14.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážený kolegovia,  nadviazal by
som na kolegu Rosinu. Pán kontrolór dostal od nás veľmi prácnu úlohu - aj vzhľadom
na časový rozsah, aj vzhľadom na vecný rozsah a ponoril sa naozaj do veľmi hlbokej
minulosti. Z toho, čo dnes vidíme v tej správe, tak naozaj tým pozitívnym zistením je
ten  obrovský  pokrok,  ktorý  mestská  časť  urobila  za  –  v podstate  -  11  rokov,
z hľadiska,  naozaj,  štábnej  kultúry  dokumentov.  Asi  by  dnes  už  nikto  nepodpísal
objednávku –akože- objednávame si u vás čistotu. Hej? Bez nejakej hlbšej, presnejšej,
špecifikácie a pod. No, samozrejme to je už dnes asi nemysliteľné. Zamýšľam sa nad
tým, či má nejaký ešte význam naozaj sa pozerať do tých rokov 2006,7, 8, keďže si
myslím, že už nejako brať niekoho na zodpovednosť je nemožné, lebo sa domnievam,
že ak sa pri týchto objednávkach nestal trestný čin vraždy, tak všetky ostatné prípadné
delikty sú dávno premlčané. Tzn., že naozaj,  ako – možno- poučenie sa a ... takým
spôsobom nejaký pohľad na ten vývoj tej samosprávy, ako ... sa prechádza za tie roky.
Možno by som naozaj uvítal,  keby pán kontrolór možno išiel sektorovo, možno tak,
ako kolegovia povedali a pozrel niektoré oblasti; a nie len väzbu, že objednávky, ale
zmluvy,  hospodárnosť, účelnosť a pod. To, čo nás môže zaujímať tak, aby sme sa z
tých zistení poučili. Samozrejme, neboli sme to my, ktorí v tom období podpisovali tie
objednávky,  ale  je  to  poučenie  pre  všetkých,  ktorí  dnes  nejakým  spôsobom
spolurozhodujú za mestskú časť. Ďakujem.

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

p. Zajac: To som tiež chcel povedať, že proste toto nie je o trestnoprávnej zodpovednosti, ale
to je o tom, aby občania vedeli, že kto a ako spravoval. Veď preto sa pohybujeme v tej
kontrole, v tých rokoch, v ktorých sa pohybujeme. A ja chcem nadviazať len na to, že
skutočne a to už povedal pán poslanec  Rosina,   nechceme  tu asi nikoho vešať,  ale
ľudia by mali vedieť, kto ako spravoval túto mestskú časť ... a ako spravuje mestskú
časť.  A preto, lebo tu prídeme  do bodu, keď prídu ďalšie  voľby a tí ľudia sa opäť
postavia s nejakými peknými sľubmi a budú presviedčať, že to sú práve oni. A my tu
narábame, pracovne, skoro na každom stretnutí -pani poslankyňa tu dnes nie  je - ale
my  sa  na  ňu  stále  obraciame,  pani  poslankyňa  –  d-d-d   d-d-d.  -Vieme  s čím  sa
obraciame. Aj pani poslankyňa Hanulíková, stále ju vyzývame ... veď ... opakovane sa
tieto... Ja  by som len potreboval mať  aj v tomto takú istotu. O tom je tá kontrola,
podľa mňa, že aby sme teda naozaj ju nestrieľali za niečo, čo ... nevieme my úplne
jasne  povedať,  že  takto to  bolo  a takto sa  spravilo.  Ja  by  som bol  rád,  aby  sme
opatrnejšie narábali s tými slovami. A keď teda ich chceme používať, používajme ich
ďalej,  ale  sme  tu  tri  roky-  po-  zmene  a nevieme  tie  veci  verifikovať,  len  si  ich
myslíme. A to je podľa mňa nepostačujúce. Na to, aby sme niektoré vety tuná púšťali.
A nielen tu, ale aj inde.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ďakujem. Pán vicestarosta.
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja len faktickou by som chcel reagovať na tvoju
faktickú, Marcel. Ja si myslím, že... a my už sa v rámci managementu snažíme -nie sa
stále pozerať do minulosti. Ako - myslím si, že občania aj Karlovešťania očakávajú od
nás riešenia problémov, ktoré sú dnes aktuálne a ktorým čelí mestská časť. Toto je asi
úloha  naozaj  pre pána  kontrolóra.  Zato  je  zrejme  platený  a ...  takýmto  spôsobom
vlastne by tú kontrolnú činnosť mal vykonávať. Ale myslím si, že by sme naozaj mali
energiu,  nielen  management,  ale  asi  aj  zastupiteľstvo,  skôr  sa  venovať  –ako-
pozitívnym veciam a veciam do budúcnosti. Samozrejme sa treba poučiť z chýb, ak sa
stali, ale aby sme príliš veľa energie tým ...  tomu pohľadu a hľadaniu v tej minulosti
vlastne  nevenovali.  A to  nám odoberie  čas,  zdroje  a  nejakú  našu  schopnosť  riešiť
problémy, ktorým čelíme dnes. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Záverečné slovo má pán kontrolór.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Ja by  som chcel  povedať,  že budem veľmi  rád,  keď mi
budete  pri  tejto  kontrole  troška  nápomocní.  Ono  totižto  vyčítať  z faktúry,
z objednávky alebo aj zo zmluvy niečo, čo možno očakávate, sa dosť dobre nedá tzn.,
že kontrolór možno  pracuje  s nejakými  inými  informáciami,  s  inými  indíciami,  na
základe, ktorých je schopný si potom urobiť ucelenejšiu predstavu. Ale - keď  poviem
príklad - ak nájdem nejakú objednávku alebo faktúru na nejaké kultúrne vystúpenie,
ktoré možno  bude  sa  zdať,  že je  drahšie,  ako  by  málo  obvykle  byť,  pokiaľ  budú
splnené  všetky formálne  náležitosti objednávky,  faktúry,  tak z toho asi ťažko niečo
určím.  Čiže  naozaj,  budem  veľmi  rád,  keď  sa  zastavíte  a  budeme  to  nejakým
spôsobom spoločne pozerať. Ďakujem pekne.

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

p. Zajac:  Bolo to viac na faktickú ...ale  nechcel som porušiť ... Ja len chcem povedať,  že
prečo sa pozeráme do minulosti? -Aby sme sa vystríhali veci v prítomnosti. A teda...
tú otázku nepoložím. Ale mám ju na perách. ..A ty vieš...

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Trošičku mimo témy, ale nedá mi neodpovedať
kolegovi  Zajacovi.  No,  nikoho  nestrieľame.  Tie  fakty  sú  tak  jasné,  že  ak  niekto
vykonáva volené miesto tak, že desiatky dní blicuje,  v práci,  a používa tento čas na
zahraničné cesty, na ktorých používa na súkromné účely telefón, tak je to dostatočný
dôvod. Ak niekto si vypláca nezákonne, svojvoľne, sám sebe odmenu, je to dostatočný
dôvod. Ak  niekto klame  voličov tým,  že tvrdí,  že ušetril  a pritom to je  len to, čo
nerozkváril  -   šetrením  nie  je  to,  že  niekto  vráti  do  rezervného  fondu  2  milióny
a vyberie 5,  tak...  ten si zaslúži pranierovanie, ktoré ja teda praktizujem. To je jedna
vec. Druhá vec mal som možnosť hlbšie sa zahĺbiť do faktúr a zmlúv za zimnú údržbu.
By som to hodnotil  slovíčkom katastrofa!   Zmluva  je  šlendriánska,  obsahuje  napr.
odkazy na  články,  ktoré v  tej zmluve  nie  sú.  Také pikošky – akože- faktúruje  za
posledný pracovný deň v mesiaci. Tzn. že jeden krát, pritom sa faktúrovalo dva krát.
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Obsahuje kopec údajov nad rámec zákona, ktoré majú byť obsiahnuté vo faktúre, ale
vo faktúrach obsiahnuté nie sú.  A pikoška z tých faktúr je tak, že - množstvo minutej
soli je úmerne času, kedy teplota bola pod bodom mrazu. Tzn. ak bola poviem príklad,
ilustračný, ak bola päť hodín teplota pod nulou tak sa vyfakturovalo päť ton. Keď bolo
desať hodín, tak desať ton. Asi také pravidlo bolo pri ... týchto faktúrach. A čo sa týka
preberania, nikde som nenašiel žiaden záznam o prevzatí prác. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa vyčerpali diskusné príspevky.
Takže  diskusiu  k  tomuto  bodu  uzatváram  a poprosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Neboli  doručené  žiadne  písomné  návrhy  na  zmenu  resp.  doplnenie
uznesenia,  takže návrh uznesenia.  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Bratislava-
Karlova Ves – bod - po a) berie na vedomie predloženú správu o priebežnej kontrole
príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves  - tak,  ako to máte
pred  sebou.  Po  b)  ukladá  riaditeľovi  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné
služby Karlova Ves a prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves  odstrániť  nedostatky uvedené  v správe  o priebežnej  kontrole tejto  organizácie.
Termín:  31. januára 2018.  A po c)  berie  na vedomie  predloženú správu o kontrole
objednávok  vystavených,  podpísaných  mestskou časťou Bratislava-Karlova  Ves  za
rok 2016 z hľadiska zákonnosti atď. , tak, ako máte v predloženom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne hlasujeme o takomto návrhu uznesenia.

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

Bod 7
Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  –

Karlova Ves k 30.6.2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť ... O tomto čase by sme mali mať priestor pre
vystúpenie verejnosti.  Takže vyzývam verejnosť, ak je  tu nejaká,  kto chce vystúpiť,
aby sa prihlásil. Podľa predbežného zistenia v predsálí sa nenachádza nikto. Pán Beňo,
máme otvorené dvere? Je to odblokované dobre. Ďakujem veľmi pekne. Takže dvere
sú  odblokované.  Verejnosť  môže  prísť,  ak má  záujem,  ale  nikto  neprišiel.  Tak že
predbežne sme sa dohodli,  že po vystúpení   verejnosti,  by sme  dali občerstvovaciu
prestávku, ale ak chcete kolegovia pokračovať, tak môžeme ešte pokračovať. Myslím
si, že máme ešte dosť síl a dosť bodov pred sebou. Takže navrhujem, že by sme okolo
sedemnástej hodiny si dali prvú prestávku. Dobre? Alebo aj poslednú. Ďakujem veľmi
pekne.  Takže  pokračujeme  bodom  Monitorovacia  správa  plnenia  Programového
rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves.  Zo  zákona  sme  povinní  vám
predložiť za prvý polrok túto monitorovaciu správu. Je prvé riadne zastupiteľstvo po
30.6  2017,  dostávate  tú  informáciu  všetkých  rozpočtových  opatrení  a o  zmenách
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rozpočtu, ktoré schválilo  miestne zastupiteľstvo, o plnení aj rozpočtových fondov aj
rozpočtu mestskej  časti.  Nech sa páči,  otváram k tomuto bodu diskusiu.  Keďže  sa
nik... pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Podľa  správy,  výdavky  dosť  zaostávajú.  Naznačujú  -  v
úvodzovkách - hrozbu tzv. prebytku. Podobne to naznačuje čerpanie rozpočtu za 1 - 8
2017. Bežné príjmy cca 69 %, bežné výdavky len 59%. U kapitálových výdavkov je to
naopak.  Príjmy  cca  3,5  %,  výdavky  cca  5 %.  Nedosahovanie  rozpočtových
kapitálových  výdavkov  a  neistota  finančných  operácii  našepkávajú  prehodnotiť
výdavky,  ak sa nechce pokračovať v doterajšom trende siahať na rozpočtový fond,
využívať  ho  na  prechodné  vylepšovanie  bilancie  rozpočtu  cez  finančné  operácie.
Priestor na úpravu rozpočtu bežných výdavkových kapitálových výdavkov je. Tým by
sa  vytvoril  priestor  na  rozpočtové  krytie  časti  v zmysluplných,  predtým
nerozpočtovaných  bežných  výdavkov,  ktoré  budú  obsahom  nasledujúceho  bodu.
Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Vysvetlenie  nie  veľmi  zložité.  Pán
vicestarosta, nech sa páči, máš slovo.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  Rád  by  som  zareagoval  na
vystúpenie  pána  poslanca  Dullu.  Samozrejme,  my  pristupujeme  k  tej  výdavkovej
strane rozpočtu vždy v prvom polroku spravidla viac reštriktívnejšie, aby sme videli,
aký bude trend príjmovej stránky rozpočtu; aby vlastne nedochádzalo k takému - len
aritmetickému  prepočtu,  že  za...  prvého  polroka  máme  alikvotne  minúť  pol  roka
výdavkov. Aj tá reálna prax ukazuje, že ten druhý pol rok je vždy z hľadiska výdavkov
významnejší, nakoľko sa spravidla v tej druhej polovici roku realizujú investície, ktoré
sa nejakým spôsobom pripravujú práve v tej prvej časti.  Takže z tohto pohľadu si
myslím,  že to je  taký konzervatívny  prístup.  Napokon ďalším  bodom programu je
práve  Návrh  na  zmenu  rozpočtu,  kde  sa  vysporadúvame  s  niektorými  novými
skutočnosťami. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. No je to zaujímavé, lebo ja nehovorím len o stave k 30. 6. ale aj
to, čo je predložené za prvých osem mesiacov. Čiže to už je cez pol rok. A tých osem
mesiacov,  ako  dve  tretiny  roka,  už  hovoria  o  tom,  že  napriek  konzervatívnemu
prístupu v prvom polroku, ani ten začiatok tretieho štvrťroka, alebo  väčšina z neho,
nenasvedčuje  tomu  výraznejšiemu  posunu.  Čiže  uvidíme...  A  čo  sa  týka  ďalšieho
bodu,  tam si  ukážeme,  že  vlastne  ideme  minúť  zvýšené  príjmy  a nie...  nečerpáme
doterajšie príjmy.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Koniec  diskusie.  Prosím návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh uznesenia.
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Návrhová komisia: Čiže nakoľko neboli vznesené žiadne písomné požiadavky na doplnenie
resp.   zmenu  uznesenia,  či  návrh  uznesenia,  o  ktorom budeme  hlasovať.  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves berie na vedomie monitorovaciu
správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30. 6.
2017.

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

Hlasovanie:  Za 14 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali sa 3 poslanci.  Uznesenie
sme schválili. 

Bod 8
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  ďalšiemu  bodu  a  tým  je  materiál  ...
materiál k bodu číslo 8 - po novom- pôvodne materiál číslo 6. Je to Návrh na zmenu
rozpočtu mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves na  rok 2017. V zmysle  zákona...  v
súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vám predkladáme
žiadosť o schválenie  zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves na rok
2017, po úpravách príjmovej časti rozpočtu a výdavkovej časti rozpočtu tak, ako máte
predložené v materiáli.  Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec
Krampl, nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Na finančnej komisii sme sa tomuto bodu venovali. Bol tam
prijatý  aj jeden pozmeňovací  návrh.  Ja  si  ho dovolím  predniesť  opätovne tuná,  na
zastupiteľstve. Ten návrh hovorí, že by sa mali vypustiť v bode 2 body B) a C), čiže
zvýšenie bežných výdavkov, správa obce, mzdy, platy vo výške 46.000 nejaké drobné
a C) - k tomu naviazané správa obce - poistné príspevky do poisťovní vo výške 17.000
a doplniť ďalší bod - Zvýšenie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 o sumu 64.060 Eur, čo je  vlastne súčet týchto
dvoch bodov. Preložím to do zrozumiteľnej reči. Ide o to, aby sme lepší výber daní,
ktorý... ktorý vlastne prišiel,  aby sme ho neminuli na mzdy, ale aby sme ho uchovali
resp. dali ho do prebytku a tým pádom ho - buď potom pri záverečnom účte dali do
rezervného  fondu, prípadne  do nejakého  iného  fondu. To už je  samozrejme  potom
vecou diskusie. K tomuto návrhu by som rád ...ho podporil  nejakými  číslami. Za 1. -
rozpočet na platy sa za posledné 3 kroky zvýšil.  Je to ten... ten náraz je  približne o
nejakých  20 %. Tam by som inak  rád podotkol,  že v materiáli,  v tej tabuľke, v tej
dôvodovej časti  je nesprávne uvedená suma, ktorá... ktorá je rozpočtovaná je tam v
návrhu  v tomto materiáli  je  1,300.000, že je  rozpočtovaná na  tento rok. Nie  je  to
pravda. Na tento rok na ... na tento účel je rozpočtovaných 1,208.405. Hej? Čiže tam
to trošku skresľuje,  nie  je to 1,360.000 , lebo to číslo  už vyzeralo naozaj hrozivo. A
napriek  tomu  teda,  že  budem...  budem  pracovať  s  tým  číslom,  teda  ako  je
rozpočtované  1,208.405,  tak  návrh  o  zvýšenie  ďalších  46.000  proste  nemá
opodstatnenie.  Nemá  opodstatnenie  ani  ...ani  kvôli  tomu,  že  zatiaľ  každý  rok bol
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zabezpečený,  podľa  mňa,  primeraný  nárast  tejto  položky  na  mzdy.  Čiže  ráta  sa  s
nejakým zvyšovaním platov, aj samozrejme,  zvýšením kvality  práce úradu. Za 2.)-
tento...  v  tomto roku nám nás  nečakali  žiadne  nejaké  reorganizačné  veľké  zmeny,
ktorých  sme  boli  v  minulosti  svedkami  -  ako  bolo  rušenie  školy,  alebo  nejaké
organizačné zmeny úradu. Čiže ja nevidím dôvod ... nevidím opodstatnenie proste pre
takýto nárast. V ďalších materiáloch, informatívnych, kde sa hovorí o čerpaní rozpočtu
za 1. polrok, bolo čerpanie tejto položky 35 %, za prvých 8 mesiacov bolo odčerpané z
tejto položky 53 %. Čiže veľká pravdepodobnosť že ani pôvodná výška,  ktorá bola
rozpočtovaná  -  čiže  stále  sa  bavíme  o  tých  1,208.405 nebude  minutá.  Čiže  stále,
naozaj,  nevidím ... stále dôvod, prečo by malo  dôjsť k jej navýšeniu.  Ďalšia  vec je,
prečo  navrhujem  presun-  teda-  do  rezervného  fondu  resp.  do  prebytku  je  ten,  že
hospodárenie  v  tomto  roku  sa  nevyvíja  práve  najlepšie.  Len  pre  informáciu
pripomeniem: v máji sme zarezali do rezervného fondu vo výške 168.000 - pardon –
168.500. V júni  sme znížili  plánovaný  prebytok o sumu  82.500 a v júli  sme  opäť
zarezali  do  rezervného  fondu  sumou  236.000 Eur.  Ja  nechcem  spochybňovať  tie
výdaje, pretože to boli veci, ktoré sme naozaj museli riešiť a aj som za ne hlasoval; to
je v poriadku. Ale hovorím o tom, že teraz, keď máme trošku lepší výber, nemali ...
mali  by  sme  naozaj,  ako  hovorí  pán  Záhradník  ,  veľmi  konzervatívne  k  tomuto
pristúpiť a tie peniaze si odložiť na... na nejaký iný účel a nie ich minúť na mzdy, keď
navyše,  ako som povedal pred chvíľkou,  podľa mňa  nie  je  žiadny...  žiadny dôvod,
prečo by... prečo by k tomuto malo prísť, k tomuto zvýšeniu.  Ďakujem pekne. Tento
návrh dávam písomne.

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

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne,  pán  poslanec.  Chcem  ťa  len
opraviť,  lebo  si  povedal,  že  je  nesprávne  uvedený  údaj.  Je  uvedený  správne.  Náš
rozpočet - Správa obce, mzdy, platy a ostatné vyrovnania je taký súčet ako uvádzame
v materiáli.  Teda 1,360.505. Ten údaj,  ktorý ty si  uviedol,  si  vychádzal  z  položky
Mzdy,  platy,  ostatné osobné  vyrovnania,  miestny úrad – 1,208.405,  ale  k  tomu je
potrebné prijať,  tak ako to máme – mzdy, platy,  ostatné vyrovnania,  opatrovateľská
služba, ktorá je  financovaná z Európskeho sociálneho fondu 152.100. Takže súčtom
týchto dvoch položiek sme z hľadiska rozpočtovej klasifikácie na 1,360.505, len aby
teda vecne odznela... toto vysvetlenie. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Mňa veľmi zaujala zmena rozpočtu fondu opráv a obnovy škôl a
školských zariadení - položky E) a F) po 15.000. Rozpočet sa zvykne meniť vopred,
aby bolo kryté verejné obstarávanie.  Zásah za 15.000 v toaletách je  podľa mňa dosť
rozsiahly;  zvykne  sa  robiť  po  náležitej  príprave,  ako  plánovaná  aktivita  cez  letnú
prestávku, lebo zväčša vyžaduje odstavenie. Nie je obvyklé, že o takej zmene rozpočtu
fondu nerokuje rada fondu. Možno áno, možno nie. Údaje tam nie sú. Z materiálu nie
je  známy  dôvod zmeny rozpočtu fondu ešte  v  tomto roku, na tento účel.  A tak sa
pýtam, či to nestačí zabezpečiť v rozpočte roku 2018? A teda tak isto sa pýtam, či to
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je,  tak že  práce  sa  ešte  nevykonali,  nezaplatili  a  že  sa teda nerieši  len  dodatočné
zabezpečenie rozpočtového krytia? Zmena vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
nie je  odôvodnená. Obsahuje strohú informáciu,  čo sa vecne navrhuje vypustiť a čo
včleniť.  Ak  sa  plánovala  čiastočná  obnova  strechy,  čo  je  dôvodom  na  jej
nerealizovanie?  Napriek  tomu,  že  je  to  rozpočet  Karlovej  Vsi  -  a  nie  o
mimorozpočtovom fonde, komisia  výstavby,  územného plánovania  bola opäť mimo
hru. Z výdavkovej časti bežného rozpočtu ma osobitne zaujali  položky. Po 1.) tých
64.000 na Mzdy, platy a odvody v sume - jednotlivých častiach - v podprograme 2.1 a
Tovary a služby  v sume  3.000 v podprograme  3.5.  Jedným z dôvodov pre úpravu
miezd a odvodov má byť personálne obsadenie  oddelení.  Na zasadnutí komisie  sme
dostali čiastočnú informáciu,  že aj pre nové oddelenie  správy majetku. Tak som sa
pýtal, či sa to nedá kvantifikovať , tento titul - a uviesť podrobne, aby sa videl podiel.
Dostal sa odpoveď, že to nebude problém. Podľa materiálu to vyzerá, že je to problém,
lebo to tam uvedené nie je.  Tak sa pýtam: Koľko predstavuje z uvedených dôvodov
personálne  obsadenie  a  úpravy  platov  súvisiacich  s memorandom?  -  Každý
samostatne,  aby  sme  videli  tie  podiely.  Pri  sume  3.000  sa  uvádza  súvislosť  s
vyplatením odchodného potreba zvýšenia prídelu do sociálneho fondu. Tiež by bolo
zaujímavé  vedieť,  či je  to krytie do očakávanej budúcnosti alebo či sa už vyplatilo?
Suma je zaujímavá aj preto, že povinný prídel do sociálneho fondu je najviac 1% zo
zúčtovaných  miezd.  Na  zasadnutí  komisie  som sa  pýtal,  či  je  možné  aby  jedno
odchodné malo vplyv na prídel do sociálneho fondu taký? -  ale zvýšenie miezd o vyše
46.000 v podprograme 2.1 nie. Nedostal som odpoveď, tak sa to pýtam znova. Okrem
toho sa pýtam: Je odchodné súčasťou kategórii 630 - Tovary a služby a je  súčasťou
základu zúčtovaných miezd z ktorého sa počíta príspevok do sociálneho fondu? Ak
som  dobre  čítal  ekonomickú  klasifikáciu,  odchodné  je  zaradené  do  transferov
jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ako podpoložka 642 13. Do tovarov a
služieb sa triedi prídel do sociálneho  fondu ako podpoložka 637- 016. Podľa § 118
ods. 2 Zákonníka práce,  za mzdu sa nepovažuje náhrada mzdy,  odstupné, odchodné
atď.. A čo sa nepovažuje za mzdu, podľa mňa nie je súčasťou základu pre prídel do
sociálneho fondu. Návrh uznesenia, v predloženom znení, podľa mňa, nie je v súlade s
legislatívou a nie je v súlade so záujmami Karlovej Vsi. Aj pre takéto chyby by bolo
lepšie materiál stiahnuť a po oprave a úprave predložiť znova. Ďakujem.

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

p. Zajac: Ja budem tiež podporovať návrh pána poslanca Krampla na zmenu...

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel, ty stále zle hovoríš.

p. Zajac: Je to možné. Stále zle hovorím... to je... tomu ja verím.

p. Čahojová, starostka MČ: Do mikrofónu. Rozprávanie ti ide dobre, nech sa páči.

p. Zajac: Že budem podporovať teda návrh pána poslanca Krampla aj z toho dôvodu, že my,
čo teda sme  tu už druhé volebné  obdobie  vieme,  že sme  veľmi  kritizovali  to, ako
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máme veľmi málo  informácií  o tom, kam teda ide jedna z tých najväčších položiek
nášho rozpočtu. Lebo, povedzme si, že platy a odvody a to čo k tomu patrí je tá úplne
najväčšia  položka rozpočtu, ktorý táto mestská časť  má  - keď výjmeme  prenesené
kompetencie školy, ktoré sú samozrejme na tom lepšie alebo sú vyššie. Ja si myslím,
že  a  verím  teda aj  tomu  že  tá  situácia  je  zlá.  Veď my  sme  prešli  všetkými  tými
diskusiami  o tejto téme  -na komisiách,  na rade,  všade. Čiže,  ja  som človek,  ktorý
nemá problém,  povedať že... že... a priznať že teda tie platy sú nízke a že musíme
bojovať aj proti tomu, aby nám ľudia neodchádzali, tí, čo sú šikovní - a že teda človek,
ktorý odvádza veľmi kvalitnú prácu si zaslúži adekvátnu odmenu za to a mal by si ju
zaslúžiť aj v podmienkach miestnej správy. Ja mám problém s týmto navyšovaním aj v
tom,  že  nedostávame  pri  týchto  veciach  odpoveď  na  otázku,  či  je  to  naozaj  tak
kvalitné, ako od toho očakávame. Preto, lebo - ja sa teraz nechcem mýliť  - nebudem
úplne presný a Braňo ma určite skoriguje na presné čísla. Ak sa nemýlim, tak sme sa
my  bavili  niekde  v tých...  v  tom konci  roku 2014,  začiatkom 2015 o  sume  okolo
1,100.000  a  teraz  máme  tak,  ako  som  rozumel  -  okolo  1,360.000  čo  je  nárast
o 260.000 a to teda - neviem úplne presne ten – 1,100.000, lebo to máme len také –
akože- pocity. A ja sa chcem spýtať: - je výkon mestskej časti, zamestnaných ľudí v
mestskej časti,  vzhľadom k naplneniu  účelu,  pre ktorý mestská časť bola zriadená,
kvalitnejší o 260.000? Čo je isto aj nejaké percento z tej sumy? Mne proste pri týchto
návrhoch...  ja  som  ...rád  za  ne  budem  hlasovať,  ale  ja  potrebujem  vedieť,  ako
odmeriame pri každom navýšení to, že skutočne – čiže - jednak to, tu adresnosť-  čo
poukazoval pán poslanec Dulla, že ak to je teda nové oddelenie, tak poďme - koľko je
to nové oddelenie? - ak sú to tie ...tie navýšenia, ktoré sú spojené s odchodnými - tak
koľko je z tohoto navýšenia odchodného? - ak sú to veci, ktoré vyplývajú zo zmluvy a
zákonov,  ktoré  z  toho  vyplývajú  -  koľko  je  tých  peňazí?  Aby  sme  to  číslo  mali
rozmenené na drobné. A skutočne by ma teda zaujímalo, ako mestská časť kontroluje
to - a to je  aj v rámci tej debaty o kontrole a o rokoch 2004 až... až 16, že teda - ja
naozaj už hľadám odpoveď, ako sme sa poučili z tých kontrol, ktoré sme tu vykonali?
Robíme naozaj efektívnejšie,  alebo to zase robíme, preto, že veríme to, že my sme tí
lepší?  Preto, lebo ja si dovolím tvrdiť, že každý, kto je  v takej pozícii - politickej a
správcu  verejných  statkov,  tak si  myslí,  že  on to  robí  najlepšie.  Verím  tomu,  že
vychádzame z dobrej viery, že... že to teda nerobí ako - s úmyslom obísť, takže preto
ja som veľmi opatrný. A začínam byť veľmi opatrný k takým silným slovám, ktoré sa
aj  v  samospráve  používajú.  A  jedna  vec  je  prekročiť  zákon,  dokázať  to  a potom,
samozrejme, spravodlivo potrestať; a 2. vec je, že v mene toho, čo si ja o sebe myslím,
budem vždycky si budem myslieť, že to robím najlepšie. A teraz je len otázka, či viem
minimalizovať tú mieru, že či to, čo si myslím je – ja- je aj tak, alebo nie je tak. To je
podľa mňa pre občanov tejto mestskej časti veľmi, veľmi dôležité.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta dovolíš mi? Ďakujem. Takže pred vystúpením
pána  vicestarostu.  Vážení  kolegovia,  ono  to  naozaj  nevyzerá  na  1.  pohľad  veľmi
dobre. Ale treba si uvedomiť,  aké máme očakávania.  A naše očakávania musí niekto
naplniť. V tejto mestskej časti sa nevykonávali úlohy, ktoré ...  zo zákona mestská časť
bola  povinná  vykonávať.  A tento miestny  úrad bol  ľudský poddimenzovaný.  Tzn.
nebolo  tu  dostatok ľudí,  kvalifikovaných,  na  to,  aby  sa  tieto  činnosti  vykonávali.
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Samozrejme, že my nie sme spokojní a nemyslíme si, že sme bezchybní a že robíme
všetko, čo sa má a tak, ako sa má. Ale - úprimne sa o to snažíme. A bez toho, aby sme
tu dostali  na  tento úrad  kvalifikovaných,  šikovných,  ľudí,  bez  toho,  aby  sme  ich
zaplatili,  sa to naozaj - na dnešnom trhu práce v Bratislave-  nedá. Iste ste zachytili
medializované informácie,  že dnes si ten kto, hľadá zamestnanie  v Bratislave,  môžu
prácu... môže prácu vyberať. To je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je, že my
si musíme vyberať ľudí, ktorých chceme mať na tomto úrade; a chceme si ich vyberať.
A ja si myslím, že v poslednom období, alebo v tomto období, sa nám podarilo naozaj
nesporne  kvalifikovaných  ľudí priviesť  na  tento...  na...  do  nášho  úradu,  ktorí nám
pomáhajú našu úlohu naplniť.  Okrem toho, že sú tu vysokokvalifikovaní pracovníci,
na úrade, tak okrem toho tu máme množstvo ľudí, ktorých zamestnáva mestská časť,
ktorí  robia  tu  drobnú...  tú  ten  výkon  -  pracovníčky  v  školských  kluboch  detí,
pracovníčky v školských stravovacích zariadeniach, školníci,  opatrovateľská služba -
ktorých mzdy sú niekedy na základe tabuľkových kritérií nižšie, ako minimálna mzda;
čo je hanba. Aj tuná sme zaviedli- ako keby- tendenciu postupného zvyšovania, v tom,
čo nám rozpočet dovolí.  Ale  trvalú   tendenciu,  aby sme im aspoň po trochách, ale
priebežne  zvyšovali  plat.  Aby som nemusela  polročné odmeny pre zamestnankyne,
ktoré vykonávajú  tú manuálnu  prácu v kuchyni,  aby som nemusela  polročnú prácu
...odmenu podpisovať vo výške 20, 30 Eur - čo je hanba tejto mestskej časti a vôbec
hanba toho, ako toto u nás ... odmeňovanie za prácu funguje. To je jedna stránka veci.
A  potom,  že  naozaj,  na  úrade  aj  narastá  počet  zamestnancov.  Napr.  počet
zamestnancov  –alebo-  opatrovateliek,  opatrovateľskej  služby.  Viete,  že  sa  zvyšujú
nároky na poskytovanie  sociálnych  služieb,  ktoré sú povinnosťami mestských častí,
ktoré sú kompetenciou  mestskou ...časti.  Napr.  toto oddelenie  muselo  byť  výrazne
posilnené, lebo tak, ako to bolo predtým nastavené, mestská časť nepokrývala všetky
svoje  povinnosti,  ktoré sú  jej  zo  zákona  určené.  Takže len  takúto...  takúto krátku
vsuvku som si chcela dovoliť. Pán vicestarosta, máš slovo.  Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ale pán poslanec Zajac chce faktickou reagovať.

p. Zajac: Ja by som veľmi krátko chcel zareagovať, že - ja  som ale povedal,  že súhlasím
s tebou; že stopercentne súhlasím.  Akurát ten návrh... a tie návrhy,  ktoré dostávame
neobsahujú to všetko, čo hovoríš. Mne je to veľmi, veľmi, ľúto preto, lebo jedna vec je
čo si myslíme a čomu dôverujeme my - a ja si myslím, že aj my by sme si ale zaslúžili
isté  vysvetlenie.  A  2.  vec  je,  že  ako  teda  na  toto  môžeme  odpovedať  občanom
Karlovej  Vsi?  Lebo  tí  sú  podstatní.  Preto,  lebo  to,  že  ty  povieš,  že  to  sú  tí
najkvalitnejší ľudia.  A ja opakujem - to si povedala – to... to ja... ja verím preto, lebo
verím  tomu,  že  ich  že  im   ty  veríš,  a  ...  a  že  ty  ich  vyhodnocuješ  ako  tých
najkvalitnejších.  Ale  existujú  dneska  vo  svete  techniky  -  ako  sa  to  dá  odmerať
objektívne, nie ...nielen na základe toho, že ich veríme a poznáme. A každý ten svoj
tím má rád. Čiže ja to... ja to ja  to beriem,  ja to podpisujem; len sa mi zdá, že keď
hovoríme o navyšovaní, tak my by sme mali mať odpoveď pre mestskú časť, v čom je
to... tá viera?...  čo je  ... Ako ju  spočítame,  tú vieru.  Lebo na konci by sme ju  mali
vedieť... spočítať na konci by sme mali veľmi jasne vedieť povedať, že... že tento tím
dosiahol toto – toto- toto. To tu teraz sa nechcem s tebou hádať... o tom že - aj my
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sami máme rôzne návrhy názory na to, ako niektoré veci fungujú.  A naopak - veci,
ktoré fungujú majú názory na to, ako my fungujeme - čo je úplne v poriadku. A preto
si  myslím,  že  spravodlivé  je,  aby  sme  tieto  návrhy  mali  podložené  merateľnými
efektívnymi,  nejakými,  kritériami,  ktoré  dokážeme  my  spočítať  a  v pohode,  bez
akýchkoľvek problémov, sa prihlásiť. A ja z fleku ti poviem, čo si myslím,  že naozaj
sú  poddimenzované  veci.  Keby...  keby ten návrh bol  napísaný,  že sa ide  cez toto
priplácať k tým najspodnejším.  ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Aj  ...

p. Zajac: ...Ale není tam napísané ...

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, nehádam sa..

p. Zajac:  .... nič. Čiže ja s tým mám-... mám takýto problém. A my sme to signalizovali od
komisií,  cez miestnu radu  - že ten čas na to dopísať tam to -aj -aj -aj -aj - veľmi
korektne a jasne bol.

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

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  len  chcem  reagovať  na  teba,  pani  starostka.
No...samozrejme,  že treba tým ľudom pridávať - preto aj ten rozpočet sa vyvíja  od
roku 2014, kedy bolo reálne čerpaných na mzdy 902.000, až po tento teda návrh, kedy
neviem, či sa teda bavíme stále o to 1,200.000  - 1,360.000 pretože myslím, že na tie
sociálne pracovníčky tam čerpáme nejakú dotáciu; myslím. Je tam nejaký ... ale je to
výdavok. Dobre. Takže takže, ale dobre čiže, ale z 900.000 sa dostávame na 1,360.000
to je - ja si myslím, že dostatočný nárast na to, aby tieto veci, ktoré ty si hovorila boli
zabezpečené.  Lebo  naozaj,  nárast  je  to   značný.  Ale  to  čo  chcem  ja  povedať,
nevyvrátila si to, čo je napísané v  info materiáli ohľadne plnenia rozpočtu za prvých 8
mesiacov, kedy je táto položka vyčerpaná iba na 53%. A to sa netýka toho, ako hovoril
pán vicestarosta,  že tuná sa ...nejaké  väčšie  čerpanie  v druhej  polovici  roka.  Poste
mzdy  sa  čerpajú  celý  rok kontinuálne.  Čiže  proste  tam by  to  čerpanie  malo  byť
porovnateľné. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, pán vicestarosta odpovie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tiež by som to chcem uviesť na pravú mieru. Tak
isto  ani  mzdové  výdavky  nejdú  lineárne  a  nejde  polrok  s polrokom.  Lebo  vám
prirodzene stúpa počet zamestnancov v roku, resp.  vyplácate v 2.  polroku 13. plat;
takže minimálne  toto je  významná skutočnosť, ktorá robí rozdiel medzi čerpaním 1.
polrok  a  2.  polrok.  Samozrejme,  aj  nejaký  koncoročného  hodnotenia  -  skôr  je
tendencia hodnotiť zamestnancov po tom celoročnom výkone a väčšinou teda k tým
hodnoteniam,  ktoré majú  aj dopad na nejakú mzdovú úroveň sa pristupuje v závere
roka. Takže to, ako je to spočítané, pán poslanec, je spočítaná reálna... reálna potreba.
Tzn. nie je tam vytvorené –samozrejme- nejaká ...nejaká vata alebo niečo; a hlavne aj
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to, čo povedala pani starostka, vytvorenie toho investičného oddelenia, to je oddelenie,
ktoré nebolo. Takže to je, samozrejme, navýšenie. Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, tieto mzdové náklady to je vždy taká citlivá
položka. Ale  vznik  tohto investičného  oddelenia  veľmi  kvitujem.  Čakáme na to už
dlhú dobu. Ďalej, keď si zoberieme opatrovateľskú službu, tie požiadavky sú aj nie sú
pokryté  na  100 %,  pretože  každý,  kto  požiadal,  je  mu  poskytnutá  opatrovateľská
služba – ale žiaľ nie je v tom rozsahu, v akom by mal nárok, práve kvôli nedostatku
pracovných síl.  A naozaj,  jedným z veľmi,  veľmi limitujúcich kritérií je mzda, ktorú
dostávajú tieto pracovníčky. Takže ja plne chápem tendenciu... tendenciu posilniť  aj
finančne  tento...  tento  sektor.  V  rámci  tohto  bodu,  poprosím  o prepáčenie,  pani
starostka,  ale  troška si  už  prihrejem takú vychladnutú  polievočku.  Je  to  kontrolór
verejného poriadku, ktorého sme tu za čas mali; ale potom, žiaľ, bol zaťažený takými
úlohami, že z dobrého kontrolóra sa stal frustrovaný úradník a už ho nemáme. Myslím
si,  že by bolo  za hodno - aj napriek  nárastu mzdových  nákladov - mať kontrolóra
verejného poriadku v tejto mestskej časti. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, plne akceptujem a počítame s tým. Pán vicestarosta nech
sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Myslím, že s kolegami sme o tejto
položke,  o  ktorej  sa  hovorí,  hovorili  už  na  viacerých  fórach.  Veľmi  zaujímavá
diskusia, vecná, bola na finančnej komisii,  nakoniec aj v miestnej rade. Myslím si, že
želaním každého manažéra je, aby pracovníci pracovali viac za menej peňazí. Hej? To
je ...každý manažér by chcel, keby mal pracovníkov, ktorí takto... takto budú pracovať.
Nie? Že budú pracovať viac a za menej peňazí. Lebo to by bolo z hľadiska nejakých
kritérií považované za efektívne. To berte skôr len ako bonmot. Ja len telegraficky by
som možno k niektorým veciam povedal svoj pohľad. Ja  nesúhlasím  s tým,  aby sa
index nárastu personálnych nákladov posudzoval vo väzbe na to, že je nízka inflácia.
Ja nevidím tam príčinnú súvislosť.  Ja vidím príčinnú  súvislosť v tom, ako sa vyvíja
priemerná  mzda  v  národnom  hospodárstve,  ako  sa  vyvíja  priemerná  mzda  v
Bratislave,  ktorá má bezprostredný vplyv na cenu práce a na trh práce. Samozrejme,
keď si  pozriem a rozmením  to konkrétne na  drobné   -a  pozriem sa  koľko ľudí  z
miestneho úradu len v poslednom období odišlo do komerčnej sféry - teraz bez ohľadu
na to, že či by som to chcel hodnotiť konkrétne; ale pozerám sa na to tak, že dokáže
dnes  komerčná  sféra v Bratislave  ponúknuť veľmi atraktívne  príležitosti a  doslova
vysávať ľudí z verejného sektora, lebo je svojím spôsobom ekonomika v rastovej fáze
a je veľký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch vo viacerých vybraných oblastiach
a pod. A netýka sa to len manažérskych alebo riadiacich, alebo tých odborných pozícií
-  vnímam  to aj v pozíciách  – povedzme - ako sú kuchári v  materských školách,  v
základných  školách,  aj pomocné...  pomocné práce a pod. kde naozaj ten komerčný
sektor  dokáže ponúknuť  dnes  atraktívnejšie  zameranie.  A ten verejný  sektor  musí
hľadať - a mal by hľadať spôsob, ako zostane atraktívny a nemusí to byť naozaj len

41



finančným ohodnotením.  Môžu tam byť aj ďalšie  benefity,  aby zostal atraktívny pre
ľudí, ktorí si chcú nejakým spôsobom udržať samozrejme, ale táto debata asi nepatrí
na takéto fórum. Asi nie sme schopní to celé absolvovať. Skôr si myslím,  že naozaj,
my si môžeme tvrdiť jedno, vy môžete mať pohľad druhý. Keď som sedel v rôznych
zastupiteľstvách  –  aj...  aj  v  tejto  sále,  v  obrátenom  garde,  tak  tiež...  mal  som
prirodzenú  nedôveru,  že  či  ten  management  vynakladá  vždy  tie  zdroje  efektívne.
Samozrejme,  to je  legitímne.  Takou najobjektívnejšou...  samozrejme,  pohľadom by
bolo  objednanie  nejakého  externého  právneho  auditu;  to  by  možno  mohlo  byť
zaujímavé,  takýto  pohľad  na...  na  tie  procesy  a  na  to  personálne  náklady  -  ako
spravujeme z hľadiska všetkých kompetencií, ktoré vykonávame a kde sme. Možno je
to debata pre rozpočet na budúci rok, či nevyčleniť  takúto čiastku a neurobiť takýto
audit. Lebo budeme naozaj sa hýbať v nejakých tvrdeniach, ktoré budú zaznievať od
tohto stola s nejakými tvrdeniami, ktoré... ktoré celkom logicky a legitímne zaznievajú
z vášho pohľadu. Ďakujem pekne.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No, samozrejme, že realita na trhu práce je významná; nikto o
nej  nepochybuje  a  sme  si  jej  vedomí,  plne.  Ale  ak  v  materiály  mám  vlastne
zopakované globálne číslo, to čo je v návrhu uznesenia, potom aj v komentári len ako
súhrnný údaj a mám tam uvedené 2 tituly - a na komisii odznie, že by bolo rozumné,
aby  tie tituly boli rozdelené - však netreba udávať mená zamestnancov atď, ale bolo
by  teda  dobré  to  slovo  dodržať.  Už  len  preto,  aby  sme  videli,  že  -  prírastok
zamestnancov- taký podiel do mzdovej oblasti a memorandum od 1. 9. - taký podiel.
Ale ani taký maličký pokrok v tej informovanosti nie je. Lebo to nie je iba materiál pre
zastupiteľstvo. To je aj pre tú verejnosť, ktorá je aktívna a chce to čítať a ja si myslím,
že ma právo na priebežné informácie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec,  ja  akceptujem  návrhy  z  komisií  ...ako
z uznesení.  ..  Nemám takýto návrh.  Keby tam taký návrh bol,  tak by som si ho asi
všimla. Ale momentálne....

p. Dulla: Môžem?

p. Čahojová, starostka MČ: Áno.

p. Dulla:  Zopakujem, čo som povedal v prvom vystúpení.  Kládol som na komisiu otázku a
dostal som pozitívnu  odpoveď.  Tak som nevidel  dôvod navrhovať  uznesenie.  Ale
pozitívna odpoveď odznela - a tým to skončilo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem,  ja už som červený... Prepáčte.. Ale ešte
Marcel sa prihlásil s faktickou.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči pán poslanec.
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p. Zajac: Ešte ešte chcem povedať, že ja úplne presne si nie som istý teraz tým hlasovaním.
Ja  mám  pocit,  že  finančná  komisia  väčšinovo  hlasovalo  za  návrh  pána  Krampla.
Čiže..., čiže potom ako keby že z tej komisie... v tej komisii  išlo  išiel materiál,  kde
väčšina komisie povedala, že si myslí,  že by mal byť prijatý návrh poslanca Krampla.
Čo je potom...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl predniesol svoj návrh, ktorý predniesol aj
na finančnej komisii.

p.  Zajac:  Ale  aj  bolo  pozitívne  odsúhlasený.  Proste  väčšina  komisie  to  odsúhlasila.  Pán
vicestarosta na rade povedal,  že on z titulu  predsedu komisie  sa nezdieľa s týmto -
alebo  nezdieľa  s  týmto  väčšinovým  hlasovaním;  to  je  ale  iné.  Čiže...  čiže  preto
nemôžme... že prečo to nie je teda v zápise komisii - preto lebo prečo by to tam bolo...

p. Čahojová, starostka MČ: Toto je, o čom hovoríš, je tuná, máte to v materiáli stanovisko
finančnej komisie.

p. Zajac: Áno, áno, stanovisko finančnej komisie 4.3, ak sa nemýlim.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Áno,  veď to hlasovanie  tam je,  to sa týka  toho
pozmeňovacieho  návrhu,  ktorý  je  totožný  s  tým,  čo  predložil  kolega  Krampl.
Predkladateľ  sa  nestotožnil  s  odporúčaním  finančnej  komisie,  preto  ide  materiál  v
pôvodnom znení.  Áno.  ...  Presne  tak.  Že  to  sa  má  vypustiť...  Áno  ...   Tak  to  je
vysvetlenie kolegovi Dullovi.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže ešte - keďže sa jedná o materiál,  ktorý chce predseda
finančnej - ako komisie-  ako o záverečné slovo, nech sa páči, pán predseda.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ja som chcel vlastne teda zastúpiť
momentálne riaditeľa vedúceho KŠK pána Kadnára, ktorý je prítomný, ale nemá právo
navrhovať. Ja by som, vzhľadom na to, že 2 investície, ktoré bude zabezpečovať alebo
organizovať Karloveský športový klub, týkajúce sa – áno-  ja viem... áno smerujem k
tomu,  že Fond rozvoja  športu a  telovýchovných  zariadení  -  on už urobil  prieskum
nákladovosti  a upresnil,  týka  sa  to...  týka  sa  to  rozpočtu Fondu  rozvoja  športu  a
telovýchovných zariadení pod písm.  e) - Zvýšenie výdavkov fondu pri rekonštrukcii
podlahy telocvične.  Pôvodne bolo o 8.000 - Podlaha telocvične by mala byť drahšia;
teda  tam navrhujeme  to  upraviť  na  10.100  a  na  2.  strane  ochranné  oplotenie  na
futbalovom ihrisku Molecova 1/A, kde bolo je navrhnutých 8.200 Euro, navrhujeme,
aby táto čiastka bola znížená na 6.100 Euro.  Súčet, teda bilancia je neutrálna, tzn. je
to tých 16.200 Euro, ako je v pôvodnom návrhu, ale už to zreálňujeme, keďže máme
túto vedomosť. Prípadne môže pán Kadnár sa vyjadriť k tej vecnej stránke. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Dulla.
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p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Škoda,  že takéto návrhy  neodzneli  na  začiatku, keď o nich
vieme, aby sme mali dlhší čas na prípravu vystúpení. Ale ak tomu dobre ja rozumiem,
tak tá zmena tohto rozpočtu, tohto fondu, v bode 4 bolo urobené tak, že sa použijú
jedny  namiesto  druhých.  Teraz ideme  ďalej,  lebo  máme  nejaké  iné  ?  TZ.  Čiže  je
vidieť, že príprava matematiky je jedna vec a potom nás realita zaskakuje a meníme na
poslednú chvíľu návrhy. Je to možno dôležité z praktického hľadiska, ale z hľadiska
procesu prípravy na rokovanie to nie je veľmi šťastné.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Kadnár.... môže..? ..pán kolega... čiže pán Kadnár
chce  k tomu dať nejakých pár slov nám vysvetliť. Nech sa páči. Prosím mikrofón pre
pána Kadnára.

p. Kadnár, MÚ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V čase, kedy sme pripravovali teda tie čísla
do ... do rokovania komisií,  tak v tom čase, v podstate, sme dostali zadanie, aby sme
pripravili  súťaž pre obidve  zákazky.  Dneska  už teda máme  vysúťažené  skoro teda
obidve,  resp.  tú  jednu  už  máme,  tú druhú  nám -  dá sa  povedať-  spresnil  výpočet
presnejší respektíve potreba výmeny podlahy v hornej telocvični, kde sme došli na to,
že nevieme použiť druhýkrát tam tú podlahu ale musíme ju nahradiť novou. Že preto
je tam to navýšenie. Ale tá prvá položka – siete- už je nakoniec znížená tým, že sme
naozaj našli dodávateľa,  ktorý dokázal tým vysúťažením znížiť  túto cenu. Takže to
chcem povedať, že v tom čase, kedy sme pripravovali materiál pre úrad a tieto čísla
sme dávali do ... do rokovania komisií,  tak sme ešte nemali také presné. A dneska už
toto sú  naozaj  presné  čísla,  ktoré vieme  takýmto  spôsobom upresniť.  A  ďakujem
veľmi pekne pánovi Záhradníkovi, že si to osvojil, aby to naozaj bolo čo najpresnejšie.
Ďakujem pekne.

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

p.  Borovička:  Ďakujem pani  starostka.  Ja  mám iba  jednu  otázku.  Už je  ukončená...už  je
ukončený výber na tieto siete? Lebo teraz som počul, že je ukončené. Je vysúťažené?
A ostávame približne na tejto cene? Lebo ceny tam boli ďaleko nižšie; ceny boli dané
ďaleko nižšie. Je to klamstvo čo som teraz povedal? Ja sa pýtam - povedal som teraz
klamstvo? Boli  tam dané  normálne  nižšie  ceny a my  teraz ideme  s vyššou cenou?
Preto sa pýtam, je to ukončené?

p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím na mikrofón.

p. Borovička: Áno... pani starostka?

p. Čahojová, starostka MČ: Znižujeme cenu o 2.000 Euro.

p. Borovička:  Nechcem to hecovať, nechcem toto ...ale je to klamstvo, čo zas povedal pán
Kadnár. Boli nižšie ceny jak momentálne ponúkol. Je mi ľúto.

44



p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán Kadnár žiada o reakciu na toto tvrdenie. Prepáč,
pán poslanec Krampl. Môžem? Ďakujem.

p. Kadnár, MÚ: Pán poslanec Borovička, prosím vás pekne zajtra vás pozývam na kontrolu
týchto cenových ponúk, ktoré ste mne osobne doniesli.  Sú vyššie,  ako ponúkla táto
firma. Pred tebou sme to otvárali a bol si pri tom, keď sme tieto ceny kontrolovali.
Takže,  prosím  ťa,  nezavádzaj.  Toto  je  najnižšia  ponuka,  ktorá  bola  už  daná
...dodopredu a bol si pritom.  Ja  nemám dôvod takéto ...takéto nejaké  komentovať.
Proste toto je najnižšia ponuka, ktoré sme ... ktorú si ty sám osobne videl pri otváraní
obálok. Takže....

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Borovička dostal ponuku,
pán poslanec Krampl nech sa páči.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  teraz  nebudem  hovoriť  k  tomu  môjmu  návrhu;  to  si
myslím,  že sa  vydiskutovalo  celkom už dostatočne.  Ale  pán Dulla  predniesol  tiež
určité  výhrady  k  navrhovaným  sumám  -  zvýšenie  výdavkov  na  rekonštrukcie
toaletných zariadení pre zamestnancov vo výške 15.000 na dvoch škôlkach. My sme
tam  vykonali  s  kolegom  Bendíkom  poslanecký  prieskum.  Ono  to  bolo  vlastne
publikované v Karloveských novinách, posledných. Ono vlastne tak tá realizácia tam
už je  vykonaná;  tie  opravy už sú spravené.  Neviem presne,  lebo  - myslím  minulý
týždeň v piatok, alebo tak niekedy to mal preberať úrad. Viem,  že tam boli  nejaké
technické problémy,  že tá kvalita tých ... tej práce tam nebola úplne najlepšia,  ale o
tom teraz  nechcem,...  Chcem  hovoriť,  že  či  toto  je  také  –  akože-  bežné,  že  sa
vlastné ...najprv sa vykoná niečo a až potom sa vlastne na to vyčleňujú prostriedky. Ja
sa teda domnievam, že by to malo byť naopak. Že sa najprv buď prijme zámer, alebo
sa niečo vopred pripraví v rozpočte a potom sa to až realizuje. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Samozrejme, že to nie  je  to bežné. Nikto neplánoval opravu
toaliet pre dospelých. Ale  ani to nie je zaplatené,  podľa mojich informácií  to nie  je
zaplatené;e pokiaľ nebudú odstránené - alebo neviem, či sú tam ešte nejaké technické
nedostatky; naozaj neviem sa, vyjadriť špeciálne v tejto veci. Ale pokiaľ viem, keď sa
otvorili  rozvody - nie  som technicky založená,  neviem to presne komentovať - tak
bolo potrebné... nebolo možné aby sa udržali tie toalety pre dospelých, tak, ako boli.
Bolo ich potrebné demontovať a bolo treba vybudovať na novo. Takže to bolo niečo,
čo sa neplánovalo. Nemali  sme v pláne obnovu a nie  je to uhradené - podľa mojich
vedomostí. Pán poslanec Bendík nech sa páči.

p. Bendík: No áno, ale keď si nalistujem zákon a keď si pozriem to, čo som zažil aj v meste
za Ftáčnika, tak povedzme si otvorene, že toto sa dá hodnotiť - respektíve pamätám si,
čo hovoril kontrolór, že žiadna... žiadny štatutár mestskej časti či mesta alebo - to je
jedno - sa nesmie zaväzovať k takým úkonom, ktoré nemá viazané v rozpočte,  teda
rozpočtované. Hej? Tzn. tak si to vlastne povedzme, že sa to stalo. Ale ... treba, ale
nabudúce skôr robiť  tú zmenu rozpočtu,  nie  teraz.  Lebo  vyzerá to veľmi  zle.  Hej?
Jedna vec.  Druhá vec - ja  keď som tam bol pozerať tak mne  sa nezdala vcelku tá
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kvalita, vôbec, tej práce. Ja len poviem jeden detail. Hej? Keď som sa pozeral vonku,
kde sa nahradili sklobetónky a staval sa tam múr, tak pri jednom okne som si všimol,
že parapetná doska z jednej strany bola ... teda ...vyčnievala nad múr asi centimeter, z
druhej strany 2 centimetre. Hej? A tak som si dal otázku, že nezaložili tí... tí majstri to
okno krivo? Hej? A toto ma skôr zaujíma, že kto od nás v podstate chodí... ak - tam
treba chodiť v podstate na –možnože- dennej báze. Lebo vieme, čo tí majstri dokážu.
A keď raz založí krivo okno, ešte sa to zateplí, tak z toho už môže byť akože vážny
problém.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, pán kolega, treba si uvedomiť aký je zákon o verejnom
obstarávaní. Súťažíme zákazky, kto nám ich urobí za najnižšiu cenu. A potom prosíme
cez leto, aby tá firma chodila  do práce, aby sa to zrealizovalo –lebo, -lebo, - lebo ...
nemusíme si vysvetľovať. Áno, chodilo  sa tam podľa mojej informácie denne, alebo
vždy, keď tam niekto na tej stavbe bol z dodávateľa. Či sú tam takéto závady to ja
neviem, ale viem že sa priebežne... sa ešte nejaké drobnosti odstraňujú. Pán poslanec
Zajac, nech sa páči.

p. Zajac:  No, ja teda pevne verím, že sa mýlim  a normálne mi trvalo až doteraz, kým som
predýchal, čo sa tu odohralo medzi pánom Borovičkom a pánom Kadnárom a poviem
vám prečo. Chcem sa spýtať: Robí naša VPS-ka verejné obstarávanie? ... Rozprávali
sme sa tu teraz o procese verejného obstarávania? Alebo o čom sme sa rozprávali pri
dodávke siete?

p. Čahojová, starostka MČ: To nehovoríme o VPS-ke, hovoríme o Karloveskom športovom
klube.

p.  Zajac:  No  ...  KŠK,  áno.  Ale  ako  KŠK  je  tiež  nami  zriadená  nejaká  príspevková
organizácia. Mala by takéto veci robiť cez verejné obstarávanie, však?

p. Čahojová, starostka MČ:  Podľa všetkých mojich  vedomostí aj robí.  Je  tu ešte aj pán
Kadnár,  ktorý ti  môže  odpovedať na tú otázku. Myslím,  že výmena  názoru medzi
pánom poslancom a pánom....

p. Zajac: Ja vám poviem, čo ma na tom zarazilo...

p. Čahojová, starostka MČ: No nech sa páči.

p. Zajac: Mňa na tom zarazilo, že ak toto bolo verejné obstarávanie tak pán Kadnár práve
povedal, že jeden z tých, čo dával ponuku, bol pri otváraní obálok.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pán poslanec Zajac.  Pán Kadnár chceš odpovedať?
Nech sa páči. Mikrofón pre pána Kadnára. Takže prosím na mikrofón.

p. Zajac: ... ... takže... bol poštár?...
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p. Kadnár, MÚ: Pán Zajac si odpovedal.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  pekne.  Keďže  nikto  viac  nie  je  prihlásený  do
diskusie... Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: No, ja by som len povedal, že mňa to zaujíma z toho..., že organizácie si zriaďujeme
preto, aby plnili  nejaké úlohy za mestskú časť. Jednu príspevkovú máme na to, aby
nám spravovala tie telovýchovné zariadenia a strážila ich prípadné prenájmy;  okrem
dotácií.  A druhú  máme  na  to,  aby vykonávala  verejnoprospešné  práce a  ...aj teda
podstatnú časť údržby nášho hmotného majetku - na čo stačí. Je úplne bežnou praxou,
aj  zákon o  rozpočtových  pravidlách  to  predpokladá,  že  rozpočtové  a  príspevkové
organizácie  pôsobnosti  toho  istého  zriaďovateľa  si  prednostne  ....  poskytujú  svoje
výkony,  svoj  predmet  činnosti.  A tu, ak som tomu dobre rozumel,  tak súťažíme  s
vonkajším prostredím. Pritom je dosť možné, že by to naša VPS-ka mohla zvládnuť.
Neviem či sa mýlim, alebo nemýlim. Čiže - mňa by viac zaujímalo to, že či sa testuje
tá schopnosť VPS-ky urobiť výkony aj pre KŠK.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja k tomu len veľmi krátko. Výkony, ktoré očakávame od VPS-
ky zatiaľ na 100% vyplnia celú... ako keby tu kapacitu - časovú aj ľudskú, ktorú VPS-
ka momentálne má. A čo sa týka sietí, napr. je tam potrebná plošina alebo lešenie , to
by vedel pán Kadnár, ktorými naša VPS-ka napr. ani nedisponuje. Ak by ale naozaj -
my máme ešte stále sme v časovom sklze v dôsledku dvoch veterných kalamít, kedy
ešte  stále  sa  naši  kolegovia  z  VPS-ky  zaoberajú  odstraňovaním  následkov  týchto
nepríjemných  udalostí.  Ďakujem  veľmi  pekne  za  diskusiu.  Uzatváram  diskusiu  a
prosím  návrhovú  komisiu  o  prednesenie  ...  Aha  ešte  musím  vás  upozorniť,  že  si
osvojujem návrh, ktorý prečítal pán vicestarosta, o ktorý požiadal pán Juraj Kadnár.
Čiže autoremedúrou opravujem tie položky vo Fonde rozvoja športu a telovýchovných
zariadení,  zvýšenie  výdavkov fondu,  rekonštrukcia  podlahy  na  10.100 a zvýšenie...
zníženie  výdavkov  fondu  -  ochranné  oplotenie  na  6.100.  Áno.  z  8200  na  6.100.
Ďakujem veľmi pekne.

Návrhová komisia: Pani starostka, ja vás veľmi pekne poprosím, aby som to vedel do toho
materiálu  zaznačiť,  tú autoremedúru.  Zníženie výdavkov fondu ŠŠ  Tilgnerova - to
ostáva. Áno. Zvýšenie fondu - rekonštrukcia podlahy telocvične na Molecovej o ......

p. Čahojová, starostka MČ: Na 10.100.

Návrhová komisia: Čiže o 8.000...

p. Čahojová, starostka MČ: Nie. O 8.000 škrtnúť -  o 10 100.

Návrhová komisia:  Čiže  8.000 škrtáme a píšeme  10.100. C)- zvýšenie  výdavkov fondu -
Ochranného  oplotenia  na  futbalovom  ihrisku  Molecova o 8.200.  8.200  škrtáme  a
píšeme 6.100.
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p. Čahojová, starostka MČ: Áno, ďakujem.

Návrhová komisia:  Aby to bolo  presné a  predišli  sme  ....  „o“ tam nechávame.  Ďakujem.
Návrhová  komisia  obdržala  1  návrh  na  doplnenie  uznesenia  od  pánov  poslancov
Krampla a Bendíka. Takže doplnenie - návrh na doplnenie uznesenia znie: Vypustiť v
bode 2 písm. h) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 -Správa obce, mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania o 46.420 Eur. Bod c) - Zvýšenie bežných výdavkov
v podprograme  2.1  -  Správa  obce,  poistné  a  príspevky  do poisťovní  o 17.640 Eur.
Doplniť v bode 2 písm. s) - Zvýšenie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 o 64.060 Eur. Takže hlasujeme teraz o tomto
návrhu na doplnenie uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Krampla,  pána
poslanca Bendíka. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 8 prítomných poslancov, proti boli 3, zdržalo sa 10 poslancov. Tento návrh
nebol prijatý.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pani  poslankyňa  Hanulíková  namieta,  že  jej  nefunguje
hlasovacie  zariadenie.  Čiže  ruším  toto  hlasovanie  a  vyhlasujem  ho  ešte  raz.  Ale
najprv, prosím, skontrolujeme zariadenie pani poslankyne Hanulíkovej. Takže, podľa
všetkého, hlasovacie zariadenie bolo v poriadku. Tak hlasujeme znovu k bodu číslo 8 -
návrh poslanca pána poslanca Krampla a pána poslanca Bendíka. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9 prítomných poslancov, proti 2, zdržali sa 11. Uznesenie nebolo
schválené. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu predniesť ďalší návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Keďže  tento  návrh  na  doplnenie  uznesenia  neprešiel,  hlasujeme  o
pôvodnom uznesení,  po oprave autoremedúrou  -  pani starostka- tak,  ako máme  v
predloženom texte.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  návrhovej  komisii.  Hlasujeme  o
pôvodnom návrhu s autoremedúrou.

Hlasovanie:  Za  17  prítomných  poslancov,  proti 6,  zdržal  sa  1  poslanec.  Uznesenie  bolo
schválené.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pristupujeme...  dali  sme  si  termín,  že  o  17-tej  hodine
občerstvovaciu  prestávku.  Neviem,  kolegovia,  ste  za  občerstvovaciu  a  hygienickú
prestávku? Ku... Jurajovi Kadnárovi? To si nechaj v bode Rôzne, alebo si to vybavte
medzi... Už ste si tu vymenili verejne. K tomu bodu sa už...  ospravedlniť sa? Nech sa
páči. To môžeš. Takže pán poslanec Borovička má mikrofón.
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p. Borovička: Ja, jako každý človek, má plné právo sa pomýliť. Pomýlil som sa aj ja. Tak sa
pánu Kadnárovi ospravedlňujem. Tú čiastku, ktorú tam povedal,  je  pravdivá.  Akurát
ma zarazilo  to, že ukončil výberové konanie  s tým, že mu bolo  povedané, že budú
ďalšie... ešte prídu niektoré listy a on to neakceptoval. Tak to ma akurát mrzí. Ale tú
čiastku, tam som sa pomýlil ja.

p. Čahojová, starostka MČ: Dokedy by futbalisti čakali s tým, že sa tieto opravy urobia? Do
Vianoc?

p. Borovička: No, my sme, pani starostka, my sme čakali dosť dlhú dobu a keď... keď sa
firmy ohlásili,  povedali, že do týždňa dajú toto a pán Kadnár povedal, že už ne, že on
má vybráno. Tak je mi ľúto, ale ja sa ospravedlňujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pokiaľ viem, si bol vo výberovej komisii,  takže už... Ďakujem
veľmi  pekne.  Toto  ospravedlnenie  sa  mi  veľmi  páči.  Vážení  kolegovia,  hore  aj
zástupcovia  médií  a  kolegovia  z úradu,  hore  v  zasadačke  miestnej  rady  máte
pripravené malé občerstvenie. Nech sa páči všetci ste pozvaní.  

Prestávka

p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme v rokovaní. Niektorí z nás sa... z vás sa ponáhľajú
a radi by urýchlili trošku; takže nebudem zdržiavať. Ešte na zahriatie druhého kola by
som, dovoľte, aby som vám predstavila naše dve kolegyne, ktoré sú v sále a ktoré som
vám na  začiatku  nepredstavila.  Ale  -  aj  v  náväznosti  na  naše  rokovanie  o  zmene
rozpočtu- pani Ing. Ďuricová, vzadu ju vidíte, sedí. Naša nová kolegynka, ktorá má na
starosti investičné oddelenie a pani Mgr. Bendíková, naša posila na právne. Takže to
sú naši  noví  kolegovia,  aby ste vedeli,  kto s nami  sedí.  ...  Pán Kosnáč  tu vzbudil
všeobecný záujem. Ďakujeme veľmi pekne. 

Bod 9
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení

niektorých  všeobecne  záväzných  nariadení  mestskej  časti  Bratislava-Karlova
Ves.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže,  skončili  sme,  vážení  kolegovia  pri  bode  číslo  9.
Pôvodne to bol bod číslo  7 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. Ako viete, robí sa revízia všetkých všeobecne záväzných
nariadení -tak sme sa dohodli - a toto je jedno z tých, ktoré napadol aj prokurátor s
tým,  že nie  je  v súlade so súčasnými  zákonnými  úpravami.  A ...  keďže všeobecne
záväzné nariadenie  sa ruší všeobecne záväzným nariadením,  tak odporúča vám toto
všeobecne záväzné nariadenie  zrušiť.  Je to všeobecne záväzné nariadenie číslo  29 z
roku  1995  o  tvorbe  a  ochrane  verejnej  zelene,  v znení  -  všeobecne  záväzného
nariadenia číslo 39 z roku 1997. Asi viete, tí ktorí ste v príslušných komisiách, že sa
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pripravuje a že sa rokuje o všeobecnom záväznom nariadení o starostlivosti o verejnú
zeleň aj na  celomestskej  úrovni.  Či  sa od toho budú  odvíjať  stanoviská...  VZN-ka
jednotlivých  mestských  častí,  alebo  či  sa  pristúpi  k  nejakej  základnej  úprave,
spoločnej, pre všetky mestské časti ukáže budúcnosť. Ale momentálne by bolo vhodné
- my vám navrhujeme-  toto všeobecne záväzné nariadenie  zrušiť.  Toľko na úvodné
slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nevidím, či sa niekto hlási, takže prosím, ak
sa hlási niekto. Lívia? Tak prosím pani Poláchovú.

p. Poláchová: Ja by som sa chcela opýtať, alebo teda navrhnúť, že či by sme radšej nemohli
zvoliť  iný  postup?  A  to  najprv  vypracovať  nové  VZN  o  zeleni  a  potom až  toto
kontroverzné  zrušiť.  Aby  tu v povedomí,  medzi  ľuďmi,  nevznikol  nejaký pocit,  že
teraz  nemusia  sa  ...  nemusia  sa  nejako  správať  zodpovedne  voči  zeleni  a  voči
prostrediu v ktorom... v ktorom sme. Pretože tam sa rušia vlastne niektoré veci - ako
parkovanie na zeleni a....

p. Čahojová, starostka MČ:  Toto všeobecne záväzné nariadenie-  ak môžem odpovedať...
pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina:  Ja len faktickou poznámkou chcem doplniť,  že je  obava, aby nevzniklo  právne
vákum, čo sa týka ochrany zelene. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Čo... odpovedať? Ja váham, čo ti na to odpovedať, Lívia. Viem,
že sa intenzívne rokuje na úrovni mesta o novom všeobecne záväznom nariadení,  o
jeho budúcej podobe. Vzbudzuje veľké diskusie. Pojem - čo je to verejná zeleň, kto za
ňu nesie ....definícia  „verejná zeleň“. Lebo sú verejné priestranstvá, verejná zeleň - v
tomto nie sú si úplne za jedno tvorcovia rôznych legislatívnych noriem. Takže to si
myslím, že je veľmi podstatné, aby sme sa na tomto zjednotili. Ale - je to na vás.  My
navrhujeme,  že  momentálne  toto  VZN-ko  už  nie  je  aktuálne.  A  my  navrhujeme
vyhovieť prokurátorovi, jeho námietke. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: No, ale - fakt je na zváženie a teda niektoré veci potom ostanú -ako keby nekryté
ničím.  Tak... tak je  lepšie  potom, keďže my sme odolávali prokurátorovi niekoľko...
dlhé roky, by som povedal, tak... tak či teda naozaj aj tým nevytvoriť nejaký tlak na
nové VZN-ko. Veď nie je napísané, keď teda tie práce na úrovni mesta idú, tak ako
idú, urobiť VZN-ko na úrovni mestskej časti. A potom zrušiť toto. Ale nemať nič, to je
naozaj trochu príliš  odvážne. Hlavne preto, že nevieme,  kedy bude „niečo“. A ak je
tam... ak sú tam  tie veci o ktorých hovorí pani Poláchová, ktoré zase - hoci aj teda to
VZN-ko je rozporované v iných bodoch, ale... ale nebudú pokryté, tak potom ... potom
by to mohlo znamenať na pomerne dlhé roky aj problém pre mestskú časť.

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

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Nebudem dlho. Určite, len by som krátko chcel poznamenať. Na
komisii sme sa pri predkladaní - alebo teda rokovaní o tomto zrušení tých niektorých
všeobecne záväzných nariadení práve – práve- na túto skutočnosť pýtali. A bolo nám
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povedané, že toto VZN je vlastne duplicita so zákonom; a teda tieto veci sú pre nás
záväzné zo zákona. Takže my ich iba sme duplicitne riešili v tom VZN-ku. A neostane
zeleň bez prízoru, bez dozoru, ani bez opatery a starostlivosti. Ďakujem veľmi pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  k  tomu  len  toľko,  že  zákon  je  nadradený  všeobecne
záväznému  nariadeniu.  A  pán  prokurátor  teda  konštatoval,  že  všeobecne  záväzné
nariadenie  hlavného  mesta  bolo  v  rozpore  s  existujúcimi  so  súčasnými  právnymi
predpismi,  k čomu došlo vývojom právnej situácie v tejto oblasti; a naše všeobecne
záväzné nariadenie  sa odvodzovalo od tiež vtedy tiež platných právnych predpisov.
Čiže  je  naozaj  otázkou času  -  naše  VZN-ko  nie  v  súlade  so  súčasnými  platnými
právnymi predpismi. O to ide. Pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl:  Chcel by som len potvrdiť,  že naozaj,  súčasná legislatíva  v oblasti starostlivosti a
ochrany zelene  je  na pomerne vysokej úrovni.  A skôr je  v praxi problém - inde na
Slovensku a tak isto  aj u  nás,  že nevyužívame  vlastne  tie  možnosti,  ktoré nám tá
legislatíva dáva. Čiže myslím  si, že, ak pôjdeme tým smerom, že budeme zlepšovať
ten praktický výkon - možno aj zriadením toho nášho vlastného inšpektora, prípadne
záhradníka  mestskej  časti,  so  zameraním  výhradne  na  zeleň,  takže  to  bude  väčšia
pomoc reálne v teréne pre tú zeleň, ako... ako duplicita s tými existujúcimi právnymi
normami, ktoré máme.

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

p.  Zajac:  Teda  mám  iba  jednu  konkrétnu  otázku.  Že  či  napr.  spomínaný  príklad,  ktorý
hovorila pani poslankyňa rieši ten veľký zákon? - To znamená parkovanie na zeleni na
priestranstve.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Zákaz parkovania na zeleni je explicitne upravený v zákone o cestnej premávke.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta. Skončil si...? Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, samozrejme,
keď  to  zoberieme  z  takého  primárneho  pohľadu,  čo  povedala  kolegyňa,  pani
Poláchová, že - správa je, že rušíme VZN o tvorbe a ochrane zelene, že to je vlastne tá
zlá  správa. Z tej právnej stránky my sme vyhodnotili,  že to VZN-ko má 20 rokov;
a samozrejme, tak ako je - aj chronologicky sa menila  legislatíva,  to už ste povedali.
My sme  vyhodnotili,  že je  neopraviteľné.  Hej?  Že je  neopraviteľné.  Že z hľadiska
právnej istoty a čistoty je lepšie pripraviť nový návrh VZN o tvorbe ochrane zelene. A
- nechcem už použiť výrok po... alebo termín, ktorý už kolega Dulla v inej súvislosti
dnes použil,  že je  nejaký orgán impotentný, tak aj podľa tohto VZN už by sme ani
netvorili  ani neochránili zeleň - v takej podobe ako je dnes. Zákon, ako povedala aj
pani starostka, je nadradený. Tzn. že tu tá ochranná funkcia je zachovaná a platí aj na
území mestskej časti Karlova Ves. Možno by bolo rozumné, aby bol ten signál jasný -
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okrem toho schválenia  zrušenia pridať bod B) a uložiť pánovi prednostovi predložiť
nový návrh VZN o tvorbe a ochrane verejnej zelene v nejakom termíne - 30. 6. 2018 -
alebo v nejakom, v akom sa dohodneme, aby bolo jasné, že zrušili sme, lebo proste bol
už sa to nedalo upravovať, ale ideme vytvoriť nový, podľa aktuálnej legislatívy. Tak
dávam na zváženie  predkladateľovi alebo  pani starostke,  že či  by si  to  neosvojila.
Ďakujem.

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

p.  Poláchová:  Ďakujem pánovi  Záhradníkovi,  že  to  vyslovil,  Mne  sa  veľmi  pozdáva  ten
...takáto úprava toho toho uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže nikto iný do diskusie nie je prihlásený, pán prednosta,
ktorý je predkladateľom materiálu je na ceste sem z Račianského zastupiteľstva. Ja si
osvojujem  návrh  pána  vicestarostu,  že  schvaľujeme  1.  časť  a  v  2.  časti  -  ukladá
prednostovi predložiť nový návrh všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe a ochrane
verejnej  zelene.  Termín:  30. 6. 2018, takže to si osvojujem.  Ukončujem diskusiu  a
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Pani  starostka,  aby  sme  boli  presní,  takže  doplňujeme  ten  návrh
uznesenia o vami osvojený návrh pána vicestarostu. Termín - teraz ste to hovorili - 30.
6. 2018. Nový návrh VZN o zeleni – áno - Len aby nám všetkým bolo jasné o čom
hlasujeme.  Takže  s  touto  zmenou,  s  týmto  osvojeným  návrhom,  máme  návrh
uznesenia tak, ako ho máme v predkladanom materiáli. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu, ktorý predniesla
návrhová  komisia,  ktorý  máte  v materiáli,  s  autoremedúrou.  Upozorňujeme,  že
hlasujeme  o  texte všeobecne  záväzného  nariadenia  na  jeho  schválenie  je  potrebná
trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

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

Bod 10
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné

nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o
podmienkach poskytovania dotácií.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Môžeme  prikročiť  k  ďalšiemu  všeobecne  záväznému
nariadeniu,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves číslo  6 z roku ...číslo  7 z roku 2016 zo dňa 20. 12. 2016 o
podmienkach  poskytovania  dotácií.  Predkladateľom  tohto   materiálu  je  pani
tajomníčka miestnej rady pani poslankyňa Zemanová. Odovzdávam jej slovo, nech sa
páči.
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p.  Zemanová:  Ďakujem za  slovo.  Rok sa  stretáva  s  rokom pred  ..na...  v  decembri  sme
schválili  nové VZN o poskytovaní dotácií.  Prešli  sme jedným kolom od vyhlásenia
výzvy až po uzavretie zmlúv.  Momentálne prebieha vyúčtovávanie niektorých... teda
väčšiny poskytnutých dotácií. A táto ročná prax, skúsenosť, nám ukázala kde... kde je
možné  naše  VZN  vylepšiť.  Takže  vlastne  prichádzame  s  týmito  zmenami,  ktoré
ukázala prax. 15. októbra by sme mali vlastne... by mala ísť von nová výzva na ďalší
rok; takže sme sa snažili  to spraviť v takom termíne, aby už nová výzva išla  podľa
opraveného VZN.

p. Čahojová, starostka MČ: Bolo by dobré potom zabezpečiť aj tú publikáciu tohoto.

p. Zemanová: Určite; ja si myslím, že aj do najbližších novín by malo ísť vlastne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Ja otváram diskusiu.  Keďže do diskusie  sa
nikto  nehlási,  diskusiu  končím  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  neobdržala žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie
uznesenia,  takže  budeme  hlasovať  o  uznesení  tak,  ako  ho  máte  v  predkladanom
materiáli.

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

Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Aj toto uznesenie bolo
schválené. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 11
Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava.

p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme bodom č. 11 - Návrh pána poslanca Šíbla: Návrh
zonácie územia Mestských lesov Bratislava. Nech sa páči. Máš slovo. 

p. Šíbl:  Ďakujem.  V predloženom materiáli  máte návrh uznesenia,  ktorý reaguje vlastne na
súčasnú situáciu v mestských lesoch. Pred približne  3 rokmi,   v októbri 2014, bolo
prijaté  uznesenie  mestského  zastupiteľstva,  v  ktorom sme  pomerne  komplexne  sa
snažili  vyriešiť  problematiku  starostlivosti  o  mestské  lesy  tak,  aby  ich  rekreačný
potenciál a ochrana prírody sa patrične zabezpečili. Žiaľ, toto uznesenie, resp. niektoré
body z neho dodnes neboli splnené. A nie je  ani vôľa,  zrejme do konca volebného
obdobia, aby ... aby bolo v plnom rozsahu splnené zo strany vedenia mesta. Tak sme
hľadali iné cesty, ako ... ako dosiahnuť vlastne ten istý ... ten istý cieľ nejakou inou
cestou.  A  keďže  jeden  z tých  najvážnejších  bodov z  toho  pôvodného  uznesenia  z
2014, ktorý nebol  splnený  -  mestské  lesy  ... vedenie  mestských  lesov malo  v tom
uznesení  uloženú  povinnosť  spolupracovať  aktívne  s  odbornou  a  občianskou
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verejnosťou pri vypracovaní nového programu starostlivosti o tieto lesy, čo je záväzný
dokument,  ktorý sa  vypracúva  na  vždy  na  10  ročné  obdobie.  Ten  dokument  bol
nedávno ukončený, schválený a tá spolupráca bola minimálna.  Čiže podarilo  sa nám
presadiť  to  zníženie  ťažby,  ktoré  sme  dosiahli  pred  tými  3  rokmi,  z  nejakých
priemerných 18.000 kubíkov dreva ročne, ktoré sa ťažili v mestských lesoch, na 5.000.
Čiže to sa nám podarilo  viac-menej s istou rezervou zakomponovať do toho nového
programu  starostlivosti  o  les.  Ale  čo  sa  nepodarilo  -  nepodarilo  sa  rozmiestniť  ...
rozmiestniť tú ťažbu v mestských lesoch tak, aby tie najhodnotnejšie  oblasti, či už z
hľadiska ochrany prírody, alebo z hľadiska estetického, rekreačného, ostali bez nejakej
nadmernej ťažby. Čiže kvôli tomu sme pripravili návrh zonácie, kde v podstate tento
problém riešime návrhom vytvorenia 3 zón - 1 zóna intenzívnej rekreácie na nelesných
plochách - čiže tam vlastne problémy z ťažby ... s ťažbou nie sú, keďže sú to prakticky
všetko  plochy  bez  lesov.  2.  zóna  by  bola  zóna  rekreácie  a  ochrany  prírody  s
fungovaním viac-menej lesného hospodárstva v takej podobe, ako je dnes. Čiže to je tá
zóna, kde by sa vlastne tých 5.000 kubíkov mohlo a malo ročne vyťažiť. A 3. zóna -
sme ju pomenovali pracovne - zóna ochrany prírody a rekreácie. Čiže inak povedané,
bola by to zóna, kde by sa drevo prakticky neťažilo, alebo len v minimálnom rozsahu
a v nejakých mimoriadnych situáciách. Tento návrh je teraz na stole. Zdôrazňujem, že
naša mestská časť nemá žiadne kompetencie nejakým priamym spôsobom ten návrh
presadiť,  preto je  to uznesenie  formulované tak, ako je formulované, že poverujeme
aspoň  našu  pani  starostku,  ktorá  je  súčasne  mestskou  poslankyňou,  aby  v  rámci
možností, ktoré sú v mestskom zastupiteľstve, či už na pôde mestského zastupiteľstva,
alebo  priamo  komunikáciou s pánom primátorom, ktorý má  tú kompetenciu,  má  tú
moc, presadzovala tento návrh, ktorý by mal po jeho prípadnom schválení už na dlhý
čas vyriešiť ten problém, kde sa bude ťažiť drevo mestských lesov a kde sa bude ťažiť
menej a kde sa nebude ťažiť vôbec. 

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Ja som si tento materiál,  snažil som sa ho porozumieť,  ale
keďže nie  som ani  lesoochranár,  ani  proste nepracujem v tejto oblasti,  tak som ...
nevedel som sa rozhodnúť, či tento návrh je správny. Všetci chceme, aby mestské lesy
... slúžili aj turizmu a rekreáciám. Všetci chceme, aby tam sa cítili bezpečne cyklisti,
chodci,  ale  súčasne  aj les  si vyžaduje  určité  ... určité zásahy do ... do tej ...  do tej
správy a proste hospodárstva. Ale ... čiže na tomto by sme sa zhodli možno asi všetci.
Ale či práve tento návrh je  ten správny,  to ja  neviem posúdiť.  Pretože to je  naozaj
vysoko  odborná  záležitosť  a  osobne  si  myslím,  že  to  nepatrí  na  pôdu  tohto
zastupiteľstva,  keďže sa bavíme  o ...  o niečom,  čo ani nie  je  v našom katastri,  ani
vlastne  ... není to ani v našej kompetencii.  Proste ja  si myslím,  že to momentálne
rokujeme  o niečom,  čo nám vôbec neprislúcha.  Preto ako ... ja  neviem ... nech sa
samozrejme  zachová každý ako chce,  ale  ja,  bohužiaľ,  tento návrh  nebudem môcť
podporiť. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Najskôr pán Šíbl. 
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p. Šíbl: Samozrejme, vždy môže nastať taká situácia, keďže myslím si,  že nikto z nás sa tu
necíti  byť  odborníkom na všetko, že jednoducho musíme  dôverovať istým ľuďom,
odborníkom,  ktorí ... ktorí nejaký návrh pripravia.  Ja napr.  plne dôverujem vedeniu
úradu  a  zamestnancom  úradu  v  prípade  niektorých  odbornejších  návrhov  z  tej
ekonomickej,  alebo  finančnej  sféry,  kde zase nie  je  to vyslovene  moja  odbornosť.
Rátať som sa  učil  naposledy v 1.  ročníku  na  vysokej škole  sme  mali  matematiku.
Odvtedy nie.  A už predsa aj tá matematika pokročila za ten čas trochu. Takže ja by
som len povedal, že tento návrh je jedným malým ... malým kúskom mozaiky takého
už desaťročia trvajúceho, nechcem povedať, že boja, ale má to niekedy charakter boja,
medzi  ochrancami  prírody,  ekológmi  a  medzi  ortodoxnými  lesníkmi.  Schválne
hovorím  ortodoxní,  lebo  tí,  čo  sú  už  takí  progresívni,  tak  už  sú  na  našej  strane
dávnejšie. A vidíme to na celom Slovensku. Vidíme, ako sú vyrúbané národné parky.
Nízke Tatry sú vyrúbané prakticky do tla.  Vysoké Tatry o niečo sú na tom lepšie.
Ďalšie  pohoria  by  som mohol  spomínať,  nechcem zdržiavať.  A prekvapivo  v tých
územiach, kde majú navrch tak povediac ochranári, v tých najprísnejších rezerváciách,
v tých ochranných lesoch, kde lesníci sa chodia len prechádzať a nezasahujú do toho
veľmi,  tak tam prekvapivo  sú tie  lesy  v  najlepšom stave.  Čiže  súčasný stav lesov
obhospodarovaných ... obhospodarovaných intenzívne na celom Slovensku skôr aj pre
laika, ktorý sa tomu nerozumie,  hovorí,  že asi niečo nie je v poriadku s tým lesným
hospodárstvom u  nás,  keď  tie  lesy,  akože  obhospodarované,  to  nie  akože,  to  sú
obhospodarované  intenzívne,  sú  na  tom  podstatne  horšie,  ako  lesy,  ktoré
obhospodaruje hlavne  ... hlavne  príroda. Ale  pardón, ja  som mal technickú, ja  som
chcel  len  pánovi  poslancovi  Kramplovi  odpovedať,  že  aj  v  našom  katastri  sa
nachádzajú Mestské lesy Bratislava.  - Je to konkrétne celý masív Sitiny nad Líščím
údolím. 

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Keďže som v roku 2014 bol mestským poslancom a
tento materiál bol na stole za môjho teda pôsobenia, chcel by som vedieť - tzn. to, čo
je tu napísané, je to, čo bolo ... lebo ja  ... ja si to už nepamätám - to je  to, čo bolo
prijaté a ... a hlavné mesto ... alebo teda mestské lesy to nejakým spôsobom neplnia? 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl: Áno, presne, presne tak. Mestské lesy nesplnili bod uznesenia, že pri tvorbe programu
starostlivosť o les majú aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou.
Tento bod nesplnili  a mesto, konkrétne teda pán primátor,  neprinútil pána riaditeľa
mestských lesov, aby tento bod splnili. Keďže - medzitým ten program starostlivosti o
les už bol ukončený a bol schválený orgánom štátnej správy, Okresným úradom, my
samozrejme nebudeme, aj keď by sme mohli,  priamo tlačiť na zmenu, ale tlačíme na
zmenu  tohoto dokumentu nepriamo; a to týmto návrhom uznesenia,  ktoré - keď sa
dostane opäť na mestské zastupiteľstvo a bude tam schválené,  tak bude zaväzovať
pána primátora, aby napravil to, čo zbabral, hej, vlastnou nečinnosťou a aby konečne
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ten  program  starostlivosti  o  les  bol  spravený  tak,  ako  má  spravený  byť.  Čiže
odpovedám jednoducho - áno, je to tak. Nespravili to, čo mali spraviť.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  vyčerpávajúce  vysvetlenie.  Pán
poslanec Bendík s faktickou na faktickú.

p. Bendík: Aby kontinuita toho, o čom rozprávame, bola zachovaná, preto sa tak pýtam. Tzn.
tu ide o ten lesohospodársky program ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Áno.

p. Bendík: ... ktorý sa schvaľuje raz za 10 rokov ...

p. Čahojová, starostka MČ: Áno.

p. Bendík:  ... ak správne tomu rozumiem. Tzn., že v tomto momente máme ešte dobrých 8
rokov k tomu, aby sme sa o tom ešte rozprávali, že ako to bude najlepšie. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Pán poslanec Zajac.  ... si dostal.  Áno, odpoveď si
dostal. Takže pán poslanec Šíbl. 

p. Šíbl: Ďakujem. Ďakujem. Môžem? Ak si pozorne prečítame ten návrh uznesenia, hej, tak
ten bod 2 vlastne odpovedá na to, čo si sa pýtal. Čiže nemusíme čakať 8 rokov, ale
pokiaľ vlastník lesa,  tzn. mesto, požiada Okresný úrad o zmenu, zmena je možná v
zákonnej lehote prakticky okamžite. Je to administratívny proces, ktorý môže trvať pri
najlepšej  vôli,  alebo  pri najhoršej vôli niekoľko mesiacov. Čiže preto na to tlačíme
ešte,  aby  toto  vedenie  mesta  v  tomto volebnom období  využilo,  alebo  teda  malo
teoretickú šancu využiť  túto možnosť,  ktorú nám zákon dáva. Čiže dá sa to spraviť
prakticky veľmi rýchlo. 

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

p. Zajac: Čiže - ja by som v prvom rade chcel veľmi podporiť ten návrh poslanca Šíbla preto,
lebo  ... napriek tomu, že aj keby teda mestská časť nemala,  ako aj vyvrátil,  že teda
máme  tam tú ...  v katastri našom aj také plochy,  ktorých sa to týka,  tak tuto teda
pristupujeme k tomu, že sme obyvatelia  aj Bratislavy, okrem mestskej časti -a čo sa
týka zelene - tak je  to vec aj celomestská záležitosť a takisto zdravie človeka je  ...
nezáleží  od toho, že v  akej som mestskej  časti,  ale  zeleň  jednoznačne  prispieva  k
zvýšeniu zdravia, či už priamo jeho ... jeho so zdravým vzduchom, ale samozrejme aj
nejakej mentálnej psychohygieny, ktorú každý človek potrebuje. A preto ja sa chcem
spýtať, že keďže už pán Šíbl povedal, že máme aj takéto ... takéto územia, či ... a teda
samozrejme, ja budem hlasovať za to, aj keby sa nás to netýkalo, ale či teda nerozšíriť
a nie už asi teraz, ale do budúcna nejakým doplnkom, aby si mestská časť vytvorila
pozíciu k tejto stratégii. Ja ak teda poviem, ako ja vnímam zonáciu. Ja vnímam aj tento
návrh tak, že ... my sme dosiahli celkom, celkový cieľ, že neťaží sa 18 ale 5. A ešte by
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sme potrebovali,  aby tých 5 sa  ťažilo tam, kde chceme my. Toto je ... to je podstata
toho zákona. Každá zonácia je proste vyjednávanie. To je jedno veľké vyjednávanie o
tom,  že  ten,  kto  chce  ťažiť,  povie:  tu  musím  ťažiť,  lebo  tu  je  najkvalitnejšie  a
najrýchlejšie  rastúce  drevo.  Ale  my  by  sme  mali  zhodnotiť  iné  záujmy,  ako  je
výťažnosť lesa a mali by sme mať tú silu  povedať: to je tá zonácia, v týchto zónach,
tie sú pre nás tak cenné, majú takú hodnotu, aj napriek tomu, že tu ekonomika káže
ťažiť,  tak my si myslíme,  že by sme  ťažiť  nemali.  A ja  teraz premostím na to, čo
hovorím - naša mestská časť má obrovské problémy s tým, že ... že tu prichádzame do
styku, kde nám zeleň chýba. Preto, lebo naše sídlisko Dlhé diely je príliš zahustené, a
preto sa musia naši obyvatelia ako keby chodiť liečiť niekde inde, viď. Kráľova hora,
čo bude nasledujúci bod programu. Ale  napr. aj potom taká prílišná  nervozita ľudí,
ktorí sú nervózni, keď sa niečo na Sitinách zjaví.  Mali sme tu tie petície, mali sme tu
tie  popudy.  A chcem sa  teda opýtať,  či by sa ...  preto,  lebo  jedna  vec je  územné
plánovanie,  ale  ešte  šikovnejšie  ako  územné  plánovanie  v  tomto  momente,  keď
hovoríme  o nejakom takomto území,  je  možno  o časť  toho územia  sa  postarať aj
zónami.  Teda ja chcem v skratke povedať - ak máme vzácne územie  lesa niekde na
Sitinách,  kde nám hrozí zástavba, a to sa pýtam,  čiže ... urobiť nejakú pozíciu  aj z
pozície MČ, alebo aj z našej ... z našej polohy, aby sme povedzme územia, o ktorých
máme  naozaj  záujem,  aby  sa  nejako  vyvíjali,  napr.  bezzásahovo,  čo  je  jeden  z
absolútne platných nejakých spôsobov, ako ...  ako sa vysporadúvať  s ... s nejakým
akože hospodárením v lese. Takže či takéto územia tam proste ne ... ne ... ne ... do tých
zón ne ... nevpašovať. Či proste ne ... nedať tam šikovne nejaké zóny, na ktorých nám
záleží.  Ak ... ak je  mestskou zeleňou aj park,  tak možno, že je  to na nás,  aby sme
niektoré zelené plochy, ktoré máme, vyhlásili  za parky. A tým pádom ich dostaneme
do režimu, kde budú chránené nielen územným plánom, ale môžu byť chránené aj z
titulu práve tohto ... tohto ... tejto zóny a zonácie. Takže ja samozrejme som za to, aby
sme to odsúhlasili  teraz tak, ako to je, ale aby sme nejako sa dostali do úvahy, či to
nevyužijeme aj pre ochranu niektorých našich vzácnych lokalít. 

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, najprv sa chcem ospravedlniť pánovi Šíblovi,  pretože -
áno, je tam tá Sitina, len ona tam je tak na tej mape tak trošku čudne zakreslená, že mi
to v prvom ... v prvej projekcii nedalo zmysel, že to je tento les; ale teda dobre. Teraz
mi to... teraz som si to spojil.  No, Marcel,  chcem na teba reagovať - keď teda sa o
tomto bavíme, ty ako poslanec samozrejme musíš vedieť, za čo hlasuješ. Čiže tento les
Sitina je navrhovaný v tomto návrhu ako zóna B. Vieš, čo to je zóna B? A ty s tým
súhlasíš? Myslím si, že ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Diskusiu ...páni

p. Krampl: Čiže ... čiže ... ja si osobne myslím, že ... že ak by sme sa teda chceli rozprávať k
meritu veci a k tomu, čo nám prislúcha, dobre -môžme sa baviť o tom ... o tom lese na
Sitine a potom bavme sa o tom, aká by mala byť jeho zóna. Tu je predložený, že to
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bude zóna B, bez diskusie, a to si myslím, že proste nie je správne. Takže to je ... to je
moje stanovisko. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kolega, ak môžem na doplnenie.  Diskusia o tom prebieha
už  dostatočne  dlhú  dobu.  Pán poslanec  Šíbl,  ktorého  ,  podľa  mňa  by  sme  nemali
podceňovať, v tejto oblasti, je dlhoročný zanietený odborník, si myslím,  že je to jeho
návrh, jeho materiál,  pripravil  ho, ako najlepšie  vedel.  Určite bude podliehať  ďalšej
diskusii  -  kedykoľvek....  Uvíta  diskusiu  s  tebou.  Pán  poslanec  Rosina  a  potom
predtým, než dám  záverečné slovo, sa prihlásil pán architekt Vaškovič. Čiže jemu by
sme dali slovo; je  z oddelenia  územného plánovania.  Pán poslanec Rosina,  nech sa
páči. 

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem sa zapojiť  do tejto pomerne rozsiahlej
diskusie. Zaujíma ma totižto téma lesov v Bratislave. Ako vieme, na území hlavného
mesta sú mestské lesy, ale aj štátne lesy, na ktoré nemáme  ... žiaden dosah a tie robia
asi ešte väčšiu paseku ako tie mestské lesy. Tak sa v rámci diskusie pýtam, či je nejaká
možnosť - aspoň teoretická- tieto lesy získať do ... alebo ... alebo  nejako ... nejako
ovplyvňovať ťažbu v tých a hospodársku činnosť v týchto lesoch. To je jedna vec, čo
som sa chcel spýtať pána predkladateľa. A druhá - v návrhu stojí,  že teda po ... aby
sme  požiadali  a  poverili  starostku, ktorá je  zároveň  ... mestskou poslankyňou, aby
tlmočila a pôsobila na ... na meste v zmysle ... v zmysle toho, čo tu odhlasujeme. Ja si
myslím,  že táto mestská časť má 3 mestských poslancov a nemali by sme ich nejako
obchádzať.  Mali by sme to adresovať všetkým zástupcom Karlovej Vsi v mestskom
zastupiteľstve. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán architekt, nech sa páči, máte slovo.
Pánovi ... mikrofón pánovi Vaškovičovi, prosím.

p. Vaškovič,  MÚ:  Ďakujem za slovo, pani  starostka.  Ja  by som veľmi  rád zareagoval na
mojich predrečníkov a oboznámil  vás,  ako vedenie  mestskej časti,  ale  aj poslancov
mestskej  časti  o  tom,  že  v  súčasnosti  mesto,  hlavné  mesto,  obstaralo  koncepciu
rozvoja Bratislavského lesoparku. Nedostal som túto informáciu oficiálne,  nejakými
oficiálnymi  tokmi,  ale  skôr po takej báze kamarátskej,  keďže spracovateľom je pán
architekt Žalman. Už sme komunikovali na túto tému a pokiaľ viem, tak pán architekt
Žalman  sa u  vás  objednal  na  návštevu.  Tzn.,  že predpokladám,  že to je  práve  ten
materiál,  ktorý  po  spracovaní,  resp.  aj  počas  spracovávania  budeme  môcť
pripomienkovať  a  takisto  aj  naše  poslanecké  grémium  bude  ...  bude  s  ním
oboznámené, bude k nemu môcť zaujať stanovisko. A potom samozrejme to môže byť
podklad pre ďalšie  ... ďalšiu  diskusiu o zonácii lesov na území Bratislavy.  A druhá
taká poznámka, ktorú by som chcel povedať, ak dovolíte, bude veľmi osobná. My sme
v Miestnom zastupiteľstve Nové Mesto tento materiál mali pred niekoľkými mesiacmi
a  napriek  tomu,  že  ja  mám  k  nemu  tiež  niektoré  odborné  výhrady,  my  sme  ho
podporili  jednohlasne.  Čiže  jednohlasne  sme  prijali  tento  materiál  s  tým,  že
považujeme  ho  ako  za  akýsi  východiskový  materiál,  na  ktorom ...  ktoré je  dobré
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schváliť a následne potom o ňom diskutovať a ďalej ho ešte zdokonaľovať. Ďakujem
za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujeme za informácie. Pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl: No takže ja by som len na záver dodal ...

p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou pán poslanec Martinický sa prihlásil. Prepáč.

p. Martinický: Ďakujem. Jaro, prosím, prepáčte, ja som sa hlásil už asi trikrát a nejako mi to
nefungovalo,  takže až teraz to nabehlo.  Ja som tiež chcel povedať,  v istom zmysle
nadväzujem na  posledné,  že  treba  rozlíšiť,  že či  schvaľujeme  v  zásade  systém tej
zonácie  a  druhá vec  je  potom schvaľovanie  jednotlivé,  konkrétne  priestory,  proste
kúsky tej zelene,  ktorá ...  ktorá ... má  do ktorej zóny patriť.  Čiže to treba rozlíšiť.
Myslím si, že čo sa týka systému tej zonácie, tak to v plnej miere podporujem a pokiaľ
ide o to, čo sa tam ešte dá, do ktorej zóny zaradiť, alebo by sa malo, to, myslím, je ešte
na nejakú ďalšiu diskusiu. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Jaro,  máš  tu  tretiu  ako  keby  ...  ale  máš
záverečné slovo, nedáš prednosť Igorovi? Pán poslanec Bendík, nech sa páči.

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ja budem veľmi krátky. Tento materiál podporím tak, ako som
podporil materiál,  ktorý bol v mestskom zastupiteľstve v roku 2014. Nie je  to moja
nejaká téma, skôr sa rozumiem iným veciam, ale spolieham sa na to, že ten materiál je
dobrý,  aj  napriek  tomu, že tu padli  nejaké  výhrady,  napr.  o  tej Sitine,  či chceme,
alebo ... alebo nechceme, aby sa ... aby sa tam napr. ťažilo. Ale hovorím, verím tomu,
že je  pripravený dobre. Počuli sme tu aj to, že ... že primátor de facto ako štatutár,
alebo štatutár mesta, ktorá ... ktoré má zriadené príspevkovú organizáciu Mestské lesy,
nedodržiava  uznesenie.  Je  škoda, že ... že tento materiál  je  na rokovaní vždy pred
voľbami,  hej.  Tzn. ak nedodržiava primátor uznesenie,  tak treba jednoducho o tom
hovoriť nielen pred voľbami, ale treba stále ho upozorňovať na to, že jednoducho je tu
prijaté  uznesenie  a  my  sme  v  tom 2014 v tom uznesení  neprijímali  preto,  aby sa
primátor  ...  keďže  sa  zmenil  primátor,  rozhodol,  že  on  ho  nebude  dodržiavať.
Jednoducho  má  to uznesenie  dodržiavať,  alebo  potom má  navrhnúť  jeho  zrušenie.
Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja, ak dovolíš, Jaro, ešte predtým pár slov. A ešte pán prednosta
sa už vrátil, takže tiež by sa rád k tomuto vyjadril. Predtým, než budeš mať záverečné
slovo, tak ja poviem, že tieto uznesenia, že sa neplnia, na to pravidelne viacerí mestskí
poslanci  upozorňujeme,  takmer  pravidelne  na  každom  zasadnutí  mestského
zastupiteľstva hneď v 1.  bode Plnenia  uznesení opakovane a bezvýsledne.  A druhá
vec, na ktorú by som rada zareagovala z tejto diskusie - to, čo povedal pán poslanec
Zajac, že niektoré, teda že celé mestské záujmy sú aj naše záujmy. A to adresujem na
kolegu, jedného z našich pánov poslancov, ktorý sa pýta, čo tí naši traja poslanci v
mestskom zastupiteľstve pre nás robia. Zaslúži si to dlhšiu debatu, ale  myslím si, že
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ešte  na  ňu  príde čas.  Jaro,  než dostaneš záverečné  slovo,  pán prednosta by rád sa
vyjadril. Ďakujem.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som  ... nadviazal na pána Vaškoviča, čo
spomínal pána architekta Žalmana. Bol v podstate za nami a chce mať stretnutie s pani
starostkou práve kvôli  tej Sitine,  pretože ju  chce nejakým spôsobom integrovať do
organizmu mesta, resp. mestskej časti. Tento návrh, ktorý je tu predložený, ráta s tým,
že tá lokalita Sitina, ktorá je jediná viac-menej, ktorej sa to Karlovej Vsi týka, by bola
ponechaná v súčasnom stave; tzn.  bola  by aj bez  budovania  akejkoľvek  rekreačnej
alebo inej infraštruktúry. Tzn. v podstate by bola tak, ako leží a stojí, ako sa hovorí, v
súčasnosti. Takže ja som to aj Jarovi hovoril, že v princípe v rámci Karlovej Vsi táto
zonácia  -  keby to bolo  v zóne B,  tak v podstate by pre Karlovu  Ves  tým sa nič
nezískalo, ten stav by bol rovnaký. Čo sa týka tých bodov uznesenia, tak samozrejme
rozšírenie  ? FSC.. atď. - sú to veci pozitívne.  Ale hovorím, že práve tá zonácia tak
navrhnutá v rámci Karlovej Vsi, tá zóna B, takže ja by som, keď môžem povedať teda
osobný názor k tejto veci,  tak by som odporúčal doplniť tam bod c), aby tam ... aby
tam bolo vlastne ešte nejakým spôsobom nejaké otvorené dvere pre ...  pre tie ... pre tú
...  pre  tú  zónu  Sitina,  aby  automaticky  ...  lebo  tak to  dávate  do  vlastne  v  rámci
materiálu, ju schvaľujete, ... no, neschvaľujete, odporúčate hlavnému mestu tú zonáciu
predloženú. Tzn. ja by som tam práve vo vzťahu k tomu pánovi Žalmanovi, ktorý chce
predstaviť nejaký koncept, ktorý sme ešte nevideli,  dal tam nejaké teda nejaké zadné
vrátka pre Karlovu  Ves,  lebo  ináč  to ostáva tak,  jak je  to teraz.  Viete,  jak  to tam
vyzerá, hlavne v tej hornej časti. Takže dávam na zváženie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel s faktickou, nech sa páči.

p. Zajac: Veľmi exaktne to povedal pán prednosta, to, čo som ja chcel povedať tým vstupom.
To je presne to, ako otvoriť si pozíciu mestskej časti k tejto téme a naozaj tam vstúpiť,
keď ... nehať otvorené dvere na to. Ja si myslím, že naozaj je ... je ... je treba, aby sme
si napriek tomu, že sme sa o to zatiaľ nezaujímali, nejakú pozíciu pre nás tak, aby nám
to vyhovovalo, urobili. Aby sme my potom naozaj nemali ... nemali viacej problémov
z toho ako osohu. Lebo jedna vec je, že áno, že to je, a ja to stále budem opakovať,  je
to celomestská vec a sme obyvatelia mesta a na druhej strane vyťažme z toho, lebo my
máme špecifický problém so zeleňou. Napriek tomu, že sme v centre Malých Karpát,
máme tu strašnú hustotu obyvateľov, máme tu obrovskú ... obrovský nedostatok takej
tej akútnej zelene.  Takže ja  si myslím,  že pre viac ako pre tú Sitinu by sme možno
potrebovali pootvoriť tam tie ... tam tie dvere. Ale keďže predkladateľ je Jaro a my v
tom nemáme  ...  ja  by som ho  oslovil  v  tomto ako predkladateľa,  aby si  osvojil  a
doplnil to presne tak, ako povedal pán prednosta. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč. 

p. Lenč:  Ďakujem za slovo,  pani  starostka.  Páči sa  mi  vaše  nadšenie  pre vec,  len chcem
povedať, že tento hlas, ktorý tu zaznie, ja to samozrejme, že podporujem, ale to nie je
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nič záväzné pre primátora, to je  len hlas  poradný a jeden z mnohých. Čím viac ich
bude, tak tým lepšie. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Záverečné  slovo  má  predkladateľ,  pán
poslanec Šíbl.

p. Šíbl:  Ďakujem.  Veľmi by som chcel  oceniť  všetkých  predrečníkov,  lebo  v podstate to
povedali  a  trafili  viacerí  veľmi  presne,  aj  pán  Lenč  to  veľmi  presne  trafil.  Čiže
skutočne pokúsme sa to zasadiť do nejakého rámca, aby sme tomu rozumeli v širších
aj v užších súvislostiach. My sme samozrejme po schválení toho prvého prelomového
uznesenia pred tými 3 rokmi na jeseň 2014 nesedeli, ani nestáli so založenými rukami.
Tlačili sme po jednotlivých bodoch toho uznesenia a dá sa povedať, že väčšinu z nich
sa nám podarilo, alebo dotlačiť. Ono sa to nesplnilo samé od seba. Bol voči tomu dosť
veľký pasívny,  niekedy aj aktívny odpor zo strany Mestských lesov. Ale podarilo  sa
nám dosiahnuť to, čomu ja som osobne najradšej - či sa splní o jeden bod uznesenia
viacej alebo menej - to je taká technická ... taká malá prehratá alebo vyhratá bitka. Ale
to, že sa agenda Mestských lesov,  ochrany Mestských lesov, lesného  hospodárstva,
poľovníctva, dostala pravidelne na rokovania Mestského zastupiteľstva, to považujem
za, si myslím, veľmi veľký úspech. A tým, že tí poslanci o tom rokujú, tak sú chtiac-
nechtiac nútení sa o tú problematiku začať aj viac odborne zaujímať. Čiže spravili sme
niekoľko odborných exkurzií, vysvetľovali sme, ako funguje ochrana prírody v lesoch,
ako  funguje  lesné  hospodárstvo.  Ponúkam  túto  možnosť  každému,  vrátane  vás,
samozrejme, keď si nájdete chvíľu času, niekoľko hodín. A výsledok ... aspoň teda ...
samozrejme dlhší ... čím dlhšie,  tým lepšie  ... A výsledok napr. je,  čo som tu vôbec
nespomínal, lebo vyriešené problémy sa nezvykneme chváliť, a to je možno chyba, že
problematika poľovníctva v Mestských lesoch už asi rok je, dá sa povedať, vyriešená.
Hej? Že to, čo bol 10 rokov problém, že výkon práva poľovníctva v Mestských lesoch,
bol  prenajatý  súkromnej  poľovníckej  ...  súkromnému  združeniu  Hus  divá  a  nikto
nevedel, čo sú to za ľudia, kedy tam chodia, kedy tam nechodia, čo tam robia. Teraz tá
zmluva  nebola obnovená, keď vypršala  po 10 rokoch a výkon práva poľovníctva je
plne v rukách mestských lesov. Môžme ich kedykoľvek, 24 hodín denne, v noci, 7 dní
do týždňa, odkontrolovať - čo tam robia, čo nerobia, ..... No a s týmto je to podobne.
Čiže  jedna  z  tých  vecí,  ktoré sa  nám podarilo  posunúť  ďalej,  je,  že  bolo  prijaté
ďalšie  ...  ďalšie  uznesenie,  už si  nepamätám celkom presne  ...  presne  kedy,  ktoré
zaviazalo  pána  riaditeľa  Mestských  lesov,  predložiť  koncepciu  rozvoja  Mestských
lesov  na  niekoľko  rokov  dopredu.  On  to  plnil  spôsobom  sebe  vlastným,  že  tá
koncepcia  nehovorila  to,  čo  mala  hovoriť,  bola  taká  skôr  formálna.  A  zase  ďalší
úspech je,  že opäť Mestské zastupiteľstvo neprijalo  túto ... túto formálnu koncepciu,
ale prinútilo ho spracovať ozajstnú koncepciu naozaj, ktorá niečo bude hovoriť. A táto
sa teraz spracúva  tým kolektívom pod vedením zrejme  pána Žalmana,  ktorý tu bol
spomínaný.  Čiže  tam samozrejme  ochranári  sú  v  tomto kolektíve  ako  rovnocenní
partneri.  A my sme  len zvažovali,  že či aspoň niečo nedáme schváliť  už skôr, keď
máme jasnú predstavu - to by bola táto zonácia, alebo v nej čakať, až bude hotová celá
koncepcia rozvoja, ktorá má spústu ďalších častí, okrem tej zonácie, s rizikom, že to
možno nebude tak skoro. A rozhodli sme sa pre tento variant, že teda predložíme našu

61



predstavu o tom, že ako by tá zonácia mohla vyzerať, ale s tým, že presne rátame s
tým,  čo pán Lenč povedal,  že toto je  len prvý hlas,  aby nás neobvinili  zase z toho,
kolegovia na magistráte, že my chceme nejakú zonáciu a nevieme,  čo chceme.  Nie.
Toto je návrh, za ktorým si stojíme, ktorý sme ochotní odborne obhajovať, diskutovať
o ňom, ale netrváme na tom, že jediný správny a v tej diskusii,  samozrejme, záujmy
mestskej časti Karlova Ves, ostatných mestských častí , ostatných hráčov v tej veľkej
hre o podobu Mestských lesov budú zohľadnené. Verím tomu. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  aj my.  Faktická poznámka  k záverečnému slovu
Marcela Zajaca.

p. Zajac: Nie, no tak ja som čakal, či Jaro si osvojí ten návrh, o ktorom som hovoril,  alebo
nie. Keďže si ho neosvojil, tak ja teda podávam návrh na ...

p. Čahojová, starostka MČ:  Myslím,  že vo faktickej sa nedá. Vo faktickej sa nedá. Ja si
vždy prečítam rokovací poriadok pred zastupiteľstvom. No ... Takže sa nedá. Už ... no
pán poslanec Rosina sa ešte ... Ale už bolo záverečné slovo, pán poslanec. Koniec.
Koniec.  Ja  si  myslím,  že to nie  je  na  škodu veci.  Že  toto ja  pán poslanec  Šíbl  je
prizvaný aj k rokovaniu  aj s  pánom architektom Žalmanom.  Myslím  si,  že sme  za
jedno. Toto nevidím ako problém,  Marcel.  Takže ďakujem veľmi pekne za aktívnu
diskusiu. Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Ďakujem.

Návrhová komisia: Takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako ho máte
v predloženom materiáli. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Hlasujeme  o  návrhu,  ako  máte  v
materiáli.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4 kolegovia. Uznesenie
bolo schválené.

Bod 12
Návrh poslankyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v

lokalite Kráľova hora.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k materiálu, ktorý pripravila pani poslankyňa
Poláchová. Odovzdávam jej slovo.

p. Poláchová: Ďakujem. Vážená pani starostka, vážené kolegyne, kolegovia. Na úvod by som
v skratke pripomenula  históriu  Kráľovej  hory.  Viac  sa o  nej  môžete dozvedieť  na
náučnej tabuli umiestnenej na... priamo na Kráľovej hore, na lúke; pozývam vás aj na
prechádzku. Takže teraz tak stručnejšie. V minulosti, minimálne od roku 1870 až do 2.
svetovej  vojny  sa  lúka  využívala  na  pasenie  dobytka.  Obecný  pastier  tam denne
vyháňal približne 100 kusov kráv a kôz z Karlovej Vsi. Tiež lúku využívali obyvatelia
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na oddych a zábavu, konali sa tu juniálesy,  nedeľné vychádzky, táborili tu trampi. Po
vojne,  v  60.  rokoch,  tu  začalo  Jednotné  roľnícke  družstvo  Karlova  Ves  -  Devín
pestovať čierne ríbezle. Výsadbe predchádzali rozsiahle melioračné úpravy. Neskôr sa
tu  pestovala  kukurica,  ale  ani  to  nebolo  rentabilné.  Lúka  tak  ostala  k  dispozícii
obyvateľom na  voľnočasové  aktivity.  V roku...  po roku 1989 rapídne  stúpol počet
obyvateľov Dlhých Dielov, obrovské plochy zelene sa zmenili na betón a lúka sa tak
stala nenahraditeľným prírodným prostredím na rekreáciu. Po roku 2002, kedy došlo k
zmene vlastníckych vzťahov sa začali objavovať na jeho zastavanie lúky. Obyvatelia
sa za zachovanie prírodného charakteru tejto lokality vyslovili  v dvoch petíciách  -v
roku  2003  a  v  roku  2011.  Priestor  sa  vďaka  vytrvalej  aktivite  petičného  výboru
občianskeho združenia Lúka a obyvateľov Dlhých Dielov stal od roku 2013 majetkom
mesta a od roku 2014 je označený v územnom pláne mesta ako zelený, bez výstavby.
Treba podotknúť, že lúka leží v katastri Bratislava -Devín a má 20 hektárov. Nebolo to
teda prvýkrát, keď občianske združenie Lúka prišlo v roku 2014 s myšlienkou znovu
lúku  kosiť  a  spásať.  Máme  na  to  hneď  viaceré  dôvody.  Na kosených  spáchaných
lúkach bývajú  pestrejšie  biotopy rastlín  aj živočíchov – rastliny,  živočíchy.  Kosenie
spásanie aspoň v niektorých častí lúky je najlepšia  prevencia pred požiarmi.  A ďalší
dôvod  -  zároveň  takto  upravená  lúka  umožňuje  obyvateľom  využívať  prírodné
prostredie na oddych a neláka tak developerov stavať na nej, čo i len futbalové alebo
golfové  ihrisko;  k  tomu  automaticky  by  pribudli  bufety,  WC,  príjazdová  cesta,
parkovisko  atď.  Dlhší  čas  sa  teda už  viaceré  skupiny  ochranárov,  Štátna  ochrana
prírody, BROS, iné združenia zamýšľajú nad touto možnosťou využitia lúky ako by sa
mohla spásať alebo kosiť. V júni 2017 sa z iniciatívy starostky Devína uskutočnilo aj
stretnutie  týchto  ľudí;  zúčastnila  sa  ho  aj  zamestnankyňa  magistrátu,  oddelenia
životného  prostredia  mestskej  zelene.  Vlastník  pozemku,  teda  mesto,  má  snahu
zachovať  prírodné prostredie  na  lúke.  Stará sa však  o ňu len v rozsahu zákonných
povinnosti, odstraňuje zhluky invázne rastliny v rámci svojich možností. Miestny úrad
Karlova Ves požiadal teda vlastníka, mesto, aj o kosenie najnavštevovanejších miest
na lúke. Aj z odpovede, ktorú som teda aj avizovala vám v materiáli - že bol zaslaný
list z mestskej časti na magistrát, tak teraz už prišla aj odpoveď. Z nej je jasné,  že v
rámci  svojich  možnosti  teda  mesto,  vlastník  pozemkov,  stav  monitoruje  a
spolupracovať záujem má. Hlavným iniciátorom, podľa mňa  - a garantom využitia
lúky  by  však  mala  byť  Karlova  Ves,  keďže  lúku  navštevujú,  využívajú  práve
Karlovešťania,  Dlhodielčania.  Mestská  časť  by  tak mohla  byť  nápomocná.  Keďže
však už územie  leží mimo  nášho  katastra,  považovala  som za potrebné oboznámiť
všetkých poslancov s danou problematikou a požiadať vás o podporu návrhu možnej
spolupráci pri starostlivosti o pozemky na Kráľovej hore. Aby sme mohli  čokoľvek
urobiť hlavne starať sa o lúku mať tú možnosť rozhodovať o tom a žiadať prípadne o
finančnú  podporu na pasenie,  kosenie,  potrebujeme  získať  k lúke  nejaký vzťah.  Je
jasné,  že práva nezískame, tie bude mať naďalej vlastník pozemku - mesto. Môžeme
však ovplyvniť to, či sa zachová výsostne lúčny charakter územia. Chcela by som tak
požiadať pani starostku, aby pripravila rôzne modely starostlivosti o pozemky v tomto
duchu,  ako  je  adopcia  územia,  zverenie  do správy,  prenájom pozemkov zmluva  o
spolupráci medzi mestskou časťou a mestom a podobne. Z nich by malo byť jasné, aké
výhody alebo zaťaženie to prinesie Karlovej Vsi. Nebojme sa do toho ísť, bude nás to
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niečo  stáť,  ale  nemáme  ako  nahradiť  našim  obyvateľom  prírodu  inou  vhodnou
plochou.  Myslím,  že by sme  sa  mohli  angažovať  a  byť  aktívny  a tieto  návrhy by
potom následne pani starostka mohla prerokovať s primátorom mesta. Ďakujem veľmi
pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Ako prvý požiadal o
vstup do diskusie pán prednosta, pán Drotován.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ako, keď sme sa o tom aj rozprávali predtým
tak,  my  budeme  musieť  urobiť  nejakú  právnu  analýzu  alebo  získať,  že  či  môže
mestská časť vlastniť  alebo  mať  akýkoľvek  vzťah k pozemku  mimo  svojej  svojho
katastra. Tieto body v bode C sú v podstate naviazané už na tom, že by to bolo možné.
Neviem zatiaľ o takom precedense. Viem o niektorých mestských častiach čo vlastnili
nejaké... nejaké chaty alebo niečo v rámci prechodu vlastníctva v 90. roku v... mimo
teda Bratislavy;  takže sú také situácie - ako sme preverovali,  že vlastnila...  alebo už
vlastní nejaké mestské časti nejaké majetky mimo... mimo  Bratislavy.  Ale nie  sú to
majetky, ktoré oni zakupovali po 90. roku. Takže zatiaľ sme nenašli taký precedens, že
by bol.  Musíme  to preveriť,  či sa  to vôbec  dá.  Keď to bude možné,  tak urobíme,
samozrejme, nejakú finančnú kalkuláciu a - záleží to samozrejme od toho územia, čo
by som vás potom poprosil špecifikovať na mapke, ktoré územie,  o ktoré územie sa
jedná,  lebo  celých  dvadsať  hektárov to je  nereálne.  To  je  v  rámci  údržby -  takže
špecifikovať o aké územie by sa jednalo na základe toho sme to vedeli vyrátať a dať
prípadne  nejaké  ...  nejaké  kalkulácie,  ktoré  by  sme  potom zaradili,  prípadne  do
rozpočtu na budúci rok; ak by to teda ten bod bol možný na základe toho prvého bodu
čo som spomínal. Ďakujem.

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

Návrhová komisia:  Návrhová  komisia  neobdržala  žiadny ďalší  návrh na  doplnenie  alebo
zmenenie uznesenia, takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu tak, ako ho máme v
predkladanom materiáli.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Hlasujeme  o  návrhu  tak,  ako  ste  dostali  v  materiáli  pani
poslankyne Poláchovej.

Hlasovanie:  Za  22  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Ďakujem za
podporu k materiálu pani Poláchovej.
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Bod 13
Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole

Karloveská 61 v Bratislave.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu číslo  13 - po novom - a tým je  Žiadosť
folklórneho  súboru  Dolina  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  Základnej  škole
Karloveská 61. Predkladateľom tohoto materiálu je pán prednosta. Neviem, či chceš,
ale  ja  by som možno  radšej  povedala  úvodné  slovo.  Cieľom ...  cieľom toho,  aby
získali  priestory ...  získal  folklórny  súbor  Dolina  v  budove  materskej...  Základnej
školy Karloveská 61 bolo to, aby tento detský folklórny súbor, ktorý už dlhé roky  -
teda  - už roky pôsobí v Karlovej Vsi a väčšina jeho členov je z Karlovej Vsi, tých detí
a mládeže, tak, aby našiel dôstojné domovské sídlo  aj s perspektívou do budúcnosti.
Základná škola Karloveská 61 poskytuje také priestory, ktoré vyhovujú aj folklórnemu
súboru Dolina  a kde si môže presťahovať aj svoje kroje,  celú  krojáreň, ktorá istým
spôsobom blokovala  priestory v Karloveskom centre kultúry,  ktoré sú pre nás  teda
skutočne  veľmi  vzácne.  A  zároveň  sa  predpokladá,  že  toto  umiestnenie  súboru  v
základnej škole tvorí aj predpoklady pre dlhoročnú spoluprácu so základnou školou a
neustály  prílev  nových  talentov  do  tohoto  súboru.  Cieľom  –  alebo  -  úmysel
presťahovania  alebo  premiestnenia  Folklórneho  súboru  Dolina  bol  ..  alebo  alebo
podmienka bola,  aby mu boli zachované také podmienky pôsobenia  v Karlovej Vsi
aké boli v Karloveskom centre kultúrny.  A to sme,  žiaľ,  v  našom uznesení  nejako
opomenuli. A keď sme ...my sme schválili text uznesenia - neviem či je tu uvedený v
materiáli ten pôvodný text uznesenia, ale po načítaní príslušných energií, by nájomné a
energie vysoko prevyšovali to, aké poplatky odvádza mestskej časti folklórny súbor
Dolina  v  Karloveskom  centre  kultúry,  čo  je  pre  tento  detský  folklórny  súbor
likvidačné.  Preto  sme  pripravili  pre  vás  tento  materiál  tak,  aby  boli  podmienky
približne rovnaké, s tým, že za predmet nájmu bude nájomné 1 Euro ročne - za celý
predmet  nájmu  a detský folklórny súbor  bude platiť  energie.  To je  podstata a  gro
tohoto návrhu. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže do diskusie sa
nikto nehlási,  tak diskusiu  uzatváram a prosím návrhovú komisiu,  aby...  predniesla
návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Tak, ako pri predchádzajúcom bode, ani teraz neobdržala komisia žiadny
iný návrh. Takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu tak, ako je  v predkladanom
materiáli.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Jedná  sa  o  hlasovanie  o  majetku  s
osobitným zreteľom. Na schválenie potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov,
nielen tu prítomných. Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme.

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujeme veľmi
pekne.
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Bod 14
Návrh na uzavretie  nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na

pozemky v k. ú. Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Pokračujeme  Návrhom na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a na
predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území Karlova Ves.
Poprosím pána prednostu o úvodné slovo.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ: Ďakujem.  Predkladáme  vám  návrh  na  uzavretie
nájomných zmlúv na pozemky pod garážami vo vlastníctve osôb, ktoré sú uvedené v
materiáli.  Jedná sa väčšinou o predĺženie  nájomných  zmlúv,  v piatich prípadoch sa
jedná o zmenu vlastníka - buď teda kúpou alebo ....alebo dedením, s tým, že v zmysle
nejakého predošlého stanoviska zastupiteľstva sa majetok nepredáva alebo prenajíma.
Ja by som chcel upozorniť na to ešte, že niektoré tie nájmy sa začínajú blížiť k dani
z nehnuteľnosti.  Tzn.  tie  osoby  by  platili  skoro  rovnakú  čiastku  iba  za  daň  z
nehnuteľnosti,  kebyže tie pozemky vlastnia.  Takže dávam na zváženie  – lebo daň z
nehnuteľnosti sa  zvyšuje;  tie  nájomné  zmluvy  sú často  približne  na 20 Eur na  rok.
Takže aby ste mali predstavu dávam - ako, keďže podľa ... podľa zákona o obecnom
zriadení mám poradný hlas, tak ... chcem ho využiť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. Pán poslanec Bendík s faktickou nech sa páči.

p. Bendík:  Ďakujem pekne  za slovo.  Znova trošku načnem do...  do Bratislavského  kraja,
kde...  keď sme takéto majetky prenajímali,  to je -  myslím, že dobrá poznámka - vždy
sme tam mali podmienku, že plus daň. Tzn. nájomné plus daň z nehnuteľnosti. Možno
že by to stálo za úvahu, že či takto v budúcnosti nepokračovať?

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Daň z nehnuteľnosti sa za to neplatí,  lebo to je  obecný
pozemok. Ale ide o to, že oni keby to vlastnili, tak by museli platiť daň, ktorá by bola
skoro v tej výške ako platia teraz nájom. Takže pre nich je to veľmi výhodné.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Keďže nikto iný  do diskusie  nie  je
prihlásený, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú.... Pán poslanec Krampl v poslednej
chvíli.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja budem ...teda pokúsim sa byť strašne stručný. V komisiách
sme preberali  rozdielne ceny za prenájom pod tými stánkami;  tam sme si vyžiadali
nejaké... predajnými stránkami - jeden je tu, druhý je hore na Dlhých Dieloch; jeden
mal proste výraznejšiu cenu, tak sme si vyžiadali zdôvodnenie prečo je to tak. A v tom
zdôvodnení teda je napísané, že tá cena bola stanovená na základe tovaru, ktorý tam
predávala v tej dobe tá pani;  a proste vzhľadom na to, že ona tam predáva myslím
kvety, či čo... to, knihy, no tak... tak proste bola stanovená takáto suma, zatiaľ čo ten
druhý pán   predával  exkluzívne  ovocie  a  zeleninu  - tu je  napísané.  Ja  len  chcem
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podotknúť, že vzhľadom na to, že možno v tej dobe ešte myslím  nebolo Terno, na
Dlhých Dieloch,  dneska už je  tam Terno, je  tam Billa  myslím  si,  že to jeho ovocie
zelenia  už nie  je  také exkluzívne  ako  bolo  v  roku 2008.  Preto  pôvodne som síce
navrhoval  zvýšiť  cenu  tuná  tohto stánku,  ale  teraz  sa  domnievam,  že  by bolo  asi
spravodlivejšie znížiť cenu tomu predajcovi zeleniny na tú istú cenu, akú má tuná táto
pani. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, prosím ťa o ktorý stánok sa jedná?

p. Krampl: Sekundu...V tom materiáli je to ...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Kde  sa  nachádza  ten stánok? Na Matejkovej  na...  rohu na
križovatke?

p. Krampl: Je to Matejkova ulica. Áno...

p. Čahojová, starostka MČ: Na rohu, na križovatke.

p. Krampl: Tam platí 86 za m² a tuná ta pani  .....??....na Lackovej  21 - čiže štvrtinu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Len aby sme vedeli. Pani kolegyne - sú tu z majetko
právneho... majetkového oddelenia? Neviem, ktorá bude  - pani Mgr. Gullarová, nech
sa páči. Pani doktorka, prepáčte.

p. Gullar,  MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Ja som tie pripomienky z komisie  regionálnej  aj z
ostatných komisií,  kde tento materiál bol predkladaný, sa snažila doplniť, objasniť.  Je
to skutočne tak, že keď niekedy sa predávalo pôvodne v stánku na Lackovej,  kde je
ten nájom 21,73, pôvodne bol stanovený - predávali kvety a bola tam oprava obuvi.
Pani to potom predala a vlastníčka toho stánku ... je  tam teraz už teda dlhšiu  dobu
nová vlastníčka toho stánku, ktorá tam začala najskôr s predajom šatstva a teraz to
dala do podnájmu, so súhlasom mestskej časti, na výučbu hudobnej výchovy. Na tej
Matejkovej,  ten stánok... Áno ... na základe nášho predchádzajúceho súhlasu sa tam
teraz  prevádzkuje  nejaká  výučba  hudobnej  výchovy;  na  Lackovej,  v  tom stánku.
Kdežto stánok na Matejkovej ulici tam už pôvodne to bolo prenajaté tak, že sa tam
teda predávala  tá... to výberové exkluzívne  ovocie,  zelenina.  Ten nájom nebol taký
vysoký; až sa takto navýšil značne v 2008 roku, keď sa upravovali nájmy u všetkých
stánkov. Prakticky tam sa to niekde navýšilo  až o 100 %. Toto bolo aj ten prípad. A
odvtedy ten nájom v tej výške je, aký je.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Dúfam, že nemusím citovať presne stavebný zákon, ale stavbu
možno  užívať  iba  na účel,  na ktorý bola  skolaudovaná.  Pochybujem,  že obchodný
stánok alebo predajný stánok bol skolaudovaný na tú... ten účel,  ktorý sa teraz – ho-
oznámil  - hudobná výchova. Tzn. nasleduje druhé ustanovenie  stavebného zákona -
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zmena v užívaní stavby.  Normálnym procesom pokiaľ,  nebude schválená,  nesmieme
súhlasiť s iným účelom užívania. Poprosím, stiahnite to.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  Kolegovia,  vo finančnej  komisii
naozaj  tá  diskusia  pri  tých  dvoch  stánkoch,  zhodou  okolností  s  tak  rozdielnym
diapazónom výšky nájomného nedávala nám základnú logiku. A teraz sa obávam, že
odpoveď tie pochybnosti ešte prehĺbila. Lebo vlastne z toho, čo sme sa dozvedeli, sme
sa dozvedeli, že teda je to nejako historický - ale určite nie systémovo. By som možno
doplnil cteného kolegu Krampla, ktorý teda navrhol,  že potom zjednotiť výšku. Som
za to, že zjednotiť, ale s ohľadom na rozpočet mestskej časti by som navrhoval,  aby
pani Soňa Sremac (??) platila 86,90 tak, ako platí pán Culka. Nevidím naozaj dôvod,
aby  mala  štvrtinové  nájomné.  Nevidím  žiaden  na  to  dôvod.  A  preto  podám taký
pozmeňujúci návrh. Prosím? Ja hovorím teraz o výške nájmu. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Nikto  viac  sa do diskusie  nehlási,  prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení.

Návrhová komisia:  ...Čiže je to doplnenie? Lebo pokiaľ by to bola zmena, odhlasovali by
sme to - tak o pôvodnom by sme už nehlasovali,  pán vicestarosta? ...  Pán poslanec,
procesne  dal  si  návrh  na  zmenu  uznesenia.  Keď  prejde  tvoja  zmena  uznesenia,  o
pôvodnom uznesení už nehlasujeme. Tvoj nebude dávať zmysel.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: V tej časti, v ktorej uvádzam...

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže on dáva zmenu na časť uznesenia - len zmenu ceny, ale
celé uznesenie zostáva v pôvodnej podobe.

Návrhová komisia:  Dobre. Takže návrh na zmenu uznesenia  v bode d) číslo  1) - nájomca
Soňa... /neviem to prečítať/ sa mení výška nájmu z 21,73 Eur za m2 a rok na výšku
86,90 Eura za m2 a rok.

p. Čahojová, starostka MČ: S tým, že ostatné časti návrhu uznesenia zostávajú nezmenené.
Dobre to rozumiem? Takže hlasujeme o zmene v časti... o zmene v časti, ktorú podal
pán vicestarosta Záhradník. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 3.

p. Čahojová, starostka: Ďakujem, prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: Takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako máte v
predložených materiáloch so schválenou zmenou v bode d) číslo 1) tak, ako sme si ju
pred chvíľou odhlasovali.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1.

p. Čahojová, starostka MČ:  Zabudla som vás upozorniť,  že je  to tiež osobitný zreteľ, ale
uznesenie bolo  schválené.

Bod 15
 Žiadosť občianskeho združenia  ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku

registra E–KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava – Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k bodu -  pôvodne číslo 13, teraz bod číslo  15 -
Žiadosť občianskeho združenia  ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku
registra  E, parcelné  číslo  19792/201 katastrálne  územie  Bratislava  –  Karlova  Ves.
Prosím pána prednostu o úvodné slovo.

p.Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem. Jedná sa o dlhodobý nájom. Ja by som dal slovo
pani Gullar, aby ho viac... teda vysvetlila, ohľadom čoho sa tam jedná.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím mikrofón pani doktorke.  Ďakujeme pekne.

p.  Gullar,  MÚ MČ:  Ďakujem za  slovo.  Tento  materiál  sme  už  mali  na  zastupiteľstve,
myslím,  že v marci.  Ale na tejto dotknutej parcele bola vyznačená plomba,  na liste
vlastníctva, tak z toho dôvodu sa ten materiál vrátil na doplnenie a zistenie, čoho sa tá
plomba  týka;  či vôbec  môžeme  tento pozemok  prenajať.  Ja  som oslovila  ...   teda
Katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava; dostali sme odpoveď, že tá plomba je
tam len z toho dôvodu, že je tam vedené elektronické vedenie pre Primanet. Áno, pre
internetové vedenie.  Takže nebráni  to tomu, aby v prípade, že poslanci s tým budú
súhlasiť, aby sme tento pozemok prenajali. Z tohto dôvodu sa to...

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani doktorka,  ešte žiadateľ čiastočne zmenil  svoju  žiadosť.
Mohli by ste vysvetliť ako?

p. Gullar, MÚ MČ: Tam... ona pôvodne tieto... toto občianske združenie žiadalo aj o budovu
na parcele 2528/5. - To bolo v tom pôvodnom materiáli, v tom marci 2017. Len tam je
ten problém, že šetreniami, opakovanými, sme zistili, že tá stavba - kvázi búda - je bez
súpisného  čísla;  nie  je  zapísaná v katastri na liste vlastníctva,  ale  patrí... niekedy ju
budovala... budoval Elektrovod a.s. Ja som ... túto organizáciu oslovila; oni priznali,
teraz išiel  list,  výzva  z našej  strany,  aby požiadali  o uzatvorenie  nájomnej  zmluvy,
prípadne,  ak  majú  nejaký  iný  zámer  s  touto  ich  stavbou,  aby  nás  kontaktovali.
Písomne. Zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  Nech sa páči.  Pán
poslanec Bendík.
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p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Zaujala ma tá... spomenul som si - my sme sa vlastne na
rade bavili o tej cene a aj o tých 5.000 metroch a o 8.600-eurovom ročnom nájme. A
niekde v materiály,  to je strana 3, je napísané,  že k navrhovanej cene nájomného vo
výške  1,70 Euro za m2  za rok sa žiadateľ vyjadrí   e-mailom 22.9.2017 s tým,  že
stanovená cena  nájmu  je  preňho nereálna.  Takže nemáme  sa ani v podstate o čom
rozprávať. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  tak ja  si  myslím,  že  máme  sa o  čom rozprávať.  Lebo
pozemok leží ladom. Je otázka - o výške nájmu sa môžeme spolu baviť. Áno, tiež som
chcela upozorniť na tento fakt, že za takýchto podmienok ten nájomca nemá záujem.
Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 

p.  Buzáš:   Ďakujem  veľmi  pekne.  Chcel  som upozorniť  na  tú  obrovskú  nezrovnalosť,
nechcem použiť iné slová. - Záhrady, to je iný druh nehnuteľností - prenajímame za
necelé euro, alebo euro, 0,99 – 1,01 Eura, a pôdu, ktorá leží ladom v tejto rozlohe -
takmer za dvojnásobok. Chceme byť  podnikateľský subjekt? Chceme byť  zdierači?
Alebo chceme, aby ten pozemok aspoň niekto nejakým spôsobom používal, trochu aj
zveľadil?  Budeme ryžovať - nedostaneme nič.  Použime obvyklú sumu a môžeme ju
znížiť o nejaký koeficient toho, že tá pôda teraz leží ladom skladom. Spravíme službu
pre mestskú časť a aj toto občianske združenie si to bude vážiť. Ak je to potrebné, dám
návrh. Ešte by som chcel hovoriť o podmienkach. My sme sa bavili o tej dobe nájmu.
Neviem,  či je  tých 10 rokov úplne v poriadku, či nezablokujeme, ak bude náhodou
nejaká nová situácia, celú tú parcelu na túto dobu? Viem si predstaviť, keďže pôjdeme
aj s  cenou dolu,  možno  polovičnú  dobu,  alebo  návrh  na  dobu  neurčitú.  Neviem -
možno nám to niekto z odborného referátu povie,  či sú ochotní akceptovať aj dobu
neurčitú alebo nižšiu dobu ako 10 rokov? 

p. Čahojová, starostka MČ: Je to v materiáli. Žiadateľ bude akceptovať aj dobu neurčitú, ale
nájom  je  preňho  neprijateľný.  Pán  poslanec  Rosina,  potom o  slovo  požiadal  pán
prednosta. 

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo.  Ja  by som veľmi  rád podporil  návrh kolegu
Buzáša, že dobu nájmu dať na dobu neurčitú, samozrejme, s patričnými podmienkami
výpovede zmluvy tak, aby sme mali  my voľné ruky a nájomca –kvázi-  pocit istoty.
Bol by som veľmi rád, keby si toto predkladateľ osvojil  v autoremedúre.  Ďakujem
veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: A pán prednosta?

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:   V  podstate  to  uznesenie,  návrh  je  taký,  nie  je  to
vybodkované, je navrhnutý, ale stotožňujem sa s tým návrhom. Nie je s tým žiadny
problém. Chcel by som ešte poprosiť pána Buzáša, aby upresnil tú sumu, ktorú teda
navrhuje  -a či je teda nejaký konsenzus? Takisto nemám problém sa s tým stotožniť a
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opraviť to. Takže to na obdobie, na dobu... škrtnúť obdobie najmenej 10 rokov, na –
čiarka „, na dobu neurčitú“. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže opakujem, nájomca je pripravený aj akceptovať aj dobu
neurčitú,  ale  nie  je pripravený akceptovať takú výšku nájmu  -a to naozaj.  Ak nedá
niekto z vás návrh na výšku nájmu,  tak... Pán kontrolór, nech sa páči,  máš  slovo a
potom pán poslanec Svoboda.

p. Hrádek, miestny kontrolór:   Ďakujem pekne. Chcel by som sa opýtať, akým spôsobom
sme stanovili  tú cenu, tých 1,70 Euro? Lebo tam nevidím žiaden znalecký posudok
alebo stanovisko realitnej kancelárie. A myslím si, že tá spoločnosť alebo to združenie
možno  vôbec  nebude  akceptovať  cenu,  ktorú  navrhuje  pán  poslanec  Buzáš.  Čiže
možno by bolo lepšie ten materiál stiahnuť, predložiť ho nabudúce a medzitým viesť
rokovanie s tým združením. To mi pripadá také právne najčistejšie. 

p. Čahojová, starostka MČ:   Bohužiaľ,  pán kontrolór, už tento materiál  tu bol pred pol
rokom, keď sme ho stiahli z dôvodu tej plomby. Je to... ja upozorňujem, kto z vás sa
tam bol pozrieť na Poliankach pri vjazde do tunelu Sitina, vedie tam vysoké napätie,
sú  tam tie  site,  ktoré  spomínala  pani  doktorka.  Priestor  je  absolútne  nevyužívaný
nikým. Je škoda, ak tam chcú chodiť s deťmi, so psami, aby sme sa nejako nedohodli.
Ja by som odporúčala, aby sme našli nejaké riešenie. Pán poslanec Svoboda, nech sa
páči. 

p. Svoboda:  My predsa nemôžeme schváliť  zmluvu,  ak nie  sme dohodnutí s niekým,  kto
chce si ten pozemok prenajať  a  nie  sme  s ním  dohodnutí na tom, akú sumu  on je
ochotný  akceptovať.  Veď  tak  sa  predsa  zmluvy  neuzatvárajú.  My  musíme  mať
spravenú  dohodu, najprv - a potom sa robí zmluva.  To predsa nejde,  aby my  sme
schválili teraz zmluvu a on povie, že to neakceptuje. Čo ak si predstavuje 10 centov za
meter štvorcový? 

p. Čahojová, starostka MČ: Než bude pokračovať diskusia, pani doktorka, mohli by ste nám
objasniť z čoho vznikla suma 1,70 Euro?

p. Gullar, MÚ MČ:  Táto suma vznikla z toho, že sme v minulosti, v krátkej minulosti, keď
sme mali...  keď sme zisťovali cenu pozemku za meter štvorcový na rok na Starých
Gruntoch, oslovili  realitnú kanceláriu  Remax a tí nám dali takéto stanovisko. Takže
toto stanovisko sme použili aj do tohto materiálu. Ale však, samozrejme, že táto cena
je... túto cenu je možné upraviť.  

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za slovo. Ja  teda žasnem.  Porovnávať cenu na Starých
Gruntoch s cenou pozemku pod vysokým napätím. To akože, nemám na to slov!  Ja by
som len chcel sa cteného zhromaždenia spýtať, alebo poprosiť o radu pána Kosnáča -
možno, že či je  možné tento bod rokovania  prerušiť a pokračovať na nasledovnom

71



zasadnutí,  aby sme  zase  nemuseli  čakať  pol roka,  tak,  ako sme  si  to naordinovali
svojho času...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta požiadal o slovo a potom pán poslanec Kmeťko. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Čo sa týka tohto materiálu, tak tá suma, samozrejme, je
možné  schváliť  sumu,  s ktorou nesúhlasí ten, čo žiada.  Ide o to, že vy stanovujete
sumu, za ktorú ste ochotní to prenajať. Takže toto nie je to, čo hovorí pán Svoboda,
tak  sa  samozrejme,  tak  je...  to  možno  priechodnejšie;   ale  vždy  stanovuje
zastupiteľstvo sumu. Nie na základe návrhu druhej strany, ale na základe zhodnotenia
zastupiteľstvom.  Takže v tomto je  voľná  ruka.  Keď to nebude  akceptovať,  tak ho
nedostanú. Keďže oni uviedli dopredu, že za tú sumu nebudú akceptovať, tak je  na
vás,  že  či  znížite  tú  sumu  a  navrhnete  inú  sumu,  alebo  ho  neodsúhlasíte   -alebo
stiahneme  ten materiál.  Ako,  nemám problém s tým,  to stiahnuť.  To združenie,  to
nebude  akceptovať  tú  sumu.  Takže  keď to  prejde  v  tomto  návrhu,  tak to  nebudú
akceptovať. Takže - je to na vás, či navrhnete zníženú sumu, nejakú konkrétnu. Ten
pozemok je v podstate problematický kvôli tým skládkam. Mestská časť v budúcnosti
by  doňho  musela  investovať  na  odstraňovanie  tých  skládok.  Takže  nemá  pre  nás
hodnotu, iba keď, tak negatívnu.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč. 

p.  Lenč:   Ďakujem  za  slovo  pani  starostka.  Pre  pána  kolegu  Svobodu  –  my  totižto
neschvaľujeme zmluvu, ale my schvaľujeme uznesenia, na základe ktorého sa potom
tá zmluva  môže urobiť alebo nemusí.  Ak s tým nebude súhlasiť dotyčná strana, tak
samozrejme, že nie. Určite je lepšie mať to dohodnuté dopredu a nezdržuje to potom
zastupiteľstvo,  aby  to  muselo  opravovať,  prípadne,  keď  s  tým  tá  druhá  strana
nesúhlasí. Ďakujem. 

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

p.  Kmeťko:   Ďakujem pekne,  pani  starostka.  Tak ja  navrhujem polovičku  - 75 centov...
Pardón... 75.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo, ale myslím, že sa hlásil pán kontrolór...

p. Hrádek, miestny kontrolór: Nie ... pán poslanec. Ďakujem. Ja chcem iba upozorniť, ak tá
cena  nebude  obvyklá,  nebude  doložená  nejakým  znaleckým  posudkom,  alebo
stanoviskom realitnej  kancelárie,  jedná sa o prípad hodný osobitého zreteľa.  Vy to
môžete schváliť aj za 75 centov, ale musí to 15 dní pred tým visieť a schváli  to 3/5
väčšina. V opačnom prípade bude porušený zákon o správe majetku obce.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani poslankyňa Poláchová.
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p. Poláchová:  Ja som sa chcela opýtať, že keď sme to v tom marci mali v materiáloch, že či
tam náhodou nebola nejaká cena, s ktorou ten nájomca by súhlasil?

p. Čahojová, starostka MČ: Pani doktorka.

p. Gullar,  MÚ MČ: Neviem,  nepamätám si s akým návrhom to už bolo v marci,  za meter
štvorcový.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani doktorka, myslím, že to ani nie je podstatné.

pani Gullar, MÚ MČ: – Ale tieto materiály sú vždy zverejnené 15 dní pred zastupiteľstvom;
každý jeden materiál.

p. Čahojová, starostka MČ: ...a poslanec môže zmeniť cenu...

pani Gullar, MÚ MČ: ... len ja by som ešte rada pripomenula, že tieto realitné kancelárie sú
veľmi  neochotné nám tieto  informácie  poskytovať.  Ja  som sa snažila  znovu cez tú
cestovnú... cez tú realitnú kanceláriu Remax zistiť aj túto cenu k tomuto materiálu. My
povedala tá realiťáčka, že ona už nepracuje v Karlovej Vsi a nemá vedomosť o tomto
„obvyklom nájomnom“ v tejto lokalite. No a ostatné realitné kancelárie požadujú za to
úhradu. Finančnú náhradu za takéto informácie. Takže to by sme asi museli potom cez
verejné obstarávanie riešiť. 

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

p. Kmeťko : Ja sa ešte vrátim naspäť k tej sume. Záhradky, alebo podobné veci, kde sa niečo
pestuje dávame 90 centov , Euro hej. Toto je pôda, ktorá je ladom-skladom. Mali by
sme byť radi, že niekto tam chce aspoň niečo robiť. Tak buďme vďační, teoreticky, aj
za cent za meter štvorcový. 

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

p. Buzáš: Prepáčte pani starostka. Ja som dal slovo pánovi kontrolórovi.

p. Čahojová, starostka MČ: To bola chyba. Takže pán poslanec Buzáš, potom pán poslanec
Rosina a pán prednosta požiadal o slovo. On sa nevie prihlásiť elektronicky. Nech sa
páči pán Buzáš.

p. Buzáš : Ja dúfam, teda, že mi to nebude mať pán vicestarosta za zlé, že som ho takto - aj
keď v poradí, preskočil. Ja mám pripravený návrh, ktorý dám aj písomne a zohľadňuje
cenu tej záhradky, ktorú dávame ako-tak zveľadenú, s nejakými úžitkovými stromami,
oplotenú a pôdu, ktorá nám teraz leží bez ladu bez skladu, kde je aj určitá skládka,
pohybujú sa živly,  o ktorých by sme tam ani nechceli,  aby boli.  Takže tým, že tento
pozemok o rozlohe viac ako 5.000 m prenajmeme, vlastne spraví - aj keby sme za to

73



nedostali  rovno  nič,  spravíme  mestskej  časti  službu  a  pomôžeme  zároveň  aj  im.
Navrhoval som sumu 30 centov za meter štvorcový, čo činí asi 1.500 Eur ročne na
celý predmet nájmu.  A dobu nájmu  na dobu neurčitú,  aby sme sa neviazali na dlhé
roky.  Ak  je  k  tomu  treba  nejaká  krátka  diskusia,  môžeme  spraviť  aj  prestávku
prípadne. Ak ten návrh má nejaký reálny základ na to, aby prešiel, tak ja ho podám. V
opačnom prípade nie;  ale  touto žiadosťou sme  sa už raz zapodievali.  Ak môžeme,
neodkladajme  to  a  skúsme  sa,  ak sa  to  len  trochu  dá,  vyriešiť  to  hneď na  tomto
zastupiteľstve.

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

p.  Martinický:  Ďakujem.  Mne  sa  zdá  byť  návrh  pána  kolegu  Buzáša  ako  rozumný  a
podporujem ho. Ďakujem. 

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mne sa zdá toto jako deja vu; veď tento návrh,
prakticky  nezmenený,  bol  tu  pred  6  mesiacmi.  Ja  by  som veľmi  pekne  poprosil
predkladateľa,  aby  sa  návrh  stiahol.  Dotiahli  sa  veci  v  zmysle  pripomienok  pána
kontrolóra a v zmysle predrečníkov, dohodlo sa to s druhou stranou a zbytočne sa tu
nenaťahovali.  My okrádali  sami seba  o dlhé  minúty rečnením,  keď nemáme  vôbec
istotu, že nakoniec to druhá strana príjme. Ďakujem veľmi pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík. 

p. Bendík:  Ďakujem za slovo. Pozerám úradnú tabuľu  -a - ja  som niekde 7. septembra a
nevidím  to  tam  zverejnené;  ako  zverejnený  zámer  prenajať  z  dôvodu  hodného
osobitého  zreteľa.  Naozaj,  radšej to stiahnime  a dorokujme,  než by sme  teraz mali
porušiť  zákon. Lebo 30 centov za meter znamená,  že to je  prípad hodný osobitého
zreteľa. A ja si myslím, že ten zverejnený nebol, alebo ho tu neviem nájsť.  

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre,  dávam slovo najprv pánovi kontrolórovi,  potom pani
doktorke Gullar a pánovi prednostovi.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ja  som sa teraz radil s kolegyňami  z majetkovoprávneho
oddelenia a potvrdili,  že to bolo zverejnené a sme schopný to schváliť 3/5 väčšinou.
Takže ak si  to vy osvojíte  a  zahlasujete  za tou 3/5 väčšinou,  môže  to jednoducho
prejsť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pani doktorka. Nech sa páči.

p. Gullar, MÚ MČ:  Ďakujem za slovo. Ale ešte prosím o chvíľu strpenia. Práve preveruje
kolega Beňo.... To bolo zverejnené ešte 8. marca - a ešte stále to visí. Materiál. 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Pán prednosta má slovo.
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p. Drotován, prednosta MÚ MČ:   Ja som len chcel to upresniť, čo som dostal teda od pani
Gullar.  Takže  je  to  dosť  nad  rámec  15  dní.  Takže  formálne,  tak jak  hovoril  pán
kontrolór, je dodržaný zákon. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Otázka,  pán poslanec  Kmeťko,  dávate svoj  návrh  písomne,
alebo..? Dobre, čiže sťahuješ. Pan poslanec Šíbl, nech sa páči.

p. Šíbl:  Budem podporovať tento návrh tak, ako je predložený minimálne z dvoch dôvodov.
Prvý dôvod už povedal pán kolega poslanec,  nie  som si  istý presne  kto to bol,  že
naozaj  to...  ten priestor  nemá  veľa  šancí  na  iné  využitie,  v  súčasnom čase;  takže
buďme radi, že vôbec niekto má o to záujem. A že teda je lepšie mať z toho aj nižší
nájom ako žiadny nájom. A druhý dôvod, taký praktický, že nerád by som sa s tým
stretával na ďalšom zastupiteľstve a opakoval tú istú diskusiu, ktorú sme tu už mali do
určitej mieru už na minulom zastupiteľstve.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte je tu jeden praktický dôvod. Ide o výcvik psov, ktorý  sa
bežne pohybujú  na husto osídlených sídliskách a všetci by sme si želali, aby naše psy
boli vychované tak, ako majú  byť.  Čiže je  to istá služba  pre našich psíčkarov. Pán
prednosta, nech sa páči. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ja by som teda - sa stotožním s tým návrhom a ak teda je
nejaký konsenzus -  autoremedúrou opravil ho v zmysle pána Buzáša.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  pán predkladateľ  si  osvojil  návrh  pána  Buzáša.  Pán
poslanec Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina:  Ja mám len teda otázku, či - ak sa mení táto cena na ten návrh, čo sme počuli, či
to  môže  predkladateľ  opraviť  v autoremedúre?  Aby  sme  zase  nespravili  chybu.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže tak, ako sme sa dohodli. Pán predkladateľ si osvojil cenu,
ktorú navrhol pán poslanec Buzáš a dobu neurčitú, ktorá je prijateľná pre žiadateľa.
Pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Nechcem naozaj zdržiavať, ale pozerám to oznámenie; už som ho našiel, je z 8.3.;
ale  neviem,  myslím  si,  že  to  oznámenie  by  malo  vyzerať  tak,  že  mestská  časť
oznamuje, že chce prenajať predmetný majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa.
A to tam nie je. To znamená - preto hovorím, radšej to dajme dole, než potom máme
riešiť to, že sme schválili protizákonne uznesenie. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pani doktorka.

p. Gullar, MÚ MČ: No, je to na vašom zvážení. Miestneho zastupiteľstva. Alebo teda radšej
to stiahnime. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Áno, čiže ja by som súhlasila  s týmto návrhom. Pán poslanec
Dulla. 

p. Dulla :  Áno, bude to tak lepšie. Lebo ten text oznamuje žiadosť občianskeho združenia,
nie zámer mestskej časti. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Dobre,  takže  sťahujeme  a  predložíme  vám  ho  na
najbližšie  zastupiteľstvo. Dobre? … tak ako navrhol pán poslanec Buzáš alebo ak sa
dohodnete  predtým  ešte  na  niečom inom,  tak  sa  dohodnite  pred  zastupiteľstvom.
Ďakujem veľmi pekne.

Bod 16
Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom

o.z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18

p. Čahojová, starostka MČ:  Pokračujeme  pôvodne bodom číslo  14, teraz je  to bod 16 -
Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom
občianskemu  združeniu  CirKus-Kus  v sezóne 2017/18. Prosím  predkladateľa o  pár
slov. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Jedná sa o prenájom občianskemu združeniu CirKus-Kus,
ktoré napríklad  organizuje  rôzne festivaly  …---nepoužiteľná nahrávka -- … ale tak
isto  aj  na  športovú,  lebo  je  to športová  akrobacia  čiastočne,  dá sa  povedať.  Je  to
kombinácia kultúry a športu s tým, že navrhujú sa tie … ktoré sú dané. Prešlo to aj
finančnou komisiou aj komisiou pre kultúru a médiá - v podstate bez pripomienok. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  za  úvodné  slovo.  Otváram  diskusiu.  Do
diskusie sa nikto nehlási,  diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu o prednesenie
uznesenia.

Návrhová  komisia:   Čiže  nakoľko  neboli  vznesené  žiadne  písomné  návrhy  na  zmenu
uznesenia,   doplnenie,  takže  návrh  uznesenia  budeme  hlasovať  tak,  ako  je  v
predloženom materiáli.  

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

Hlasovanie:   Za  17  prítomných  poslancov,  proti  1,  zdržalo  sa  0.  Čiže  uznesenie  bolo
schválené. 
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Bod 17
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017

p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme materiálom - číslo pôvodne 15, teraz 17 - Návrh
na  odmenu  miestnemu  kontrolórovi  za  3.  štvrťrok  roku  ...  2017.  Prosím  pani
tajomníčku miestneho zastupiteľstva, aby preniesla návrh. Ďakujem. 

p. Zemanová:  Ďakujem za slovo. Kolegovia,  štandardný materiál,  ktorý predkladám každý
štvrťrok. Je na vašom posúdení. Pán kontrolór, nám predložil správu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Keďže sa
do  diskusie  nikto  nehlási,  tak  poprosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia. 

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia je tak, ako ho máte v predloženom materiáli.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o takomto návrhu, aký ste
dostali v písomnej podobe. 

Hlasovanie:  Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4 poslanci.  Uznesenie
bolo schválené. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pánovi  kontrolórovi  za  všetko,  čo  robí  pre  túto
mestskú časť a blahoželám mu.

Bod 18
Informácia o vybavených interpeláciách

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím,  aby  ste  sa  venovali  ďalšiemu  materiálu  a  to  je  -
Informácia o vybavených interpeláciách. Pán prednosta, úvodné slovo?

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:   Iba  vo  všeobecnosti:  -Informácie  o  vybavených
interpeláciách.  Bola podaná 1 interpelácia  na poslednom zastupiteľstve,  riadnom,  a
bolo na ňu odpovedané. Takže materiál sa berie na vedomie.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže sa nikto nehlási do diskusie... Pán poslanec Dulla, nech
sa páči. 

p.  Dulla:   Ďakujem za slovo.  Takže okrem tejto  interpelácie,  o ktorej sa  informuje,  bola
vybavená ešte ďalšia informácia. Listom doručeným 11. 8. reagovala Karlova Ves na
interpeláciu prijatú 26. 7. Týkalo sa to detského ihriska vo dvore Majerníkova 36-58; a
odpoveď hovorí,  že - vyjadrenie  mestskej časti bolo iba  deklaratórne.  Osvedčovalo,
vyhlasovalo  spoločenskú podporu miestnej  samosprávy.  Nebudem to preberať celé;
odpoveď má istú vypovedaciu hodnotu a žiadam aby sa informácia o vybavení tejto
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interpelácie dostala do materiálov pre zasadnutie miestneho zastupiteľstva, plánované
na deň 7. novembra 2017.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, neviem, bola to interpelácia? Pôjde na stavebný
úrad... ja si to nepamätám. Viem, že toto tu bolo, ale či to bola interpelácia...?  To si
preveríme,  preveríme  si.  Ďakujem.  Keďže...   ďakujem.  Takže  uzatváram  bod
interpelácie. Prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia je tak, ako ho máme v predkladanom materiáli - čiže
berie  na  vedomie  informáciu  o  vybavených  interpeláciách  poslancov  miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

p.  Čahojová, starostka  MČ: Hlasujeme  o návrhu  tak,  ako predniesla  návrhová  komisia.
Nech sa páči.

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

Bod 19
Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ:  Pomaly sa chýlime k záveru. Pokračujeme bodom Interpelácie.
Bod číslo  20, nech sa páči....Bod Rôzne  -najprv,  prepáčte. Ospravedlňujem sa. Bod
Rôzne  -už som si odškrtla. Nech sa páči, pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Podľa informácií,  Karlova Ves má platné stavebné povolenie v
súvislosti  s  revitalizáciou  plavárne  Základnej  školy  Majerníkova.  S  ohľadom  na
verejný záujem si myslím,  že by bolo  vhodné,  v zmysle  princípov sprístupňovania
informácií,  zverejniť  ho.  Rovnako  aj  informáciu  na  vyhlásenie  verejnej  zákazky,
pokiaľ  sa tak stane,  aj s  najdôležitejšími  parametrami.  Preto  navrhujem uznesenie:
Miestne  zastupiteľstvo  Bratislava-Karlova  Ves  žiada  prednostu  miestneho  úradu
doručiť členom komisie  výstavby a územného  plánu a zverejniť  na webovom sídle
Karlovej  Vsi  stavebné  povolenie  do  piatich  dní  od  podpisu  tohto  uznesenia  a
informáciu o vyhlásení... verejnej súťaže, spolu s jej najdôležitejšími parametrami, do
piatich dní od vyhlásenia verejnej zákazky.

p. Čahojová, starostka MČ:  Aha. No, myslím si, že s tým by nemal byť problém, ale zase
stavebné povolenie  je  zverejnené na úradnej tabuli Stavebného úradu mestskej časti
Petržalka,  ktorý je  príslušný stavebný úrad na túto stavbu. Ale nevidím v tom teda
problém. Pán poslanec Lenč. Nech sa páči.

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Pán kolega Horecký ma požiadal,  aby som vás
pozval na jedno podujatie. On by to určite kvetnatejšie prezentoval ako ja, ale možno
ste  si  všimli,  možno  nie,  na  priečelí  Spojenej  školy  Svätého  Františka,  zo  strany
Karloveskej,  sa objavila  taká plastika Svätého Františka s deťmi a také vtáčiky tam
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poletujú. A zajtra teda bude také slávnostné otvorenie toho; keďže to celé iniciovali, aj
zabezpečili  bratia minoriti,  tak to slávnostné otvorenie sa nazýva, že Posviacka. Tak
zajtra o deviatej ste pozvaní. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme za pozvanie. Pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ospravedlňujem  sa,  moja  faktická  poznámka  smerovala  ešte  k  predrečníkovi,
k Vladovi  Dullovi  a  k  jeho  návrhu.  Myslím  si,  že  ak  sa  informácie  zverejnia  na
webovom sídle,  stačí zaslať poslancom link.  A navrhol by som všetkým poslancom
link na tieto materiály a každý si to už vie odtiaľ stiahnuť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Takže link bude k dispozícii.  Aj napriek tomu, že je
to jediný  návrh na  uznesenie,  prosím návrhovú  komisiu...  Ešte pán  Dulla  sa  chce
vyjadriť. Nech sa páči.

p. Dulla: Ja mám druhý podbod do bodu Rôzne. Tak neviem, či budeme najprv hlasovať len
o tom alebo mám predniesť aj to druhé.

p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči, môžeš hovoriť.

p. Dulla: Áno. Ďakujem za slovo. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, dňa 18.7,  prednosta
miestneho úradu informoval,  že po odstúpení okresnou prokuratúrou, záležitosťou sa
zaoberá,  teda  zónou  Silvánska  -  krajská  prokuratúra.  Býva  zvykom,  že  krajská
prokuratúra  si  vyžiada  súbor  dokladov  alebo  informácií,  ktoré  súvisia  s
preskúmavanou  skutočnosťou. S ohľadom na  nespochybniteľný  verejný  záujem by
bolo vhodné, podľa princípu sprístupňovania informácií,  tiež zverejniť taký... ak teda
je  dispozícii  -  také  dožiadanie  -  podnety  prokuratúry  a  prípadnú  reakciu/reakcie
Karlovej Vsi, ak sa tak stalo alebo ak sa tak stane. Preto navrhujem uznesenie: Miestne
zastupiteľstvo  Bratislava-Karlova  Ves  žiada  prednostu  miestneho  úradu  doručiť
poslancom  miestneho  zastupiteľstva  a  zverejniť  na  webovom  sídle  Karlovej  Vsi
dožiadanie prokuratúry a reakciu/reakcie mestskej časti Karlova Ves, ktoré sa týkajú
zóny Silvánska,  do piatich  dní od podpisu uznesenia,  ak sa tak už stalo,  alebo  do
piatich dní, ak sa tak stane po jej podpise.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem, pán prednosta bude reagovať. 

    ----   problematická nahrávka, často nezrozumiteľná --- 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ja by som povedal, že je to dosť neštandardná požiadavka
práve  kvôli  tomu,  že  prokurátor…..uviedol,  čo  je  dosť  atypické  takisto  v  rámci
prokuratúry, pretože prejudikovať nejaké stanovisko prokuratúry už počas vyžiadania
podkladov je dosť zvláštne. A myslím si, že pokiaľ prokuratúra k tomu nezaujme jasné
stanovisko,  tak  je  úplne  zbytočné  priebežné  otázky  a  odpovede  mestskej  časti
zverejňovať. Samozrejme, ak bude prijaté uznesenie, že to máme zverejniť, tak s tým
nemáme problém. Stanovisko, ktoré dávala mestská časť je stanovisko, ktoré je podľa
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nášho názoru dostatočné a stojíme si za ním. Tak isto si za ním budeme stáť v prípade
akéhokoľvek písomného  stanoviska prokuratúry,  ktoré v podstate nebude náš názor
nijako  ovplyvňovať.  Ale  keďže  to stanovisko  prokuratúry ešte  nie  je,  tak nevidím
veľmi dôvod na to, aby sa to zverejňovalo, keďže v podstate by to mohlo ovplyvniť aj
stanovisko  tej  prokuratúry.  Samozrejme,  podľa  zákona,  navrhovateľ,  ktorý  dával
podnet na prokuratúru, sám nie  je,  opravte ma  pán poslanec,  nie  je  informovaný o
týchto  postupoch.  Takže  ani  tá  osoba  alebo  tie  osoby,  ktoré  dávali  podnet  na
prokuratúru,  na  prešetrenie,  na  čo  má  samozrejme  právo  každý  občan,  nie  sú
informované o týchto, nazvime  to, diskusiách alebo podkladoch, na základe ktorých
rozhoduje prokuratúra. Takže je  to dosť neštandardná požiadavka. Ale samozrejme,
keď prijmete takéto uznesenie, nemáme problém zverejniť, aj keď je to také zvláštne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ja  doplním  pána  prednostu  o  to,  že  komunikujeme  s
prokuratúrou o mnohých problematických záležitostiach mestskej časti,  vymieňame si
informácie, spisy a ešte nikdy zo strany, vašej, nezaznela požiadavka, aby sme takéto
materiály  zverejňovali.  Takže naozaj je  to veľmi neštandardné. Pán poslanec Dulla,
faktická.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja si myslím,  že keď viete si za tým stáť, tak by nemusel byť
žiadny problém to zverejniť.  Alebo  - pýtam sa,  neviem,  možno  že  by  niekto  o  to
požiadal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám; a tiež nie je dôležité,
prečo to chce, a či je  to štandardné alebo neštandardné. Ja sa snažím o otvorenosť,
zabezpečenosť, lebo... tie súvislosti s tou zónou zaujíma ozaj mnoho ľudí, teda širokú
verejnosť.  Čiže ak sme sa v minulosti  prihlásili  k proaktívnemu  spôsobu otvorenej
komunikácie  s  verejnosťou,  tak  vychádzam  z toho  -  a preto  to  navrhujem.
Samozrejme,  že  keď to  väčšina  prítomných  neodsúhlasí,  tak záväzok nevznikne  a
záleží len na vás, ako budete ďalej vo vzťahu k informovanosti verejnosti postupovať.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Kadnár, týka sa to tohto alebo je to iná
téma? 

p. Kadnár: Iná.

p. Čahojová, starostka MČ:  Čiže ja by som dala najprv hlasovať o návrhoch pána poslanca
Dullu.  Dobre,  čiže  pán  poslanec  Dulla  dal  dva  návrhy.  Prvý  sa  týkal  stavebného
povolenia k bazénu, na ktorý by sme vám vedeli teda poslať všetkým link. Považujem
to ako nadbytočné, ale je to tvoj názor, pán poslanec. Prosím návrhovú komisiu,  aby
predniesla, ak ste dostali písomne. Nech sa páči.

Návrhová komisia: ...Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Bratislava-Karlova  Ves
žiada prednostu MiU doručiť poslancom MiZ doručiť členom TVÚK a zverejniť  na
webovom sídle KV stavebné povolenie do piatich dní od podpisu tohto uznesenia  a
informáciu o vyhlásení verejnej súťaže, spolu s jej najdôležitejšími  parametrami,  do
piatich dní od vyhlásenia verejnej zákazky. 
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p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu.  

Hlasovanie: Za 7 prítomných poslancov,  proti nebol nik,  zdržali sa 10. Tento návrh nebol
prijatý. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   A  druhý  návrh  sa  týkal  dožiadania  prokuratúry.  Prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia pána poslanca Dullu.    

Návrhová  komisia:  Miestne  zastupiteľstvo  Bratislava-Karlova  Ves  žiada  prednostu  MiU
doručiť  poslancom MiZ  a  zverejniť  na  webovom sídle  KV  dožiadanie/dožiadania
prokuratúry a reakciu/reakcie M.Č. KV, ktoré sa týkajú zóny Silvánska, a to do 5 dní
od podpisu tohto uznesenia. Ak sa tak už stalo, alebo do piatich dní, ak sa tak stane po
jeho podpísaní.  

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

Hlasovanie:  Za  5  prítomných  poslancov,  proti  1,  zdržali  sa  11.  Ani  tento  návrh  nebol
schválený.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Takže  pokračujeme  požiadavkou  -  alebo  prihláškou  -  do
diskusie pána poslanca Kadnára, nech sa páči.

p. Kadnár:  Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať – asi pána prednostu, že kedy sa
ulica Pod Rovnicami dočká nového asfaltu? Keďže bolo publikované v Karloveských
novinách – júl - august, že to bude v priebehu leta. Ale nebolo písané, že ktorého leta.

p. Čahojová, starostka MČ:  Otázka. Pán prednosta, odpovieš hneď?    
 
p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Áno.

p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Samozrejme,  ten rok sme nepublikovali  kvôli tomu, že
sme nemysleli,  že to bude o nejaké roky. Malo to byť toto leto. Žiaľbohu, ten spor,
ktorý je vedený voči - pán Hansko, Baraník a spol., tak oni vlastne cez súd si vybavili
priebežné opatrenie, že nemôžeme zasahovať do tej ...  toho pásu jednej parcely.  To
znamená, my sme mali už pripravené podklady, výkaz, výmer na kompletnú opravu;
tak to sme museli zmeniť - na - iba ten úsek, v podstate pod tú odbočku v strede čo je,
na  Líščie  údolie.  Iba  na  tento  úsek,  od začiatku  až  po  tú  odbočku.  Je  tam už  ...
Prebehla  tam... prieskum trhu. Boli tam tri ponuky.  Bolo oslovených,  myslím  že,  7
firiem. Tri stavebné firmy nám dali cenovú ponuku. Vyhrala to firma, myslím že, ??
Litern alebo Alpinen, - neviem teraz presne. A teraz sa s nimi rieši zmluva, aby tam
bola aj nejaká záruka - a tak ďalej,  lebo je tam potrebné vymeniť  aj nejaké šúpatká,
nejaké veci ... Nie je to iba výmena povrchu, ale v podstate vyspádovanie ... nejakých
ďalších  záležitosti. Takže, aby som skrátil, je vysúťažená firma, vyobstaraná, teraz sa
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rieši zmluva, ktorá by mala byť tento týždeň daná na podpis. To znamená, že ... mala
by oprava začať v októbri a podľa aj tých súťažných podkladov, by mala byť urobená
do piatich dní tá oprava. Takže do konca októbra by to malo byť-  ak teda počasie sa
nezmení nejak zásadne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pre tých kolegov, ktorí nevedia o čo sa jedná, máme taký spor,
teda  máme  ich  viacero  sporov,  kde  súkromná  osoba  nadobudla  vlastníctvo  pod
komunikáciou,  ktorá  je  v  našom  vlastníctve.  Vedieme  viacero  súdnych  sporov.
A tuná  ,  konkrétne  padla  na  to  tá  časť  komunikácie...teda  predbežné  opatrenie.
Nemôžeme s ňou nakladať. Takže sa to celé zdržalo, že sa menili súťažné, ako keby,
podklady. To je všetko. Pán poslanec Kadnár, nech sa páči. 

p.Kadnár: To znamená, že tá ulica sa neurobí celá ...?  -  ale s výlukou u toho pozemku? Ten
pozemok, to je taký pás, asi 10 metrov.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Môžem?

p. Čahojová, starostka MČ:  Nech sa páči, pán prednosta. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka financií, keďže sa tam musia zdvíhať a aj robiť
v podstate čo sú tam tie  kanalizačné  vpuste,  nie  je  to iba  výmena  asfaltu,  tak tá...
vysúťažená teraz  suma je  teda nižšia,  ako sme predpokladali podľa výkazu výmer.
Približne o nejakých 7000. Takže kebyže vieme, že bude nižšia ako vo výkaze výmer,
tak by  sme  vedeli  robiť  väčší  okruh,  väčší  rozsah.  Takto robíme  ucelený  úsek  od
začiatku, po tú odbočku, pretože nechceli  sme... zhodnotili  sme  to tak,  že... aby ...
lebo - ľuďom nevysvetlíte, že ten pás nebol urobený, lebo súdny spor - a vyzeralo by
to, že by sme urobili časť, časť by bola rozbitá a kúsok ďalší.  Tak sme preto, urobili
ten  súvislý  úsek  s  tým,  že  keď  to  priebežné  opatrenie  už  nebude,  pominie,  tak
dorobíme tú zvyšnú časť. Ale nechceli sme urobiť veľkú časť, kus nič a potom malú
časť, lebo financie by tak vyšli.  Takže preto robíme tento súvislý úsek ... a celú túto
stranu .... –Áno- od začiatku komunikácie po pozemok pána Hanska, alebo kto to...
alebo  pána  Baránika….Áno.  To  znamená,  že  presne  po  tú  čiaru.  A  keďže  sme
nechceli,  aby mal akýkoľvek dôvod kvôli tomu priebežnému,  že sme tam zasiahli  -
alebo  že stroje  náhodne  sa  dostali  -  viete,  to  by sme  museli  vymerať  geodeticky,
presne,  kde to je.  Tak z toho dôvodu sme  urobili  iba  tento úsek.  Ale  rátam s tou
opravou do budúcna. Ale - aby sa to vôbec zrealizovalo. Lebo nechceli sme naozaj,
on by mohol napadnúť, že tade prechádzali stavebné stroje iba - a tým sme zasiahli do
neho.  Viete,  nechceli  sme.  Preto  sme  dali  ucelený  úsek  -  odtiaľ potiaľ -  a  tam to
jednoducho ostane zatiaľ.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem.  Myslím,  že  odpoveď  bola  vyčerpávajúca.  Pán
poslanec Drozd, nech sa páči.

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je už taká pokročilá  hodina,  preto chcem ctené
auditórium požiadať o prepáčenie a strpenie, že ďalšie minúty nášho spoločného času
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míňam.  A  teda  -  chcel  by som deklarovať,  že tento môj  vstup nie  je  motivovaný
žiadnymi osobnými, ani inými, animozitami, ale čisto vecným záujmom o vec. Totižto
rokujeme dlho, rokujeme o všeličom možnom, ale téma parkovanie - sa mi zdá, že tu
nezaznela  a nezaznieva  - a nepočujem o nej nič.  Ako keby bolo všetko v poriadku,
alebo - ako keby sa nič nerobilo. Ale pritom si myslím, že to je jedna z najvážnejších
tém  tohto  zastupiteľstva,  tejto  garnitúry,  ktorá  tu  je;  a  predpokladom  nejakého
úspešného zvládnutia  je  - o veciach rozprávať.  Treba rozprávať.  Alebo  - neviem si
predstaviť,  ako chceme komunikovať s verejnosťou, ak nevieme  komunikovať sami
medzi  sebou.  Keďže  je  takýto  pokročilý  čas,  ja  by  som  chcel  bez  prijímania
akýchkoľvek  uznesení   -  a  tak  ďalej  -  chcem požiadať  pani  starostku  a  vedenie
mestskej  časti,  že  veľmi...  by  som privítal,  a  myslím  si,  že aj  viacerí  kolegovia  a
kolegyne, keby sme na nasledovné zasadnutie dostali vopred materiály; aby prebehla
už na komisiách diskusia. Aby diskusia k parkovaniu prebehla aj na tom zasadnutí a
mala  dôstojný  rámec   a  postavenie  v  tomto  ...  v  tomto  rokovaní.  A  nielen  teda
informácia čo sa deje. A veľmi rád by som vedel, čo sa bude diať. Mne chýba zásadná
jedna informácia  - aký je cieľ? - čo chceme dosiahnuť? Lebo stále tak, akože, niečo
robíme  a ja  teda netuším,  že kde je  tam,  je  tá,  ktorú chceme  dosiahnuť? Ďakujem
veľmi pekne za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Ak mi dovolíte pár slov, v reakcii na
pána  poslanca  Rosinu.  Iste  ste  zaregistrovali,  že  minulý  týždeň  prebehlo  mestské
zastupiteľstvo, kde bol prerokovaný dodatok Štatútu k parkovacej politike hlavného
mesta. Dodatkom Štatútu by mohli mestské časti prijímať vlastné všeobecne záväzné
nariadenia.  Žiaľ, teda tento dodatok Štatútu z rôznych dôvodov nebol schválený.  To
znamená, že mestské časti sú zase v situácii, ktorú my sme nevedeli vopred, aká bude
v tomto týždni; a od toho sa musí odvíjať, čiže je tu viacero premenných. Dennodenne
sa  zaoberáme  parkovaním v  mestskej  časti;  a  problémami  s  parkovaním.  A zajtra
máme  stretnutie  so zástupcami petície  v tejto  ...  alebo  s petičiarmi,  alebo  s ľuďmi,
ktorých zaujíma  petícia  proti parkovaciemu  domu na Veternicovej ulici.  Ak chcete,
páni poslanci, môžete sa zúčastniť. Myslím, že 17:30. A vo štvrtok máme rokovanie s
vedením mestskej  polície.  Takže my v tejto veci  stále  konáme.  Áno,  pán poslanec
Rosina,  pochopila  som,  čo chceš povedať; ale  toto sú tie  najčerstvejšie  informácie,
ktoré ti podávam v tejto chvíli..Nech sa páči máš slovo .

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne. No, aspoň niekto vie lepšie čítať moje vlastné myšlienky,
ako ja. Ja som len zabudol, ešte jednu otázku mám. Keďže pán prednosta pôsobil ako
šéf dopravy a teraz je  v novej funkcii,  pani dopravná inžinierka  už niekde dopravu
rieši inde, ako nám, takže nastali veľké personálne zmeny. Mňa by teda zaujímalo, kto
je v úrade ten nositeľ tejto ťažkej, neľahkej úlohy? Kto si to zobral na svoje plecia?
Ďakujem veľmi pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ak  ti  pomôže  takáto  odpoveď  –  ale  -inak  veľmi  rada
prenechám slovo  pánovi  Drotovánovi.  To nemôže  byť  na  jedných  pleciach  takáto
úloha. Michal máš slovo.

83



p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Čo sa týka tejto závažnej témy,  tak momentálne  sa jej
zhostila -  dobrovoľne - podčiarkujem slovo dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy,  pani
Konečná, ktorá je nová vedúca oddelenia. Je to náročná úloha. Hľadali sme vedúceho
výberovým konaním.  Asi ste možno aj zachytili,  v júli.  Mali sme viacej kandidátov.
Žiaľbohu,  žiaden  z  nich  nebol  v  podstate  v  tej téme  zorientovaný  nejak  zásadne.
Dokonca boli ľudia aj priamo  z Karlovej  Vsi,  čo nemali  veľmi  o tom prehľad. To
znamená,  rozhodli  sme  sa interne,  na základe – teda- záujmu  našej zamestnankyne
obsadiť túto pozíciu  interne.  Samozrejme, je  to náročná pozícia.  Pani Kratochvílová
odišla; určité veci zanechala v nejakom stave. Keďže nesluší sa komentovať ten stav
o ľuďoch , ktorí tu nie  sú,  tak nebudem hovoriť v akom.  Tým pádom na  niečo  sa
nadväzuje.  Uvidíme,  ako  teda bude  postupovať.  Ja,  čo  sa  týka  mojej  pozície,  tak
keďže  riešim  aj  tie  školy  a  -x  ďalších  vecí,  občas  riešim  organizačné  zmeny,
investičné oddelenie,  tak momentálne venujem sa tej téme iba okrajovo, lebo nemám
na to kapacity. Pani Konečná má zatiaľ našu plnú dôveru. S tým, že rozhodli sme sa,
že zóna Veternicová, na základe –teda- ankety, ktorá tam prebehne ku koncu roka, na
základe toho budeme ďalej pokračovať. Nie je naším cieľom ísť hlavou proti múru; to
znamená,  keď  sa  obyvatelia  tam  rozhodnú,  že  napríklad  nechcú  rezidenčné
parkovanie,  tak  ho  zrušíme.  Na  zóne  Silvánskej  obyvatelia  majú  záujem  o
pokračovanie.  Väčšina obyvateľov sa vyjadrila  pozitívne.  Dokonca robíme prieskum
aj medzi... delíme tých ľudí, či mali vyhradené alebo nemali vyhradené - lebo ľudia,
čo majú vyhradené, majú trošku iné postoje, lebo mali inú situáciu. Aj v tej skupine čo
mali vyhradené, tak sú za toto riešenie. Čo sa týka podnetu prokurátora.. No -  podnetu
-  nedá  sa  to  nazvať  podnet,  ale  nejakého   -komunikácie  s  prokurátorom v  týchto
veciach, či už s okresným alebo krajským, tak takisto budeme sa podľa toho, budeme
sa ďalej vyvíjať. Situácia je známa, na meste, ako pani starostka spomínala. Neprešiel
Štatút, tzn.  nevieme  spoplatniť  parkovanie,  nevieme  ho  riešiť  ani  predajom kariet.
Nechceme  riešiť  parkovacie  karty  ako  Staré  Mesto,  ktoré  predáva  za  takzvaný
manipulačný  poplatok 10  Eur  parkovacie  karty  pre rezidentov.  Ináč  majú  ten istý
systém ako mestská časť, značenie majú miestami iné,  majú modrú čiaru, ale  to iba
dopravné  značenie  vodorovné.  Ináč  majú  ten  istý  systém  ako  mestská  časť,  s
výnimkou, že vyberajú takzvaný manipulačný poplatok. Týmto smerom nechceme ísť.
Áno - a majú na 24 hodín denne. Nechceme ísť. Mali sme možnosť čakať, tak, ako iné
mestské časti na... mesto. Je to aj veľmi dobrá výhovorka, lebo veľa mestských častí
alebo starostov povie, že neprešlo to na meste, žiaľbohu nemôžem to riešiť, nemôžem
nič robiť.  Išli  sme  do tohto tým spôsobom, ktorý sme  právne uznali za vhodný.  Je
možné, že prokurátor bude mať iný názor. My máme názor, ktorý si vieme, myslím,
obhájiť.  Ak teda sa obyvatelia rozhodnú v tejto zóne, že nechcú zónu, tak nebudeme
pokračovať. Sú to veci, ktoré sú nadviazané; takže my sme mohli alibisticky nerobiť
nič. Robíme to takto. Čo sa týka analýz nejakého stavu, tak preveroval som v rámci
iných  miest,  kde  je  rezidenčné  parkovanie,  tzn.  všetky  krajské  mestá,  okrem
Bratislavy.  Nikde  nerobili  analýzu  - ani spokojnosti,  pretože to berú,  že zaviedli  ,
vyberajú peniaze. Nebavia sa. V Košiciach máte 8 zón. Nikto sa s nimi nebaví.  Majú
tam petície.  Súčasný primátor, pravdepodobne najbližší  župan Košického kraja,  pán
Raši, sa prakticky nebaví. Mestské časti ...je... tam má oveľa menšie kompetencie ako
v Bratislave. Tu je tá situácia iná. Toto rozdelenie je - dajme tomu - pol na pol. A  tým
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je aj určitá patová situácia. My nemáme mestskú políciu, musíme takisto s nimi riešiť
veci.  Ako  viete,  parkovací  dom  obyvatelia  nechcú.  Zajtra  je  k  tomu  sedenie.
Rozhodnutie ešte nebolo, aj keď tvrdili,  že už bude vydané. Volali Okresnému úradu
ešte v polovici augusta - do dneska nie je vydané ich nejaké rozhodnutie v procese; a
čo v podstate porušujú správny zákon, lebo  už dávno im uplynul  termín.  Takže sú
veci, ktoré vonkajšie premenné. Ale samozrejme, budeme sa o tom ďalej baviť. Pani
Konečná má našu plnú dôveru, ale samozrejme sama to nezvládne. Nehovoríme, že tá
situáciu neexistuje. To, že sa o nej nebavíme; neznamená, že neexistuje. Ide o to, že
keď sa treba baviť, tak treba vedieť o čom sa baviť. Lebo všeobecne, o parkovaní, sme
sa bavili  dva a pol roka. Teraz potrebujeme  už tie riešenia,  ktoré keď nevyjdú,  tak
jednoducho bude to na našich pleciach.

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

p. Lenč: Ďakujem. Nie je celkom pravda, že by sa tu nebavilo o parkovaní. My sme mali teda
na komisii celkom búrlivú diskusiu.  Je pravda, že teda úrad reprezentovala iba pani
Konečná, ktorá sa v tom ešte asi celkom dobre neorientuje,  keďže je tu nová; ale  -
prežila to. A možno tí adepti, ktorí sa uchádzali o to miesto vedeli, že by im pripadla
funkcia  tajomníka  dopravnej  komisie,  a  preto  to  odmietli.  Dobre.  Ale,  v  každom
prípade, podporujem to stanovisko kolegu Rosina a diskusia, možno, s vami, by bola
kompetentnejšia. 

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

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  som  sa  len  chcel  poďakovať  pánovi
Drotovánovi,  pánovi prednostovi,  za pomerne trpezlivý a vyčerpávajúci výklad. Ale
jednu  pripomienku  mám k vyhodnocovaniu  tej zóny...  Silvánska;  že všetky otázky
smerovali  na  ľudí,  ktorí  sú  vnútri,  v  zóne.  A  toto  zastupiteľstvo  už  myslím
deklarovalo,  aj  predtým,  že  treba  sa  pýtať  ľudí  mimo  zóny.  A  teda konkrétne,  ja
poviem sám za seba. Na Sekulskej je hudobná miestnosť základnej umeleckej školy,
kde bývajú koncerty, ktoré začínajú o šiestej.  Veľa ľudí tam chodí pre deti, vozí ich
tam,  chodí na tieto koncerty,  ktoré sa končia tak niekedy pred ôsmou. Keďže  sú s
vozidlami mimo zóny, tak ... ako ... nastane - teraz nebol školský rok - ale už začnú
koncerty pomaly a nastane problém. Takže chcem poukázať na to, že aj ľudia mimo
zóny majú k tomuto vzťah a myslím si, dalo by sa to nejako celkom jednoducho riešiť.
Možno  lokálne,  v  okolí  tej  školy.  Ale  treba  aj  tieto  hlasy  nejako  zohľadňovať.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Áno, ďakujeme za podnetnú pripomienku. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Tak, ja som bol účastníkom tej debaty na dopravnej komisii...

p. Čahojová, starostka MČ:  Marcel, poprosím ťa, lepšie do mikrofónu.
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p. Zajac: Ja som bol účastníkom debaty na dopravnej komisii a musím len konštatovať, že to
nebola jediná vec, ktorú sme na tej dopravnej komisii vyčítali. Aj  teda spomínanému
dotazníkovému prieskumu. To len aby sme vedeli. Z toho sa vlastne nič nedostalo; nič
sa  s tým vlastne  ďalej  nerobilo.  My sme  sa síce  dozvedeli,  ako  sú teda mestskou
časťou a pracovníkmi mestskej časti cenené naše vstupy do tejto politiky, teda - alebo
do tejto témy,  to sme sa dozvedeli,  ale... z tých výhrad, o ktorých sme hovorili,  to
pokračovanie nemalo. A to ... netýka sa  dotazovania len ľudí,  ktorí sú v zóne, ale
dokonca  to  dotazovanie  bolo  ešte  aj  z  tých ľudí...  len  od tých ľudí,  ktorým bolo
udelené vyhradené parkovacie miesto.  A to je  teda podľa mňa riadny problém; aby
sme si mohli odfajknúť, že všetko na Silvánskej je v poriadku.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme. Pán poslanec Zajac s riadnym príspevkom.

p. Zajac: Teraz?  .. To je v zásade len otázka - a možno prosba - a možno, že by sa to teda
mohlo  pretaviť,  ale  bol by som rád, keby sa to ujalo  ... stalo,  keby si to niekto v
autoremedúre zoberie. Keď pán Kadnár spomínal tú ulicu Pod Rovnicami,  tak som si
spomenul na moju letnú debatu na ulici Pri Starých gruntoch. A chcem len povedať, že
veľkolepo  mesto  vyhlásilo,  že  ide  zrenovovať  ulicu  Pri  Starých  gruntoch;  a
zreparovalo polovicu ulice Na Starých gruntoch. Čo je obrovský problém. Preto, lebo
tí ľudia si naozaj o nás..- čiže ja by som bol veľmi rád, keby my sme - ja viem, že to
nám nepatrí, ale my, v našom periodiku mestskej časti to ľuďom vysvetlili.  Preto, lebo
oni si o nás myslia, že sme totálni diletanti. –Že sľubujeme opravu  cesty ... celej cesty
Na Starých gruntoch a urobíme polovicu roboty. Čiže oni sa teraz logicky pýtajú - v
čom je problém? ...  Je to proste, ako keby - paradoxná situácia, lebo to si myslím, že
si  nikto  z  tých  ľudí,  čo  tam hore  bývajú,  takto nepredstavoval.  Keď  sa  hovorí  o
komunikácii  Staré grunty, tak je to komunikácia Staré grunty až do konca. Ja viem, že
mesto má - ja som si to zisťoval - ale my by sme o tom mali informovať ako mestská
časť.  Aj ja  teraz poviem,  že...  mne  by to mohlo  byť  zásadne jedno, lebo  to nie  je
obvod.- A tu sa už pomaly začíname všetci správať,  že čo si o nás ľudia v obvode, v
ktorom sme teda volení; to chcem ... akože - len, že na margo tohto všetkého, čo sa tu
aj o doprave a o všetko hovorí, mne to teda vadí; mne to prekáža. Ale ... ako ... ako nie
je to obvod, kde by som ja mal svojich voličov. Napriek tomu sa mi zdá a veľmi sa ma
dotýka,  keď  si  o  mne  niekto  myslí,  že  som úplne  nesvojprávny,  preto,  lebo  keď
poviem,  že  sa  zrekonštruuje  ulica,  a  myslím,  že  aj  my  sme  to  niekde  tak veselo
oznamovali - Na Starých gruntoch, tak...  sa v podstate urobí - ako keby do kopca - a z
kopca nie.  Čiže  ja  by  som vysvetlenie;  len  vysvetlenie.  Aj  keď to  nie  je  v  našej
kompetencii, napíšte to niekde. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, než dám slovo pánovi vicestarostovi, tak Marcel,
neviem komu si ty sľúbil opravu Starých Gruntov? My sme ju nikomu nemohli sľúbiť,
ani sme ju nesľubovali,  pretože to nie  je  naša komunikácia.  Ale naopak, od prvého
roku, od prvej návštevy pána primátora - ako starostka mestskej časti, v každom roku,
do  každého  rozpočtu,  žiadame  zaradenie  opravy komunikácie  Staré Grunty.  To, v
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akom rozsahu to mesto urobilo  nezávisí  od nás.  Ale myslím  si,  že obyvatelia  ulice
Starých Gruntov to veľmi dobre vedia,  v čej správe  je  táto komunikácia;  lebo my
veľmi  často  odpovedáme  na  takéto  otázky.  A  pre  potešenie,  možno,  duše,  ak  si,
nespomeniem si presne na tú sumu,  ale  v rezervnom fonde hlavného  mesta je  ešte
rezervovaná položka na opravu plošín  alebo Jurigovho  námestia.  Nedá sa to presne
definovať  teraz,  na  Jurigovom  námestí,  v  pomerne  veľkom  objeme;  a  je  to  aj
rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré padlo tento rok, ktoré rozhodlo o použití
prostriedkov na  chodník  a  osvetlenie  komunikácie  Staré  Grunty,  ktoré by sa mali
dobudovať.  Zatiaľ  sa  tam  na  meste  nestíha  táto  investícia  realizovať,  ale  je  to
zastupiteľstvom  schválené.  Pán  primátor  sľúbil  na  poslednom  zastupiteľstve,  že
investičné  akcie,  ktoré sa  nestihli  realizovať  v  tomto  roku,  sa  budú  realizovať  v
budúcom.  Takže  len  toľko  pre  informáciu.  My  nemôžeme  sľubovať  to,  za  čo  je
zodpovedný niekto iný. Pán vicestarosta žiada o slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ja možno len na doplnenie,  lebo
naozaj komunikácia Staré Grunty, to už dlhé roky je evergreen. To je najhoršia cesta v
mestskej  časti  Karlova  Ves  v  správe  hlavného  mesta.  Vždy  sme  to  jasne
komunikovali, že je to mestská komunikácia a sústredený tlak mestskej časti v rámci
priorít a požiadaviek smeroval k tomu, aby si to mesto všimlo, že po tejto komunikácii
premáva autobus MHD a nie je konštruovaný na jazdu po tankodrome. A sme radi, že
to mesto teraz urobilo.  Je  pravda, že bola  urobená len  polovica  cesty,  nevyšiel  im
rozpočet na celú dĺžku. My musíme pokračovať v úsilí tlačiť, aby sa cesta dokončila
ako celok, aby sa dokončilo osvetlenie, chodník, to čo povedala pani starostka. My už
potom môžeme smetné koše a ostatné veci osadiť. Ja, tak ako ty Marcel, sa hýbem na
tých Starých Gruntoch medzi ľuďmi. Ja som teda nepočul kritiku na nás, že to ste teda
zbabrali,  že je  to len polovica.  Tí ľudia to vedia.  Sú radi,  že sa to podarilo. Len sa
pýtajú - a budete tlačiť ďalej, aby sa to dokončilo? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja teraz nehovorím, že my to máme postaviť, alebo že my sme niekde zlyhali.  Ale
tak, ako sme dosť, akože dosť hlasno, tlieskali tomu, že to mesto si to všimlo a dalo to
do rozpočtu...Ja mám veľkú obavu, že ľudia nevedia teraz, že to je problém rozpočtu.
Ja mám pocit, že tam teraz momentálne  panuje - a kolujú  tam také chýry,  že to je
preto, lebo tam niekto vlastní alebo sa tam akože čaká na to, že to bude vyvolané ako
investícia. Akože ... strašne tam – no... strašne - kolujú tam rôzne takéto fámy, že ako
to je. A ja len chcem, aby sme my si naozaj tak, ako sme si tých ,neviem koľko rokov,
plnili  tú svoju povinnosť a hovorili  - áno je to naša komunikácia, aj keď je v správe
niekoho iného - a „vočujeme to“, pozeráme sa na to, čo to mesto tu robí a ak došiel
rozpočet, dať tam okamžite,  že super, tlieskam a ďakujeme a ideme  ďalej  s ďalším
rozpočtom. A mne toto chýba. Toto je problém.

p. Čahojová, starostka MČ: Odpovedala som ti v predošlom príspevku…

p. Zajac:...by sme mali do toho…
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p. Čahojová, starostka MČ:  Odpovedala som ti v predošlom príspevku, že áno, aj mestskí
poslanci…

p. Zajac:  No a skúste to ešte napísať  do tých novín a ja  budem najspokojnejší  človek na
svete. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani poslankyňa Poláchová.

p. Poláchová:  Ja som chcela podporiť Marcela v tom, že naozaj komunikujme to s ľuďmi,
napíšme to do novín.  A mne sa teda veľmi páčilo  riešenie neznámeho človeka, ktorý
napísal na nadjazd Karloveskej 61, že tento nadjazd je  vo vlastníctve magistrátu. V
priebehu  pár  mesiacov  bol  nadjazd  opravený.  Ja  viem,  že  možno  to  nie  je  úplne
najvhodnejšie, ale keď takto dáme najavo aj iné pozemky…

p. Zajac:...policajti si to začali všímať a…

p. Poláchová:  Áno. Presne.  Akože cesta... na cestu to môže niekto napísať,  tak isto  aj na
pozemky tabuľky, že tento pozemok nekosí magistrát..

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  ...Máme  už  1  pozemok  za  Shellkou,  ktorý  je  označený
podobnými  tabuľkami.  Prosím,  aby  ste  to  medzi  svojimi  známymi  a  priateľmi
rozširovali usilovne, lebo stále si niektorí ľudia myslia, že ten pozemok za Shell-kou,
že my tam sme neurobili park. Ale -sľúbil ho niekto iný a nedovolil nám participovať
na  tomto procese.  Čiže  netrpezlivo  čakáme  na park na  pozemku za Shell-kou. Pán
poslanec Kadnár, nech sa páči. 

p. Kadnár:  Ja by som nadviazala na Marcela,  lebo mne sa zdá, že to bolo v Karloveských
novinách písané, že sa bude opravovať ulica Staré Grunty. ... Bolo to v Karloveských
novinách? No - polovica, dobre. A teraz to vyzerá tak, že sa opravila tá polovica, ktorá
prichádza od privádzača od diaľnice k tým pozemkom, ktoré tu teraz vznikajú vedľa
lesa, na... Staré Grunty proste. Ale ja som - pardon, ľudia sa ma pýtajú,  že kto si to
vybavil, aj nový asfalt a ešte aj vyrúbanie stromov? Kanalizačná prípojka, ktorá ide do
Líščieho údolia; a teda ja  som sa aj pýtal na vodárňach, že kam to pôjde? Lebo asi
hrozí to, že keď sa napoja tie domy, ktoré tam budú stáť, do tej kanalizačnej prípojky,
ktorá ide cez Líščie  údolie,  aj keď teda spravili  väčší zberač od polikliniky smerom
dolu, alebo od tej poisťovne, tak môže sa stať, že teraz nebude vyrážať vodu tu, pri
Vodohospodárskej výstavbe, ale pod poliklinikou a smerom teda vyššie,  do Líščieho
údolia.

p. Čahojová, starostka  MČ:   Pán poslanec...  si  mi  prerušil  niť..  Jedna  vec je,  že -  áno,
opravili  sme  napríklad  komunikáciu,  väčší  úsek sme  opravili  Sološnícku.  To sa tu
roky  ...  nedarilo  presadiť  tomuto  zastupiteľstvo.  Tú  sme  robili  ako  prvú.  Druhá
požiadavka bola... veľmi vážna, Hany Meličkovej,  paralelná vetva. Opravili  sme ju.
Tam bola betónová komunikácia; betónová komunikácia sa urobila nová. Teraz viete,
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hovorí sa  o tom, píše sa o tom, že tam je  investor, ktorý by tam rád staval nejaký
obrovský projekt, voči ktorému my teda sa snažíme  uplatniť istú regulačnú funkciu,
ktorú máme k dispozícií.  A už si ľudia, ktorí predtým žiadali opravu komunikácie, sa
domnievajú,  že  sme  tu  komunikáciu  urobili  preto,  aby  sme  ju  tam priviedli  tomu
investorovi. To jednoducho nie je pravda. Ale dnes sú ľudia podozrievaví, neveria už
ničomu, ani dobrým úmyslom. To isté sa vlastne týka aj toho, čo si povedal na Starých
Gruntoch. A čo sa týka toho výrubu tam , alebo tej spojky toho chodníka smerom do
Líščieho údolia,  opakujem,  aj sme to napísali  v novinách, jedná sa o siete, na ktoré
bolo vydané územné rozhodnutie ešte predtým, než sme tu my boli. To znamená...ešte
niekedy,  myslím,  že  to  bolo  v  roku  2013 alebo  v  roku  2014.  Nič  iné  tam zatiaľ
povolené  nie  je.  Ozvali  sa  účastníci  konania,  ktorí  nevedeli  o  tomto,  obyvatelia
blízkeho okolia. My sme sa s nimi už aj stretli a uvidíme, ako to celé dopadne. Výrub,
ktorý tam bol vykonaný,  bol pravdepodobne nepovolený.  Teda - bol nepovolený.  A
tam sa už vedie konanie. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: Ja len, že teda... ja som mal tušáka, že sme to dali do tých novín.  Teraz teda... ak
sme to dali do tých novín,  no - to je  tak, keďže my to dáme s radosťou do novín a
povieme   -  komunikácia  Staré  Grunty,  no  tak  ľudia  myslia  -  komunikácia  Staré
Grunty. A keď už sme to mali v novinách, tak myslia,  že sme za to zodpovední my.
Tak ja sa už nečudujem, že som teda dostal to, čo som dostal. Ale naozaj. A toto nie je
nepriateľský akt ... to je príjemné poprosenie vás... 

p. Čahojová, starostka MČ:  Rozumieme...

p.Zajac:  My  sme  tu  riešili  zonáciu  mestských  lesov  na  úrovni  bodu  zastupiteľstva  a
uznesenia. Vôbec to nechcem riešiť takto; hoci sa nás to netýkalo  -a teda riešili sme to
tu a dlho. Tak toto je  vec, ktorá sa nás,  keďže sme si to prisvojil  článkom v našich
novinách,  tak trochu aj týka.  A vôbec  sa nečudujem tým ľuďom,  že nás....  že tak
trošku to s nami spájajú, keďže sme sa tým pochválili v novinách.

p. Zajac: Dobre Marcel. Pozrieme sa na ten článok, čo vyšlo. Ak sa... Ja mám veľmi podobnú
tému  a to je to, že veľa ľudí sa sťažuje na stav verejného osvetlenia mestskej časti.
Mnohí  ľudia  nerozumejú,  -  máme  to  naplánované,  že  to  zverejníme,  že  za  to
nenesieme  zodpovednosť,  že sú s tým problémy.  Čiže  také,  ako keby samosprávne
okienko máme vždy - ako keby pripravené - že takú vysvetľovaciu...  ako keby, aby
ľudia do toho vnikli. Poslanec Kadnár, nech sa páči.

p. Kadnár: Ja som chcel pôvodne použiť tú ulicu Hany Meličkovej, že tam je spravený nový
asfalt a že teraz tam bude výstavba. Čo teda si myslím, že určite tam bude, keďže je to
súkromný pozemok. Ale ... a tak isto to vyzerá na tých Starých Gruntoch. Ale nedá mi
nepovedať, že keď vieme, že sa ide niečo robiť, tak to nedávajme ľuďom na známosť.
Ani sa nemusíme  chváliť,  že to bolo  spravené,  tak, ako to robíme  v Karloveských
novinách, že pred a po; lebo to sa to urobilo už aj pred, za pani Hanulíkovej, ale tá už
tu nie  je...  Lebo to si ľudia musia  všimnúť.  Ale nie  v novinách,  ale  v tom svojom
okolí. Lebo noviny si prečíta každý a keď tam vidím nejaký kus asfaltu, tak nevie, že
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či to bolo na Segnerovej alebo na Kempelenovej - ale nech si to všimne ten obyvateľ a
netreba mu to dávať pod nos. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Asi takto pred pol rokom som v bode Rôzne oznámil vstup do
politickej  strany Sloboda a Solidarita.  Myslel  som si,  že  to je  taká súčasť nejakej
politickej  kultúry.  Na webovej  stránke Karlova Ves som si všimol,  že došlo  asi  k
nejakým  ďalším  zmenám  ohľadom  politickej  príslušnosti;   Asi  v  súvislosti  s
nadchádzajúcim  voľbami.  A teda pán Šíbl  a  pán Buzáš sú už tam vedení  ako bez
politickej príslušnosti,  čo ... k čomu gratulujem.  Očakával som, že sa k tomu takto
verejne  prihlásia,  ale  to je  ich vec.  Čo ale  už nie  je  ich vec,  je  to, že obidvaja  sú
členmi,  za  1.)-  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu,  ktorá  sa  zriaďuje  podľa
ústavného  zákona,  kde  musia  mať  zástupcu  všetky  politické  strany.  A  práve  na
základe toho, že oni boli členmi týchto strán - Zmena zdola a OKS, tak sa... by malo
prejsť asi k prehodnoteniu ich členstva v tejto komisii. Tam to vyslovene žiada zákon.
Obidvaja  sú  zhodou  okolností  aj  členmi  miestnej  rady,  ktorá  sa  tiež  skladá  s
prihliadnutím  na  politickú  príslušnosť.  A  teda,  keď  to  nebolo  už  na  tomto
zastupiteľstve, neviem presne k akému termínu došlo k tejto zmene, tak možno sa to
nestihlo alebo teda predpokladám, že asi na ďalšom bude navrhnuté zloženie miestnej
rady aj  komisie  pre ochranu  verejného  záujmu.  Ku  samotnej  komisii  pre  ochranu
verejného záujmu  mám ešte jednu vec. Nezaznamenal som nejaké jej stanovisko, či
sme  si splnili  našu ústavnú  povinnosť  ohľadne  podávania  majetkových  priznaní  za
uplynulý kalendárny rok?  Pokiaľ viem, tak v tomto roku ani táto komisia nezasadala,
čo  teda  považujem  za  pomerne  vážny  prúser.  Ale  to  už  asi  by  mal  niekto  iný
zodpovedať, prečo to tak bolo. Ja ako reakciu na tento stav, ktorý je podľa mňa zlý a
ktorý absolútne uzatvára úrad pred verejnom kontrolou, som si dovolil tuná s kolegom
Igorom navrhnúť, aby majetkové priznania sa zverejňovali.  Nie je tam termín kedy,
ako - proste hej, prečítam to uznesenie ako je napísané:  - Miestne zastupiteľstvo žiada
prednostu mestskej časti  Karlova Ves o prípravu materiálu, v ktorom budú uvedené
zásady  zverejňovania  majetkových  priznaní  poslancom  miestneho  zastupiteľstva
mestská časť Karlova Ves. To je všetko, hej. Nie je tam naozaj termín, je tam rozsah,
spôsob.  To  je  vec  pána  prednostu,  aby  tieto  veci  pripravil  a  predložil  na  ...
zastupiteľstvo. Ďakujem pekne. Dávam to písomne, samozrejme.

p. Čahojová, starostka MČ:  Prepáčte, vieme, kto je teraz predsedom komisie? .. Ja neviem.
Ja to neviem takto z hlavy. Dobre, pán prednosta má slovo.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Preveríme  teda  tú  komisiu  pre  ochranu
verejného záujmu.  Ale komisiu  vždycky zvoláva predseda komisie,  to znamená, ak
niekto pochybil,  tak budeme...   treba to potom riešiť.  Čo sa týka zloženia  komisie
podľa politických strán,  tak v zákone je  uvedené, že tá komisia  sa vytvára - nie  že
kontinuálne tvorí, to znamená, nie je tam pravidlo, ale podmienka, nemusí sa, ako sa
menia  teda... lebo napríklad na meste sa tam tie kluby menili prvé dva roky, že ste ani
nevedeli,  že kto s kým práve hrá proti komu. A to znamená,  že tam nie je uvedená

90



podmienka, že sa to musí tvoriť; ale tak, ako každá komisia,  ktorá je poradný orgán
zastupiteľstva,  táto je  výnimočná  aj s mandátnou, že je  zo zákona povinná;  členov
komisie vždy schvaľujú aj odvolávajú ...odvoláva  zastupiteľstvo. To znamená, návrh
na schválenie a odvolanie členov dáva zastupiteľstvo. T znamená, je v podstate takým
pravidlom, že pri kreovaní komisií na začiatku volebného obdobia vytvárate komisie v
súčinnosti s  úradom zastupiteľstva a na základe nejakej dohody. Ale  keď sa menia
akékoľvek zmeny  počas volebného  obdobia,  tak to navrhujú  poslanci;  a  konkrétne
zmeny sa vždy potom schvaľujú  v zbore. Takže to nie  je materiál,  ktorý predkladá
úrad,  ale je to materiál,  ktorý vlastne predkladá zastupiteľstvo, lebo komisie nemajú
právne  s úradom nič  spoločné.  A tak isto  miestna  rada je  vlastne  výkonný  orgán
zastupiteľstva. Tak isto členov nenavrhuje starosta a ani ich neodoláva. Navrhuje ich
miestne  zastupiteľstvo.  Takže  ak  máte  teda  pocit,  že  by  miestna  rada  mala  byť
kreovaná podľa iného kľúča, tak samozrejme ten návrh môžete dať,  ako poslanci a
budete ho mať schválený. Ale úrad  nepredkladá návrh na zmenu zloženia ani miestnej
rady, ani komisií.  Tak je to dané v zákone. Takže ak máte teda, pán poslanec, záujem
alebo návrh, tak nie je  problém prísť za nami.  Vieme ho predložiť aj do komisií,  ak
chcete. Ale je to vec, ktorá sa týka zastupiteľstva, takže poslanecká iniciatíva vlastná;
tak isto  aj tá komisia  pre ochranu.  Samozrejme  to, čo ste spomínali,  komisia  musí
vždycky na najbližšom zastupiteľstve po daní majetkových priznaní vyhodnotiť,  kto
dal, kto nedal; kto nedal riešiť - pokuta a tak ďalej. Takže to preveríme. Je to vec plne
v kompetencii tohto. Je tam určite nejaký tajomník, ktorý má na to upozorniť. Ale je to
zodpovednosť  hlavne  teda  toho  predsedu.  Takže  preveríme  to.  Na  najbližšie
zastupiteľstvo to dáme do poriadku. Čo sa týka rozsahu zverejňovania  majetkových
informácií, tam sú rôzne zákony. Jeden je Zákon o ochrane osobných údajov, kde my
nemôžeme  zverejňovať  nad  rámec;  ak  si  prijmete  také  uznesenie,  tak samozrejme
môžeme. Ale neviem navrhnúť rozsah stanovenia. To je skôr na diskusiu medzi vami,
čo ste ochotní zverejniť vy. Ja osobne mám zverejnené komplet majetkové priznanie
za osem rokov na Politika open. Ja nemám s tým problém žiadny. Ale u nás - keď teda
môžem z vlastnej skúsenosti, na zastupiteľstve v Rači, niektorí poslanci mali klauzuly
v zmluve so súkromnými  firmami,  napr.  auditorskými,  že nemôžu zverejňovať plat.
To znamená,  nesúhlasili  s takýmito  iniciatívami.  Takže ja  by som to skôr dával na
zváženie vám, v akom rozsahu chcete zverejňovať, lebo - aby nebolo uznesenie, ktoré
nikto nebude môcť splniť. Napríklad. Takže navrhujem, nech tá komisia  pre ochranu
verejného záujmu, kto je tam predseda teda, neviem tiež, nech ju zavolá a nech sa tam
dohodne na týchto nejakých podmienkach. Ďakujem.

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

p.  Bendík:  Ďakujem  pekne.  Veľmi  jednoduchá  otázka,  veľmi  jednoduchá  odpoveď.
Predsedom... komisie na ochranu verejného záujmu je pán Buzáš. Je veľmi smutné, ja
si pamätám, keď sme tu poniektorí sedeli, ešte za čias Ivety Hanulíkovej a volali sme
celé štyri roky po slušnosti v politike. To, čo dneska tu vidíme, asi nie je úplne to, čo
sme chceli. Pretože zo zákona máme povinnosť podať majetkové priznanie a komisia
má zistiť, že či v podstate, nie len, že či boli dané obálky na úrad, ale že či si ten daný
poslanec aj splnil literu zákona. V podstate keď si, troška keď sa pozriete hore, čo sa
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deje  v  Národnej  rade,  tak diskutuje  sa tam už presne o tom,  že všetci,  tzn.  nielen
poslanci  v Národnej rade,  myslím  že Akademický senát  som videl v zákone a ešte
poslanci  vyššieho  územného  celku,  musia  alebo  teda  musí  byť  zverejňované
majetkové priznanie týchto osôb. Ale diskutuje sa aj o tom, aby aj poslanci obecných
zastupiteľstiev,  poslanci mestských častí a aj mesta, aj miest,  zverejňovali  taktiež  -
respektíve aby obec alebo príslušná obec, mestská časť,  mesto, aby zverejňovali tieto
majetkové  priznania.  To  znamená,  to je  jedna  vec.  Druhá  vec,  kolega  Krampl  asi
myslel, ja si myslím, že nie je treba hovoriť o nejakom ... tom, čo zákon musí, nemusí.
Možno, že tu by chcelo, aby tí dvaja páni aj trošku zvážili pôsobenie v tejto komisii.
Hovorím o slušnosti. Nič viac. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Krampl.

p.  Krampl: Ďakujem  za  slovo.  No  ja  som,  ako  poslanec  by  som takéto niečo  nemohol
navrhnúť, keďže verejne nič nebolo povedané ohľadne zmeny politickej príslušnosti.
Čiže ja  nemám na základe čoho konať.  Keby to priznali,  alebo  keby to bol nejaký
oficiálny akt, potom by to bolo možné. Ale doteraz sa vlastne ... iba domnievam, hej,
niečo - na základe webovej informácie z webovej stránky Karlova Ves. To je k tomu,
že či to je vecou úradu, alebo či to môže byť poslanecká iniciatíva. Druhá vec, čo sa
týka tej techniky, že niektorí poslanci majú nejaké klauzuly a tak ďalej. - No, áno, veď
to  sa  dá  technicky  jednoducho  vyriešiť,  napríklad  tak,  že  by  účinnosť  takejto
povinnosti  bola  až  od  nasledujúceho  volebného  obdobia.  Čiže  každý,  kto  by
kandidoval, by musel automaticky rátať, že táto povinnosť mu nastane; a tým pádom
by, ak by mal takúto klauzulu, tak to by mu bránilo potom v kandidatúre. Ale vedel by
si to zvážiť dopredu. Čiže by to nemalo recipročnú nejakú účinnosť. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:   Ďakujem.  Pán poslanec,  ja  si myslím,  že pán prednosta do
hĺbky odpovedal – akože - čo treba urobiť, takže myslím si, že máme ten recept. Takže
nech sa stretne komisia. Ešte chce doplniť pán prednosta, nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ja by som teda potreboval ten rámec, aký vy chcete. Lebo
– ako hovorím,  moja  osobná skúsenosť a môj profil  ktorý mám,  tak ja  by som ho
nastavil maximálne.  To znamená, museli by ste zverejniť aj farbu ponožiek, obrazne
povedané. Takže tým pádom, ja nemám problém urobiť vám nejaký predpis, alebo ako
ho  nazvať.  Ale  potrebujeme  vedieť  nejaký  rámec.  Vieme  na  tom  pracovať,
samozrejme. Ja osobne s tým najmenší problém nemám a vítam to. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Faktická poznámka pána poslanca Bendíka. 

p.  Bendík:  Ďakujem pekne.  Autoremedúrou -  aj  so  súhlasom kolegu,  teda  doplníme  ten
materiál,  aby to nebolo  iba  na poslancoch alebo iba  na úrade,  tzn.  žiada prednostu
mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves,  aby  v  spolupráci  s  komisiou  na  ochranu
verejného záujmu pripravil materiál. Dobre? To znamená, že je tam to, čo hovoríš, že
mala by sa nejakým spôsobom tá komisia  stretnúť; ale nemusí byť iba o poslancoch.
Toto by malo byť o mestskej časti, o spolupráci poslancov...

92



p. Čahojová, starostka MČ:  Pochopili sme.  

p. Bendík: Dobre. Tzn. že máte to asi zapísané?

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Takže toto bol návrh. Prosím.

p.  Bendík:  Ešte pardón.  Ešte  termín  -  je  prvé  zasadnutie  v  roku  2018.  Neviem,  ako  si
schválime termíny; kvôli tomu nie je tam špecifikovaný úplne presný dátum.

p. Čahojová, starostka MČ:  Návrhová komisia má nejakú otázku ...Zatiaľ pán vice starosta
sa prihlásil o slovo. 

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Kolegovia,  to  je  –samozrejme-  na  jednej  strane
princíp určitej otvorenosti a túto otvorenosť je možné, samozrejme - každá osoba, tak
ako povedal pán prednosta, môže dobrovoľne zverejniť, keď sa rozhodne Ale ukladať
povinnosti alebo zverejňovať údaje,  ktoré ústavný zákon hovorí,  že sa nezverejňujú,
respektíve  nie  je  tam ustanovenie,  že  sú  povinní  zverejniť,   to sa  týka  poslancov
obecných zastupiteľstiev, iné sú poslanci Národnej rady i v inom režime sú poslanci
vyššieho územného celku, ale takýto zásah rozhodnutím kolektívneho orgánu ešte pro
futuro, že na nás sa to nevzťahuje, ale až na tých, čo prídu po nás, si myslím, že narazí
na vážne právne problémy.  To znamená,  nikomu nebráni,  každý z vás môže o sebe
zverejniť  čokoľvek  uzná  za  vhodné.  Naozaj  čokoľvek.  Ale  uložiť  to  nejakým
rozhodnutím zastupiteľstva, sa obávam, že takéto rozhodnutie by bolo nezákonné. A
pravdepodobne by nám to prokuratúra veľmi rýchlo napadla. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  To bola faktická , Igor? Faktickou na faktickú? Pán poslanec
Bendík s riadnou.

p. Bendík:  Neviem,  či si –Braňo, či si rozumieme,  čo tam je  napísané.  My nehovoríme  o
nejakých podmienkach. My nehovoríme, že to musí byť tak a tak; a tuto prokurátor sa
na toto uznesenie môže pozrieť ako chce - aj v noci, aj cez deň, aj cez tmavé okuliare.
Jednoducho my hovoríme  o tom, že poďme o tom diskutovať.  Nič  viac.  A keď si
povieme  pri  tej  diskusii,  že  máme  tam nejaké  vážne  právne  prekážky,  tak aspoň
budeme vedieť o tom, že sa to nedá. Hej? Ale povedať na začiatku, že nebudeme to
robiť, lebo - bohviečo sa všetko môže stať. My hovoríme len o tom, že skúsme to. Ak
si...  porozprávame  a zistíme,  že ten proces sa nedá zrealizovať,  tak jednoducho ani
nepôjdeme do toho….

p. Čahojová, starostka  MČ:   Pán poslanec,  niektoré procesy sa dajú zrealizovať celkom
jednoducho, ale napriek tomu sú s tým ťažkosti. Spomeň si, aké ťažkosti sme mali so
zverejňovaním  vašich  platov,  keď ste  tu  prijali  uznesenie  na  zverejňovanie  platov
volených  funkcionárov a zástupcov mestskej  časti  s  tým,  že  máme  aj  kolegov na
župnom zastupiteľstve, že sme sa nevedeli domôcť týchto cifier správnych, ktoré by
sme mali zverejniť, ktoré sa dajú ľahko pomerne, tak idú ťažko. Ale tak to je o inom.
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Myslím  si,  že tejto téme v tomto predvolebnom období zase venujeme neprimeranú
pozornosť. Pochopili sme návrh uznesenia. Odovzdávam slovo Marcelovi Zajacovi.

p. Zajac:  .. Ja len chcem povedať,  že podporujem to ... Ja  si myslím,  že je  iné,  keď sme
zavesení na akejkoľvek inej webovej stránke - otvorení poslanci, trasparentní poslanci,
akýkoľvek poslanci - a je iné, keď dobrovoľne dáme túto možnosť zavesiť na stránku
mestskej časti Karlova Ves. Lebo Karlovešťan má vedieť o poslancoch Karlovej Vsi
na  stránke  Karlova  Ves.  Aj  o  tom,  kto  nemôže  zverejniť,  aj  o  tom,  kto  nechce
zverejniť,  aj  o  tom,  kto zverejniť  chce.  A  je  to úplne  iné,  ako  keď sme  zavesení
kdekoľvek.  To  je  prvá  poznámka.  Druhá  poznámka,  naozaj  o  tom diskutujme;  a
nevyťahujme sa, že kto kde je zverejnený. A tretia poznámka, ja súhlasím ale, že pri
tej diskusii musíme  byť opatrní,  lebo to, čo Robo povedal,  naráža aj na ten ústavný
princíp,  že  z  Ústavy  mám  akože  mám  právo  voliť  a  byť  volený.  Čiže  ak  mne
zamestnávateľ povie,  že nemôže dať môj,  ja nemôžem na základe toho rozmýšľať o
tom, lebo to je moje ústavné právo a mestská časť nemôže dať tento limit. Čiže, naozaj
upozorňujem,  že to má byť  na dobrovoľnej báze; Súhlasím s tým,  ale  pre zvýšenú
transparentnosť  mestskej  časti  bude  naozaj  takáto  debata  veľmi  pozitívna  -  aj  v
predvolebnom,  aj  v  medzi  volebnom,  aj  akomkoľvek  období.  A  naozaj,  báza
dobrovoľnosti je v tomto veľmi vítaná. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Martinický...To bude k inej téme?

p. Martinický: Prosím?  

p. Čahojová, starostka MČ:  To bude k inej téme?

p. Martinický: Nie. K tejto. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre. 

p. Martinický:  No, myslím  si,...  že je  diskusia  k tomu užitočná. Na druhej strane,  pokiaľ
začneme hovoriť, že ... prikazovať poslancom miestneho zastupiteľstva, aby zverejnili
to a to - a to, ak poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, respektíve ministrovi
vlády,  stačí  zverejniť,  že  za  rok  zarobil  600  tisíc  korún,  respektíve  600.000
podnikaním v rôznych s.r.o.-čkách   - a to stačí, tak potom naozaj - to už by sme tam
mohli  diskutovať  o  tom,  že  či  sme  proste  právny  štát;  pokiaľ  niekto  môže  takto
zverejniť a zdôvodniť 600 tisíc; a proste - ako druhému - ktorý má stonásobne alebo
tisíc násobne menšie príjmy, budeme prikazovať niečo nad rámec zákona. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bendík a
potom je pani starostka s riadnym príspevkom prihlásená. 

p.  Bendík:  Ďakujem pekne  za slovo.  Ja  som vytrvalý  a  idem vysvetľovať  -  aj keď,  pán
poslanec, možno že nepočúval pred chvíľou, čo hovoril pán kolega Zajac. Mne sa páči
napríklad to, čo povedal. Hej? Môžeme diskutovať napríklad aj o tom, že robme to na
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báze  dobrovoľnosti;   ale  zverejnime  tam aj  to,  že ten,  kto  to  chcel  a  ten,  kto  to
jednoducho  odmietol.  A napríklad  -  tento  nápad  sa  mi  páči,  hej.  Ale...  k  takému
niečomu  môžeme  prísť  vtedy,  ak  o  tom začneme  diskutovať.  To  je  všetko,  hej.
Diskutujeme o tom. Ďakujem pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Kolegovia,  ľutujem, ale s faktickou na faktickú už
by som to nedal. Pani starostka je prihlásená s riadnym príspevkom. Nech sa páči.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ak by som vyčerpala čas, tak si prosím aj druhý trojminútovú
pauzu ... teda trojminútový interval, keďže takú máme peknú diskusiu v bode Rôzne,
tak chcem vám povedať dve veci.  Prvá vec je,  pán kolega, jeden z našich kolegov,
pánov poslancov, sa vyjadril teda pochvalne  k rekonštrukcii Polikliniky v Karlovke;
a ...ako druhú správu z BSK k tej Patrónke. Ale neodpustí si, vie mi niekto povedať,
čo robia pre Karlovku traja naši poslanci v zastupiteľstve hlavného mesta? Lebo ja si
nejako  na  nič  neviem  spomenúť.  Toto napísal  jeden  z poslancov,  našich  kolegov,
miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi. Mňa sa to teda osobne veľmi dotklo, pretože je
to  aj  ašpirant  na...  alebo  kandidát  na  poslanca  župy,  takže  by  som  odporúčala
kandidátovi  na  poslanca župy,  aby sa viacej  zaujímal  o to, čo sa deje  v mestskom
zastupiteľstve.  Tuna  zaznelo  pred chvíľkou,  že mestské záležitosti sú  aj  záležitosti
mestskej  časti.  Po  prvé.  Po  druhé,  zaznelo  tu,  pán poslanec  Bendík  povedal  pred
chvíľou, že je vytrvalý, ja som vytrvalá tiež. Na toto som nezabudla. A okrem toho si
pán poslanec Bendík povedal,  že to, čo tu dnes vidíme,  nie  je  slušnosť.  Ja ani toto
nepovažujem za slušnosť. Ohradzujem sa voči tomu, aby ma niekto hádzal do jedného
vreca s tými dvomi poslancami ďalšími,  ktorí zastupujú mestskú časť Karlova Ves. A
ak nevieš, pán poslanec, čo robíme pre mestskú časť Karlova Ves, tak ja pripomeniem:
-ak máš čas, pozri si záznamy z hlasovania mestského zastupiteľstva a môžeme začať
hlasovaním o personálnom obsadení vedenia mestských podnikov, kde sa pozri,  ako
hlasovali naši kolegovia z Karlovej Vsi, dvaja; konkrétne pani poslankyňa Hanulíková
a pán Dulla. Ako sa hlasovalo za predaj budov PKO za 1 Euro. Ako som hlasovala ja a
ako hlasovali kolegovia. Ako sa hlasovalo trebárs za o hazarde; to je myslím si že aj
dostatočne  medializované.  Ako  sa  hlasovalo  napr.  o  predaji  pozemkov  mestských
lesov na Kolibe, kde som bola ja proti?! Myslím, že obidvaja títo kolegovia podporili
mestské lesné pozemky,  kde bola už postavená čierne stavby,  ich predaj,  dodatočnú
legalizáciu  čiernej  stavby  na  pozemkoch  mestských  lesov.  Pozri  sa  prosím,  pán
kolega,  ako  hlasovali  naši  dvaja  kolegovia,  keď  sme  požadovali  od  mestského
zastupiteľstva zverenie  športového areálu  na Molecovej ulici?!   Ako  hlasovali  naši
kolegovia, keď sa jednalo o predaj pozemkov na cintoríne... bratislavskom ... Turecku,
myslím, na postavenie tureckej mohyly,  atď., atď. atď. Tých hlasovaní je celá spústa.
A to, čo sme dosiahli - len taká malá maličkosť, čo by som pripomenula,  že sa nám
podarilo dosiahnuť, aby sa začali opravovať Staré Grunty, že mestské zastupiteľstvo
schválilo ďalšie prostriedky na opravu Jurigovho námestia, komunikácia Staré Grunty,
že sme po toľkých rokoch márnej námahy vybavili medzi poslancami, aby podporili a
opakovane hlasovaním podporili - počas tohoto volebného obdobia, finančný transfer
na Karloveskú lodenicu vo výške 335 tisíc Eur. Ďalej - mestské zastupiteľstvo alebo
pán primátor, magistrát, mal v úmysle v Karlovej Vsi na voľných pozemkoch, ktoré
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patria magistrátu, stavať nájomné byty  pre nájomníkov, ktorí žijú  v reštituovaných
budovch v meste a mesto má voči nim záväzky, na Nábělkovej,  na Jána Stanislava
alebo na Hlaváčikovej -tomuto všetkému sa podarilo zabrániť. To už nehovorím o ešte
ďalších veciach. Takže pán poslanec, je mi ľúto, ak nevieš, čo robia títo zástupcovia
Karlovej Vsi v mestskom zastupiteľstve. Ale rozhodne sa nechcem ocitnúť s nimi  v
jednom vreci. A bola by som rada teda, keby si si toto uvedomil a keby si ma z toho
vreca vytiahol, prípadne sa mi aj za to ospravedlnil.  Vôbec to nemusí byť verejne. To
je jedna vec,  jeden môj príspevok. A druhý nasleduje.  Ja by som vás chcela  veľmi
pekne  poprosiť,  vážení  kolegovia,  aby  ste  venovali  pozornosť,  primeranú,
informačným  materiálom,  ktoré  máte  v  materiáloch  svojich,  ktoré  ste  dostali  na
rokovanie miestneho zastupiteľstva. Dnes, konkrétne, nám došiel ďalší materiál. Je to
materiál, ktorý sa týka zariadenia sociálnej starostlivosti. Je to veľmi obsiahly materiál
nášho  budúceho;  prosím,  aby  ste  si  ho  preštudovali,  lebo  všetkých  pošleme  na
prezentáciu tohto materiálu. Čiže aby ste boli pripravení,  aby ste mali nejaké otázky,
ktoré máte,  aby ste  ich  vedeli  položiť.  Potom vás  informujem,  sú  tu  dve  petície,
ktorými sa zaoberáme. Jedna z nich je  petícia  za zrušenie  psieho  ihriska,  či psieho
výbehu, či venčoviska - vo vnútrobloku na Kresánkovej ulici. Máte to ako informačný
materiál.  Ďalšie  vybavenie  petície,  písomné vybavenie  petície,  ktoré pripravuje naše
právne  oddelenie  -  petícia  proti  výstavbe  parkovacieho  domu.  Máte  priložené  v
informačných materiáloch. A ešte sú tam aj – aha - ešte veľmi dôležitý,  majetkový;
pán poslanec Martinický najmä si, prosím, prečítaj. Pani doktorka Gullarová pripravila
informáciu..pardon,  to  nie.  To  nie  toto.  To ešte  bude  nabudúce  ...  ohľadom zóny
Silvánska -Karloveská, rezidenčnej parkovacej prvej, kde sme vytipovali pozemok, na
ktorom je  momentálne  staršie  ihrisko a nejaká ...a vegetácia,  ktorá je  v čiastočnom
vlastníctve  hlavného  mesta  a  súkromných  vlastníkov.  Že  tam  by  bolo  možné
vybudovať nejaké ďalšie  parkovacie  miesto,  možno  nejaký dvojpodlažný parkovací
nejaký objekt. A keďže sú to pozemky vo vlastníctve hlavného mesta a sú tam dvaja
súkromní  vlastníci,  v záujme  riešenia  tejto rezidenčnej  zóny sme  najskôr,  aby sme
vedeli teda, ako sa máme k tejto možnosti ďalej stavať, oslovili majiteľov pozemku a
máte ich názor v informačnom materiáli. Rovnako, pán poslanec Martinický, sme boli
rokovať - dostanete na  nasledujúcom zastupiteľstve informáciu  - aj na biskupskom
úrade o pozemkoch, kde by si bol veľmi rád, aby bol ten spojovací chodník. Ak ťa to
zaujíma,  pani doktorka Gullár ti môže hneď priamo informáciu podať; ale dostanete
informáciu všetci i v písomnej podobe. Dúfam, že som na nič nezabudla. Čiže prosím,
venujte sa hlavne tomu zariadeniu sociálnej starostlivosti, lebo čoskoro vás pozveme
na prezentáciu tohto materiálu. Plus tam máte ešte pravidelnú správu, ktorú dostávate
o  Opatrovateľskej  službe  mestskej  časti  Karlova  Ves.  Ďakujem  veľmi  pekne.  S
faktickou pán poslanec Svoboda. Nech sa páči.

p. Svoboda: Ďakujem pekne. Takže bezpečnostnú situáciu v tomto štáte nepovažujem za tak
dobrú, aby majetní ľudia mohli zverejňovať veľkosť svojho majetku. Nemajetní ľudia
nech  si  zverejnia,  že  nič  nemajú;  nikoho  tým  nebudú  srdiť;  ani  provokovať  ku
kriminálnym útokom. A potom by som chcel k parkovacej politike, že na parkovacej
komisii alebo teda dopravnej komisii odznela spústa dobrých informácií. Ja mám taký
dojem, že nikto sa o ne nezaujíma a myslím si, že... tá súčasná parkovacia politika je v
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rozpore s tým, čo sme sa bavili alebo sľúbili sme si –ale bo  aj občanom sľúbili na
začiatku. A aby sa stala taká absurdita, že jeden občan dostane 8 parkovacích kariet,
tak to je  sakramentsky ďaleko od toho, čo sme hovorili  na začiatku. .. No, to sme
dostali my takú informáciu. A myslím si, že tá pani alebo slečna, čo tam je, Konečná,
že asi nemá tendenciu klamať. Nevyzerá ako klamárka. Takže.. No a to ešte chcem
povedať, keď už si môžem tuná srdce vyliať, že som ostal veľmi prekvapený z toho,
že  na  našej  Karloveskej  stránke  sa  nepochválime  tým,  že  sme  dostali  stavebné
povolenie na výstavbu bazénu a že už sme začali výberové konanie. S tým by sme sa
mali pochváliť. A nie odmietnuť to preto, že to pán Dulla navrhol. Aspoň tak som to ja
pochopil, možno sa mýlim.  

p. Čahojová, starostka MČ: ...nerozumiem pán poslanec. Keby bolo výberové konanie alebo
obstarávanie vyhlásené, budeme ho publikovať na všetky možné strany..

p. Svoboda: Dostali sme stavebné povolenie?

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Stavebné  povolenie  sme  už  dostali,  neviem,  či  je  už
právoplatné. Ale verejné obstarávanie ešte nie je vyhlásené, lebo cibríme podmienky
verejného obstarávania a zmluvu,  ktoré sú súčasťou zverejneného materiálu  - podľa
zákona o verejnom obstarávaní.

p. Svoboda:..Áno ... ja..

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Čiže  keď  to  bude,  my  to  budeme  publikovať  všetkými
možnými kanálmi. Aj do zahraničia to publikuj, ak budeš môcť, aby sa nám prihlásilo
čo najviac záujemcov. /Pardon./ ..o túto investíciu. 

p. Svoboda:  Ja nevidím dôvod, prečo by sme  na našej stránke nemali  publikovať,  že sme
dostali na bazén konečne stavebné povolenie. Ak sme ho dostali. To som nepochopil.
Ja som z toho ostal zaskočený a som očakával, že všetci, aj tí, čo pána Dullu nemajú
radi, až ho nenávidia, že - veď to je logické, stlačím za to. Ja tiež niekedy hlasujem s
niekým, o kom si myslím, že nie je super a poviem, že za. Tak dobre, no šak... 

p. Čahojová, starostka MČ:   Si členom stavebnej  komisie?  No, tak ...  dostanete všetky
informácie na stavebnú komisiu..

p. Svoboda: Nejde o nás, stavebnej komisie; ide o občanov..

p. Čahojová, starostka MČ:   My sme boli... ja som bola kvôli občanom na rodičovskom
združení,  kde  som  informovala  všetkých  rodičov,  pedagógov  o  tejto  informácii,
takže... No, môžeme to zverejniť,   nie  je  to žiadny problém,  na stránke. A naozaj,
prečo by  sme  to tajili?  Pán poslanec  Bendík,  ja  sa  ospravedlňujem,  mali  sme  dať
hlasovať  o vašom návrhu,  než som sa prihlásila  so  svojím  diskusným príspevkom.
Nech sa páči, máš slovo.
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p. Bendík: Ja len aby som veci uviedol na pravú mieru. Tak ako som to aj povedal; ja som
nepovedal,  že úrad koná neslušne.  Tzn. že ak sa ohradzuješ  voči mne,  že sa ťa to
dotklo, ja som len povedal, že nie je to slušné, že máme tu nejaký zákon, ktorý hovorí
o tom, že zbierame nejaké majetkové priznania a mali by sme sa zísť, aspoň formálne
teda pozrieť, že či tie obálky každý dal a v tej obálke - čo už je, že či list papiera, to je
jedno. Ale to som hovoril, že to nepovažujem za slušné, že sa ani nezídeme. A ja nie
som  predseda  tej  komisie.  Ja  som  vôbec  nespochybňoval  činnosť  tohto  úradu.
Nevyjadrujem sa k tomu. Jednoducho úrad koná tak, ako koná. Ja si myslím, že dobre,
ináč by som asi kričal. Tzn. - aby bolo jasné. Ďakujem.   

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  k  tomu,  čo  sme  dostali  dnes,  tú  správu  k  sociálnemu
zariadeniu. Čiže ak tomu dobre rozumiem, to bude ešte predmetom budúcnosti;  preto
nerozumiem,  prečo  sa  minulo  zbytočne  toľko  papiera,  keď  sme  to  mohli  dostať
pokojne ešte o dva dni v elektronickej podobe? Lebo ak to nebola súčasť informácií
pre dnešné zasadnutie, tak asi nebolo treba tlačiť. To je moje chápanie. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem za túto pripomienku.

p. Dulla:  Druhá vec .. k tej informácii,  že keď je  niekto členom stavebnej  komisie,  tak sa
dostáva k informácii..

p. Čahojová, starostka MČ:  To je faktická na faktickú.

p. Dulla:  To ma nezaujíma.  Sa tu porušuje rokovací poriadok skoro od rána a teraz zrazu
budeme velice  rigidní.  Ja by som len  toľko povedal.  Práve stavebná  komisia  je  tá,
ktorá dostáva najmenej informácií priebežne. Je najviac obchádzaná; a meritum, ktoré
má, hmotný majetok v podobe stavieb - najmenej dostáva. Práve preto som ja odstúpil
z funkcie predsedu, že sa obchádzala tá komisia.      

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

p. Zajac: No, len aby sme si povedali, že v tomto bode Rôzne je veľmi ťažko, že  - faktickú
na faktickú. Už sme sa o tom minule bavili, preto, lebo tu proste bod Rôzne má viac  ?
chod a teda ja chcem vniesť trochu žartu do toho, že či teda ale teraz po tom uznesení
bude môcť tú informáciu tá stavebná komisia dostať? Lebo by to bolo podľa mňa proti
uzneseniu,  ktoré sme  si  tu schválili.  Lebo my  sme  neschválili  uznesenie,  čiže  tým
pádom  by  sme  nemali  tie  informácie  dostať;  keďže  uznesenie  o  tom,  aby  sme
informáciu dostali, nebola..

p. Čahojová, starostka MČ:  Hneď ti odpovie...

p. Zajac:..niečo ako..
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p. Čahojová, starostka MČ:  Pán prednosta ti odpovie, hneď ako to urobí. Nech sa páči pán
Drotován.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka toho stavebného povolenia, samozrejme, keď
je právoplatné, keďže tam sú nejakí účastníci, neviem akí teda - tak nie je problém to
zverejniť.  Tzn.  vieme  zverejniť,  len ide o to, ako to zverejniť.  Či to zverejniť  ako
oznam o tom ... , lebo  cez úradnú tabuľu to nemôžeme zverejniť,  lebo my nie sme
orgán, ale ... vieme to dať ako oznam. Nevidím v tom najmenší problém, že by sme
zajtra zverejnili,  že ... oznam o vydaní stavebného povolenia, kde bude v plnej miere
naskenované, aj právoplatnosť, naskenované rozhodnutie..

p. Zajac:  Máme na stránke, že aktualizované;  to je jedna vec. A druhá vec - jasne , ja  sa
strašne čudujem - a mne…. niečo... povedal, pán poslanec;, je to smutné, že o takýchto
veciach vôbec sa dáva hlasovať.  A môže sa o tom a môže sa potom naozaj...To je
smutné, lebo to naozaj malo... Ja som počul pána prednostu, jak to povedal aj predtým;
vôbec  sme  to  nemali  hlasovaním  riešiť,  aby  to  nevyzeralo  -  a  malo  sa  to  proste
posunúť ďalej...

p. Čahojová, starostka MČ:   Veď povedal pán prednosta,  že zverejní,  že vám pošle  ten
link...  

p. Zajac : ...už je všetko odhlasované. Tak načo sme potom hlasovali? To je..

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Martinický má slovo.     

p. Martinický:  Ďakujem. Vzhľadom na to, že aj v tomto kole sa hovorilo... sa ešte viacerí
diskutujúci  vrátili  k  predchádzajúcej  téme,  resp.  bodu  -  a  hovorilo  sa  o  slušnosti,
spomenul som si na takú modelovú situáciu, že na miestnej nástenke v nejakej obci sa
objaví  správa,  že „súdruh predseda družstva vyhlásil  zbierku 70 korún na  podporu
pracujúcich v severnej Ugande. Bola to dobrovoľná zbierka a súdružka Mrkvičková na
ňu neprispela“.     

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pánovi poslancovi .... Martinickému...

p. Martinický:  -Ale - bola to dobrovoľná zbierka..

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Krampl s riadnym príspevkom. Nech sa páči.

p.Krampl: Nechcem k tejto téme. Neviem, či by sme už nemali asi…

p. Čahojová, starostka MČ:  Hlasovať...hlasovať..hej, hej, hej. Ďakujem. 

p. Krampl: Kým pristúpime....  by som poprosil o slovo ešte.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Hej.  Čiže poprosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh
pána poslanca Krampla ... alebo oboch?...

Návrhová komisia:  Dobre,  takže máme  tu  do bodu Rôzne návrh  pána  poslanca  Róberta
Krampla  a  poslanca  Igora  Bendíka  -  Návrh  na  vypracovanie  zásad  o  zverejnení
majetkových priznaní. Návrh uznesenia, aj teda s tou autoremedúrou, opravený návrh:
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  žiada  prednostu
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  aby  v  spolupráci  s  komisiou  na  ochranu
verejného záujmu pripravila materiál, v ktorom budú uverejnené zásady zverejňovania
majetkových  priznaní  poslancov miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem za prednesenie návrhu. Prosím, hlasujte o ňom.

Hlasovanie: Za 9 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 6. Uznesenie bolo schválené.  

p. Čahojová, starostka MČ:  A ... ešte je prihlásený pán poslanec Rosina? Rosina...Áno...
pán...  Ale nie si prihlásený. Ale nech sa páči. K tomuto?

p. Krampl: Nie, nie. Ja som hovoril predtým, že aby sme zahlasovali,  a potom že si prosím
slovo.           

p. Čahojová, starostka MČ:  Aha, čiže pán poslanec Krampl si po odhlasovaní prosí slovo.
Udeľujeme mu slovo mimo poradia. Nech sa páči. Áno? Tak sorry. Sorry. Sorry. To
mi uniklo. 

p. Krampl:  Ja  len teda,  možno pre tých,  ktorí nevedia,  tak autorom toho facebookového
statusu, ktorý ťa tak spravodlivo nasrdil, som ja. Sa k nemu verejne hlásim. Ale páčila
sa mi tvoja reakcia, pretože – samozrejme - toto je možno to, čo nám chýba; a teraz
nemyslím  len  na  zastupiteľstvo,  ale  všetkým  obyvateľov  Karlovej  Vsi,  mať  tú
informáciu,  čo sa v meste deje; pretože ani v novinách Karlovej Vsi, ani v nejakom
bratislavských novinách sa takéto veci človek nedočíta. A podľa mňa sú tie informácie
dôležité. Aj vzhľadom toho, aby sa potom tí voliči vedeli v ďalších voľbách správne
rozhodnúť. Čiže mne sa tá reakcia páčila, že si nás takto v 5 minútach informovala. Ja
som ten status už opravil, už tam aktuálne nie je 3 poslanci, už sú tam len karloveskí
poslanci - nemenoval som počet - pretože si... sa domnievam, a  ...  je to môj osobný
názor, ako obyvateľa, pretože ako - hoci som poslanec, na činnosť magistrátu nemám
v podstate žiadny vplyv,  ako ktorýkoľvek iný občan Karlovej Vsi;  a keď hodnotím
činnosť  magistrátu,  aj  dneska  sme  ju  tu hodnotili,  je  zúfalá,  je  zlá.  Rekonštrukcia
radiály mešká minimálne  rok. Ten park za tou Molecovou mal byť minulý rok, mal
byť  tento rok, už to vyzerá,  že nebude; takže uvidíme,  či bude ďalší.  Keď... keď...
Teraz ja hovorím o výsledkoch. Lebo občana zaujíma výsledok. Občana  nezaujíma to,
že tam strávite 20 rokovacích dní a ste potom... neviem,  úplne vyčerpaní a neviem
koľko máte príspevkov. Občana zaujíma  to, čo vidí.  A to, čo vidí,  je  proste zúfalé.
Vidí zle zrekonštruovanú cestu, vidí obrovské problémy, ktoré magistrát produkuje a
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nemá tú spätnú väzbu od poslancov za Karlovu Ves v meste - prečo je to tak? Nevie
to. Potom hej, ako Marcel hovorí, obviňuje nás z toho, že sme neschopní. Tento názor
mám ako obyčajný občan, ako volič, ktorý si zvolil svojich zástupcov a dovolil som si
ho verejne vyjadriť. Veľmi ma mrzí, ak sa ťa dotkol, ale hovorím, reakciou si zvrátila
niektoré ...teda veci,  pre ktoré si sa cítila  dotknutá. Ja to beriem,  len chcem ťa ešte
poprosiť Danka, ak budeš mať takúto nejakú vec, osobnú, voči mne, kľudne mi môžeš
zavolať. Máš moje telefónne číslo....

p. Čahojová, starostka MČ:  Však som zavolala tvojmu susedovi.

p.  Krampl: Ale  ja  ...nemám žiadny  neprijatý  hovor.  Čiže  kľudne  si  to  môžeš  so  mnou
vydiskutovať. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Ale keď už si vravela, keď
už si to otvorila verejne, tak bolo by chyba …

p. Čahojová, starostka MČ:  Ty si to prvý otvoril verejne…

p.  Krampl:..aby  som  verejne,  no  nie  na  zastupiteľstve,  aby  som  teda  verejne  tiež
nezareagoval,  a teda ak si sa cítila  dotknutá týmto mojím statusom, tak sa ti verejne
ospravedlňujem, ale naozaj som nemal na mysli  priamo tvoj konkrétny výkon. Hoci-
o ďalších dvoch poslancoch toto nemôžem tvrdiť. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Dôležité  je  -  a  ty nie  si úplne  obyčajný Karlovešťan alebo
obyčajný Bratislavčan, ty si poslanec a kandidát do župy a to, čo si teraz hovoril, skús
si to prehrať, veď záznam robíme, hovoríš, že „Bratislavčania sú nespokojní“.  Aj my
sme nespokojní s prácou magistrátu. Ja sa s tým s tebou absolútne stotožňujem. Ale
magistrát,  to je  exekutíva,  to je  ten výkon.  Zastupiteľstvo je  úplne  iný  orgán. Pán
poslanec Bendík, nech sa páči. 

p. Bendík: Ďakujem pekne. Znie to tak vtipne,  poprosil by som každé zastupiteľstvo takéto
okienko, že spravodlivo nasrdená starostka ... a informuje o činnosti hlavného mesta
alebo povedzme, že o nečinnosti hlavného mesta. Hej? Lebo naozaj, ono je to dobré,
keď o tom budeme vedieť, čo sa deje a - možno, že by to bolo dobré aj tuto takéto
niečo preberať. Lebo ono súvisí to, čo sa deje na meste, súvisí určite s našou mestskou
časťou a mnohé problémy by sme mali vedieť a o nich sa aj rozprávať.  

p.  Čahojová, starostka MČ:  Ja o tom hovorím pravidelne.  A myslím  si,  že tí,  ktorí sa
zaujímajú,  vedia. A ak sa nám niečo podarí, ja zase nie som z tých, ktorí by sa tuná
vychvaľovali alebo ktorí by ... skôr hovoríme o problémoch, ktoré sú a ktoré nie  sú
vyriešené.  Ale  dobre. To už sa nemusíme  týmto zdržovať. Ďakujem Róbert za tvoj
príspevok. Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda konštatujem, že zvýšená slnečná aktivita
niektorých kolegov jasne ukazuje na to, že sa blížia  župné voľby.  Chcel by som na
základe  prebehnutej  diskusie  navrhnúť,  aby  v  Karloveských  novinách  vychádzala
rubrika, že „Naši zástupcovia v mestskom zastupiteľstve“.  Informovať vecne, že  -o
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čom, kto a ako hlasoval a čo tam robil.  To si myslím,  že by bolo veľmi objektívne a
ľudí by to zaujímalo.  A v súvislosti s vystúpením pani starostky, stále na to myslím,
ako vlastne dopadlo alebo dopadávalo ...  alebo prebieha ten výsledok hlasovania  o
zrušení  hazardných  hier?  A  mňa  by  zaujímalo  osobne,  koľko  herní  je  na  území
mestskej časti a do kedy majú platnú licenciu? Vlastne bolo by to zaujímavé aj v rámci
celého  mesta.  Pretože ak  zverejníme  v  našich  novinách,  napríklad,  alebo  v  iných
médiách,  že  máme  toľko a  toľko  herní,  tie  sú  tam a  tam a  dovtedy majú  platnú
licenciu, tak si to ľudia vedia veľmi dobre odkontrolovať, či tie herne tam sú alebo nie
sú.  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo  a dávam to ako  návrh  na  prácu zastupiteľa  v
mestskom zastupiteľstve tejto mestskej časti. Ďakujem.       

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Lívia Poláchová.

p. Poláchová: Ja chcem iba Rudovi povedať, že už to nie sú herne, ale už sú to kluby. Som si
všimla, že sa premenovali.

p. Čahojová, starostka MČ:  Niektoré.

p. Poláchová: A majú rôzne ...iné tie štíty na svojich budovách. Obišli zákon.    

p. Čahojová, starostka MČ:  No a to ešte uvidíme ako dopadne. Licencie ešte bežia.  Keď
budú ukončené,  budeme sa zaoberať aj týmto, samozrejme.  Uvidíme  ešte aj súdny
spor; viete, že má mesto spor na krku. Keďže už nikto iný..a hlasujeme o návrhu pána
poslanca..Bendíka... už sme hlasovali? Aha, pardon. Prepáčte. Trošku som sa stratila,
ale  už sme to odhlasovali.  Takže vážení kolegovia,  vyčerpali  sme  dnešný program.
Ešte máme Interpelácie?                                                        

Bod 20
Interpelácie.

p. Čahojová, starostka MČ: Bod číslo – Interpelácie - nech sa páči. Nech sa páči.

p. Zajac: Ja mám krátku interpeláciu, áno - že mám krátku interpeláciu. Nazval som ju, že - k
dopravnému značeniu zóna Veternicová – Hlaváčiková. A chcem sa iba  spýtať ako
mestská časť riešila sťažnosti obyvateľov mestskej časti, ktorí boli informovaní o tom,
že  končí  vyhradené  parkovanie  po  termíne?  ...  kedy  teda  malo  byť  ukončené
vyhradené parkovanie v tej zóne ,  zaparkovali na mieste, ktoré bolo predtým značené
ako vyhradené parkovisko a ocitli sa ráno s papučou a s diskusiou mestskej polície,
ktorá  teda  povedala,  že  okrem  vyhradeného  parkovania,  ktoré  bolo  samostatne
svojpomocne vybudované, čo samozrejme dopravné značenie neukázalo, neuvádzalo -
a  teda boli  aj  vybraté  nejaké  pokuty.  Tí  ľudia  poslali  niektorí  aj  mne  tie...  tie  tú
dokumentáciu alebo tú komunikáciu s úradom. A teda ja by som bol zvedavý, že ako
oni boli... ako oni boli... ako to bolo riešené. Lebo to, čo som počul sa mi zdalo  veľmi
smiešne.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja si myslím, že sme troška pomiešali bod Rôzne s
bodom Interpelácie - lebo v bode Rôzne zaznelo dosť veľa interpelácii. Ale tento bod
Interpelácie má - tam je ten rozdiel, že poslanec, môže žiadať aj písomnú odpoveď. A
ja by som ju teda požiadal a chcem sa spýtať-  teda potreboval by som informáciu
o tom, ako sa vyvíja prideľovanie vyhradených parkovacích miest pre zdravotne ťažko
postihnuté osoby a mám na mysli - teda od toho termínu, kedy sme to začali vydávať
iba na tie - nie modré preukazy a odvtedy..

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tam  je  prechodné  obdobie...  Ale  áno  je  to  zaujímavá
informácia.

p. Lenč:  A odvtedy ako sme prijali ... prijali  zmenu toho všeobecne záväzného nariadenia,
kde sme povedali,  že až po našom volebnom období sa to bude vydávať  iba na tie
modré preukazy. Zachytil som niečo také, že sa to teda veľmi rozmáha a možno to, čo
sme sledovali tým odložením účinnosti - teda, že ľudia do toho investovali peniaze a
zriadili  si  tie  ...  tie  boxy  na  parkovanie  -  a  teda,  že  nebudeme  im  nijako  teraz
spôsobovať škodu, tak niektorí to využívajú ešte aj v tomto období a zriaďujú si tie...
tie boxy; pričom neviem, či si sú toho vedomí, alebo nie, že nemajú asi nárok na ten
modrý preukaz. A od toho  ďalšieho  obdobia  - potom neviem čo nám povedia,  že
proste, že investovali do toho zbytočne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Dostanete vyčerpávajúcu  informáciu  v číslach je  zaujímavá.
Ale  nie  je  taká katastrofická,  ako by si teda očakával.  Nech sa páči  pán poslanec
Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem len podporiť kolegu Lenča. Dostali sa
mi informácie - teda hlavne zóna Hlaváčiková - Veternicová, že sa ... no - nepoviem
že  sa  obchoduje,  ale  nejakým  spôsobom  zneužívajú  tieto  kartičky  a  vyhradené
parkovacie miesta. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dostanete informáciu. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja mám interpeláciu, na ktorú by som poprosil potom písomnú
odpoveď. Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 5. 9. schválilo  zmenu rozpočtu na
účely financovania sanácie striech tej spojenej školy s tým, že s ohľadom na potreby
školy nemožno sa zdržiavať veľmi a treba sa ponáhľať. Verím, že nie len mňa zaujíma
aká  je  aktuálna  situácia.  Nebudem  čítať  interpeláciu,  zdržovať,  už  sme  tu  dlho.
Odovzdám. Čakám odpoveď.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno v poriadku. Pán poslanec chce písomne. Takže ak nie sú
ďalšie interpelácie, vážení kolegovia ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu dnešnú.
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Želám príjemný zvyšok večera a prosím, prečítajte si ten materiál,  keď vás pozveme,
aby ste boli pripravení. Ďakujem veľmi pekne.

 v. r.                               v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: MUDr. Martina Magátová                   ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      Mgr. Lívia Poláchová                           ………………………………………….
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