
Zápisnica

z  31. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
07.11.2017   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia MiZ
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a programu rokovania MiZ

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí,
odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní  opustených vozidiel  v znení  všeobecne  záväzného
nariadenia č. 58/1999 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017.

2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v k. ú. Karlova Ves.

3. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením
telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania.

4. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku 
registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

5. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových 
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

6. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.
7. Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
8. Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby 

Karlova Ves.
9. Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť 

LUPY s.r.o..
10. Informácia o vybavených interpeláciách.
11. Rôzne.
12. Interpelácie.

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

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves                          
o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves                         
č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení                   
všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a všeobecne záväzného nariadenia                            
č. 3/2017.  str. 8
2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv                    
na pozemky v k.ú. Karlova Ves. str. 9
3. 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. 4). str. 10

4. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových  
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave (v pôvodnom návrhu č. 5). str. 11

5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018          
(v pôvodnom návrhu č. 6). str. 11

6. Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov                             
(v pôvodnom návrhu č. 7). str. 13

7. Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby
Karlova Ves (v pôvodnom návrhu č. 8). str. 14
8. Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre
spoločnosť LUPY s. r. o. (v pôvodnom návrhu č. 9). str. 15
9. Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu (nový 
bod programu). str. 25
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

10. Informácia o vybavených interpeláciách.  str. 32

11. Rôzne. str. 39 

11.1 Návrh poslanca Buzáša: Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. str. 40

12. Interpelácie. str. 54
     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 54
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Úvod

p. Čahojová, starostka MČ:  Ospravedlňujem sa, že som trošku meškala.  Takže môžeme
začať.  Vážené  kolegyne,  vážení  kolegovia,  vážení  zástupcovia  úradu,  vážená
verejnosť,  vážení  zástupcovia  médií,  vítame  vás  v  Karlovej  Vsi  a  začíname
31.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Dnes je
7.11.,  14:17  minút.  Z  nášho  dnešného  zasadnutia  sa  ospravedlnil,  písomne  sa
ospravedlnil:  pán  poslanec  Horecký,  pani  poslankyňa  Lukačovičová,  pán poslanec
Kadnár a pani poslankyňa  Nagyová-Džerengová. Pán poslanec Buzáš príde neskôr,
pán poslanec Kmeťko príde neskôr. Vieme ešte o niekom kto by sa ospravedlnil alebo
ohlásil  neskorší príchod? Nie,  nevieme.  Ďakujem veľmi pekne. Takže podľa našich
pravidelných zvyklostí, vyzývam vás a prosím vás, aby ste hovorili dobre, priamo do
mikrofónu, pretože tento zvukový záznam sa prepisuje do písomnej podoby. Pozvánku
ste dostali elektronicky. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice 

p. Čahojová, starostka MČ:  Môžeme už začať dnešné rokovanie obvyklou procedúrou, a to
je voľba overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice, podľa poradia, navrhuje
naše organizačné oddelenie pána poslanca Martinického, ktorého tu ešte ale nevidím...
No,  takže  pána  poslanca  Martinického  a  pána  poslanca  Rosinu,  podľa  poradia,
abecedného. Takže budeme voliť týchto kolegov za overovateľov zápisnice.  Nech sa
páči.

Hlasovanie: Za 13 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Za overovateľov zápisnice sme
zvolili pána poslanca Martinického a pána poslanca Rosinu.                  

Bod 002
Voľba návrhovej komisie

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať ... alebo navrhovať návrhovú komisiu.
Keďže som neobdržala žiadne návrhy, tak prosím, aby klub Naša Bratislava predložil
svoj návrh. Pán poslanec Rosina?   

p. Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne.  Za  náš  klub navrhujem kolegyňu  Volkovú a kolegyňu
Poláchovú.   

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Za Pravicový klub, prosím meno....

p. Rosina: Dobre. Takže na základe dobrovoľnosti som vybral kolegu Savčinského. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Všetci  traja  kolegovia  súhlasíte  so
svojou  nomináciou?  Áno.  Takže  za  členov  návrhovej  komisie  sú  navrhnutí:  pani
poslankyňa  Poláchová,  pani  poslankyňa  Volková  a  pán  poslanec  Savčinský.
Hlasujeme  o  tomto  návrhu.  Hlasujeme,  prosím  pokoj..   Hlasujeme..   Dievčatá.
Hlasujeme. Áno?

Hlasovanie:  Za  14 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Takže  máme
zvolenú návrhovú komisiu  - pani poslankyňu Volkovú, pána poslanca Savčinského,
pani poslankyňu Poláchovú.  

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pokoj, aby sme sa počuli. Prosím, aby ste svoje návrhy
návrhovej komisii dávali v písomnej podobe a aby každý svoj návrh na zmenu alebo
doplnenie  uznesenia  alebo  na  nové uznesenie,  každý svoj  návrh  aby ste  podpísali.
Ďakujem veľmi pekne.

              
Bod 003
Program rokovania - zaradenie do programu

p. Čahojová, starostka MČ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Návrh dnešného programu
ste dostali v pozvánke. Z mojej strany nie je žiaden návrh na zmenu alebo doplnenie.
Otváram diskusiu, či sú nejaké návrhy z pléna. Pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p.  Krampl:  Ďakujem za  slovo.  Na ostatnom zastupiteľstve  nám pán prednosta Drotován
sľúbil  nejaké  informácie  ohľadom  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu.  Ja  si
myslím,  že by si to zaslúžilo  samostatný bod rokovania, preto navrhujem doplniť do
programu tento bod a navrhujem ho, aby bol v poradí druhý,  čiže  po...  neviem to
číslovanie, ako…

p. Čahojová, starostka MČ: Ako sa má volať ten bod?

p. Krampl: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu.   

p. Čahojová, starostka MČ: Nejaký materiál alebo niečo k tomu?    

p. Krampl: Pán Drotován nám minule sľúbil, že nám poskytne k tomu informácie. 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Sú ešte nejaké návrhy z pléna? Keďže nie sú, uzatváram
diskusiu. Pardón, nech sa páči pán poslanec Rosina. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja po upozornení, teda pán Sedlák, som sa hlbšie
zaoberal návrhom Telekomu na tie, na vedenie optického kábla, o ktorý nás požiadali
a v tom ich návrhu, ktorý je  opodstatnený, vychádza zo zákona, ale  sú podmienky,
ktoré  zákon  nešpecifikuje  a  Slovak  Telekom  si  ich  veľmi  prispôsobil  na  vlastné
požiadavky a myslím si, že táto zmluva by sa mala lepšie prezrieť, lepšie pripraviť a
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spraviť Telekomu protinávrh,  resp. aspoň navrhnúť podmienky.  A preto navrhujem,
aby tento bod bol stiahnutý z rokovania dnešného. Nie sme ani v časovej tiesni, ani v
ničom inom. Ďakujem.       

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pán poslanec Rosina navrhuje stiahnuť z programu bod
č.3. Pani poslankyňa Volková.

p. Volková:  Ja chcem len poprosiť, že keďže pán Buzáš je dotknutý tou komisiou a on sa
ospravedlnil,  že príde neskôr, či by sme to predsa len nemohli dať trochu neskôr ten
tvoj bod, aby bol pri tom, keď sa bude o tom hovoriť.   

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl.  

p. Krampl: Chcem zareagovať. Nemám s tým problém. Navrhni bod, teda poradie, ty.   

p. Čahojová, starostka MČ: Ja navrhujem do bodu Rôzne.     

p. Volková: Do bodu Rôzne to môže byť.

p. Čahojová, starostka MČ: To pôjde rýchlo dnes. Zdá sa. No, ja neviem, kedy príde pán
Buzáš.

p. Krampl: Ani ja to neviem.

p. Čahojová, starostka MČ: To je neskoro?

p. Krampl: Dobre, tak dajme to pred Interpelácie ... teda.

p. Čahojová, starostka MČ: Okej.

p. Krampl: Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Takže za…

p. Krampl:  Informácia o vybavených interpeláciách. Ten bod som myslel.  Ospravedlňujem
sa. Čiže vlastne ... ako keby za bod 9.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Za  bod 9.  Dobre.  Keďže  nikto  iný  sa  nehlási,  tak budeme
hlasovať  o  navrhnutých  zmenách.  A  to  ...  sú  dve.  Prvá  je  návrh  pána  poslanca
Krampla,  aby  informácia  o  činnosti  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  bola
prerokovaná ako bod 9.a. Za bodom 9... súčasnej pozvánky. Prosím hlasujte o tomto
návrhu.

Hlasovanie:  Za 11 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Tento návrh bol
prijatý. 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A  budeme  hlasovať...  aha,  áno.  To  je  pravda.  Takže
ospravedlňujem sa, prepáčte, to som si nevšimla. Takže tento bod neprešiel. Nie je nás
dosť. A tým pádom, že nie  sme uznášaniaschopní,  musíme  prerušiť... alebo kolegov
poprosiť, aby sa vrátili  do rokovacej sály, tí čo telefonujú v predsálí. Pán Kosnáč, ako
je ... Pán inžinier nám povie presne, na ako dlho... Nemáme v tom prax. Táto situácia
nastala  po prvýkrát. Nie ako v meste,  kde už presne vieme,  ako funguje.  Poprosím
mikrofón pánovi inžinierovi.   

p. Kosnáč, MÚ MČ: V článku 6, ods. 8 sa hovorí – „ak sa nezíde dostatočný počet poslancov
do 30 minút  po čase určenom na začiatok rokovania miestneho zastupiteľstva, alebo
ak  klesne  počet  poslancov  počas  rokovania  pod  nadpolovičnú  väčšinu  všetkých
poslancov,  zvolá  starosta  do  14  dní  nové  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  na
prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu. Ak sa termín na pokračovanie
zasadnutia určí ihneď na zasadnutí, písomné pozvánky zašle organizačné oddelenie iba
neprítomným poslancom.“ 

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia. Sme na začiatku, pri schvaľovaní programu.
Súhlasíte s tým, aby som dala znova hlasovať ... o návrhu pána poslanca Krampla?
Prosím, vyjadrite sa elektronickým hlasovaním. Čiže ... ideme hlasovať o návrhu pána
poslanca Krampla. 

Hlasovanie:  Za 12 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.  Takže prestávka
nebude.   

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Páni  kolegovia,  v  každom prípade,  nech  už  bude  výklad
akýkoľvek, necháme tu pánov, nech si nad tým polámu hlavu; Myslím si, že nemáme
žiaden  toxický  materiál,  ktorý  by  nás  nejako  rozdeľoval.  Ak  budeme  takýmito
obštrukciami pracovať,  tak sa zídete... Ja vás zvolám hneď zajtra  alebo  ešte dnes a
budeme sa stretávať znova. Ďakujem….No počkaj, ty si neželáš, aby sme o Robovom
návrhu rokovali?                                          

 
Bod 003
Program rokovania - zaradenie do programu: Návrh poslanca Krampla: Informácia o

činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

p. Čahojová, starostka  MČ:  No, vážení  kolegovia,  takto- táto situácia  nám tu prvý krát
vznikla,  dúfam,  že  už  sa  nebude  opakovať.  Rozhodnime  sa,  lebo  môžeme  sa  tu
stretávať  aj  každý druhý  deň,  ak  chceme.  V meste  mám tento rok dva  celodenné
programy, môžeme to tak mať aj my. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi, nech sa
páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ : Bežný štandard je taký, že keď sa zisťuje počet poslancov
prítomných,  tak sa hlasuje,  prezentujú sa poslanci;  to znamená,  keď niekto hlasuje
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menej ako je počet poslancov, to znamená ako teraz 12, tak to je bezpredmetné; to je
úplne  jedno.  To  znamená  –  keby  ste  tu  všetci  sedeli  a  nesúhlasíte  s  bodom  a
nehlasujete nikto, tak vy ste tu boli….. podľa vášho výkladu, pán Dula, vy ste boli
neuznášania schopní. Ale to nie je pravda. Vždycky sa zisťuje prítomnosť podľa toho,
že  sa  dá  prezenčné  hlasovanie...   tým,  že  sa  „prezentujte  sa“  a  tým  sa  hlasuje
prítomnosť. Takže pani starostka to o jednej urobila,  teraz to môže urobiť, kebyže sa
prezentuje a je  menej ako 13 poslancov, tak vtedy je naplnení bod, že kleslo  a teda
bude nové zastupiteľstvo. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pán prednosta, takže dávam prezenčné
hlasovanie,  aby  sme  vedeli,  kto  je  na  tomto  rokovaní.  Nech  sa  páči,  prezenčné
hlasovanie.  Modré  tlačítko.  Prerušujem hlasovanie.  Pán  Beňo,  prosím  skontrolujte
hlasovacie  zariadenie  pána  poslanca  Bendíka.  Pán  Beňo  v  poriadku  hlasovacie
zariadenie?  Pán  Beňo?  Takže,  keďže  je  trošku  problém  s  hlasovacím  zariadením,
prosím  vážení  kolegovia,  aby  ste  svoju  prezentáciu  prejavili  stlačením  zeleného
tlačítka.  Čiže  vyhlasujem prezenčné  hlasovanie,  ktorým ...  prihlasujete  sa zeleným
tlačítkom,  nech  sa  páči.  Takže...  pán Beňo?  Čiže  len  pánovi  Bendíkovi  to  nejde?
Dobre, takže zabudnime na techniku. Poprosím skrutátorov dvoch, pána kontrolóra a
pána  inžiniera  Kosnáča  a  hlasujeme  mechanicky,  zdvihnutím  ruky.  Hlasujeme  o
prezencií,  prezenčné hlasovanie - kto je tu? Dobre takže máme prítomných v sále 15
poslancov. Sme uznášania  schopní;  pokračujeme  a budeme hlasovať o návrhu pána
poslanca Krampla, ktorý navrhol prerokovať informáciu o činnosti komisie o ochrane
verejného záujmu za bod  - Žiadosť o….a tak ďalej, za bod 9. Hlasujeme, nech sa páči.

Hlasovanie: Za 13 poslancov proti boli, nebol nikto, zdržali sa dvaja.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tento  návrh  prešiel.  A  budeme  hlasovať  o  návrhu  pána
poslanca  Rosinu,  aby  sme  vypustili  z  programu  bod  číslo  3  Žiadosť  spoločnosti
Slovak Telekom o súhlas s umiestnením telekomunikačnej siete... a tak ďalej. Nech sa
páči, hlasujeme o návrhu pána poslanca Rosinu. 

Hlasovanie: Za 12 poslancov, zdržali sa 3 poslanci. Takže tento bod vypúšťame.

p. Čahojová, starostka MČ: A keďže iné návrhy neprišli tak budeme hlasovať o programe
ako o celku, nech sa páči. 

Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku

Hlasovanie:  Za 15 prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  nezdržal sa  nik,  program sme
schválili. 

p. Čahojová, starostka MČ: Trošku s ťažkosťami, ale predsa. Ďakujem veľmi pekne. 
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Bod 1
Návrh VZN mestskej časti BA- Karlova Ves o zrušení VZN mestskej časti BA- Karlova

Ves č.  50/1998 o státí,  odťahovaní vozidiel a odstraňovaní  opustených vozidiel
v znení VZN č. 58/1999 a VZN č. 3/2017

p. Čahojová, starostka MČ: Začíname bodom číslo 1 a tým je Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-  Karlova Ves  o  zrušení  všeobecne  záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-  Karlova Ves  číslo  50  z  roku  1998  o  státí,
odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne záväzného
nariadenia číslo 58 z roku 1999 a všeobecne záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2017.
Prosím pána prednostu, aby predniesol úvodné slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ : Ďakujem. Čo sa týka tohto VZN tak prešlo komisiami aj
miestnou radou bez  pripomienok.  Rušíme  ho  z toho dôvodu, že právne  normy,  na
ktoré sa  odvoláva  sú už neplatné  alebo  prekonané.  Jedná  sa  o  zákon o odpadoch,
zákon o… cestný zákon a tak isto zákon... o cestnej premávke. Z toho dôvodu, keďže
tie ustanovenie citovali väčšinou zákon, tak ho zrušíme, pretože tie normy už neplatia.
Všetky normy, ktoré v podstate sú v rozpore, sú v dôvodovej správe, nemyslím že je
potrebné ich nejako rozoberať. Čo sa týka vyhradeného parkovania, to je jediná časť,
ktorá je podstatná pre budúcnosť. Tie teraz chceme riešiť zásadami,  ako to riešia iné
mestské časti. To znamená, vydajú sa zásady pre vydávanie povolenia na prideľovanie
vyhradených  parkovacích  miest.  Tieto  zásady  budú  na  komisií  dopravnej  na
pripomienkovanie  a budú  platiť  od prvého  januára.  A  od prvého  januára  by  bolo
zrušené aj toto VZN.                   

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo.  Otváram diskusiu k
tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Dula, nech sa páči.

p.  Dula:  Ďakujem  za  slovo.  Chcem  sa  spýtať  v  súvislosti  teda  s  tými  pripravovanými
zásadami, aký bude priestor pre verejnosť pred ich schválením? Akú budu mať formu?
Teda, či budú vyhlásené ako záväzné v nejakej tej stupni v zmysle legislatívy a či bude
a či sa predpokladá umožnenie kontroly, vrátane kontroly verejnosťou. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ : Predmetné zásady budú spracované podobne ako to má
spracované  napríklad  mestská  časť  Ružinov.  Budú  pripomienkované  komisiou
dopravy a tým pádom budú pripomienkované zastupiteľstvom vo forme tej komisie.
To  znamená  zástupcami  verejnosti,  čo  sú  poslanci.  Takže  nevidíme  dôvod,  aby
norma…. V súčasnosti tie pravidlá, ktoré sú dané v tom paragrafe 5 budú preklopené
do  tejto  normy,  tzn.  do  týchto  zásad.  Ak  budete  chcieť  nejaké  zmeny  v  týchto
zásadách, ktoré sú stanovené, tak bude ich možné jednoduchšie meniť. Takže - je to na
tej komisii,  ako teda sa k tomu vyjadrí. Ale budú to zásady, ktoré prejdú iba komisiu.
Nie je potrebné ich  vyhlasovať v zastupiteľstve ani niekde inde.  Nerobia to ani iné
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mestské časti. A prijať samotné VZN v tejto veci  v podstate ani nemôžeme, pretože
tie zásady... sú dané interným alebo respektíve predpisom, ktorý je daný.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Myslím že... nikto iný sa do diskusie nehlási.
Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram k tomuto bodu diskusiu a prosím poslancov - to
je  ...  všeobecne  záväzné  nariadenie   sa  zrušuje  všeobecne  záväzným  nariadením;

⅗budeme  hlasovať  tak,  ako  sa  pri..  potrebujeme  na  schválenie   väčšinu  všetkých.
Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Nakoľko  nám nebol  doručený  žiadny  písomný  návrh  na  zmenu,  tak
hlasujeme o návrhu tak, ako bol predložený.     

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasujeme o všeobecne záväznom
⅗nariadení.  Potrebujeme   väčšinu  všetkých.  Nech sa páči.  Hlasujeme.  Prítomných.

/sorry./

Hlasovanie:  Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Ďakujem veľmi
pekne. Takže všeobecne záväzné nariadenie je zrušené.             

Bod 2
Návrh na uzavretie  nájomnej  zmluvy a na predĺženie  platnosti  nájomných zmlúv  na

pozemky v k.ú Karlova Ves

p. Čahojová, starostka MČ:  A teraz budeme hlasovať o majetkovom materiál.  Čiže aj tu
⅗bude potrebná   väčšina  všetkých..  /nie,  za bod 9./  A tým je  návrh  na uzavretie

nájomnej  zmluvy  a na  predĺženie  platnosti nájomných  zmlúv  na  pozemky  v k.  ú.
Karlova Ves.  Jedná sa o pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníka  garáže,
alebo  dedičstva,  alebo  ...neviem  ..  na  iné  účely,  prenajatých  od  mestských  častí.
Poprosím predkladateľa, pána prednostu, aby predniesol úvodné slovo. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ :  Ďakujem. Z titulu jednej kúpy a 4 predĺžení nájomnej
zmluvy pod garážami predkladáme tento materiál.  Tak isto - doplnili sme na základe
stanoviska alebo požiadavky miestnej rady prepočet miestnych daní. Tie miestne dane
vychádzajú relatívne veľmi nízko, v rámci priemernej tej podlžnosti garáže. 19 m2 to
vychádza iba 1,3 eura na rok. Takže je to naozaj skôr smiešna suma.   

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, táto požiadavka vznikla na rokovaní miestnej rady. A ešte
podotýkam,  že dane z nehnuteľnosti sa delia  v pomere 50:50.. V prospech mestskej
časti 50 %, takže ten skutočný príjme mestskej časti je ešte nižší. Otváram diskusiu k
tomuto  bodu.  Nikto  sa  do  diskusie  nehlási,  takže  prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Nakoľko  neboli  doručené  žiadne  písomné  návrhy  na  zmenu  alebo
doplnenie, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme, nech sa páči.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takže materiál bol
schválený.                          

 

Bod 3
Žiadosť  občianskeho  združenia  ZVIERATÁ  &  ĽUDIA  o  dlhodobý  nájom pozemku

registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves.3

p. Čahojová, starostka MČ: Bod číslo  3- Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom o súhlas s
umiestnením telekomunikačnej  siete sme vypustili  na žiadosť pána poslanca Rosinu
Pristupujeme k bodu číslo 4 a tým je Žiadosť občianskeho združenia Zvieratá a ľudia o
dlhodobý nájom pozemku  registra  E p. č. 19792/201 katastrálne  územie  Bratislava-
Karlova  Ves.  Je  to materiál,  ktorý sme  už mali  niekoľko  krát  na stole  doplnený o
ďalšie  informácie,  ktoré ste požadovali.  Takže otváram - teda prosím predkladateľa,
aby uviedol materiál. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. K tomu materiálu iba stručne. Už sme ho riešili
viackrát.  Doplnilo  sa  vyjadrenie  tej  organizácie  o  tie  požiadavky,  ktoré  ste  vy
navrhovali, ktoré sme tam zapracovali a tak isto sa to vyvesilo - v súlade so zákonom,
aby to bolo... aby to bolo v poriadku; keďže vlastne tam bola ďalšia pripomienka že to
neviselo. Takže v podstate tie technické - nazvime to - technické pripomienky a podľa
doplnenia  boli  splnené  aj  v  rámci  požiadaviek  z  minulého  zastupiteľstva  aj  z
požiadaviek komisií a miestnej rady.

p. Čahojová, starostka MČ: A dopĺňam, že žiadateľ súhlasil s výškou nájomného 30 centov
na m2 a na rok. Áno? Áno. Máte návrh uznesenia v dvoch alternatívach. Ja by som
navrhla,  aby  sme  hlasovali  najskôr  o  alternatíve  A.  Ale  otváram k  tomuto  bodu
diskusiu.  Nech  sa  páči.  Keďže  sa  do  diskusie  nikto  nehlási,  tak prosím  návrhovú
komisiu,  aby  predniesla  návrh  uznesenia.  Upozorňujem,  že sa  jedná  tiež  o  prípad
hodný  osobitného  zreteľa  a  aby komisia  nám presne  povedala  o  ktorej alternatíve
hlasujeme pred hlasovaním. Ďakujem.

Návrhová  komisia:  Čiže,  nakoľko  neboli  doručené  žiadne  návrhy,  písomné,  na  zmenu
a doplnenie, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako ho máte doručené v alternatíve A -
a schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy.

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

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2.
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p. Čahojová, starostka MČ: Takže žiadosť bola schválená - občianskeho združenia Zvieratá
a ľudia. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 4
Žiadosť  Klubu  textilných  výtvarníkov  ARTTEX  o  dlhodobý  prenájom  nebytových

priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšej žiadosti a tou je Žiadosť Klubu textilných
výtvarníkov Arttex o  dlhodobý prenájom nebytových  priestorov v Základnej  škole
Karloveská  61  v Bratislave.  Tento  žiadateľ  veľmi  -  teda  s predstihom-  má  nájom
dohodnutý do 30. 6. 2018 ale veľmi pekné, že s predstihom si plánujú svoju činnosť a
požiadali  o nájom.  Prosím  pána  Drotována,  aby  predniesol  úvodné  slovo  k  tejto
žiadosti.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Predmetná  žiadosť  Klubu  textilných
výtvarníkov  Arttex  na  predĺženie  nájmu  je  do  roku  2020.  Neboli  k  tomu  žiadne
pripomienky ani zo strany komisií ani zo strany miestnej rady. Takže dávame to v tom
znení, ako sme to pôvodne navrhli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa do diskusie
neprihlásil,  preto prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla návrh uznesenia.  Nech sa
páči.

Návrhová komisia:  Keďže návrhová komisia  nedostala  žiadne doplnenie alebo zmeny, tak
ideme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Upozorňujem, že hlasujeme o materiáli
podľa osobitného zreteľa. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti nebol proti nebol nik, zdržal sa 1. Takže tento
... táto žiadosť bola tiež schválená. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 5
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018

p. Čahojová, starostka MČ: A pokračujeme žiadosťou o prenájom nebytových priestorov v
materských školách na školskom roku 2017/2018. V tomto prípade by som poprosila
majetkové oddelenie, pani inžinierku alebo pani doktorku, aby nám predniesla úvodné
slovo.  Pani  Ing.  Mahďáková.  Poprosila  by som k žiadosti o  prenájom nebytových
priestorov v  materských  školách  úvodné  slovo.  Ďakujem  veľmi  pekne.  Poprosím,
mikrofón ... keby ste dali pani kolegyni. Máte? Dobre.
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p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem pekne, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,
pani starostka, je  to ďalší z materiálov, ktorý... kde predkladáme návrh na prenájom
priestorov v materskej škole pre ... rozšírenie vzdelávania detičiek. Je to... žiadateľom
je  Dominika  Gapčová z Majerníkovej  26, ktorá požiadala  o prenájom priestorov v
Materskej škole  Ľudovíta  Fullu.  Jedná  sa o triedu s výmerou 74 m²,  ktorá sa bude
využívať  na  realizáciu  folklórneho  krúžku  Folklór  s láskou,  na  školský  rok  od
novembra do mája 2018. Je to vždy v čase od 15-tej do 16:30.  Pani riaditeľka s týmto
prenájmom  súhlasila.  Aby  sme  vyhoveli  ustanoveniam  zákona  o  majetku  obcí,
predkladáme tento návrh na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

p. Čahojová, starostka MČ:  To je prvá časť žiadosti. A ešte je tam druhá časť žiadosti - to
bude asi obdobná žiadosť.

 
p. Mahďáková, MÚ MČ: Áno. ...  Druhá... ja som si to prepáčte ja som si to ..... 

p. Čahojová, starostka MČ: ............ s. r. o. Horné Orešany...

p. Mahďáková, MÚ MČ: Áno... áno to je obdobný ja som si to tu pozrela len... no prepáčte..
Obdobný...  obdobný  typ   prenájmu,  kde  rozširujeme  teda  možnosti  vzdelávania
detičiek z materskej škole o tanečné a výtvarné vzdelávanie v termíne od októbra do...
teda...   od  novembra  do  júna  2018  v  materskej  škole,  1×  do  týždňa  po  jednu
vyučovaciu hodinu.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám veľmi pekne. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči,
otváram diskusiu. Pán poslanec Labuda, nech sa páči.

p. Labuda: Chcem sa opýtať - ja som členom Rady školy na Ľudovíta Fullu a prednedávnom
sme mali – akože- túto radu a teda nepamätám si to, že by to tam bolo spomínané. Či
by nebolo dobré takéto veci tam aj v rade školy prerokovať?

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec ... Prepáč... 

p. Labuda:  Lebo táto žiadosť bola dávaná ešte nejak v polovici septembra; a to sme mali
teraz v októbri... len tak, že - do budúcna.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Áno,  pán  poslanec,  to  by  bolo  super.  Ale  my  netvoríme
program rady škôlky ani rady školy. To bola v 1. rade záležitosť pani riaditeľky, aby
to predložila rade školy alebo ...alebo... 

p. Labuda: Ale.. .sme zriaďovateľ ...

p. Čahojová, starostka MČ: ...alebo žiadateľa. Pán poslanec Dulla.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak sa schvaľuje pre 2 subjekty,  či by nebolo vhodné spoločné
návestie  „schvaľuje“   a  individualizácia  odlíšená  poradovými  číslami,  prípadne
písmenami, v texte uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, to naozaj stojí za úvahu.

p. Dulla: Ide ... také niečo, čo sa volá štábna kultúra; a keď - aj jedno aj druhé schvaľujeme,
tak býva zvykom spoločné návestie.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za pripomienkou … Ďakujem. Keďže nikto iný

sa do diskusie neprihlásil, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia  -
ale v takej podobe, ako ste dostali, pretože...Dostali ste nejaký písomný návrh? Nech
sa páči.

Návrhová  komisia:  Čiže,  keďže  sme  nedostali  žiaden  písomný  návrh  na  zmenu  alebo
doplnenie, hlasujeme podľa predloženého materiálu.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Upozorňujem  znova,  že  hlasujeme  z  dôvodu  hodného
...schvaľujeme z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takže nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  16  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržal  sa  1.  Ďakujem  pekne
materiál bol schválený.

Bod 6
Žiadosť  JUDr.  Miriam  Szabovej  o  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov.  -

Hlasovanie o alternatíve A

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšej žiadosti a tou je žiadosť pani doktorky
Miriam Szabovej o predĺženie a úpravu nájomnej zmluvy číslo 088 033 4007.  Prosím
pána prednostu, aby predniesol úvodné slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Ten materiál je  nazvaný Predĺženie  a úprava
nájomnej  zmluvy-   to  by  platilo  v  prípade  alternatívy  B.  Pani  Szabová  žiadala  o
zníženie  nájmu  priestorov,  ktoré má  v prístavbe.  Jedná  sa o  priestory pre notársku
činnosť.  Súčasný  nájom je  132 Eur aj 78 centov za m2  za kancelárske  priestory a
99 Eur aj 58 centov za meter za ostatné priestory. Pani Szabová žiadala zníženie tejto
sadzby na 99,58 respektíve 66,39. Na základe diskusií a návrhov komisií  a miestnej
rady predkladáme toto... tento návrh v dvoch variantách. Prvá varianta je - ponecháva
sa súčasný nájom v súčasnej výške do 31.12.2020 a 2. alternatíva - alternatíva B sa
schvaľuje znížený nájom,  ktorý je  daný na úroveň približne  ostatných nájomcov na
Perneckej, tak isto do 30. 12. 2020.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne  za úvodné  slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu uzatváram a
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prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh v poradí, ako sú uvedené v materiáli  -
lebo  iný návrh neprešiel.  A rovnako budeme hlasovať o ... dôvode - je  to osobitný
zreteľ? - nie... nie je to dôvod, je to priamy nájom. Takže nie. Nech sa páči, návrhovú
komisiu.

Návrhová komisia: Čiže nakoľko sme neobdržali - návrhová komisia - žiadny písomný návrh
na  zmenu  doplnenie  uznesenia  ideme  hlasovať  o  návrhu  uznesenia.  Mestské
zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  Karlova Ves  hlasujeme  o  alternatíve  A  -
schvaľuje  nájomné  tak,  ako  máte  predložený  materiál.  Upozorňujem  nájomné  vo
výške 132,78 Eur za m2  na rok za kancelárske priestory a 99,58 Eura za m2 na rok za
ostatné priestory.

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

Hlasovanie:  Za  11  prítomných  poslancov,  proti  boli  2,  zdržali  sa  4.  Tento  návrh  bol
schválený.

Bod 7
Prenájom  motorových  vozidiel  príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby

Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pokračujeme  ďalšou žiadosťou, ďalším materiálom a tým je
podľa nového číselného poradia bod číslo 7 Návrh na prenájom majetku príspevkovej
organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves.  Prosím  pána  prednostu,  aby
predniesol úvodné slovo.

p. Drotován,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Čo sa týka tohto materiálu,  tak navrhujeme
doplniť  3  vozidlá,  dať  ich  do  nájmu  príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné
služby Karola Ves. Jedná sa o osobné vozidlo Dacia, nákladné vozidla Dacia a traktor
kolesový poľnohospodársky Kubota. Ale tieto vozidlá už sú teda zaradené do majetku
mestskej časti a sú už teda aj fyzicky na... na úrade. Navrhujeme to dať do nájmu s
tým, že vlastne pripravujeme  materiál na budúce zastupiteľstvo, kde by sme dali už
všetok majetok do správy... správy VPS-ky; tým pádom by odpadli tie problémy, ako
sú,  že treba ...že poistku platí mestská časť,  užíva  to VPS-ka atď. Tzn. budú mať
všetko riešené v rámci vlastnej agendy; a tak isto budú to aj používať  - ako vlastne
momentálne tie autá potrebujeme kvôli príprave zimnej služby atď., takže nemôžeme
čakať teraz mesiac na to zastupiteľstvo, kde im to zveríme. Takže v podstate je to, dá
sa povedať, keď prejde materiál v budúcom zastupiteľstve, tak je to prenájom na jeden
mesiac, potom to bude zverené do správy od januára - prvého.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu uzatváram a
prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh  uznesenia.  Rovnako  sa  jedná...
hodný... jedná o hodný osobitný zreteľ.
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Návrhová komisia: Áno. A nakoľko sme ... nám nebola doručená žiadna zmena, písomná, na
doplnenie,  zmenu  uznesenia,  tak  hlasujeme  o  návrhu  uznesenia  tak,  ako  vám bol
predložený.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie návrhu a prosím, aby ste
zahlasovali. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti 1, nedržal sa nik. Uznesenie bolo schválené.

Bod 8
Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť

LUPY s.r.o..

p. Čahojová, starostka MČ :  Nasleduje Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli
Karloveského  športového  klubu  na  Janotovej  12  pre  spoločnosť  LUPY  s.r.o.  -
v pôvodnom návrhu materiál číslo 9. Prosím pána prednostu o prednesenie dôvodovej
správy.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Tento materiál ste mali na komisiách; v rámci
komisií  sme ho doplnili  a na základe rokovania so spoločnosťou LUPY sme navrhli
uznesenie v predloženom znení. Jedná sa o prenájom 1281,4 m2, čo jej časť parcely ...
1131, ako prípad osobitného  zreteľa,  s  tým,  že dĺžka nájmu  bude totožná s dĺžkou
nájmu na to fitnescentrum čo majú, tzn. do 30. 6. 2026. Odplata je vo výške 1 Euro za
celú  dobu nájmu  a za celý predmet  nájmu,  s tým,  že podnájomník  preinvestuje do
31.12.2020 sumu 8.460, bez DPH, do outdoorových prvkov a prvkov detského ihriska.
A  tak isto  sme  tam doplnili  na  základe  teda pripomienok  komisii  ustanovenie,  že
podnájomník sa zaväzuje udržiavať predmet podnájmu formou pravidelnej údržby a to
najmä:  kosením,  hrabaním  odstraňovaniu  opadaného  lístia,  zametanie  chodníkov,
zimnou  údržbou  a  starostlivosť  o  podkladový  materiál  pod  hracími  prvkami  vo
vlastnej  réžii.  Ten podkladový  materiál  sme  tam dali  z toho dôvodu,  aby  sme  im
nechali  priestor,  aby tie  hracie  prvky mohli  mať  - buď piesok alebo  iný dopadový
povrch,  aby  sme  tam fixne  neviazali  uznesením  materiál,  ktorý má  byť  pod tými
prvkami.  Tak isto, v zmysle pripomienok komisií,  respektíve miestnej rady, dali sme
priamo  do  uznesenia,  že  podnájomník  sa  zaväzuje  vykonávať  stavebné  zásahy  na
predmete podnájmu len so súhlasom karloveského športového klubu a mestskej časti
Karlova Ves. Toto ustanovenie, samozrejme, bude aj súčasťou zmluvy;,  ale dali sme
ho aj do uzneseniami, aby bolo v podstate takto dané. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ :  Ďakujem veľmi pekne za .... prednesenie dôvodovej správy.
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl : Ďakujem za slovo. Ja som mal túto otázku aj v komisiách a nejak neviem sa jej
dočítať teraz v materiáli; v čom spočíva prosím nejaký osobitný zreteľ pri tomto bode?
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Neni mi to tu vôbec jasné vlastne, lebo ideme v sume výrazne nižšou, než je obvyklá.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ : Než... možno odpovie pán prednosta -  aká je obvyklá?

p.  Krampl  :  No  napríklad  v predchádzajúcej...  v predchádzajúcom  bode,  keď  sme  dali
Zvieratá  a ľudí  -  a dali  sme  30  centov  za  m2  na  rok  a bavíme  sa  o  verejnom
priestranstve, ktoré je proste pánu bohu za chrbtom, tuná sme v centre Karlovej Vsi,
jedná sa tak isto  o verejné  priestranstvo - a ideme  Euro za celý predmet  prenájmu.
Čiže .... druhé porovnanie je - možno záhrada, dávame záhrady tiež za meter ...

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem. Pochopila som otázku, nech sa páči pán prednosta.
Najskôr... dáme slovo ešte ostatným poslancom. Nech sa páči.

p.  Drotován, prednosta  MÚ MČ:  Môžem sa  k tomu vyjadriť.  Tento  areál  bude  verejne
prístupný počas celú počas celej doby. Tak isto bude aj to detské ihrisko, ktoré tam
momentálne nie je; je tam iba nejaká plocha - bude verejne prístupné. To znamená - z
toho dôvodu sme to hodnotili ako osobitný zreteľ. Záhrady a tak isto aj prenájom tým
Ľuďom a zvieratám je uzavretý areál pre nejakú... nejakú skupinu ľudí. Toto je areál,
ktorý bude naďalej verejnosti slúžiť. Bude iba  doplnkový pre to fitness centrum, ako
v podstate vonkajší exteriérové fitness prvky.  A to ihrisko bude aj... nielen pre teda
návštevníkov, alebo ľudí čo sa zaujímajú o športové využitie, ale aj tak isto aj pre deti
a mládež. To znamená z toho dôvodu sme to vyhodnotili.  V podstate, keďže sa budú
starať o verejný priestor,  ktorý je  dosť taký viditeľný  aj z  vonkajšej  ...z ulice,  tak
budeme  samozrejme  aj  v  zmluve  to  bude  ukotvené,  že tá pravidelná  údržba  bude
naozaj pravidelná. To znamená nebude iba nejaká formálna údržba. Bude to vec, ktorá
ušetrí mestskej časti peniaze. A tak isto aj tie ...detské ihrisko, detské prvky a tak isto
ten piesok alebo dopadová plocha, to sú veci,  čo by sme tam my museli v podstate
dať.  Lebo...  lebo  je  to  verejné.  Takže  to  bol  ten  dôvod.  Samozrejme,  je  to  na
posúdenie.  Všetky, ako viete, osobitné zreteli , sú vždycky na diskusii.  Každý jeden.
Takže...

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

p. Zajac: Chcem sa iba spýtať, či sa zmenilo  niečo od doby, keď sme to mali v komisiách?
Lebo verejná prístupnosť tam nebola úplne zrejmá z toho materiálu. A pamätám si na
hodiny,  ktoré  teda  boli  vyznačené,  kedy  to  bude  pre  klientov  fitnes  centra  a
hodiny kedy to bude verejné. To teda v žiadnom prípade nie je verejne prístupné. Lebo
ja  som  dlhodobo  proti  tomu  aby  sme  prenajímali  verejne  prístupné...  verejné
priestranstvá. A som potom radšej za dohodu o spolupráci pri rozvoji tohto priestoru.
A je  to  aj pre všetkých jednoduchšie,  aby teda ...  si tam nejaké  využitie  a  nejaké
neškodné  prvky  nainštalovali.  Ale  ja  mám  silný  pocit,  že  tu  nehovoríme
o verejnom ...prístupnom verejnom priestranstve.  Teda aspoň tak si to pamätám;  v
žiadosti bolo formulované, že tam ide o nejaké hodiny pre svojich klientov a hodiny
pre verejnosť. Myslím, že bolo... ale možno sa to zmenilo.
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p. Čahojová, starostka MČ : Pán poslanec Bendík.

p. Bendík : Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som odporúčal pánovi prednostovi... ja
by som odporúčal pánovi prednostovi naozaj autoremedúrou doplniť ten... ten dôvod
toho, prečo je ten prípad – alebo - prečo sa tento nájom schvaľuje ako prípad hodný
osobitného  zreteľa.  A to  môže  byť  aj  to,  čo  hovoril  Marcel,  že  to  bude  verejne
prístupné  - v akých hodinách;  len treba to tam zadefinovať,  lebo  dneska ... dneska
máme... Hovoríme, že je to prípad hodný osobitného zreteľa, ale nevieme prečo. Hej?
Aby sme boli úplne akože čisto v tom uznesení, tak  naozaj odporúčam autoremedúrou
doplniť. Myslím si, že je na to ešte čas.     

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem. Pán poslanec Krampl.
 
p. Krampl : Ďakujem za slovo. Ja len k tomu čo bolo povedané, že tam bude nejaké voľne

prístupné detské ihrisko. No vzdušnou čiarou asi 50 m odtiaľ medzi tými dvoma 12
poschodovými  panelákmi  na  Janotovej  je  verejne  prístupné  detské  ihrisko.  Čiže
neviem,  či  má  nejaký  veľký  zmysel  tam robiť  ďalšie;  či  tam je  až tak veľa  detí.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ : Laická poznámka, ak dovolíte. Keď chodia niekde dospelí, tak
si radi so sebou zoberú aj deti, hlavne keď je tam vonkajší areál. Ale to je len laická
poznámka.  Možno že nám pán kolega, žiadateľ, o tom mohol by povedať viac, keď
bude chcieť. Pán poslanec Dulla má slovo.

 
p. Dulla : Ďakujem za slovo. Uznesenie by sa asi malo zjednotiť – podnájom / prenájom. To

nie je to isté. Ak sa schvaľuje podnájom, potom sa schvaľuje právo pre nájomcu, ktorý
bude  uzatvárať  zmluvu  o podnájme.  Ak  sa  schvaľuje  podnájom  prenájom  časti
pozemku, potom v uznesení asi treba uviesť nielen celkovú výmeru parcely,  vrátane
mernej  jednotky - meter  štvorcový -  ale  aj  výmeru  predmetu podnájmu  prenájmu.
Podľa mňa miestnemu zastupiteľstvu nie je zverená pôsobnosť uznesením schvaľovať
cudzie  záväzky.  Namiesto  toho  za  správne  považujem,  aby  bolo  termínovo
podmienený súhlas s podnájmom, vybudovaním konkrétnych vonkajších zariadení pre
verejnosť. Považujem za správne, aby termín bol, čo najskôr, a v rámci roka, niekedy
na jar, do začiatku leta, aby sa dali využívať už v lete daného roku. Ďakujem.

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

p. Labuda :  Ďakujem.  Ja nerozumiem vlastne tomuto uzneseniu  miestnej  rady.  Lebo túto
dáva dve varianty - že varianta jedna - nájom 1 Euro na rok, a variant  dve - nájom
1 Euro na meter štvorcový za rok, čo je dosť veliký rozdiel - je tam vlastne 1.281 Euro
rozdiel. Tak neviem, že vlastne kde sú tie varianty; a vlastne verejne prístupné tým, že
je to vonkajší areál - tak povedzme si, keď niekto preskočí plot, tak je tam.. alebo... Ja
som pozeral tie prílohy, tam sú 3 boxerské mechy. To sa mi moc nezdá vhodné, aby ...
To podľa mňa to môže niekto aj zničiť.
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p. Čahojová, starostka MČ : Pán poslanec Zajac, .... Prepáč Janko, ešte si chcel ?

p. Labuda : Nie ... nie...

p. Čahojová, starostka MČ : Dohovor.

p. Labuda:  .. No že akú ... čo znamenajú  tie  varianty? A vlastne je  tam príloha...  je  aj 3
príloha, kde sú vlastne aj vnútorné priestory. A toto... sa už o tom tu, o tom vlastne už
nie je žiadne uznesenia. Tak neviem načo je tá príloha.

p. Čahojová, starostka MČ : Vnútorné priestory... Aké vnútorné priestory? 

p. Labuda : No vnútorné priestory. Tiež prenájom ...tam je nejaká zmluva.

p. Čahojová, starostka MČ :  Nie, nie, nie. Tá už platí. To je len informácia, aby ste vedeli.
Pán poslanec Zajac, nech sa páči. Prosím do mikrofónu.

p. Zajac :  ... Aby sme teda dlho nehľadali.  Aj v priloženom materiáli,  čiže máme to tu na
stole  napísané na strane 23 samotného materiálu - tiež som si to našiel odvtedy - tie
hodiny sú tu celkom presné. A áno, je to tak, že v čase od 6.00 do 15.00, cez víkendy
budú teda tie... tie, otváracia doba od 8 do 22 je,  a od 6-tej do 15-tej tu budú, bude
verejné,  ale  od 16  do  22  v pracovných  dňoch  to  má  byť  spoplatnené.  Čiže  je  to
súčasťou  poskytovanej  služby.  A to  bol  taký...  akože  celá  tá  naša  debata  aj  na
komisiách, aj na rade bola vlastne o tom, že či to je verejný, alebo je to... Lebo ak je to
pre členov a tých čo sú platiaci - ja verím, že každý kto niekde príde niekde cvičiť, si
chce odložiť dieťa do ihriska,  ale  predpokladám,  že nepomenujeme  hracie priestory
v nákupnom centre -  detský kútik  za verejný  priestor.  Ja  teda,  to  nepovažujem za
verejný  priestor.  Len aby  sme  si proste  nemaľovali,  že verejné  - verejný,  verejný,
verejný  ...lebo  my  sa  tu  oháňame  pojmami  ktoré  sú  terminus  technicus;  verejný
priestor je verejný priestor. A to viete vy lepšie, ako ja, pán prednosta.

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem. Pán poslanec Savčinský.
    
p. Savčinský : Ďakujem za slovo, pani starostka. Tento materiál, keď sa nemýlim máme už -

v komisii  bol 3 krát; chcem teda kolegov poprosiť,  aby sme  tento... tento materiál
schválili,  tento nájom. Možno tá genéza - nebolo by možné zle niekedy... niekedy o to
čo, o  čom rozhodujeme  sa tam ísť  aj pozrieť,  aby sme  vedeli.  Lebo  na papieri  to
vyzerá ... jednak  - a v tom... v realite inak. A možno krátka genéza:  Firma LUPY,
v podstate  pán  Lupták,  ktorý...  ktorý je  aj  prítomný,  dlhé  roky  v tej  posilovni  v
podstate robil; my sme sa rozhodli asi pred dvoma alebo troma rokmi, keď sa nemýlim
posilovňu, ktorá bola v dezolátnom stave a bola tesne pred zavretím, sme sa rozhodli
oživiť tento vnútorný priestor. A keby ste sa tam boli pozrieť, tak by ste videli,  že sa
nám to... sa nám to podarilo. Čiže táto firma ... táto firma, títo ľudia, podarilo sa im
vrátiť  naspäť  do tej posilňovni...  posilovni  návštevníkov.  Zaznelo  aj ...  veľmi  taká
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„milá“  informácia,  že nie  sú to ...  sú  to bežní  ľudia,  mladí  ľudia;  nie  sú to nejakí
nejakí... Je to príjemná...  sú to proste... je to príjemná, príjemná komunita, príjemná
skupina  ľudí.  Takže veľkým prínosom ...  veľkým prínosom toho je  aj,  že členovia
Karloveského  športového klubu majú...  majú  znížený znížené  ...platenie  vstupného.
Bežne sa platí 3,50, títo členovia platia 1 Euro - čo je - už v tom vidím veľký ... veľký
posun  a  ...  tá  služba,  ktorú  plnia  pre  Karlovu  Ves;  a úplne  logicky  v podstate
postupovali  ďalej.  Už pred rokom,  kedy...  prvý krát  s týmto prišli,  že chceli  ďalej
pokračovať v rozširovaní týchto možností a využili  na to vonkajší  priestor.  Stále  ...
modernejšie – a sa hovorí o outdoorových prvkoch, o cvičení vo vonkajšom prostredí;
čiže  v podstate  len  plnia  tú  požiadavku,  ktorú ...  by  sme  aj  my  mali  mať  ako  ...
v Karlovej Vsi.  A zase – možno že sa treba pozrieť do toho priestoru aby ste videli
o čom sa bavíme, že stále máme pocit, že tam o neviem akom lukratívnom pozemku
sa  bavíme.  Oni...  v podstate len  chcú ten priestor nejakým spôsobom dotvoriť  pár
prvkami. Čiže... určite to bude ďalší prínos pre mestskú časť, pre našich občanov, pre
deti,  pre  ostatné  športové  kluby.  Takže  ja  určite  budem  hlasovať  za  a prosím  aj
kolegov, aby... sme to jednoducho podporili. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík.
 
p. Bendík : Ďakujem pekne. Ja si pamätám - tento materiál sme mali na komisii školstva...

školskej a ja si aj pamätám vyjadrenie zástupcu firmy Lupy, ktorá... ktorý hovoril, že
hovoril,  že nemá  problém,  že bude sa tam usporadúvať  napríklad  4 nejaké  verejné
íventy;  tam to bolo.  A ja  sa pýtam,  prečo to ale  nie  je  tuto? Lebo tu to má  byť  v
podmienkach tohto uznesenia. Nemôže... ja nebudem čítať dôvodovú správu , lebo to
nie  je  záväzné.  Záväzné je  uznesenie  - a opakujem to už to dosť.  To znamená,  to
znamená ... toto bolo výstup tej komisie.  Ja nemám problém za toto zahlasovať. Ale
nemôže sa časť požiadaviek, ktoré idú z komisie, stratiť niekde na úrade! A my to zase
máme úplne na začiatku. My sme teraz na školskej komisii, kde tento pán chce, ktorý
si to chce prenajať, chce aj usporiadať nejaké verejné íventy, ale problém je ten, že to
uznesenie, ktoré tu je nie je to o ktoré sme žiadali. To je všetko. To znamená, keď pán
prednosta vie autoremedúrou, prípadne prerušme ten bod, autoremedúrou to upravme,
doplňme veci a potom to môžeme schváliť...

p. Čahojová, starostka MČ : Pán kolega, bol si na miestnej rade? ...Na miestnej rade si to
nepamätám. Lebo požiadavky miestnej rady sme zapracovali.  Na miestnej rade si bol.
Bol si na miestnej rade, si členom komisie a si aj členom miestnej rady. Ale... 

p. Bendík: ...v rámci komisii sa nezapracovávajú do materiálu? 

p.  Čahojová,  starostka  MČ :  ...  bol  si na  miestnej  rade.  Mal  si  to už na  miestnej  rade
signalizovať, nie teraz. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac : No pre mňa je také – akože -  horšie to, že ...to  porovnanie – Rišo, všetko, čo si
povedal platí. A ja by som bol... aj preto tu diskutujeme, aby sme to ... odhlasovali.
Treba aby 2/3 prítomných a mali by sme s tým byť spokojní. A trošku tu je proste... ja
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všetky  tie  dojmy  a pojmy  a  odporúčania  beriem;  ja  som  sa  bol  pozrieť  zhodou
okolností na ten... totižto s tým porovnaním,  čo uviedol pán poslanec Krampl,  s tými
zvieratami  –  no,  nesedí  to.  Nesedí  to,  preto,  lebo  keď  hovoríme  o tom  ako
o nezaujímavom,  tak aký je  potom ten, čo sme pred chvíľou prenajali  za 30 centov
meter  štvorcový na  rok? My proste si nemôžeme  v mestskej časti so  seba  samých
robiť  holubník.  Ja...  mne  to  tak  príde,  že...  bolo  by  veľmi  dobré,  keby  sme  boli
konzistentní.  Tak aj tá... aj tam ide  o  osobitný zreteľ.  Lebo  aj  v tom prípade sme
hlasovali o osobitnom zretele. Tam navyše... tam vôbec nebolo deklarované to, čo je
deklarované v tejto žiadosti, že je súčasťou toho používania nejaká... nejaké využitie
pre ten komerčný subjekt,  ktorý tam je.  Ja  by som bol veľmi rád, keby sme  to už
nemuseli dostať ďalej.  Keby sme mali naozaj tie veci tak, ako sme ...ako... ako sme
signalizovali  od komisií.  Ja  viem  aj  prečo  je  teda  ten 2.  návrh  na  ktorý sa  pýtal
poslanec Labuda; lebo ja som práve rozporoval veľmi silne ten jedno eurový prenájom
za celý objekt. A ešte sme tam dávali aj teda pri tej variante 2, aby tie prvky neboli
odpočítateľné; aby v tej zmluve boli aj ďalšie  veci.  To som tiež na rade hovoril.  To
znamená - v zmluve bolo, že môžu robiť tie stavebné úpravy, keď sa to týka budov,
len so súhlasom vlastníka. To v tom materiáli nie je dneska. Čiže ani z tej rady sa tie
nedostali tak, ako sme o nich hovorili. Ale... ale v 1. rade mi naozaj ide o to, aby sme...
aby sme... ja - ja Rišo beriem tvoju výzvu a deklarujem, že budem hlasovať za to. Ale
spokojní  nemôžeme  byť  nikto  potom.  Keď  to  nebude  v  nejakom proporcionálne
rovnakom parametri. Potom by sme sa mali vrátiť k tomu 1. a zvieratám to ...

p. Čahojová, starostka MČ :  Máš faktickú Marcel,  o 100% si ju  prečerpal.  Pán poslanec
Savčinský má slovo. 

p. Savčinský : Ďakujem. Marcel, neviem kto sú zvieratá, kto sú ľudia, nepoznám tých ľudí,
nemám s nimi  skúsenosti,  ale  to chcem povedať - pre mňa osobitný zreteľ, že sú to
ľudia,  ktorých jednoducho poznám,  lebo  tu už dlhodobo fungujú v tomto priestore.
Takže pre mňa je preto rozdiel. Uvidíme, čo bude „zvieratá“ čo budú tá 2. organizácia;
toto je tá organizácia, s ktorou máme dobré skúsenosti, ktoré... ktoré nám plnia nejakú
funkciu,  aj funkciu mestskej časti,  ktorá by mala  plniť.  Preto plne podporujem  - a
preto ten osobitný zreteľ, a preto možno tá ...tá cena, ktorá tam je navrhnutá. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ : Pán poslanec Martinický.

p. Martinický  :  Ďakujem za slovo. Ja  len  som teraz zneistel,  či som dobre rozumel.  Na
stavebnej  komisii  sme  mali  požiadavku,  že  prípadné  akejkoľvek  stavebnej  úpravy
alebo  zásahy  do  konštrukcií,  treba  mať  schválené...  Mal  som...  miestnym  teda  ...
zastupiteľstvom alebo úradom, proste - ako niekým kompetentným. Mal som dojem,
že v tom čítaní,  ako bol v tom návrhu to nejakým spôsobom je zapracované. Teraz
Marcel povedal, že nie je. Ak som ... možno som... možno som  ako pochopil. Tak by
som prosil, či to tam je alebo nie je alebo nie je?

p. Čahojová, starostka MČ : Na záver odpoviem na všetky otázky. Pán poslanec Šíbl.
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p. Šíbl :  Ďakujem za slovo. Sklamem výnimočne  Marcela,  lebo  aj iných,  že nenavrhnem
ukončenie diskusie. Pre mňa je tá diskusia veľmi zaujímavá, pretože vidím,  že nemá
len tú prvú rovinu...

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

p. Šíbl :  Vidím, že nemá len tú prvú rovinu ale má aj druhú rovinu Rišo Savčinský to tuná
spomenul,  ja  by som to chcel  zdôrazniť-  ten priestor nie  je  hocijaký  priestor a  to
podnikanie, ktoré tam bude sa realizovať nie je hocijaké podnikanie. Tam nám vytvára
sa určitá komunita ľudí,  ktorí tam radi chodia, radi tam trávia voľný čas. Ja by som
osobne tiež radšej videl,  aby celý ten vonkajší priestor v rámci toho areálu bol teda
užívateľný od nevidím do nevidím bezplatne. Ale myslím si, že aj tak zahlasujem za -
za  ten návrh  tak,  ako  je  v  tom 1.  variante,  pretože  jedna  vec  čo  tu  ešte  nebola
spomenutá  je,  že naozaj ten priestor je  v  takom stave,  že bude  vyžadovať  skôr či
neskôr ďalšie  investície  zo strany mestskej časti.  A myslím  si,  že tu práve ten ďalší
priestor na nejakú dohodu s tým aktuálnym užívateľom tam bude.  Že dajme  tomu,
dajme  si podmienku, aby sa to sprístupnilo  verejnosti bezplatne od rána do večera
a vložíme  do toho priestoru primerané  investície,  aby sa teda ešte viacej  zveľadilo.
Lebo naozaj,  toto je len veľmi provizórne riešenie toho priestoru; a ten priestor ja si
myslím  je  pre nás natoľko dôležitý aj teda pre tú verejnosť a pre tú funkciu,  ktorú
plnia,  ktorú  by  mal  ešte  viac  plniť  v budúcnosti,  že  budeme  musieť  do  neho
investovať.

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, ja si spomínam, že tam sme raz mali taký problém, že
tam spadol plot na tej Janotovej a museli sme ho sanovať. Táto zmluva,  ktorá keby
bola podpísaná tak, ako je predložená, tak určuje len jednu jedinú investíciu, ktorá je
v tej výške do tých hracích prvkov. Čiže ak by tam vznikli  nejaké ďalšie  technické
problémy,  ktoré pán Šíbl  tu predznamenal,  tak podľa mňa  by sme  stále  ich museli
uhrádzať  my.   A my  by  sme  ich  museli  sanovať,  nie  ta  spoločnosť.  Preto  proste
myslím si, že toto nebol dobrý argument. Ďakujem.

   
p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem. Veľmi dobre... na otázky....veľmi pekne. Na otázky

na ktoré ešte nebol Janko Labuda, myslím,  že ti už čiastočne odpovedal Marcel.  Na
miestnej rade sa rozprávalo o dvoch alternatívach.  Pretože myslím  si,  že to bolo na
minulom alebo cez komisie bolo, že 1 Euro na meter štvorcový a zároveň nebola tam
výmera.  Predstavovali  sme,  že ide celý ten areál.  Však napokon ten materiál,  už to
máme tretí, alebo štvrtýkrát - ako ste počuli od kolegov - už pred rokom sme sa o tom
začali  baviť.  Ten  areál  je  nevyužitý  a mŕtvy.  Z miestnej  rady,  tam  sme  sľúbili
kolegom, že ešte do zastupiteľstva zavoláme zástupcov spoločnosti LUPY a pokúsime
s nimi  dohodnúť  takú  variantu,  alebo  taký  model,  aby  tento...  hodnotu,  ako  si
hodnotíme ten areál, alebo tú časť parcely - lebo je to len časť parcely o ktorú žiadajú,
to 1 Euro na meter štvorcový na rok  - vyhodnotiť,  aby oni odpracovali  na údržbe
a starostlivosti o ten areál.  Pozreli  sme  sa na to,  prepočítali  sme  to, máte to  v tom
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materiáli  -  ako keby – zahrnuté; zimná,  letná starostlivosť,  okrem orezov stromov,
ktoré si vyžadujú odborný prístup, tak je tam celá starostlivosť o ten areál. To je jedna
vec. Druhá vec,  Marcel,  si spomínal  tie stavebné zásahy.  Dali sme to tak, ako si to
miestna rada žiadala. Máš to v návrhu uznesenia. Nestačí vám, že teda... nestačilo náš,
akože, záväzok, že to dávame do zmluvy.  Je to aj v uznesení,  je  tam aj so súhlasom
Karloveského športového klubu a súhlasom mestskej časti - posledné tri riadky návrhu
uznesenia.  Ešte  sa  mi  žiada  povedať,  prepáčte,  mali  sme  dlhé  roky  problém
s posilovňou Karloveského športového klubu, ktorá bola v poľutovaniahodnom stave.
Chodili tam Karlovešťania, dostávali sme podnety, že to treba opravovať, že do toho
treba investovať, že tie stroje sú nebezpečné, ohrozujú sa tam návštevníci a ja neviem
čo. Naozaj sme sa tam boli pozrieť na začiatku tohto volebného obdobia a tá posilovňa
vyzerala  veľmi  zle.  Viete  dobre,  aké  boli  naše  možnosti,  či  sme  mali  možnosť
investovať aj do tohoto areálu; viete aké máme rezervy a aké máme požiadavky zo
strany nášho majetku. Zvolili sme tento prístup, prenajali sme ten areál, mladí ľudia sa
pustili  s veľkou  vervou  do  rekonštrukcie,  vložili  do  toho  nejaké  vlastné  finančné
prostriedky, tie ktoré sa zaviazali,  že do toho vložia.  Dnes je to úplne iná posilovňa.
Naozaj vám odporúčam sa tam pozrieť. Ja nie som úplne návštevník posilovní, ale keď
som sa ja  dozvedela,  že tam chodí naozaj veľmi príjemná  klientela,  že tam vládne
okolo toho zariadenia príjemná atmosféra, že tam chodia mladí ľudia a ten záujem, že
oni  chcú  ako  keby  túto  svoju  službu  alebo  túto  svoju  činnosť  poskytovať  aj  vo
vonkajších priestoroch, myslím si, že by sme to mali len vítať. Len vítať! Lebo chodíte
denne  okolo  toho a ten areál je  pustý,  nehostinný,  smutný  a prázdny,  až  na  zopár
výnimočných akcií, keď sú tam minigolfisti.  Dohodli sa tie dve občianskej združenia
a LUPY s tým,  že v tom areáli je  miesta, dosť pre obidvoch - naozaj pre obidvoch.
A ja by som vrelo odporúčala podporiť týchto mladých ľudí, nech to tam žije.  To je
všetko, viac povedať nechcem. Poprosím pána poslanca Bendíka. Ešte sa prihlásil pán
poslanec Martinický s faktickou. Pán poslanec Zajac s faktickou nasleduje.  

p. Martinický : Ďakujem. Ja by som chcel špeciálne oceniť to, že tam bola aj v rámci tých
pracovných  aktivít  spoluúčasť  tých  členov  toho klubu.  Neviem,  či  som sa  presne
vlastne vyjadril,  lebo to... to je činnosť,  ktorú by sme mali my podporovať a oceniť
lebo, to znamená naozaj, že tí ľudia chcú nielen niečo využívať ale aj sa sami pričiniť.
A keď sa o to sami pričinia - o zveľadenie, tak sa aj budú ...dá predpokladať, že sa o
tom budú lepšie starať. Takže, ja to podporím. Ďakujem.

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

p. Zajac : Ja sa ospravedlňujem. Nečítal som to uznesenie až do konca. Hľadal som to potom
v tej zmluve, takže...

p. Čahojová, starostka MČ : Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík.
 
p. Bendík : Ďakujem pekne. Ja by som bol rád, keby sa predkladateľ tohto materiálu vyjadril

k tým otázkam, ktoré..., ktoré tu padli. A to je naozaj jednoduchý proces doplniť tam
aj v podstate to, čo to, čo zástupca spoločnosti LUPY aj hovoril na školskej komisii.
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A tým by som chcel aj vyzvať pána... ja som zabudol meno, aby vystúpil, aby povedal
-  lebo  ja  nerozumiem  tomu,  prečo  nechceme  jednoduché  veci  dať  do  uznesenia.
Naozaj, keď tam doplníme, že dôvod pre ktorý prenajmeme -teda osobitým zreteľom-
je  napríklad  ten,  že udržiavanie  celej  prenajatej plochy pre verejnoprospešné  účely
a dáme si tam prípadne ešte, ja neviem, pondelok, utorok, od - do a plus usporiadať 4
krát do roka nejaké verejné íventy, tak to je to najmenej, čo tam, čo sa dá urobiť dá sa
to  urobiť  veľmi,  veľmi,  jednoducho  autoremedúrou;  nemusíme  k  tomu  mať  tú
hodinovú diskusiu a pôjdeme presne tam, kde všetci chceme, aby sa to schválilo. Len
ak je toto možné, poprosím vás, naozaj, urobme to, pán prednosta. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ : Pán prednosta, jednu vetu, a potom pán Kadnár sa prihlásil.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Skús dať písomne nejaký návrh, že čo by tam malo byť,
teda v tej autoremedúre.  Lebo  ja  nemôžem takto niečo  si  osvojiť,  čo  je  iba  tu  vo
vzduchu - to je 1 vec. A druhá vec je tá, že boli by sme radi, keby sa vyjadril aj teda
budúci alebo o potenciálny budúci podnájomca a prípadne ste sa konfrontovali v rámci
tých... tých požiadaviek, ešte terajších a teda či to vie akceptovať a podobne ...a vieme
to potom samozrejme upraviť. Lebo je zbytočné niečo tam navrhnúť, kto... čo nebudú
aj tak rešpektovať.

 
p. Čahojová, starostka MČ :  Než dostaneš slovo, pán poslanec, teda prepáč, pán riaditeľ

Karloveského  športového  klubu  -  ja  poviem,  že  Igor  už  je  to  tu  3.  alebo 4.  krát
v zastupiteľstve,  neviem  koľkokrát  to  prešlo  komisiami,  mali  sme  na  to  priestor
hodiny a hodiny diskutovať, tak neviem, že prečo ste sa tam nedohodli. Ja tuná vidím
stanoviská komisii,  takže asi tie návrhy mali padať aj tam. Pán Kadnár, nech sa páči.
Juraj.

p. Kadnár : Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som sa vyjadril trošku k tomu areálu, ktorý
tam máme, ako tá záhradná časť tým, že tam prišli títo chlapci,  ktorí to majú dneska
v prenájme, tak pre nás to začalo byť veľmi atraktívne; a už to nie je taká zanedbaná
záhrada. Ona postupne dostáva nových užívateľov, najnovšie som si dovolil pozvať do
diskusie  skautov, máme tam možno  2 voľné miestnosti,  čiže my sa o to staráme -
kosíme, ale neudržujeme to a tá vodárenská záhrada, to znamená tam je postarané o
ten orez, je tam postarané o to lístie, však kontajnerov niekoľko sme minulý rok odtiaľ
odviezli. Takže to je taká oáza, oáza ktorá naozaj, ktorú si treba chrániť a teraz to tam
vykosiť, alebo neviem čo máte na mysli.  My s tým areálom postupne také aktivity by
som tak chcel robiť, ktoré budú spojené tu vnútrajšku aj s vonkajškom. Takže pre mňa
táto alternatíva bola logická. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ešte by som sa spýtala, Juraj, ak by si mohol
povedať,  ako  je  to  s tým areálom?  On je...  v noci  sa  zatvára,  alebo  je  otvorený?
Neviem, či boxovacie vrecia, či zostávajú na noc vonku, alebo .... ako to je, to by ste
nám mohli povedať aby pán poslanec Labuda mal o tom jasnejšiu predstavu. Ja to tiež
neviem. 
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p. Kadnár : Areál je oplotený, aj v noci, pretože to nemá význam - pretože tam by nám ľudia
preskakovali,  ničili  nám tam tie  ploty atď.  Tie  bránky  sú  otvorené,  ale  objekt  je
monitorovaný  a všetky  tieto  veci,  pokiaľ  viem,  idú  automaticky  na  noc  dovnútra.
Takže to sa môže vyjadriť aj pán Lupták. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ  :  Ďakujem pekne.  Pán Lupták, chcete vystúpiť?  Musím dať
hlasovať,  no  vlastne  dali  ste  písomnú  požiadavku,  o vystúpenie?  Poprosím  vás
kolegovia  rukou sa vyjadrite  či súhlasíte  s tým aby,  nech sa páči.  Ďakujem veľmi
pekne, pán Lupták máte slovo.

p. Lupták, LUPY s.r.o.:  Áno. Ten areál je otvorený, samozrejme, je  chránené celé vnútro,
vonkajšok. Tým, že tie boxovacie pytle sú respektíve aj v tých papieroch, tak dávajú
sa  na  večer  dnu.  Určite  neostávajú  vonku.  Samozrejme,  tá  konštrukcia,  ktorú tam
chceme dať, tá bude prirobená alebo teda zabetónovaná, takže tu jasné, že nebudeme
rozšrúbovať každý deň. Ale táto - tá jediná tam ostáva, inak ostatné veci, ktoré sú na
prenos, alebo takto - tak všetko ide do vnútra; všetko pôjde do skladov. A taktiež, jak
vravel tuná pán kolega,  s  tým,  že či sme za nejaké  íventy,  samozrejme,  ja  som to
vravel už na komisii,  že my nemáme s tým problém, nemáme s tým problém vyriešiť
nejakú...  nejakú  akciu  alebo  nejakých  pár  akcií  za  rok,  či  už  za  spolupráci
Karloveského športového klubu alebo futbalového klubu alebo s ďalšími.  To je úplne
bez problémové.

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

p. Bendík :  Ďakujem pánovi Luptákovi za to, že potvrdil to, čo som hovoril.  To znamená,
veľmi dobre si pamätám, čo bolo na komisii. Ja nerobím si zápis, hej, ja viem, že sme
sa dohodli  aj s pánom Kadnárom,  že dáme  to tam presne kvôli  tomu, lebo  sme  sa
pýtali,  kde vidíme  ten osobitný  zreteľ.  A na  komisii  školstva  sme  si  povedali,  že
osobitný  zreteľ  môžeme  vidieť  napríklad  aj  v  tom,  že  sa  budú  robiť  íventy  pre
verejnosť.  To znamená,  ak  sa  dá,  pán prednosta,  nebudem to písať  -  je  to  veľmi
jednoduché - íventy 4 krát do roka, íventy pre verejnosť - autoremedúrou je to veľmi,
veľmi  jednoduché  doplniť.  Naozaj,  netreba  k tomu  písať  niečo  a hlavne  rozprávať
hodinu.

 
p. Čahojová, starostka MČ : Pán poslanec Rosina má slovo.
 
p. Rosina  : Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád navrhol ukončiť diskusiu k tomuto bodu

a len by som doporučoval hlasovať.

p. Čahojová, starostka MČ : Keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie, tento návrh je
bezpredmetný. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu, prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia :  Návrh uznesenia  - keďže sme nedostali žiaden iný písomný,  písomný
návrh  na doplnenie alebo zmenu, tak hlasujeme tak, ako sme ho dostali predložený.
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p. Čahojová, starostka MČ :  Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme  tak, ako ste návrh dostali
predložený v materiáli. Upozorňujem, že hlasujeme o osobitnom zreteli. 

Hlasovanie:  Za  15  prítomných  poslancov,  proti  1,  nikto...  proti  nebol  nik,  zdržal  sa  1.
Uznesenie bolo schválené. 

p. Čahojová, starostka MČ :  A ja vám gratulujem,  pán Lupták. Dúfam,  že sa vám bude
dariť  a verím,  že  sa  čoskoro  dozvieme  o íventoch  ktoré  robíte  aj  s Karloveským
športovým klubom v prospech verejnosti. Dúfam, že to tam bude žiť a že bude pekné
počasie stále. Ďakujeme veľmi pekne.

Bod 9
Informácia  o  činnosti  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  -  Návrh  uznesenia

poslanca Krampla

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Podľa  návrhu  pána  poslanca  Krampla  nasleduje  bod  -
Informácia o činnosti komisie  pre ochranu verejného záujmu. Pán poslanec Krampl,
ešte  keď  tu  nebol  pán  prednosta,  predniesol  túto  požiadavku  pred  miestne
zastupiteľstvo s tým, že pán prednosta sľúbil,  že túto informáciu poskytne miestnemu
zastupiteľstvu. Takže otváram tento bod. Pán prednosta..

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Pokiaľ viem, tak sme boli dohodnutí, že bude zvolaná tá
komisia a na nej bude riešené tie majetkové priznania a zverejňovanie. Pán Buzáš vie
sa  k  tomu  viac  vyjadriť.  Bol  stanovený,  pokiaľ  viem,  termín  tej  komisie.  Podľa
zákona,  sme  to  preverovali,  musí  zasadať  počas  roka.  Tzn.  nie  je  tam stanovené
dokedy.  Myslím,  že na budúci týždeň,  pán Buzáš opravte ma,  ak sa mýlim,  má  tá
komisia zasadať.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buzáš sa hlási.  Nech sa
páči.

p. Buzáš:  Ďakujem. Keďže som bol viac-menej pánom prednostom oslovený, aby som sa k
tomu vyjadril ... a na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mal som pocit, že
sa  táto  téma  stáva  nejakou  témou  predvolebného  boja,  tak  som  sa  k  tomu
nevyjadroval. V zmysle zákona...

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán kolega, lepšie do mikrofónu.
 
p. Buzáš: ...musí byť komisia  zvolená v termíne, ktorý neodporuje ničomu. Presne takto o

týždeň, s pani tajomníčkou, keďže pán tajomník Tarbaj odišiel a už nemá pracovný
pomer s mestskou časťou, tak hneď, ako bola ustanovená nová pani tajomníčka, sme
stanovili  tento termín.  Takže takto o týždeň bude zasadať komisia.  Zatiaľ má jeden
bod  -  Preverovanie  majetkových  a  daňových  priznaní,  ich  správnosť,  úplnosť  a
včasnosť podania. 
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl.
 
p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, ja mám možno na činnosť tej komisie  trochu iný názor.

Myslím si, že už - síce je možné, že zákon nestanovuje presne, kedy má byť zvolaná,
ale  zase  na  druhej  strane  nič  nebránilo  tomu,  aby  zvolaná  už  bola  niekoľkokrát;
pretože ten termín podania majetkových priznaní uplynul, myslím koncom marca. Ak
nie,  tak ma  opravte. Tá vec,  či sa má  táto komisia  zaoberať aj ochranou verejného
záujmu nie je  v záujem politického alebo nejakého súkromného alebo iného. Pokiaľ
viem,  pani  starostka,   tvoju  informáciu,  že  sú  nejakí  ľudia,  ktorí   odovzdali  to
majetkové priznanie neskoro. Keď niektorí z nich kandidovali, tak áno, mohlo sa toto
stať súčasťou politického boja. Ale možno práve vďaka tomu, že tá komisia nezasadla,
táto informácia tým pádom oficiálne neodznela a nebol to možno vyhodnotené potom
v tom období. Čiže ja sa pýtam, či bol naozaj chránený verejný záujem alebo záujem
nejakých  konkrétnych osôb? Ďalšia  vec je,  ktorú som tu namietal minule,  ohľadne
zmeny politickej  príslušnosti členov tej komisie.  Komisia  sa zriaďuje  síce,  áno, na
základe určitého kľúča,  s  tým,  že každá strana má tam mať  jedného zástupcu. Ten
zástupca, je to tak kvôli tomu, aby vlastne nikto sa nedostal do nejakej väčšiny;  aby
navzájom tí zástupcovia tých jednotlivých politických strán sa navzájom kontrolovali
a teda sa snažili ten verejný záujem chrániť. Momentálny stav je taký, že aj na základe
teda  tých   predvolebných  listín  vieme,  že  traja  zástupcovia  v  tejto  komisii  sú  z
nezávislých poslancov. Tam by som rád povedal,  že jediný zástupca za nezávislých
poslancov tam bol zvolený pán Záhradník. Čiže momentálne teraz je taký stav, že ak
by...  teda klub nezávislých  má  aktuálne  väčšinu  v tejto  komisii  a ak by rokoval o
porušení,  povedzme  niekoho  z  ich  klubu,  tak je  veľká  pravdepodobnosť,  že  tento
verejný záujem ochránený nebude. Preto aj si dovolím navrhnúť, ako ma tak ... minule
ma  tu  vyzval  pán  Drotován,  že  on nemôže  meniť  komisiu,  tak ja  som si  dovolil
spracovať návrh uznesenia a to si dovolím prečítať, aj ho predložím písomne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Poprosím trošku hlasnejšie.

p. Krampl:  ...aj ho predložím písomne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves
odvoláva členov komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: poslanca Jaroslava Šíbla a poslanca Petra Buzáša. Záver:  -pretože pán
poslanec  Peter  Buzáš  je  momentálne  poverený  riadením  tejto  komisie,  poveruje
vedením komisie  na  ochranu verejného  záujmu  pri výkone verejných  funkcionárov
vicestarostu  Branislava  Záhradníka  tak,  aby  mohla  komisia  zasadať  a  prijímať
rozhodnutia. To je môj návrh, ktorý dám. Tým, ak by bol tento návrh schválený, tak
samozrejme verejný záujem bude podľa mňa chránený lepšie ako doteraz. Ďalšia vec
ešte,  ktorú by  som  vyjadril  k činnosti  -   a  to sa  netýka  aktuálneho  stavu,  ale  už
dlhodobo  sme...  máme  za sebou tretí rok funkčného  obdobia.  Ja  si  pamätám,  boli
podané 4 podnety pánom prednostom Hrčkom a pani starostku Hanulíkovú, a doteraz
nepoznám riešenie týchto podnetov. Čiže toto  nie  je jediný problém,  ktorý má táto
komisia. Táto komisia má tých problémov možno viacej. A ja sa teda domnievam, že
personálna zmena, ktorá nie je v rozpore, dúfam, že mi pán Drotován dá za pravdu, že
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tá zmena by nebola v rozpore so zákonom,  by mohla  pomôcť tej komisii,  aby bola
možno akčnejšia, aby dokázala ten verejný záujem chrániť. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem veľmi  pekne.  Len musím podotknúť,  že asi  pán
kolega si pletieš moje kompetencie. Ja nekontrolujem ani termíny a ani to, čo poslanci
odovzdali alebo neodovzdali.  Takže - ja som niečo začula, ale vôbec neviem, či to je
pravda.  Nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási,   takže  prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia...  Ešte chce diskutovať alebo podať nejakú informáciu pán
prednosta a prihlásil sa pán vicestarosta, pán Záhradník. Nech sa páči pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja ešte k tej komisii.  To, že nebola zvolaná, to
sme  sa  dozvedeli  na  poslednom zastupiteľstve.  Žiaľbohu  sme  to  nevedeli.  Takže
nejaké personálne zmeny...  V komunikácii s predsedom sme sa snažili  nájsť nejaký
termín.  Pán Buzáš bol chorý, potom navrhol ten termín, čo navrhol.  Mestská časť -
ako úrad - nevie ovplyvniť termíny komisií.  To zvoláva vždycky predseda. Ale čo sa
týka  tohto  terajšiu  návrhu,  alebo  toho  návrhu,  tak  v  tej  komisii  je  napr.  aj  pani
Kúriová. Tzn. keď už meniť komisiu ... bola ... Moment, ja sa na to pozriem...

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Pozrieme sa na to - termín komisie  zvolaný.  Pán Záhradník,

nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Je tam pani Khuriová. Tzn. aj tak ju musíte odvolať. No,
musíte. Zanikla. Tzn. to isté máte... To je pravda, len vždycky sa odvoláva. Keď bolo
úmrtie  poslanca,  tak  sa  vždy  odvoláva  a  menuje  iný.  Aj  formálne  to  musí  byť
doriešené. To nie je že sa škrtne. Takže formálne v uznesení musí byť, že sa odvoláva.
Aj keď tam už... Lebo je tam, jednoducho. Takže keď mení, tak musí byť ako celok. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Martinický má faktickú pripomienku. 

p. Martinický: Ďakujem. No, ja nevidím za 1.) problém, pokiaľ náhodou niektorý poslanec
takýto termín,  že - o niekoľko dní zmeškal,  že by v tom bol nejaký problém.  To je
jedna vec. Druhá vec, nevidím tu - totiž v tomto štáte štátne orgány všeličo meškajú; v
podstatne  závažnejších  veciach...  No...  /prosím?/  ...  Viem,  že  sa  tu  aj  o  druhých
kolegoch párkrát hovorilo; a proste riešilo, že ... zmeškali priznanie na tejto komisii.
Tak... aby som bol presný..

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Pán kolega,  musím  ťa  upozorniť  na  to sú presné  zákonné
úpravy.  A to,  o  čom tu hovoríme,  nevieme  o  čom hovoríme.  Musíme  počkať  na
stanovisko komisie  na ochranu verejného  záujmu,  aby vyhodnotila  a odovzdala,  čo
odovzdala a kedy to odovzdala.

p. Martinický:  V poriadku, sú tam dátumy,  nie  je  problém.  Ale druhú vec,  čo som chcel
hlavne  povedať,  nepočul  som dôvody,  že  by  odvolanie  súčasných  tých poslancov,
ktoré  kolega  Krampl  navrhoval,  že  by  nejako  zvýšilo  hodnovernosť,  či  ako
dôveryhodnosť činnosti tej komisie.  A pokiaľ chceme niečo takéto riešiť,  tak treba,
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podľa môjho názoru, spraviť normálnu diskusiu a môžeme voliť nanovo celú komisiu,
ako máme. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Máš faktickú... Pán poslanec Rosina, nech sa páči.
 
p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Rád by som sa na kolegyne a kolegov obrátil s

požiadavkou, keby mohli sa prihlasovať o slovo tak, ako ukladá rokovací poriadok a
odpustili  si tie poznámky bez prihlásenia  sa.  Je to veľmi rušivé  a nedôstojné  tohto
zastupiteľstva. Ďakujem.

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

p. Krampl: Pán Martinický, práve v tom je problém, že v tej komisii má byť iba po jednom
zástupcovi z každej politickej strany.  Aktuálne,  vďaka týmto zmenám,  sú tam traja
zástupcovia  z jedného  - nie  je  to  strana,  je  to  klub,  za  nezávislých,  pričom zákon
umožňuje iba jedného. Čiže to je ten problém hlavný. A druhá vec, no, vy hovoríte, že
treba na  to normálne  diskutovať.  A ja  si myslím,  že to presne  práve  teraz robíme.
Takže ďakujem pekne.

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Bendík.
 
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Pán prednosta, na stránke mestskej časti je uvedená síce

ako člen tejto komisie  pani bývalá  poslankyňa Mária Khuriová za Sieť, ale  je  to aj
napísaná informácia, že do 26.2.2016. Tzn.  zrejme sme to urobili a ja teda verím, že
úrad to urobil; lebo keď sa niekto vzdá mandátu, tak automaticky zaniká miesto aj vo
všetkých  komisiách.  Hej?   V  podstate v  radách školách nie,  ale  v  komisiách  áno.
Takže to je tá informácia, že ona tam už nie je.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja myslím, že tak ako na začiatku, keď sa kreovali
všetky  orgány  tohto  zastupiteľstva,  tak prišlo  k  istej  dohode  nejakého  politického
grémia, nazvem to, tak ja by som navrhol, aby teraz prebehlo niečo podobného a nešili
sme  to  tu  horúcou  ihlou.  Takže  navrhujem  pánovi  kolegovi  Rosinovi,  prípadne
zástupcom iných  strán,  aby sme  sa  stretli  a  podebatovali  o  tomto  a prijali  nejaké
rozhodnutie o ktorom potom budeme hlasovať v zastupiteľstve. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Áno, to je vynikajúci nápad. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Tiež by som chcel upozorniť na tú
právnu  rovinu.  Lebo  ten ústavný  zákon  hovorí  presne,  že  ak  sú  v  zastupiteľstve,
obecnom zastupiteľstve,  zástupcovia politických strán alebo politických hnutí,  alebo
nezávislí  poslanci,  komisia  je  zložená  z  jedného  zástupcu  každej  politickej  strany
alebo hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Keďže ...na základe čoho pán
kolega Krampl ty usudzuješ,  že títo kolegovia stratili  právo zastupovať tú politickú
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stranu? Tam sa nehovorí,  že to musia  byť  členovia politickej strany.  Do miestneho
zastupiteľstva  prebehli  voľby.  Kandidovali  tam  koalície  politických  strán  a
momentálne  ja  neviem o tom, že by títo  kolegovia,  nech sa  teda prípadne  k tomu
vyjadria,  oni zastupujú tie strany,  za ktoré boli  zvolení.  Ty si bol jediný  poslanec,
zatiaľ, ktorý bol zvolený v tej koalícii OĽaNO a spol. a prestúpil si do politickej strany
SaS. Myslím si, že by si tak isto sa mohol prihlásiť a povedať, že ty chceš zastupovať
politickú stranu SaS. Ale mohol by si povedať, že ju chceš zastupovať. Myslím, že ty
si zmenil politickú príslušnosť počas ... volebného obdobia. To je samozrejme právo
každého poslanca. Druhá 2. vec je, samozrejme, ten apel na tú verejnosť, ktorý ty teda
deklaruješ nejakým spôsobom. Tak myslím,  že to je  prvé, istým spôsobom, do akej
miery ty nie  si v konflikte záujmov, lebo ťa zvolili  voliči koalície  OĽaNO a spol.  a
zastupuješ teraz v zastupiteľstve koalíciu SaS, domáhaš sa obrany verejného záujmu.
Tzn. ja si myslím, že nie je naplnená právna ... kvalifikácia. Lebo len tvoje vyhlásenie
o tom, že kolega Buzáš už nereprezentuje stranu OKS a kolega Šíbl už nereprezentuje
Demokratickú úniu  - Zmenu zdola; ja neviem nijakým spôsobom overiť. Pokiaľ oni
povedia, že naďalej ju zastupujú, tam sa nevyžaduje členstvo v politickej strane. Ja sa
tiež teba nepýtam,  či ty más  preukaz SaS, či si členom a pod. No a takýto výklad
zúžený, že vždy  pri každom ... nejakej zmene, sa bude meniť,  tá komisia je tak isto
veľmi  zvláštny.  Lebo   keby  sme  pristúpili  k  tomu,  že  v  zastupiteľstve  bude  25
nezávislých  poslancov,  tak  tá  komisia  potom  by  mala  mať  jedného  zástupcu
nezávislých  poslancov;  ale  zákon hovorí,  že má  mať  minimálne  troch členov.  Tak
akým spôsobom potom sa dá vykonať takýto ústavný zákon? To znamená,  že ja  si
myslím,  trochu   -  teda  cítim  z  toho tvojho  návrhu  nejak...  naozaj  akože politiku.
Nepáči sa mi to, lebo si myslím, že ochrana verejného záujmu by mala byť neutrálna.
Že by každý mal mať istotu  -z verejných funkcionárov, že tá komisia bude neutrálna,
nebude  nadbiehať  a  aktuálne  meniť  proste  výklad  vecí  a  nestane  sa  predmetom
politického boja. A musím povedať, že sedím v tomto zastupiteľstve už nejaký ten rok
a  nikdy  sa  táto  komisia  nestala  predmetom  politického  boja;  za  čo  patrí  vďaka
všetkým,  ktorí v tých komisiách sedeli.  A verte, že tu boli ďaleko problematickejšie
zastupiteľstvá ako je  dnes.  Tak to vnímam.  A bol tu ďaleko  tvrdší politický boj a
nikdy sa tá komisia na ten politický zápas nezneužila. A chcem vám povedať, verejne,
že  v prípade  -  lebo  ty  v  tom návrhu  uznesenia  hovoríš,  že  ja  mám byť  poverený
vedením tej komisie,  že v prípade, ak toto uznesenie prejde, ja sa členstva v komisii
vzdám.  Tzn. ja  odmietam –ako- byť  nástrojom alebo súčasťou takéhoto politického
návrhu  a odmietam,  proste,  sa  podieľať  na takejto  konštrukcií  len preto, pretože ty
dnes  tvrdíš,  že  dvaja  kolegovia  už  nereprezentujú  politické  strany,  za  ktoré  boli
zvolení do zastupiteľstva. Ja si myslím, že ich môžu naďalej reprezentovať. Ďakujem.

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, pán vicestarosta, dovolím si s tebou nesúhlasiť s tvojím
právnym názorom. A veľmi konkrétne ti poviem v čom sa mýliš. Napr. pani Khuriová,
ktorá  prišla,  ak  sa  nemýlim,  ako  náhradníčka  za  pána  Bertu,  sa  stala  jediným
zástupcom strany  Sieť.  Tak  preto,  že  sa  ...  vznikol  nový  zástupca  strany  Sieť  v
zastupiteľstve, sme ... prijali ju aj do tejto komisie, aby... bol dodržaný tento ústavný
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zákon. Čiže keď to ide dnu, musí to ísť aj von. V tomto sa podľa mňa mýliš.  Čo sa
týka tamtých ostatných vecí,  či sa vzdáš alebo nevzdáš,  to je  samozrejme na tvojom
rozhodnutí. Hovorí sa o jednom zástupcovi.  Aktuálne sú tam traja.  Takže ten zákon
podľa mňa dodržaný aktuálne nie je. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel som dva body, doplňujem teraz tretí bod v
tomto  príspevku.  Róbert,  mýliš  sa,  pani  Khuriová  nenastúpila  za  pána  Bertu,  ale
nastúpila za pani Čahojovú, ktorá sa - z pochopiteľných dôvodov - vzdala mandátu.
Takže toto je prvý omyl hneď; a tie ďalšie nebudem vymenovať. Za 2.) - Ja som nikdy
nebol členom žiadnej  politickej  strany.  Bol som vo volebnej  komisii  raz za stranu
Občianskeho porozumenia a raz za Maďarskú koalíciu. Akože tento prístup, ktorý ste
tu začali vyťahovať, je úplne nezmyselný. A za 3.) - Chcel by som povedať, chápem,
že ste s týmto prišli pred voľbami; ale už je po voľbách. Prosím ťa, Róbert, stiahni ten
nezmyselný návrh. Nezdržuj zasadnutie a nemíňaj nás čas. Ďakujem.  

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, chcel som povedať, že teda – zober, prosím ťa,
svoje slová, Róbert, späť  o právnom názore, a že sa mýlim. Pani Khuriová tu bola od
začiatku, zložila  sľub. A keďže reprezentovala stranu Sieť, ktorá bola v koalícii,  tak
sme  veľmi  seriózne jej  dali  zástupkyňu v tejto komisii;  a nespochybňovali  sme,  že
vlastne nastupovala za mandát, ktorý získala pani Čahojová. A druhá vec je,  že my
musíme stále sa pozerať na to, ako sa kandidovalo. A tieto zmeny politických tričiek v
priebehu predsa nemôžu byť - že ja keď teraz vstúpim do Sme rodina, tak budem sa
môcť domáhať zastupovania politickej strany! A dnes v tomto zastupiteľstve sedia len
dvaja  nezávislí  poslanci.  Ex-lege,  v  zmysle  princípu  „nezávislý  poslanec“,  teda
poslanec kandidujúci  na základe petičnej listiny – a toto sú len dvaja  ľudia.  Takže
veľmi opatrne ty narábaj,  že koľko je  tu dnes nezávislých poslancov. Dnes v tomto
zastupiteľstve, v zmysle zákona, sú dvaja nezávislí poslanci. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ja  budem naozaj veľmi krátko hovoriť.  Mňa na tom všetkom
dosť mrzí,  že táto komisia  tento rok nezasadala.  Komisia,  ktorá má chrániť ústavný
zákon a ochranu verejného záujmu! Ja veľmi dobre viem, ako táto komisia, akú mala
táto komisia činnosť, keď som ja bol predseda. Koľkokrát som ju zvolal, toľkokrát sa
nezišla.  Pretože nemal kto prísť.  Ja som mal aj - v podstate dal som aj odpočet ako
predseda  tejto  komisie  na  záver  svojho  obdobia  -  a  ja  činnosť  tejto  komisie  dnes
považujem  za  obyčajnú  frašku.  Aj  preto  sa  vzdávam  členstva  v  tejto  komisii.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Ešte požiadal o slovo pán prednosta.
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p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čo sa týka tej komisie, ako som spomínal,  my
sme – omylom - nazvime  to tak, nevedeli o tom, že nebola zvolaná.  Ja som o tom
nevedel. Ja som sa o tom dozvedel. Zákon umožňuje, že bude zvolaná do konca roka.
Väčšina komisií väčšiny mestských častí zasadá iba raz za rok, takisto. Takže neviem
o tom, že by - keď - jedine rieši nejaký podnet na nejakého poslanca. A čo sa týka
zloženia  komisie,  tak  pán  vicestarosta  to  už  povedal.  Zákon o  voľbách,  vtedajšie
zákony,  ktoré hovorili  o  konkrétnych  voľbách do  samospráv,  teraz je  jeden  veľký
zákon pre  všetky voľby,  stanovuje,  že  akým spôsobom je  niekto  zvolený.  Tzn.  že
môžete kandidovať za politickú stranu, za koalíciu strán alebo ako nezávislý kandidát.
A to ostáva na celé 4 roky. Tzn. vy keď ste zvolený za niekoho, tak ste zaňho zvolený.
Vy ste tu není  –  tak ako pán vicestarosta spomenul  -  vy ste  tu není  zvolený  ako
nezávislý. To... že ako sa cítite, kto, kde vystúpi, to je nepodstatné. Tá komisia sa musí
kreovať zo zákona. Lebo zo zákona je jedna z dvoch, ktorá musí byť; a prihliada sa na
tie podmienky, ktoré sú. Ale vtedy, keď sa kreuje. Tzn. ona nie je akože online hra,
ktorá 4  roky sa stále  mení.  Takže...  Čo sa týka toho zasadnutia,  tak pán Buzáš sa
rozhodol komisiu zvolať na utorok s tým, že keby bol teraz odvolaný, tak tým pádom
opäť sa predĺži ten termín,  pretože on ju zvolal a už nie  je predseda. Takže musí ju
niekto nový zvolať a pokračuje tá, ako ste to nazvali, fraška. My chceme, aby komisia
bola  poriadne.  Pani  Procházková  pripravuje  podklady.  Bude  určite  na  ...  právnej
úrovni ako má byť.  A tak isto budú doriešené tieto veci - a na rozdiel od minulosti,
budeme  aj  otvárať  tie  obálky,  pretože náš  právny  názor  je  taký,  že bez  otvárania
nevieme zistiť,  či boli všetky podklady doložené. Takže to, že v minulosti tu neboli
otvárané, tak to sa treba zamyslieť, prečo neboli otvárané tie obálky. Takže toľko by
som k tomu. Takže ja v tom už nevidím nejaký priestor.

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl s pripomienkou. 

p. Krampl: No, ďakujem, že ste nám objasnil, ako sa kreuje komisia. Ale dúfam teda, že mi
dáte za pravdu, ja som vás k tomu vyzval,  aby ste k tomu povedal svoj názor, či je
možné  ju  aj  meniť  v priebehu  volebného  obdobia.  Lebo  toto totižto v tom zákone
explicitne zakázané nie je. A keď to nie zakázané, tak sa to dá. Tak isto ako aj pani
Khuriovej zanikol ten mandát, tak ...tak môže zaniknúť aj iným ľuďom. Tie dôvody,
prečo  to  tak  môže  byť,  tam  nie  sú  explicitne  vymenované.  Ale  na  minulom
zastupiteľstve ste presne vy sám povedal,  že pokiaľ my navrhneme, tak my môžeme
odvolať. Tak ja to teraz robím. Ďakujem.

           
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta má slovo.
 
p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  dovolím  si  súhlasiť  s  kolegom

Igorom Bendíkom v tom, že od počiatku táto komisia bola fraška. Práve preto, že boli
na  ňu  predkladané  sústavne  –proste-  návrhy,  ktoré  boli  nejakým  pokračovanie
politického  boja  a  správnou  ...  kvalifikáciou,  či  došlo  alebo  nedošlo  k  porušeniu
verejného  záujmu,  to  žiaľ  nemalo  nič  spoločné.  Hej?  To  musím  povedať  tak
generálne.  A  tak  isto  sa  na  základe  toho  vzdávam  členstva  v  tejto  komisii,  lebo
nechcem byť ďalej súčasťou pokračovania tejto frašky. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Lenč.
 
p. Lenč:  Ďakujem za slovo pani starostka. Škoda, že pán prednosta odišiel,  lebo chcem mu

povedať, že to, či sa obálky otvárať budú alebo nebudú, to je vecou rozhodnutia tej
komisie a nie jeho. Ďakujem.

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, ja mu to budem tlmočiť. Pán poslanec Bendík

P. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja by som doplnil kolegu, pána vicestarostu. Áno, tie
podania boli smerované na bývalú starostku Ivetu Hanulíkovú. A tam sa ... tej politike
viedlo  tak veľa,  že všetky podania,  ktoré aj  boli  otvorené týmto  zastupiteľstvom -
neviem kedy to bolo - 2 roky dozadu? - sa nedoriešili.  A bolo to tiež pred voľbami do
Národnej rady.

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

 
Návrhová  komisia:  Takže  bol  nám  doručený  návrh  poslanca  Roberta  Krampla.  Návrh

uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves,  po  a)
odvoláva členov komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov - poslanca  Jaromíra  Šibla  a poslanca  Petra  Buzáša.  Po b)  -  poveruje
vedením  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov vicestarostu Branislava Záhradníka.

 
p. Čahojová, starostka MČ:   Takto... kolegovia  uznesenie...  vami schválené,  tak to bolo

navrhnuté  takto to  navrhol  pán  poslanec  Krampl.  Nechajte  na  posúdenie  starostu,
ktorý bude podpisovať schválené uznesenia - či bol alebo nebol. A nezdržiavajme sa.
Takže máte prečítané jasné znenie návrhu pána poslanca Krampla, o ktorom budeme
hlasovať. Nech sa páči. 

Hlasovanie: Za 4 poslanci, proti 3, zdržali sa 9 poslanci. Návrh... tento návrh nebol prijatý.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pokračujeme... to je šestnásta hodina.... Poprosím pána Beňa,
aby nám prečítal záznam hlasovania pána Buzáša. Pán Beňo, ako hlasoval pán Buzáš?
Aby sme si to overili. Ďakujem pekne. Dobre, takže tento bod pána poslanca Krampla
sme prerokovali. 

Bod 10
Informácia o vybavených interpeláciách.

p. Čahojová, starostka MČ:  Nasleduje Informácia o vybavených interpeláciách.  Nech sa
páči,  pán  prednosta,  máš  slovo.   Ja  sa  ospravedlňujem,  odoberám  slovo  pánovi
prednostovi. Podľa nášho rokovacieho poriadku o 16. hodine dávame  priestor na jej
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záujemcom zo strany verejnosti, ktorí by chceli vystúpiť pred poslancami, pred týmto
plénom.  Takže sa pýtam,  či je  tu niekto,  kto chce  verejne  vystúpiť? Nie,  nie  je  tu
nikto.  Takže...  takže  budeme  pokračovať  v  našom rokovaní.  A  ešte  vám  chcem
oznámiť,  keďže  po  vystúpení  verejnosti  zvyčajne  mávame  hygienickú  prestávku,
dorokujme,  nemáme toho už veľa,  občerstvenie máte prichystané hore, v zasadačke
miestnej rady, pre všetkých. Takže dokončime to. Zostáva nám pár bodov.  

p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme bodom Informácie o vybavených interpeláciách
-štandardný materiál; pán prednosta. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Interpelácie boli vybavené štandardne do 30 dní. 

p. Čahojová, starostka MČ: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Dulla, nech sa
páči.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Ďakujem za odpovede  na  interpeláciu  k  sanácii  striech.  Od
spracovania uplynuli 3 týždne. Tak  sa pýtam či už  máme všetky potrebné podklady
pre  rozhodnutie?  Či  sme  podali  žiadosť  stavebnému  úradu?  Keď  zastupiteľstvo
rokovalo  o  zmene  rozpočtu  pre  financovanie  aj  tejto  sanácie,   tak  návrh  na
proenviromentálne riešenie izolácie sa odmietol,  lebo niet času na zmenu, ktorá by si
vyžiadala  odklad 2 mesiace. Podľa odpovede to vyzerá skôr, že času bolo.  Neviem, či
dobre rozumiem odpovedi  na tretiu otázku, kde sa pýtam : Predpokladá sa, že pred
zimou sa začne, počas zimy sa bude pokračovať, vrátane zhotovenia novej izolácie?
Odpoveď   na  piatu  otázku  je  čiastočne  prekvapivá.  Čo  sa  myslelo  priamou
komunikáciou s volenými zástupcami v rozsahu ich kompetencií? Pýtam sa preto, lebo
som presvedčený, že komisia výstavby a územného plánu má kompetenciu vyjadrovať
sa  materiálovej,  technickej,  technologickej  stránke  v  čase  prípravy  posudzovania
rozsahu zásahu do hmotnej podstaty nehnuteľnosti pred jeho schválením a realizáciou.
Navrhovaný  zásah  do  striech  nebol  predložený  na  jej  vyjadrenie.  Dúfam,  že  pre
odpovede  netreba  formálne  podať  samostatnú  interpeláciu.   Na  miestnom
zastupiteľstve 3. 10. som v takomto bode upozornil,  že Karlova Ves neinformovala o
tej  ...  o  interpelácii,  ktorú  vybavila  listom doručeným  dňa  11. 8.  a  reagovala  na
interpeláciu prijatú dňa 26. 7. Požiadal som, aby informácia o vybavení bola  súčasťou
materiálu  na dnešné zasadnutie.  Nestalo sa. Preto žiadam informovať na najbližšom
zasadnutí miestneho zastupiteľstva.   Ďakujem. 

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

p. Zajac: No ... že - ja teda najprv sa chcem ospravedlniť, že som reagoval až teraz. Ale - bol
taký zvyk,  že tie  interpelácie  sme  dostávali   poštou.  Takže to teraz sa nestalo.  ...
Dostávali  sme  poštou  ...   Čiže  ja  som...  ja  som si  dneska  prečítam  odpoveď  na
interpeláciu.  Čo ma teda nie  celkom potešilo.  Poslal som pánovi  prednostovi mail.
Lebo podstata odpovede - že písomne nedostali ste takýto podnet. Takže ja  som - a
teraz nebudeme sa možno hrať zase na slovíčka; to máme radi tuná, že či je písomne aj
mailom... a ...alebo nie je  mailom . Ja teda som za to, že mailom odoslaný  mail ... na
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teda ... adresu - ja som ho preposlal,  lebo mne ho tiež ten pán preposlal; čiže taký...
taký prípad nastal; aby ste teda vedel pán prednosta. Čiže tá podstata tej  odpovede - ja
ju  neberiem  zatiaľ,  a  aby  sme  si  povedali,   nechcem,  aby  sme  to  túto  nejako
rozprckávali,   ale  bolo  by fajn,  keby ste  mi  teda na to odpovedal,  že ako to bolo
vybavené. Ja teda možnože ...  možnože mi to už ani ... že... možnože... je mi to už
...už aj jedno. Preto, lebo  viem - teda - zhodou okolností,  ten pán mi  stále...  stále,
akože, nadáva; není to celkom príjemné, nie je to ani z môjho volebného okrsku, čiže
ja to nejak ...  ako ... beriem, že  ... Nie je to úplne celkom najšťastnejšia  komunikácia
- že  so mnou; ale dobre- beriem to. A chcel by som len vedieť, že ...  to totiž nie je
taká  sranda,  preto,  lebo  -  okrem  iného  mu  teda  policajti  pripísali  toto  ako  tretí
dopravný priestupok. Kto viete, čo to znamená,  tak to proste nie je taká ... To sa nedá
len tak hodiť za hlavu.  Čiže tam ... tam išlo o mylné informácie o tom, ktoré miesta sú
a ktoré miesta nie sú... Že bolo by veľmi dobré, keby sme tieto veci - ja viem, že sa
vám zdá, že 20-eurová pokuta je blbosť; a prečo to teda nejakí ľudia riešia a prečo sa
na to nejakí iní ľudia potom pýtajú. Tak bolo by strašne dobré, keby sme ...keby sme
sa -ako kebyže  - nedostávali  samých  seba do takýchto ... takýchto ...  do  takýchto
zlých komunikácií.  No tak ja... ja len teda toľko ... že... že  ...ja som sa snažil jemne
naznačiť, že ten človek je rozčúlený; Danka sa... ty si sa s ním stretla, pokiaľ ja viem,
alebo telefonovala, alebo niečo - Lebo to mi tiež tam písal, že komunikoval nejako ...ja
neviem.  Ja ...ja  netuším,  že čo to je.  Ja  viem,  že dopravné  oddelenie  vedelo  o  tej
sťažnosti; no a ja sa len pýtam, že ako sa teda riešila tá 20-eurová pokuta, ktorá teda ...
on si je vedomý toho, alebo žije s pocitom, že ju dostal preto, lebo ho  niekto uviedol
do mylnej  predstavy,  že zaparkovať kdekoľvek. Takže to všetko o tých značeniach
platí; keď tu bude platiť také dopravné značenie, ktoré bude jasné, jednoznačné atď. -
a tak podobne. Ale obávam sa, už to teraz nie je náš problém. Tak ...  tak by som to
ukončil. ... Čiže ...možnože ma už to ani nezaujíma. Trošku ten ... to odpovedanie na
interpelácie - to je ...to si možno o tom ... To ma tiež ...

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel, myslím si, že mali by ísť interpelácie písomne. Som z
toho   prekvapená.   Toto preveríme.  Lebo  mali  by  ísť  písomne.  To si  ma  naozaj
prekvapil.  2.  vec  -  by  som ťa   poprosila,  ja  som si  niekoľkokrát  čítala  text  tej
interpelácie.  Ja  jej  nerozumiem,  tej  interpelácii.  To ťa   poprosím,  ak chceš  lepšiu
odpoveď, tak ju  prosím ťa presnejšie  formuluj,  lebo na ňu sa nedá odpovedať. Tam
vyhradené zo ... svojpomocne ...  svojpomocným parkovaním máš v jednej  vete; V
podstate otázky sa  nedajú  rozumieť.  A ďalšia  vec  - akú 20-eurovú pokutu? My o
ničom ... My tu riešime denne veľa agendy, aj  s  pokutami,  aj s mestskou políciou
sme takmer v dennej komunikácii,  ale  myslím  si,  aj o tom o čom si hovoril,   že 3
priestupky,  či ... prečiny ... či  priestupky za sebou, že hovoríš o štátnej polícii a nie o
mestskej polícii.  Štátna polícia predsa to je niečo úplne iné; a  rieši  úplne  ...
úplne  iné  porušenia  ako  mestská polícia  -  parkovaciu  politiku  alebo  vyhradené,  či
rezidenčné  alebo  svojpomocné  parkovanie.  Čiže,  ja  naozaj  ti  nerozumiem,  tvojej
otázke. Pán prednosta ti chce niečo odpovedať hneď. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja ... ja rozumiem teda, čo sa pýtate. Čo sa týka
tých svojpomocných miest, tých zostatkových nejakých - 6 čo tam ostalo, tak júni v
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novinách bol podnet, že tam to nebolo spomenuté, ale my sme to potom informovali,
ešte pred spustením tej zóny webom aj tak isto aj tých ľudí tam, aj v rámci vylepených
informácií na vchodoch. Tzn. bolo tam potom doplnené. A niekedy v máji alebo, kedy
bolo - prvý článok, tak tam to chýbalo. Áno?  To bolo ... vtedajšie zamestnankyne; Ale
on ... že... že bol uvedený do omylu - tak mohol byť uvedených tie  2 mesiace pred
tým spustením.  Ako - to my nepopierame.  Len on keď zaplatil  tú pokutu, tak voči
tomu sa on nemôže už odvolať. Lebo ... nepodal rozpor; ju zaplatil na  mieste. Takže
to sa už ťažko dá riešiť.  Samozrejme,  keď dôjde, fyzicky,  tak vieme mu ... zaplatiť
tých 20 Eur aj z vlastných prostriedkov;  to není nejaký problém. Ale my to nevieme
ako mu "uhladiť" túto pokutu. Takže toľko asi k tomu. Čo sa týka interpelácií, tak ja
som  tiež  bol  v  tom,  že  sú  vybavované  písomne  a  posielané   prípadne  mailom.
Preveríme  to. Takže to je  k tomu. Čo sa týka pána Dullu,  tak oddelenie  investičné,
oddelenie investície a správy budov požiadalo. Je tam určený Stavebný úrad Petržalka.
Takže  sa  to rieši.  Ešte  nemáme  od nich  vyjadrenie,  či  to  bude stačiť  na  ohlášku.
Paralelne  bolo  ešte  v  minulosti,  vtedy,  keď  sme  to  riešili  urgentne,  bolo  urobené
verejné obstarávanie.  Prihlásila  sa tam jedna firmy,   tá potom povedala,  že termíny
nevie  dodržať,  tak  sme  zrušili  to  obstarávanie.  Lebo  chcela  sa  baviť,  že  -  OK  -
urobíme,  ale  o mesiac dlhšie.  Tým pádom musíme  teraz znova sme začali robiť; je
vyvesené  to  obstarávanie.  A  už  je  to  robené  -ako-  komplet.  Lebo  už  to,  čo  sme
prebrali, ako haváriu, už to jednoducho... už je to jedno.  Lebo... lebo to budeme riešiť
komplet. Takže...  Bol tam problém aj so stavebníckym posudkom. Zistili  sa nejaké
nezrovnalosti.  Takže ...sú veci,  ktoré sme vtedy nevedeli.  Keby že ich vieme, tak sa
tak vtedy riešia. Čo sa týka ... toho ukončenia -  zase to záleží od toho obstarávania a
či tá firma  - aj keď vyhrá, či bude naozaj  ... či sa zmluvne zaviaže.  Preto sme teraz
tam dali už tú - priamo zmluvu. Takže keď vyhrajú, tak ... nebudú už môcť riešiť ani
zmluvu; tak nemohli riešiť tie termíny.  Ale - to 1 vec. Čo sa týka komisie  výstavby,
tak  komisia  výstavby  je  poradný  orgán  zastupiteľstva.  A  materiály  čo  nejdú  do
zastupiteľstva,  v  princípe  ...   môže  byť,  samozrejme,  prerokované  ako  informácia
alebo  ako nejaké nejaké materiály,  ale  nevidím  nejakú povinnosť - zákonnú,  že by
vyjadrenie sa k opravám stavieb malo ísť cez tú komisiu. Neviem - opravte ma, ak sa
mýlim. Ale... pre tú bežnú operatívu nedávame do komisie. Lebo to nie je ani možné -
z časového hľadiska,  tá komisia  sa stretáva 6× do roka, myslím.   Takže - ale vieme
dávať informácie o tom, čo sa udialo  a pod.; v akom sú stave projekty,  to áno, ale
pripomienkovanie  v  rámci  ...  v  rámci  konania,  alebo  v  rámci  opráv,  alebo
projektových dokumentácií  -  tam nevidíme  priestor veľmi na to, lebo  to zdržuje tú
operatívu . Takže...

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

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Pán prednosta, keď ste to teraz to pripravovali  - mne sa jedná o
to, že keď začnete do zimy, tak, ako ste odpovedali - a má sa to robiť v kuse,  teda či
cez  tú  zimu  budete  robiť  tú  izoláciu?  Či  tak  uvažujete...  nad  realizáciou?  To  sa
jedná ... jedna vec. A druhá vec - či ste nevyužili ten čas, keďže ste  dávali spracovať
dokumentáciu pre to lepšie riešenie tej strechy, o ktorom sme sa tu bavili.  Lebo ak to
zostane to pôvodné, mám na to svoj odborný názor, nebudem sa tu ... biť do pŕs, že mi
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je to jedno, ako to bude. Ale  ide mi hlavne o to, že či je predpoklad súvislej práce,
alebo  sa  počká  do  skončenia  zimy  a  až  potom niekedy  od jari  sa  bude  robiť  tá
izolácia? 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec  Dulla,  odpoviem na túto otázku ja.  Naozaj sa
veľmi  intenzívne  touto strechou zaoberá oddelenie  investičných  činností.  Ako vám
napísala  kolegyňa,  tak  komunikuje  s  odborníkmi  z  rôznych  profesií  a  hľadá  čo
najlepšie a najrýchlejšie riešenie. Už ... nie sme ... je to síce veľmi nepríjemná situácia,
ale zabezpečili  sme, s nasadením všetkých -možno- použiteľných možností aby bola
zabezpečená výučba telesnej výchovy pre všetky deti tejto školy. Takže teraz hľadáme
to najlepšie, najodbornejšie, najkvalitnejšie riešenie pre tú školu. A samozrejme, nech
je to čím skôr. Len uvidíme čo nám aj  poveternostné podmienky dovolia;  a tak ako
ste počuli,  do prvého obstarávania sa prihlásila jedna firma. Jedna jediná, ktorá aj tak
nebola schopná dodržať podmienky.   Uvidíme.  Dúfajme,  že to dopadne dobre.  Pán
poslanec Zajac.

p. Zajac: No dobre teda. Ja  by som chcel, aby sme si to teda povedali ... že ... ja som vám to
poslal; asi som to mal poslať deň predtým. Ja som bol na zastupiteľstve... a nevedel
som, že to musím takto robiť. Lebo je to teda mail,  ktorý posielal ten pán mne a pani
starostke  -  a  pani  Kratochvílovej,  ktorá bola  vtedy vedúca  dopravného  oddelenia.
Čiže ... prišiel som k tomu, že ... načo to budem ja posielať? -  ...ja nemôžem za to, že
sa ľudia menili;  a ja, keď som meníme - u nás ľudia si odovzdávajú agendu. A  teda,
možnože tu niekto nepovažoval za agendu.  To tiež priznávam.  Čo nie  je  pre mňa
veselé zistenie.  Chcem ... teraz som vám teda poslal ten mail,   preposlal . To nie je -
že v novinách. Tu boli proste dávame ... podpis je tam , že Miestny úrad Bratislava
-Karlova Ves; také žlté lístky, kde prvá veta je  - "Od 1. 7. 2017 sa bude na uliciach
Veternicová  a  Hlaváčiková  ...  "  A  hneď  druhá  veta  -  "Platnosť  vyhradených
parkovacích miest na týchto komunikáciách končí 30. 6. 2017" . Nejakého ... Tam je
pripojenie...  nejaká pokutová -táto - to je že... z dátumu ... hmm ... aby som neklamal -
...  30.7.  ...Jednoducho ten pán zaparkoval  na  mieste,  ktoré bolo  označené  tabuľou
"Vyhradené parkovacie  miesto" . Lebo mal pocit, že od 1.6. ... či 30. 6. tam môže
parkovať. - Nie na základe prečítania si článku! Ja to vždy hovorím - PR je krásna vec,
marketing  je  super,  ale  keď  sa  takéto  veci  dávajú  na  domy  -  a  vhadzujú  sa  do
schránok,  tak tie  články  v novinách,  my nemôžeme  negovať  článkom čo niekomu
naťaháme  do ... do... schránok. Proste my sme spravili chybu. Ja som to inak riešil  aj
na dopravnej komisii; a vôbec by som to nebol riešili tu, keby som bol dostal odpoveď
na tej dopravnej komisii,  na ktorej mi povedali,  že snáď dostávali nejaké darčekové
poukážky;  čo  som  teda  naozaj  musel  zobrať  ako  žart.  Že  teda...  posielala  pani
starostka nejaké darčekové poukážky. Netuším,  či to tak bolo. Preto som sa pýtal v
Interpeláciách.  Ale ten, kto odpovedal, vedel, na čo sa pýtam.  To len k tomu, Danka,
že niekto odpovedal a vedel, na čo sa pýtam. Lebo tá odpoveď je - nie že ..."nevieme
na  čo  sa  pýtate,  pán  poslanec"  ale  odpoveď  je,  že  ...  že  ...  čosi  iné.  Že  takú
komunikáciu neevidujeme. Čo ma teda šialene prekvapilo. Že v maili pani starostke a
pani vedúcej oddelenia - odpoveďou interpelácie,  keď si prečítate je   - že "nemáme
túto komunikáciu". Ja... potom som trochu prekvapený.. Teraz k tej podstate... 
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Marcel,  poprosím  ťa,  konkretizovať.  Si  povedal  sťažnosť.
Sťažnosti sa riešia ako sťažnosti. Tak ak vieš meno toho pána,  tak ...  dobre... tak sa
na to pozriem. Pán prednosta ešte chce na to zareagovať.  Dobre... Pán prednosta má
slovo.... Pán prednosta má slovo, Marcel.

 p. Drotován, prednosta MÚ MČ:   Môžem k tomu? Ja si nespomínam, teda, na ten mail.
Ale...

p. Zajac: ...nie, vy ste ho nedostali ... ani .. 

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  ...  Áno  ...  áno,  pani,  Kratochvílová...  nebudeme  sa
vyjadrovať  teraz už k tomu ...   Každý nejak preberá ...nepreberá ... Je to vec... Ja som
o tom nevedel. To ... táto odpoveď bola pripravená podľa všetkého na základe toho, že
sťažnosť  je  podľa  zákona  o sťažnostiach,   ktorá musí  byť   vybavená  atď.  Takáto
sťažnosť to je v podstate podnet.  Lebo on sa môže sťažovať na mestskú políciu alebo
na  čokoľvek iné. Ale, viete - my ako vieme vyriešiť túto sťažnosť? Jedine tak, že mu
dáme  20 Eur.  Viete? Tzn.  že tam podstate,  asi  bolo  takéto riešenie   aj  navrhnuté;
predpokladám.  My nevieme to riešiť. A keby to bola sťažnosť písomná, podpísaná, v
zmysle zákona o sťažnostiach, tak vtedy sa musí vybaviť do nejakého termínu a tam
by sa riešilo  nejakým  spôsobom.  Že napr.  by bolo  mu  uvedené,  že sme  ...  mylne
uviedli informáciu v tých novinách, ja neviem -  v máji a že niekto konkrétne je za to
zodpovedný. To by bola konkrétna sťaženosť. Ale...  preto asi predpokladám, že táto
odpoveď bola daná, že ... neevidujem písomne žiadnu sťažnosť, lebo tá  sťažnosť asi
nespĺňa náležitosti. Ale , samozrejme, je to také slovíčkarenie. Len hovorím, že my to
nevieme vyriešiť, tých 20 Eur, jedine tak, ako keby ... že dáme mu poukážku - naozaj.
Lebo my to formálne nevieme ináč vyriešiť. Nedá sa to ináč. Keď už zaplatil. 

(p. Zajac:  .. ja  som iba  k tej sťažnosti ...  ja  som pripomienkoval  zákonnosť ...  Ak toto
chcete, ja mu odporučím, aby napísal sťažnosť ; oficiálne ... na úrad.  Toto chceme?...
Veď posielame si tie veci aj internetom ... aby sme si sami si tu riešili ... Keď mi takto
odpovedáte,  naozaj nemám inú možnosť, len to riešiť takto ... Je mi to strašne ľúto.
Lebo ja to neberiem ako nejaký akt nepriateľstva. Som sa normálne pýtal. Na komisii -
ako  sa  to  riešilo  ?  -  Bolo  mi  odpovedané  -  dostali  darčekové  poukážky;  čo  teda
považujem za veľmi smiešne.   ... No.. dala  mu 20 Euro ... minimálne.  Lebo niekto
zaplatil  20 Euro,  a  nechcel ...  si kúpiť  nejakú  darčekovú poukážku. Keď sme  my
urobili chybu,  toto by sme... )

p. Čahojová, starostka MČ:  Marcel... neviem , či ... teda  ... si prihlásený ... 

(p. Zajac: ...keď sa to ešte dalo ... asi... sanovať; nejako riešiť.  Tak som... o tom hovoril na
dopravnej  komisii  .  To  už nebola  pani  Kratochvílová;  tá  nová  pani.  Toto som sa
dozvedel,  preto  som interpeloval.  Pre  nič  iné.  A  na  interpeláciu  som dostal  -  že
neevidujeme to ako sťažnosť... )
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ale  ty si  napísal  v  otázke interpelácie  "sťažnosť".   Druhé
slovo...alebo tretie - bolo slovo sťažnosť. "Ako riešila mestská časť sťažnosti?" ... Pán
poslanec Dulla mal slovo. ... Pán poslanec Dulla má slovo.

  p. Dulla: Ďakujem za slovo.  Ja si myslím,  že by stálo za pokus, ak sme si vedomí toho, že
sme možno nejakou nie úplne presnou informáciou mohli spôsobiť pomýlenie  nášho
spoluobčana, tak by sa dalo napísať aj na políciu vysvetlenie - z hľadiska evidenčných
záznamov na karte vodiča, kam sa zaznačujú aj priestupky zistené mestskou políciou,
nielen  Policajným  zborom  Slovenskej  republiky.  Lebo  to  je  univerzálna,  jediná,
evidencia  a vysvetliť,  že sme  si vedomí,  ak sa to potvrdí,  že sme mohli  prispieť k
zbytočnému pokutovaniu  a  žiadame  zvážiť  možnosť opravy v zázname.  Je to naša
príležitosť, zákon nám v tom nebráni. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec,  posledné  slovo k tomuto problému.  Ak sme
vedeli o takýchto - je možné, ja neviem,  o ktorý konkrétny prípad sa jedná, možno ho
dostala  na  vyriešenie  pani  Ing.  Kratochvílová,  možno  ho  riešila,  možno  neriešila,
možno  ho  ..  len  zabudla.  Ja  o  tom neviem.  Ale  veci,  ktoré sme    riešili  my,  tak
individuálne  -ak  sme  sa  dozvedeli,   každý jeden  prípad  sme  sa  ospravedlnili  tým
ľuďom,  ak došlo k takémuto nedorozumeniu. Naozaj. O tomto naozaj neviem, o ktoré
sa jedná. Ale preverím to. Pán poslanec ... pán poslanec Borovička, nech sa páči.

p. Borovička: Ďakujem za slovo. Kolega Dulla ma teraz trošku predbehol; ja som sa dozvedel
o niektorých týchto veciach, ktoré fakticky došlo, a  došlo k omylu.  A naozaj sa jedná
o to, že o tom, že on tam má momentálne v registri zaevidované ako pokutu. Keď to je
ako priestupok; no ale - pokuta je priestupok. Hej?  On to musel zaplatiť; čo je teda
pravdou. A tam by som naozaj chcel poprosiť, aby sme teda už my, ako úrad,  keď sa
k  tomuto, naozaj,  ...  keď sa  to  teda  stalo,  aby  sme  my  ,  ako  úrad,  požiadali  o
vymazanie tejto pokuty, tzn. vymazanie tohto priestupku. A úrad na to má právo; a s
políciou by sa to dalo dohodnúť. Ďakujem. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Poprosím teda, aby ste to ešte raz poslali... Poslali ste to?
Tam je aj adresa...aj všetko? 

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujeme.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Skontaktujeme sa; pošleme im oficiálny list, policajtom . 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme!  ... Ďakujeme, Marcel.  Povedali sme, čo urobíme.
Tak dúfam, že budeš spokojný. Aj ty, aj ten pán. ...  Aj my, aj ten pán! ... Teraz sme v
bode... 10. Keďže nikto iný do diskusie nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh. Ešte niekto? Pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ďakujem.  Prihlásil som sa až na poslednú chvíľu,  lebo som - jako- nechcel
skákať do rozbehnutej témy. Informácií,  ako som dostal podklady o vybavených ... o
vybavených  interpeláciách,  je  v  bode   aj  informácia  o  postupe  vybavovania  toho
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chodníka  z... nadchodu Nad lúčkami,  k Ulici  Jána Stanislava.  Ja  som tam našiel  -
opravte ma,  ak som... zle  hľadal - tam je  len ... len ako informácia  o tom,  že ako
najvhodnejšie  riešenie sa zistilo, že mestská časť požiada cirkev, ktorá je vlastníkom
jednej z tých parciel, po ktorých by to - ten chodník mohol byť vybudovaný.  A tam
boli nejaké rokovania, ak som... ak som to dobre pochopil, aj na základe toho, čo som
už  dostal  ústne,  a  čo  sa  hovorilo  inokedy,  že  to  vlastne  zastalo  na  tom,  že  ako
pochopiteľne, chcú oni predať - len predať, alebo vymeniť ...  celú tú parcelu a nielen
taký...  ako-  kúsok;  a  s  tým to  zastalo.   Je  to  pochopiteľné,  k  tomu  sa  nebudem
vyjadrovať. Ale stále si myslím a nakoniec, všetci to vieme, že aj stavebno-technický a
urbanistický je najlepšie vybudovať to na majetku, ktorý patrí mestu, ktorý je susedný
s týmto, ktorý vlastne je tam. A by som prosil informáciu, že ako to stojí tam? Či sme
tam už  naozaj  vyčerpali  všetky možnosti,  resp.  či  z  toho,  čo  viem,  že  šli  nejaké
žiadosti na mesto , tak či odvtedy je niečo nové?  A či existuje nejaká odpoveď od
mesta  alebo  reakcie?  Ak  existuje,  tak  aká?  A  pokiaľ  neexistuje,  tak  prosím
informáciu ...  ako dlho sa už na ňu čaká. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kolega, musím ťa upozorniť, je to veľmi zaujímavá téma,
dôležitá  aj   pre  obyvateľov  mestskej  časti  a  pre  nás.  Ale  sme  v  bode  vybavené
interpelácie - to je po 1.) . Po 2.) - si   priamo pri zdroji,  vieš, že sa zúčastňujú tých
rokovaní,  si  predseda  komisie.  Všetky  informácie,   ktoré  potrebujete,  si   pýtajte
priamo od pána Vaškoviča. Sprostredkovane ja o tom teraz nebudem rozprávať. Ak sú
ešte nejaké ďalšie otázky, daj v Interpelácii.  Ak neobsiahla táto ...  tento informačný
materiál; to je len informačný materiál. To nie je súčasť tohto bodu. Takže, ak sú ešte
nejaké otázky, ďalšie, daj interpeláciu alebo sa spýtaj  priamo pána  Ing. arch.  Takže -
tento bod, ak nikto nie  je  prihlásený k interpeláciám,  vybaveným,   končí a  prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Keďže  sme  nedostali  žiadne  písomné  ...  návrhy,  alebo  zmeny,  tak
prečítam návrh uznesenia.  Miestne  zastupiteľstve  mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujeme veľmi pekne. Hlasujeme  o tomto návrhu. Nech sa
páči.

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

Bod 11
Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ:  A postupujeme k bodu Rôzne. Otváram bod Rôzne. Nech sa
páči. V bode Rôzne sa hlási pán poslanec Buzáš nech sa páči.
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p. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím do mikrofónu.

p.  Buzáš:  /Skúšam./  Keďže  minulé  zastupiteľstvo  som  z  úst  pána  poslanca  Bendíka
zaznamenal  požiadavku na rekonštrukciu miestnej rady, som si dovolil pripraviť malý
návrh, s malými zmenami.  V prvom rade chcem povedať, že sa vzdávam členstva v
tejto  rade a  poprosím potom zastupiteľstvo, aby to vzalo  na  vedomie;  keďže moje
slovo platí, dúfam, že to nemusím dávať písomne. Počas rokov, ktoré som v tej rade
odsedel,  viem zodpovedne prehlásiť,  že počet 8 je  maximálny  možný počet. Nie je
efektívny a bráni riadnemu rozhodovaniu a riadnemu uznášaniu a prijímaniu uznesení.
Keďže môžu byť  uznesenia  prijímané  iba  nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
rady, je to minimálny počet 5 - a niekedy je tých členov rady práve 5. Takže de facto
sa vyžaduje  jednomyseľnosť.  Z toho dôvodu som navrhol zúžiť  radu na 5 členov -
keďže je nás tu 25, proporčne to aj veľmi dobré vyjde.  1 člen rady bude zastupovať...
5  poslancov  zastupiteľstva.  Dovolím  si  prečítať  návrh  uznesenia:  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava  Karlova Ves berie  na vedomie,  že poslanec
Peter Buzáš sa vzdal členstva v miestnej rade odvoláva z Miestnej rady Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30. 11.2017 poslancov:  pána
Bendíka,  Buzáša,  pána  Lenča,  pána  Savčinského,  pána  Šíbla,  pána  Zajaca  a  pani
Zemanovú.  Určuje  s  účinnosťou  1. 12.2017  počet  členov miestnej  rady Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v 7. volebnom období na 5. Volí
dňom 1. 12.  2017 za členov miestnej  rady Miestneho  zastupiteľstva mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves týchto poslancov:  pán Lenč,  pán Savčinský,  pán Šíbl,  pani
Zemanová.  Poznámka:  Branislav  Záhradník,  ako  zástupca  starostu,  bude  členom
miestnej  rady z merita  veci.  Ešte  navrhujem,  aby aj  odvolávanie  aj voľba  nových
členov prebehli aklamačne. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne. Pán poslanec Buzáš sa mýli  - a nie prvýkrát. Ja som nenavrhol
rekonštrukciu miestnej rady. Možnože keby si pozrel záznam - a keby dával pozor na
miestnom zastupiteľstve, nemal by problém vedieť, aká je realita. Ďakujem.

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, tento príspevok začal dobre, len skončil inak, než začal.
Ja  sa  tiež  vzdávam  členstva  v  komisii  finančnej  a  podnikateľskej  a  v  komisii
regionálnej politiky. Obávam sa, že  za takýchto okolností tá práca tam nemá zmysel;
navyše sme sa niekoľkokrát presvedčili o tom, že uznesenia, ktoré v týchto komisiách
prijímame sa nakoniec do materiálov nedostávajú. A naozaj, môj čas je vzácny na to,
aby som ho strácal takýmto hádzaním hrachu o stenu. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nie ... pán poslanec Dulla.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. S radosťou sme privítali náhradnú výsadbu za polámané stromy
v  hornej  časti  medzi  Majerníkovou  a Pribišovou  a  ďakujeme  všetkým,  ktorí  sa
postarali  o  vhodnú  a  rýchlu  reakciu.  Očakávame,  že  podobne  sa  zrevitalizuje  aj
zničený trávnik povedľa chodníka v úseku medzi vchodmi Majerníkova 42, 44, o čo
už nejaký ten rok žiadame. Okrem toho Karlova Ves vyhlásila verejné obstarávanie na
zhotoviteľa lodenice.  Financovanie závisí od financií  a vôle hlavného mesta. Možno
nie som jediný, koho by zaujímalo - či máme schválené prostriedky od hlavného mesta
už na účte? A ak áno, v akej sume? Ako je zabezpečené ich použitie a financovanie aj
v roku 2018? Ďakujem.

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

p.  Bendík:  Ďakujem  pekne.  Keďže  sa  v  tomto  zastupiteľstve  začali  čistky  a  hlavne
odstraňovanie  nepohodlných  ľudí,  oznamujem,  že  k  1.12.  tohto roku  sa  vzdávam
členstva  vo  finančnej  komisii  a  taktiež  aj  v  komisii  školstva  mládeže  a  športu.
Ďakujem pekne. Dúfam, že teraz už tu bude jednotná komorná atmosféra a všetci budú
šťastní.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja  som  si  tu  čistky  nevšimol.  Neviem,  možno  som  nejako
nevšímavý;  A pokiaľ tu išlo  o – jako- návrhy na odvolávanie  ľudí z komisií,  tak...
ktoré sú - by som povedal- odôvodňované podozrievaním a spochybňovaním, tak dnes
ich... si ich myslím najviac predniesol ty. Takže neviem, prečo teraz hovoríš, že sa tu
začali sa tu začali čistky. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Aj ja  ďakujem.  Pán poslanec  Dulla,  teraz mi  pán prednosta
signalizoval, že bola otázka na finančné prostriedky, či mesto poukázalo na lodenicu.
Ja  som  nepočula  tú  otázku,  ospravedlňujem  sa.  Odpovie  pán  prednosta.  Áno,
samozrejme. To dávame pozor, lebo to je veľmi veľký objem finančných prostriedkov.
Takže najnovšie informácie pán prednosta, nech sa páči.  Lebo som nepočula presné
znenie otázky.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka tej tých financií z magistrátu, tak samozrejme,
keďže obstarávanie  bolo  teraz vyhlásené,  tak nie  je  možné  ich vyčerpať tento rok.
Požiadali sme magistrát o to, aby nám dal nejaký písomný záväzok; samozrejme závisí
to od schváleného  rozpočtu na  2018 v mestskom zastupiteľstve.  Ale  dal  nám pán
primátor písomný prísľub, že bude to zaradené do toho... do toho návrhu rozpočtu na
2018 v plnej  výške.  To je  prvá vec.  A druhá vec,  ak by  sa to nestalo,  tak vieme
prefinancovať  tú  lodenicu  zo  zdrojov v rámci  rezervného  fondu.  Ale  samozrejme,
nechceme  to  robiť.  Tzn.  je  to  v  prípade  núdze  kryté  -  aj  takýmto  spôsobom;  ale
miestne zastupiteľstvo.... mestské zastupiteľstvo je v podstate aj dohoda, lebo tam bolo
viacej veci, investičných, neboli doriešené a vyčerpané. Tak je dohoda, pokiaľ viem -
pani starostka ma doplní,  medzi poslaneckými  klubmi,  že v rámci tých investícií  aj
vrátane tej lodenice, že nebude s tým problém, že to bude schválené v budúcoročnom
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rozpočte. A tam už nebudeme mať problém to čerpať ani vyfakturovať a vyúčtovať.
Takže takto to bolo riešené. A pani starostka si ešte ...

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, určite. Pretože my sme to získali - aj to uznesenie prešlo
opakovane v mestskom zastupiteľstve. Až koncom augusta nám mesto poslalo  návrh
na zmluvu.  A v návrhu na zmluvu sme sa s prekvapením dočítali, že do 15. novembra
majú byť minuté prostriedky. Tak tomu ... tak sme sa najprv sme sa teda radili, ako to
s mestom vzájomne...  ako to usporiadať,  aby sme tieto prostriedky mohli  použiť v
novom roku. Ale keďže sám pán primátor prišiel iniciatívne s návrhom, že investičné
prostriedky, ktoré neboli využité v tomto roku, dá - znova - aj tie, ktoré sa týkali iných
mestských častí do rozpočtu, od ... na rok 2018, tak sme vrátili – akože  - alebo sme
neprijali  tento rok tú dotáciu a bude v rozpočte na budúci rok. Pán poslanec Zajac,
nech sa páči. Mesto nám písomne reagovalo. Súhlasne.

p. Zajac:  Dobre. Ja sa len chcem vrátiť k tomu ešte predchádzajúcemu bodu, lebo to bolo
také že hu –hu, ale aj viacerí sa potom k tomu vrátili.  Tak ja len môžem povedať za
seba, že ma trochu mrzí ten návrh. Považujem radu za priestor na - ak teda ja dobre
rozumiem zmyslu rady - že teda je to na nejakú ...ako keby poznanie nálad toho, čo sa
bude diať na zastupiteľstve. Čiže poznanie toho, že ako... ako jednotlivé kluby alebo
zástupcovia v tom parlamente budú potom rozmýšľať, aby sme si veci mohli obrúsiť a
tu  sa  potom vyhli  ďalekej  diskusie.  Čiže  trošku  ma  prekvapilo  -  a  nikdy  sme  to
predtým nerobili, ale človek sa učí celý život, že teda takýto návrh padol na odvolenie
jednej strany, ktorá teda od začiatku - pána Bendíka - je teda relevantným zástupcom
strany SaS ; a ani sa neprihlásil do Pravicového klubu. A teda naozaj tým pádom ako
keby  mi  trošku...  tak  to  zaváňa  -  nie  úplne  -  nikdy  sme  to  nerobili,  že  by  sme
odvolávali zástupcov iných strán, preto, lebo si myslím,  že to je... to má takú nejakú
logiku, aby tam boli. To, že teda je tam 8 - je veľa alebo málo - to je proste o debate.
Tu sme rôzni ľudia, debata nezávislých má byť debata všetkých nezávislých. Debata
strán má byť debata strán; a nezávislých - tá debata neprebehla.  Ja som sa do tejto
chvíli cítil súčasťou klubu Naša Bratislava za ktorú som aj teda bol  v rade. To, že sem
tam v  tej  rade  vystupujem ako  keby  svojstojne,  je  to  preto,  lebo  považujem klub
nezávislých poslancov za  - nie klub poslancov jedného názoru, ale za klub poslancov
s viacerými názormi. Ja to akceptujem a mrzí ma ľudsky, že nestretol sa klub a že mi
ani nezavolal túto vec; a že teda som sa to dozvedel práve v tejto chvíli. Nemám s tým
problém. Lebo nie som nejakým spôsobom závislý od toho, že či som alebo nie som v
tej rade. Z tých komisií zatiaľ neodídem preto, lebo komisie beriem ako pracovné. Len
chcem povedať, že zúčastnil som sa každého jedného zasadania, či komisie v ktorých
som alebo... alebo zasadania .... tej rady. Čiže... čiže nikdy som nejavil nejaký záujem
alebo niečo, z čoho by ste mohli povedať, že kvôli mne sa nehlasovalo. Lebo - pozrite
si – účasť, ja mám účasť stopercentnú. Na tieto veci si dávam pomerne veľký pozor.
Tak potom už to musí vo mne vyvolávať len ten –ako- názor, že ide naozaj o to, aby to
prebiehalo rýchlo a v šíku. Lebo ja iný dôvod na toto nevidím, že to prebehlo tak, ako
to prebehlo. A že to teda- a že to vôbec teda prebehlo. Lebo, podľa mňa, o takýchto
veciach  sa  má  debatovať.  Je  to  politická  záležitosť.  Vždycky  sme  si  hovorili,  že
miestna  rada je  politickým orgánom.  Iný význam moc nemá.  My tam môžeme len
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odporučiť neodporučiť. A môžeme si veci predebatovať. Ja ten čas - nebudem sedieť
na chodníku - ktorý som bol na rade; a len teda môj názor je,  že ten spôsob nie  je
úplne - by som povedal - nepáči sa mi to. To ...mám - akože si beriem, že by som bol
rád, keby sme  verejne deklarovali,  že toto naozaj nie  je  úplne v poriadku. Ani voči
členom klubu Naša Bratislava,  ktorým som sa cítil  a ani voči členom iných klubov,
ktorí tým pádom nebudú mať zastúpenie na rade. Ale - dali ste ten návrh, bude sa o
ňom hlasovať; a ja tiež budem o ňom hlasovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za názor. Než ti dám slovo, Igor, trošičku aj ja by som
zareagovala. Vieš, Marcel,  mnoho vecí... ľuďom sa tu mnoho vecí nepáči a to, že sa
tebe nepáči, tak tiež akceptujeme. Ako povedal pán Buzáš, tak povedal,  že to nebola
jeho  iniciatíva.  Ja si to teda nepamätám, ako to bolo. Ale  že to bola požiadavka zo
strany niekoho iného. Ja si nepamätám, že by to bola nejaká iniciatíva meniť miestnu
radu. Ale – to, čo si povedal,  akceptujeme. A ty skús... akože mnoho vecí sa ti... aj
nám sa mnoho vecí nepáči.  Však vieš a nie je to včerajší deň. Pán poslanec Bendík,
nech sa páči.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Nebudem hovoriť možno všetko, čo som chcel - lebo
chcem zachovať slušnosť na tomto fóre; lebo ten toto fórum si ju zaslúži. Ja si veľmi
dobre pamätám,  keď sme  tu sedeli  a oproti si nesedela  ty,  ale  Iveta Hanulíková; a
dobre si pamätám aj SDKÚ, ktoré kolaborovalo - volali sme ich „silovou koalíciou“.
Viem dobre, aké peklo mi táto koalícia  narobila  v živote. Ale toto sa za vlády Ivety
Hanulíkovej nikdy nestalo. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: No, ja nechcem teraz riešiť iba to, aby sme boli, že... nechcem teraz riešiť - že kto
to kedy navrhol.  Ten návrh ja  som takto ako  je  formulovaný  počul  dnes  od pána
poslanca,  ktorý bol doteraz mojim kolegom,  mňa to len ľudsky prekvapilo.  Mne sa
teda - kľudne môžeme sa o tom baviť, že ideme renovovať tú radu, kľudne sa bavme
aj o číslach. Ale toto už nie je bavenie sa. Veď uvidíme, ako to hlasovanie dopadne. A
tým pádom ja budem vedieť, že ako to je. Takže to ja zase... nie som ani naivný,  ani
nejaký hlúpy. Tak tomu ja rozumiem.

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

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja sa ospravedlňujem,  ale  táto diskusia  sa teda
týka jednak tohto bodu, ktorý navrhol pán kolega Buzáš, ale teda aj kolegovia s inými
vecami vystúpili a ja chcem teda o niečom inom hovoriť. Ja som podal interpeláciu,
kde  som sa  pýtal  na  počet  vydaných  tých  parkovacích  miest  pre zdravotne  ťažko
postihnutých. Lebo mám pocit, že sa nám to nejako vymklo z rúk. Ja viem, že je ešte
čas na tú odpoveď; ale teraz v rámci týchto župných volieb, kedy som bol vo volebnej
komisii,  som zaznamenal  tiež  istú  anomáliu,  ktorú neviem  ako  mám  vyhodnotiť.
Poviem, že o čo ide. Vo vedľajšej komisii totižto mali na starosť zapísaných voličov,
ktorí nemajú trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale sú zapísaní akoby na mestskú časť. Čiže
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majú ... majú tam napísané,  že... že bývajú tu, na miestnom úrade, na Námestí svätého
Františka 8. A to by nebolo ako  nič mi zvláštne. Viem, že od istého času je to... je to
možné.  Mňa  len  prekvapil  ten počet  vyše  500 ľudí je  napísaných,  že  býva  tu,  na
miestnom úrade. A viem, že určite 500 bezdomovcov v mestskej časti nie je. Zamýšľal
som sa nad tým, čo ich teda viedlo k tomu, aby... aby si dali trvalý pobyt tu, v mestskej
časti.  A na jednej  strane je  to fajn,  lebo apeluje  sa na ...na tých, ktorí tu bývajú  a
nemajú  tu trvalý pobyt,  aby ho tu mali,  aby dane išli  sem.  Na druhej strane v tom
vidím  aj istú,  asi,  špekuláciu,  keďže vzhľadom na  to, že teda odhliadnem od tých
bezdomovcov,  tak mám pocit,  že sú to ľudia,  ktorí bývajú  v  prenajatých  bytoch a
špekulácia  podľa môjho  názoru je  asi v tom, že keďže sú teda,  akoby,  obyvateľmi
Karlovej Vsi, tak zároveň v tých... v tých rezidenčných zónach majú právo na vydanie
toho preukazu - parkovacieho. A mám pocit, že to, čo sme chceli riešiť,  tak sa nám
takýmto spôsobom nejak vymyká z rúk. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Zaujímavá  otázka. Ešte predtým,  než odpovie pán
prednosta, pán poslanec Buzáš má k tomu faktickú; aj pán poslanec Dulla.  Nech sa
páči.

p. Buzáš: Ja som si uvedomil - nechcem reagovať faktickou na faktickú; keď, tak potom si to
s pánom Zajacom vydiskutujem. Súkromne, alebo sa prihlásim riadnym príspevkom.

p. Čahojová, starostka MČ: To je už úplne iná... Ďakujem. Pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem za  slovo.  Na  to,  čo povedal  pán  poslanec  Lenč,  pokiaľ  teda platia  a
aplikujú  sa  tie  pravidlá  pre zóny,  ktoré boli  zverejnené,  tak podmienkou  je  trvalé
bydlisko v obvode tej zóny; nie kdekoľvek inde.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán prednosta má slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Áno. Tak, jak hovorí pán poslanec Dulla, musí mať v tej
zóne, na tej ulici – tzn. keďže zóna táto nie je, tak nemá nárok. A čo sa týka trvalých
pobytov na  mestskej  časti,  tak  nie  je  možné  ho  získať  tak,  že  prídete  na  úrad  a
nahlásite  sa.  Sú rôzne postupy prečo vznikne.  Jeden je  - ako ste spomínali,  keď je
niekto bez domova a v tej lokalite sa nachádza, je mu pridelené to miesto. To miesto
mu nemôže byť odňaté; trvalý pobyt bez iného trvalého pobytu. To znamená - kvázi
ho nevieme presunúť už inde; tým pádom to nejak narastá, kým nezíska teda riadny
trvalý pobyt niekde vo vlastnom alebo niekde. Potom 2. prípad, ktorý je veľmi častý -
v  poslednej  dobe  sa  stále  zvyšuje  -  sú  rozvody  manželov,  kedy  vlastne  nemajú
bezpodielové spoluvlastníctvo bytu, lebo - dajme tomu ho získali predtým - ten jeden
manžel;  a ten vlastne vypovie trvalý pobyt. Lebo vy máte zo zákona možnosť, ako
majiteľ bytu, odhlásiť manželku, deti, kohokoľvek. A keďže oni mali ... trvalý pobyt
sa odhlasuje a prihlasuje; nemôžete byť, že odhlásený - a idete do mora. Ale vtedy sa
prihlasuje  automaticky,  keď není,  ten druhý pobyt  na mestskú časť.  Tzn.  a  potom
niektorí takto ostávajú, lebo im je to jedno. A my máme s tým problém. Lebo úradnú
tabuľu - musíme vyvesovať im doručené listy atď. A narastá to. Ale je to spôsobené
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tým  zákonom.  Niektorí  ľudia  to  samozrejme  v budúcnosti,  keď  bude  rezidenčné
parkovanie v rámci Bratislavy, takto budú určite zneužívať. Ale je otázne, že či sa to
zneužíva. Lebo pre podielové dane je jedno, či máte - kde máte trvalý pobyt. Hlavné
je,  že  máte  v  obci  trvalý  pobyt.  Je  jedno,  kde je  nahlásený  fyzicky.  Takže  toľko
k tomu.  Ale  hovorím,  že  narastá  to  vlastne  väčšinou  týmito  rozvodmi  a  takýmito
spôsobmi,  keď zanikne  z nejakého  dôvodu, bude ... je  odhlásený človek z trvalého
pobytu v riadnom byte; takže nie sú to väčšinou bezdomovci.

p. Čahojová, starostka MČ: Čo sa týka počtu bezdomovcov, prebehlo nedávno sčítavanie
ľudí  bez  domova,  takže  presné  čísla  sú  k  dispozícii  na  sociálnom  oddelení.  Pán
vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne kolegovia. Ja by som sa tiež chcel
vyjadriť k tomu návrhu na rekonštrukciu rady. Lebo ja  som si veľmi vážil celé toto
volebné obdobie, veľmi korektný tón a spôsob, ako toto zastupiteľstvo, napriek veľmi
pestrofarebnému zloženiu fungovalo. A tí poslanci,  ktorí sme boli aj v tých bývalých
zastupiteľstvách vieme,  že  v  minulosti  práve  ten konfrontačný  štýl  bol  brutálny  v
konečnom dôsledku škodil asi Karlovej Vsi; lebo sme sa nedokázali zhodnúť medzi
exekutívou  a zastupiteľstvom  na  zásadných  veciach.  A  vážil  som  si  práve  tu
veľkorysosť, ktorou sme tu pristupovali k diskusiám. Viete, že tu aj ten najväčší klub,
ktorý by  mohol  pohodlne  bez  diskusie  prevalcovať  akýkoľvek  názor  a  rozhodnúť
jednotne - a veľmi rýchlo, ani sám nemal mnohokrát jednotné názory, aj rešpektoval
rôznorodosť názorov aj v rámci toho jedného klubu, aj... aj sa tak hlasovalo. A keď si
pozriete naozaj aj vy výstupy a štatistiku hlasovaní, tak to je jednoznačné. Je mi naozaj
ľúto, že ako keby upúšťame od tejto veľkorysosti, upúšťame od toho, že sa snažíme
vecne posudzovať záležitosti.  Ale fakt  musím povedať,  že sa mi  zdá,  že ten kto tu
vniesol  politiku  bol  práve kolega Krampl,  ktorý začal  proste  vnášať  a  chcel  robiť
personálne zmeny v komisii na ochranu verejného záujmu, bez toho, aby táto komisia,
ktorá by - práve do nej ten politický zápas nemal byť vtiahnutý... nemal byť vtiahnutý
-  lebo  pokiaľ  sa  tí  členovia  cítia,  že  reprezentujú  tú  politickú  stranu  a  pokiaľ  sa
kolegovia nevzdajú sami,  tak by som bol proti, aby sme  ich odvolávali.  Ale   Robo
Krampl si to navrhol.  A obávam sa,  že už potom sa porušuje ten princíp,  že teda -
nepoďme  takto,  pričom tá rada  je  politickým  orgánom.   A tam naozaj  môžeme...
môžme aj slobodnejšie - tam je zákonná povinnosť iba prihliadnuť na zastúpenie, ale
nehovorí presne zákon, ako hovorí pri tejto komisii.  A je to škoda, Robo, že si to tak
urobil.  Lebo presne sa teraz ... ideme do tých ďalších krokov. Ale chcem ti povedať,
že napriek tomu mi je ľúto napr. že chceš odísť z finančnej komisie; lebo ja som si ťa
vážil  ako človeka, ktorý aj keď sme  nemali  mnohokrát - rôzne názory, aj keď sme
mnohokrát  mali  zhodné  názory,  že  si  pristupoval  a  navrhoval  veci,  ktoré  boli
racionálne a aj tie, ktoré – povedzme- sme sa nesúhlasili,  tak si vedel vyargumentovať
a vedel som sa s tým aj stotožniť a vedel som si tie argumenty aj osvojiť. A opačne -
som videl,  že  si  aj  ty vnímal  racionálne  veci.  Podľa mňa  je  škoda,  že  teraz  zase
pokračuje vlna  - tak teraz sa vzdávame v komisiách.   Pokojne by si v tej finančnej
komisii mohol zostať. Myslím si, že si prínosom pre tú komisiu; a skúsme kolegovia
zastaviť ako tú nastupujúcu konfrontáciu. Ja viem, že jedny voľby skončili a ďalšie sú
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o rok; je to krátko, ale skúsme naozaj,  ak sa to ešte dá, sa pokúsiť vrátiť sa práve k
tomu veľkorysému korektnému a slušnému, podľa mňa, dialógu medzi ľuďmi, ktorí,
podľa mňa, všetkým záleží na osude Karlovej Vsi. Ďakujem.

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

p. Krampl:  Ďakujem za ocenenie  mojej  prácu. Chcem len podotknúť, že ten návrh,  ktorý
predniesol pán poslanec Buzáš, predpokladám, že nebol iba reakciou na môj,  ale  už
bol pripravený ďaleko predtým.  Čiže myslím  si,  že tento výklad nie je  správny,  že
vlastne ja som to celé spustil. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p.  Bendík:  Ja  by  som chcel  pripomenúť,  že  ten  návrh  ako  z  môjho  pohľadu  návrh  na
odvolanie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu má svoje opodstatnenie. Má
opodstatnenie v tom, že máme ústavný zákon, ktorý by sme si mali vážiť. Je to zákon,
ktorý má kontrolovať nás, verejných funkcionárov. Dodnes nebolo zvolané stretnutie
komisii...  komisie,  ktorá by aspoň skontrolovala...  ktorá by aspoň skontrolovala,  či
všetci poslanci podali obálky. Tzn. že či aspoň si splnili  tu zákonnú povinnosť,  bez
ohľadu na to, ako hovorí pán prednosta, že či sa budú otvárať obálky alebo nie, lebo to
je záležitosť komisie, ako si to odsúhlasí. Ale návrh pána Buzáša, okrem toho, že ... ho
uviedol  mylne  a  snáď  sa  na  tomto  fóre  mi  ospravedlní,  sa  nezakladá  na  základe
žiadnych  pochybení  jej  členov.  Tzn.  v  tomto  vidím  totálnu  politiku.  Návrh  pána
Buzáša  je  jasná  politika.  Ten  návrh  predchádzajúci,  vidím  naozaj  pochybenie  v
činnosti tej komisie  - to je všetko. Ďakujem pekne. Ináč, teším sa, budem mať viac
času na vlastnú rodinu, ktorú som doteraz zanedbával.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  No Braňo, prepáč ale - akože mne je to také trošku, že začína byť aj smiešne, že
...voláš po slušnosti a nekonfrontačnom ... Ale to je ako... keď jako človek sediaci v
obrnenom tanku sa... za samopalom kričí,  že „mier““ A na to je spústu vtipov. Teda
vieš, že my si naozaj- akože- sme tu zažili kopec toho. A nemusíme sa tu teda ... Ale
padol návrh na odvolanie rady, kde ja som sám povedal - už či si to Robo alebo nie – a
či čo a ako -  sa nám zdalo pohodlné, nepohodlné - proste slušné je,  že by tam mali
byť zastúpení ľudia, ktorí tam... ktorí tu prezentujú nejakú stranu; a ten tá SaS-ka tam
nebude - prvé čo si myslím,  že nebude - slušné a slušné je keď teda z klubu je  ide
vylúčiť  z  tohto  O.K -  ja  však  mohli  sme  sa  o  tom baviť;  ja  uznám,  keď  si  to
vysvetlíme... vysvetlíme  si.  Nie som prišitý.  Ja som sa vzdal komisii jednej,  druhej,
tretej; nikdy som nebol prisatý k nejakému - či šéf komisie, alebo nie. - Ale  - ešte raz
zopakujem  -  nevynechal  som jedno  jediné  zastúpenie.  Od  -  na  rozdiel  od  iných.
Hlasovanie,  vystupujem  lebo  považujem  vystupovanie  v  týchto  za  dôležité.
Považujem  za  dôležité  povedať  na  tomto  priestore  nejaký  názor.  Aj  keď  teda
považujem za dôležité aj neísť len tým názorom, ktorý je želaný. Ja to môžem vnímať
len takto, ten návrh.   Inak nie.  Lebo iné  zdržiavanie  a obštrukcia,  že kvôli mne  sa
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nehlasovalo. Iné tam nevidím. A považujem to za... za to považujem za politikárčenie.
A nepovažujem to za ten ústretový krok, po ktorom ty kričíš.

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel faktická ... faktická!

p. Zajac: ....hovoríš... že správajme sa slušne... No dobre, tak sa správajme.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Tak prepáč Marcel,  ale  ja  musím povedať,  že za
vinu  sa Petrovi Buzášovi - kolegovia  ho navrhli  odvolať - a teraz hovoríme o tom,
že ...akože - správajme sa slušne. A čo on... v čom on porušil ten zákon? Lebo keby
v tom... to je v poriadku ja teraz reagujem ... ja teraz reagujem na to, že sa Peter Buzáš
- Igor to povedal jasne, že preto, lebo si -ako keby- nesplnil svoju nejakú povinnosť.
Ale on v zákone... ten zákon je nedokonalý; podľa mňa je zle napísaný a tí, ktorí máte
vplyv  na  poslancov v Národnej rade by ste mali  nejakým spôsobom sa snažiť  ten
zákon precizovať. Tento zákon je podľa mňa málo funkčný, neprispel k žiadnemu ...
skutočnej  ochrane  verejného  záujmu  – neprispel.  Je  to  len  formalizmus!  Je  to  len
hľadanie čiarka – bodka, či všetko je  tak napísané, ako má byť.  Ale reálne  verejný
záujem podľa mňa dôsledne nechráni a je zbytočné, aby my sme sa tu seba bičovali.
Keď by naozaj Peter Buzáš mal lehotu, že ako predseda musí do 30. 6.  - a neurobil to,
tak beriem . A potom padni komu padni. To, že vy vykladáte, že už, keď sa to podáva
k 31. 3. že asi sa  to malo  - no súhlasím.  Mohli  sme  to urobiť.  Býva obvyklá  prax
zastupiteľstva,  že  do  30. 6.  sa  dáva  tá  „kvázi“  správa  a  zasadne  tá  komisia.  Ale
neporušil zákon a nezanedbal nejakú svoju povinnosť, lebo teraz nás informoval, kým
sa nevzdal, že, prepáčte, že vlastne je... je zvolaná tá komisia. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac aj pán poslanec Bendík reagujú faktickou
na faktickú. Takže slovo má pán poslanec Šíbl.

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

p. Čahojová, starostka MČ:  Dávam hlasovať o tomto návrhu.  ...  No na Jarov návrh...  je
faktická  pán poslanec  Zajac  -  na  Jarov návrh.  Faktická  k  Jarovmu  návrhu.  ...  Na
ukončenie diskusie.

p. Zajac: Mňa len zabudli odhlásiť. Takže ja akože nie... ale.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Máš k tomu poznámku? 

p. Zajac: V bode ... Rôzne faktickú na faktickú ...to je jedno porušenie.

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel reaguješ...  nereaguješ debatovali na Jara. Marcel!

p. Zajac: Teraz sme debatovali o rade.
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p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Šíbla.  Dal návrh na
ukončenie diskusie. Pán inžinier... pán inžinier, takže dávam hlasovať o návrhu pána
poslanca Šíbla. Jaro dá sa to tak chápať? K diskusie k pánovi poslancovi návrhu pána
poslanca Buzáša ukončenie diskusie. Kto je za?

Hlasovanie: Za 9, proti boli 2, zdržali sa 3. Tento návrh bol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pokračujme  v diskusii.  Ďalším  prihláseným bol pán Rosina.
Dobre si pamätám? Pán Rosina nech sa páči.

p. Rosina: Pardon. Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, rozbehla sa tu taká vášnivá diskusia a
- naozaj,  že prečo táto diskusia vznikla,  ten dôvod, alebo príčina je  v tom minulom
zastupiteľstve,  kedy naši  kolegovia  z SaS,  mne  strany veľmi  blízkej,  začali  dávať
politicky motivované personálne návrhy,  ktoré sa týkali jednak komisie  pre ochranu
verejného záujmu; ale bola do tej diskusie vztiahnutá aj rada - a to si pamätám teda
veľmi  dobre.  Takže čo sa týka komisie  pre ochranu  verejného  záujmu  - termín na
odovzdanie obálok bol myslím  do konca marca.  Prešiel  apríl,  máj,  jún,  júl,  august,
september, október - a bol by som veľmi teda naivný človek, ak by som nevidel nejakú
príčinnú súvislosť medzi týmto termínom začatia tejto diskusie a istými politickými
udalosťami,  ktoré prebehli  v minulých  dňoch.  Takže toto bola...  toto bola politická
záležitosť a politický boj.  Nezačal ho ani pán Buzáš, ani nikto....nikto druhý. Boli to
konkrétni dvaja ľudia. Títo dvaja ľudia, nech teda, keď to začali - tak áno - začali sme
sa  tým  zaoberať.  Ja  konštatujem,  že  na  začiatku  tohto  volebného  obdobia  bolo
zvolených 25 ľudí z toho 6 bolo straníckych príslušníkov - čiže 24 %.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kolega, k tomuto bodu bola ukončená diskusia.

p. Rosina: Ja som bol prihlásený.

p. Čahojová, starostka MČ: Sorry, to je pravda... to je pravda.

p. Rosina:  Takže... takže dovolím si dokončiť -  čiže 24% ľudí.  Takže boli dvaja  straníci
zvolení do rady. - Presne  v zmysle zákona sa prihliadalo na stranícke zloženie - 20
...to bolo 25 % 2 z 8, čo je  najbližšie.  A nikto by s tým nemal  problém možno do
konca ... do konca volebného obdobia; keďže bola námietka – rôzna - tak áno. Teraz
momentálne  máme  5 straníkov,  to je  20 % z počtu 5 ľudí,  keď je  jeden príslušník
nejakej strany, tak... tak je to presne 20 %. Nič iné sa nestane, len to, že sa vyhovie
navrhovateľom tohto ...alebo tomu, kto vyrobil tento pseudoproblém. Čo chcel, tak to
dostane. Aspoň tak ... bol formulovaný návrh. Ďakujem za pozornosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Bendík s faktickou.

p.  Bendík:  Ďakujem pekne.  Ja  rozumiem tomu,  že hovorí  sa,  že 100× opakovaná  lož sa
nakoniec stáva pravdou. A znova zopakujem, pozrite si záznam. Ja som na minulom
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zastupiteľstve  navrhoval  iba  zverejňovanie  majetkových  priznaní.  Tzn.  ...  tzn....  to
znamená - . naozaj - skúste si to pozrieť, neťahajte moje meno do nejakých sporov.
Taktiež poprosím pani starostka aj teba, aby si neťahala moje meno do sporov, ktoré
máš s nejakými poslancami, lebo mňa to jednoducho uráža. Ja mám dosť málo času na
to, aby som sa venoval rodine.  A nechcem si -  a nebudem si dopisovať pod... pod
nejakými článkami; nemám na to čas, nemám na to chuť. Keď budem chcieť ti niečo
povedať,  tak  ti  poviem  takto  verejne  otvorene.  Nenájdeš  jeden  status  napr.  na
Facebooku, ktorý by smeroval proti tebe. Takže si vyprosujem to, čo si napísala  pod
blog Jána Hrčku. Ja som ti odpovedal.  Ja som ti tam odpovedal.  Odpovedal som ti
slušne a naozaj bolo by dobré, keby sme pokračovali v korektnej diskusii,  ktorú sme
mali. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Čo som napísala, som napísala a trvám na tom. Prečítam si aj
tvoju odpoveď. Pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem zo slovo. Chcem reagovať na pána Rosinu - tak ako sa to má. Pred pár
minútami pán Záhradník vysvetľoval,  že podľa... podľa zákona sú vlastne nezávislí
poslanci v zastupiteľstve iba dvaja, teraz pán Rosina hovoril iné počty. Ja mám taký
pocit, že sa tie počty menia podľa toho, ako to akurát práve niekomu vyhovuje. Chvíľu
je niekto v jednej komisii je zástupca politickej strany, potom... potom je nezávislý a
proste sa to tak...  Ale... ale niekedy aj vo veľmi krátkych časových okamihoch mení,
že si to už pomaly nestíham všímať. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p.  Zajac:  Veľmi  podobne  som chcel  povedať,  že  teda  povedal  to  Braňo  celkom presne
a exaktne; lebo si pamätám, že sme síce nezávislí – a ja som teda nebol členom... nie
som členom OKS, ale ako nezávislý  sme kandidovali v nejakej koalícii  politických
strán. My sme si nezbierali podpisy. A ja sa teda stále cítim zástupcom ako keby OKS,
hoci nie som členom OKS. Ale vnímam to, tak že ja som tu zástupcom OKS. To, že
ten klub Naša Bratislava je naozaj ako keby ... ako keby bol tak zvláštne poskladaný -
veď to o tom sme mali veľa debát predtým a potom. Je mi len veľmi ľúto, že tieto veci
a takéto návrhy nedávame na základe debát. Preto, lebo o tomto ten klub bol. Ale ja sa
s tým...  ja  to len aby sme  vedeli  verejne,  že...  že to nestačí len  povedať,  že takto.
Jako... bolo by dobré, keby sme sa trestali za urobené - súhlasím,  že sú ľudia,  ktorí
nechodili na radu, a preto nás tam bolo len 5. Ale garantujem, že ja som to nebol - ani
raz.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani poslankyňa Poláchová.

p. Zajac: ...a tie zdôvodnenia vecí sú .... 

p.  Poláchová:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som chcela  iba  fakticky.  Ako  poznám,  zhodou
okolností, práve teraz kontrolujem zápisnicu z minulého zastupiteľstva. Takže môžem
vám odcitovať že - o čom sa tu rozprávame.  A možno by som chcela vyzvať k tomu,
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aby sme boli k sebe tolerantní a urobili si aj nejakú prestávku, oddychovú. Lebo ja za
seba hovorím, že ja už nevládzem. A rada by som proste to vyriešila  v kľude a nie v
takýchto stresoch. Bolo to slovo pána Krampla.  Čo už ... ale 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 by malo prejsť
asi  k  prehodnoteniu  ich  členstva  v  tejto  komisii.  Tam to vyslovenie  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. Ale teda predpokladám, že asi na ďalšom bude navrhnuté zloženie miestnej
rady aj komisie pre ochranu verejného záujmu. Ku samotnej komisii  -  atď. to, už je o
komisii.

p. Čahojová, starostka MČ: Koniec faktickej poznámky. Pán poslanec Buzáš.

p.  Buzáš:  Ďakujem.  Ospravedlňujem  sa,  ak  som si  poplietol  kolegu  Bendíka  s  kolegom
Kramplom.  Nebol v tom úmysel.  A v tom návrhu,  ktorý som predložil  tiež nie  je
žiadny úmysel,  len sme zreálnili  politické strany. Pán Zajac,  vy ste nebol v rade za
OKS. Vy ste tam bol ako predseda klubu Naša Bratislava.  Dobrovoľne ste sa pred
rokom vzdal členstva. Ja nikoho som nepotrestal, keď politicky, tak seba, lebo som z
tej rady - ak ste si nevšimol,  odrezal aj seba. Ak tam má oprávnenie byť pán Bendík,
tak tam má oprávnenie byť pani Džerengová, pani Hanulíková. Ak hovorí o nejakom
potrestaní  pán Bendík,  ak má  byť  nejaká  spravodlivosť,  tak sme  potrestali  aj pani
Džerengovú a potrestali  sme pani Hanulíkovú.  Takže páni,  trochu by som bol taký
možno menej podozrievavý. Ja neviem, ako vy uvažujete. Ja som v týchto rozmeroch
neuvažoval. Ak bolo treba prehodnotiť, tak som sa to snažil prehodnotiť poctivo, aj s
dôsledkami voči svojej osobe. A ešte raz sa pánovi Bendíkovi ospravedlňujem, ak som
teda spomenul neoprávnene jeho meno. Mrzí ma to. Možno som nedával dobrý pozor.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne pánovi poslancovi Buzášovi za jeho ospravedlnenie. Aj keď sme
teda v poslednom čase politickí protivníci,  ale  vážim si to, čo sa týka toho, že sme
poškodili  pani poslankyňu  Džerengovú a pani poslankyňu  Hanulíkovú - no, ja  som
miestnu radu nenavrhoval. Tzn. toto nech si spytuje svedomia tí, ktorí tie mená takto
navrhli. Ja som to ale nebol. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Ja si tiež myslím,  že ten návrh, ktorý teraz podal pán poslanec Buzáš je správny.
Treba teda, keď sa tie dohody také, aké boli - lebo vnímal som to tak, že... že pani
poslankyňa  Džerengová bola členkou klubu, pravicového, a Pravicový klub... a ona
hlasovala,  tiež, ako členka tohto klubu; lebo sme to... som ja si vyjednával,  dával jej
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tieto veci Pravicového klubu k dispozícii a zvolili si zástupcu, ktorého si zvolili.  Tam
to vnímam ako... ako –áno. Aj my sme  teda vystupovali do dnešného dňa ako teda
zástupca klubu Naša Bratislava.  Nikdy som sa nejako necítil  inak. Ale  OK - tak ja
som... ja len teda som chcel vedieť, že... bolo by korektné, keby sme na tom klube tie
dohody, ktoré sa urobili predtým, ak sa niečo zmenilo, vnímam to, že asi áno, tak by
sme o tom mali hovoriť.  Ja som za. A potom teda dajme do poriadku aj tie ostatné
veci.  A teda – hej-  asi by sme  mali  teda hovoriť o tom, že či tam má byť  aj pani
poslankyňa Hanulíková. A priznáme ten stranícky princíp. Ale to je ... to je niečo, čo
ja teraz musím povedať, že na základe tej vety, ktorá ...

 
p. Čahojová, starostka MČ: Marcel... len rozbiehaš ale už ti skončil diskusný príspevok. Ty

len  zvyšuješ  kadenciu.  Ale  viete...  Pán poslanec  Martinický.  Ale  upozornenie,  že
diskusia k návrhu pána poslanca Buzáša bola ukončená.

p. Martinický: Ja som chcel k inému.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže k inému. K inému v bode Rôzne.

p. Martinický: Takže  - ako -  môžem?

p. Čahojová, starostka MČ: K inému.

p. Martinický: No ja len by som chcel vysvetliť, aby tu nebolo nedorozumenie. Možno som
sa zle vyjadril; u niekoho to vzbudilo tu ...ako – veselie - ako, keď som povedal, že sa
mi nevidí za také podstatné riešiť, či niekto dal o 2 dni neskôr alebo neskôr majetkové
priznanie - z našich poslancov. Aby som to vysvetlil.  My žijeme v štáte, kde minister
vlády  môže  v  majetkovom  priznaní  napísať,  že  dvadsaťnásobok  ministerského
ročného platu prijal … proste zarobil nejakým podnikaním v nejakých firmách. A to
mu stačí.  A nemusí k tomu dať žiadne ďalšie  vysvetlenie.  Hej?!  Takto funguje  náš
štát. A pritom tu niekto robí problém z toho, či poslanec, ktorý nemá žiadnu výkonnú
právomoc  narábaní  s  majetkom mestskej  časti,  dá  o  1  alebo  2  dni  neskôr  svoje
majetkové priznanie.  Ja len som chcel vyjadriť veľký nepomer medzi týmito dvoma
skutočnosťami. Ďakujem, skončil som.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem ukončujem... Zdeno.

p. Borovička: Ďakujem pekne. Jestli je niekto vo vláde, robí svinstvo, nemusíme to robiť my,
Palko. To je to asi všetko.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. Ukončujem diskusiu.  Prosím návrhovú komisiu o
prednesenie návrhov uznesení.

Návrhová komisia:  Ešte by som chcela pripomenúť, že padli tu niektoré návrhy ohľadom
odvolávania, vzdávania sa v komisiách. Tak, ak to myslíte vážne ... a dúfam že nie -
tak asi by to malo byť písomne. Lebo to sú veci ktoré sa ...
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p. Čahojová, starostka MČ: Predkladáte len to, čo je písomne... ak ste dostali písomne. Tak
prosím, aj poslanci majú kedykoľvek príležitosť aj počas ....

Návrhová komisia: ... tak, nemáme to písomne.

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

p. Rosina: Pardon, ja by som navrhol... Navrhujem krátku prestávku.

p. Čahojová, starostka MČ: Technickú, nejakú... hej? 

p. Rosina: Áno.

p. Čahojová, starostka MČ: Ste za technickú? No, počkajte. Máme občerstvenie pripravené,
máme kadečo. To bude trvať... technická... sme v poslednom bode pomaly - ako dlho?
- minútu, dve, tri, päť?

p. Rosina: 10 minút.

p. Čahojová, starostka MČ: V tejto miestnosti?

p. Rosina: Neviem, nech si 10 minút každý spraví kde chce, ale nerád by som bol, aby niekto
vykonával svoje potreby v tejto miestnosti.

p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím,  vyjadrite sa  zdvihnutím ruky, či ste za 10 minútovú
prestávku?

p. Rosina: Ja by som si dovolil upozorniť, že ako predseda klubu, ak to navrhnem, malo by to
byť akceptované bez hlasovania. Pretože máme zatiaľ stále 2 ...stále... 2 kluby máme.
Takže do počtu klubov 3 stačí.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vyhlasujem  10  minútovú  prestávku.  Je  17:12,  17:22
pokračujeme. Ďakujem. Miestnosť s občerstvením otvárame o 20 minút. 

Prestávka

p. Čahojová, starostka MČ: Takže vážení kolegovia, sme uznášania schopní, pokračujeme.
Prosím návrhovú komisiu - tam sme skončili, aby predniesla návrhy uznesení. Nech sa
páči.

Návrhová komisia:  Takže tak, ako nám boli...  ak sa nemýlime  - postupne dodané návrhy.
Prvý návrh bol Igora Bendíka: - vzdanie sa členstva v komisii na ochranu verejného
záujmu. Dolupodpísaný Igor Bendík sa k dnešnému dňu....
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p. Čahojová, starostka MČ: To je informácia.

Návrhová komisia: To je informácia.

p. Čahojová, starostka MČ: To - je informácia o tom. A vy... asi máš na mysli,  že berie na
vedomie...

Návrhová komisia:  Ospravedlňujeme sa. Tak potom v podstate máme návrh 1 návrh, ktorý
nám bol doručený a to je návrh pána poslanca Petra Buzáša. Návrh uznesenia: Miestne
zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  po  a)  berie  na  vedomie,  že
poslanec  Mgr.  Peter  Buzáš  sa  vzdal  členstva  v  miestnej  rade;  po  b)  odvoláva  z
Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.
novembru 2017 poslancov Ing. Igora Bendíka,  Mgr. Petra Buzáša, Ing. Petra Lenča,
Mgr. Richarda Savčinského, RNDr. Jaromíra Šíbla,  Mgr. Marcela Zajaca,  Ing. Mgr.
Annu Zemanovú. Po c) určuje s účinnosťou 1. 12. 2017 počet členov miestnej rady
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v siedmom volebnom
období  na  5.  Po  d)  volí  dňom  1. 12.  2017  za  členov  miestnej  rady  Miestneho
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  týchto  poslancov:  Ing.  Petra
Lenča,  Mgr.  Richarda  Savčinského,  RNDr.  Jaromíra  Šíbla  PhD.,  Ing.  Mgr.  Annu
Zemanovú.  Poznámka:  JUDr.  PhD.  Branislav  Záhradník,  ako  zástupca  starostu,  je
členom miestnej rady zo zákona.

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

p. Kosnáč, MÚ MČ: ...../mimo mikrofón/.............

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne za upozornenie.  Takže pred tým,  než
budeme  hlasovať,  tak  prosím,  aby  ste  sa  vyjadrili,  či  súhlasíte  s  aklamačným
hlasovaním.

Hlasovanie:  Za  15  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržali  sa  2.  Takže  budeme  hlasovať
aklamačne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Budeme  hlasovať  o  prednesenom návrhu,  ktorý predniesla
návrhová  komisia.  Nech sa páči,  tak ako  bolo  prečítané.  To bol jeden návrh pána
poslanca Buzáša.

Hlasovanie: Za 10-ti prítomní poslanci, proti 3, zdržal sa 1. Uznesenie bolo schválené.

p. Čahojová, starostka MČ: Bod Rôzne sme ukončili.
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Bod 12
Interpelácie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Nasleduje  bod  Interpelácie.  Nech  sa  páči.  Keďže  sa  nikto
nehlási, ukončujem bod Interpelácie. /a aj dnešné zasadnutie/

 v. r.                               v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Ing. Pavol Martinický                          ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      Ing. Rudolf Rosina                         ………………………………………….
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